
Como
montar uma
estratégia
de
marketing
digital
para meu
negócio?

Um e-book com
dicas para
pequenos e
médios

empresários



O Marketing Digital é uma realidade. Com a popularização das redes
sociais e das plataformas de criação e compartilhamento, ter seu
próprio conteúdo tornou-se prioridade. Micro, pequenos e médios
empresários sabem que precisam se conectar com seus clientes. Mas,
muitas vezes, o fazem sem uma estratégia bem definida, o que
impacta diretamente nos resultados.

Esse Guia trará algumas noções para quem quer criar uma estratégia
de marketing digital, apresentando algumas das principais
ferramentas e recursos usados neste universo.

Boa leitura,

Time WorkComm

Introdução



Capítulo 1:

Identifique
a sua
persona
Persona é a palavra usada para designar a
representação do cliente ideal de um negócio, tendo
como base os clientes reais.

Identificar uma persona é a primeira etapa sugerida
dentro da criação de uma estratégia de marketing
digital, pois é para esse cliente ideal que você vai
produzir o seu conteúdo, definir o layout do seu blog
ou das suas redes sociais e tomar decisões, como
estar em uma, duas ou várias plataformas.

Persona é o
termo que
representa o
cliente ideal de
um negócio



O criador do conceito de persona é Alan
Cooper, um programador de softwares, e
ele emergiu com o termo em 1983.

Na ocasião, Alan estava desenvolvendo um
software para gerenciamento de projetos e,
para poder ser mais assertivo em sua
abordagem, resolveu entrevistar Kathy, a
gestora real de projetos da empresa. Tendo
em  mente as necessidades de Kathy, Alan
sentiu que poderia programar com mais
facilidade. 

O conceito deu tão certo que se popularizou
na área de design interativo e foi adotado
pelo marketing, ganhando terreno próprio
com a sedimentação do marketing digital.

Alan 
Cooper



Persona X Público-Alvo

É importante destacar que Persona não é a mesma coisa que público-alvo. Enquanto público-
alvo aborda um segmento de clientes (homens, entre 25 e 35 anos, que gostam de esportes e têm
um perfil de renda específico, por exemplo), a Persona é a personificação específica de uma
pessoa (Marcelo, 30 anos, tenista, com um salário de 7 mil reais...).

Para criar sua persona, você precisa analisar a fundo os clientes reais do seu negócio. É
importante levantar alguns dados, como:

- Dados demográficos (Gênero, Idade, Cidade, Escolaridade, Estado Civil);

- Dados profissionais (Profissão, Cargo);

- Hábitos de Compra (O que consome, com qual frequência, desejos de consumo).

- Hábitos de lazer (O que gosta de fazer no tempo livre, relação com a família).

Com base nesses dados, você vai poder chegar no perfil fictício, na sua Persona e, a partir daí,
iniciar a sua estratégia de marketing digital.



Capítulo 2:

  

Defina em
quais canais
estará
presente



Agora que você já sabe quem é o cliente ideal, ou seja, a Persona do seu negócio, é hora
de definir em quais canais você estará presente.

Marketing Digital não significa somente ter perfis nas grandes redes sociais, como
o Facebook ou Instagram. Por vezes, apenas um blog, ou uma newsletter é o suficiente
para que você consiga estabelecer um vínculo efetivo com seus clientes.

Se a sua Persona pede que você esteja presente nas redes sociais, é importante definir
quais delas você irá priorizar. Nem sempre é possível replicar o mesmo conteúdo em
redes diferentes, por isso, aquilo que você postar no Facebook pode não ter o mesmo
impacto se postado no Instagram. 

Há hoje no mundo dezenas de redes sociais, mas vamos elencar de modo rápido as
principais redes sociais presentes no Brasil e como elas podem ajudar seu negócio a
crescer.



Maior rede social do mundo, o
Facebook conta com mais de 2
bilhões de usuários. Permite o
compartilhamento de conteúdo
em texto, fotos e vídeos e possui
configurações específicas para
negócios, com a possibilidade de
gestão de anúncios segmentados,
além de um marketplace.

Focada no compartilhamento de
conteúdo em imagens, o Instagram é
uma das redes sociais que mais
cresce no mundo. Recentes mudanças
na plataforma incluíram um destaque
maior para vídeos (IGTV e Reels) e a
função que permite criar uma
“vitrine”, com a exposição de
produtos que podem ser
direcionados para um e-commerce
fora do Instagram.



Trata-se de uma rede social
profissional, voltada para
compartilhamento de informações
corporativas e de currículos. Muito
usada par recrutamento de
profissionais, é também uma
ótima vitrine para expor as
conquistas e os desafios de um
negócio.

Rede Social no formato
“microblogging”, que permite o
compartilhamento de textos curtos
e, mais recentemente, também fotos
e vídeos. Depois de seu boom, em
2009/2010, ficou anos em “stand by”
e voltou a ganhar força, sendo
muito usada por políticos e
celebridades como canal oficial
para divulgação de informações.



Embora haja controvérsia se o Youtube é ou não é uma Rede
Social (muitos autores enquadram o Youtube como mídia social,
mas não rede), optamos, por questões práticas, por inclui-lo nesta
lista. Trata-se de uma plataforma que permite que seus
usuários assistam e compartilhem vídeos em formato digital
sem custos. Ganhou incrível relevância com a popularização dos
smartphones e das Smart Tvs e possibilitou que emergissem
produtores independente de conteúdo, os Youtubers.

Rede Social com foco em imagens,
consiste basicamente em um
“painel de  inspirações”, onde
usuários salvam fotos para
consultas posteriores. Tem uma
enorme relevância em
determinados segmentos, como o
setor de Arquitetura e Decoração,
Casamentos, Gastronomia e etc.



Blogs e Newsletters

Quando se pensa em conteúdo digital, Blogs e Newsletters são duas ferramentas
muito importantes. Um blog atua justamente na dinâmica de trazer mais
tráfego para seu site e auxiliar sua marca a subir nos motores de busca (Como
Google, Bing, etc.).

As newsletters, por sua vez, podem criar esse fluxo de atração para seu blog ou
site, ou funcionar como um canal direto de comunicação com seus clientes.

Em ambos os casos, a frequência de atualização de conteúdo é menos intensa do
que nas redes sociais. Normalmente, gerar um conteúdo específico por semana é
o suficiente para manter esses canais ativos e funcionais.



Cada rede social possui
características distintas e muitas
vezes um bom feeling em
marketing digital é capaz de guiar
corretamente uma estratégia de
acordo com determinada rede.
Para ajudar você a checar quais as
redes que mais serão atraentes
para a Persona do seu negócio,
confira a seguir alguns insights:

Mas como
saber qual a

rede social mais
indicada para a
Persona do meu

negócio?



Facebook: A faixa etária de seus usuários predominantemente vai dos 18 aos 34 anos e 95%
dos acessos são via mobile.

Twitter: 21 a 44 anos. 50% não têm filhos e 38% são solteiros

Instagram: Cerca de 70% dos usuários têm menos de 35 anos; 47% compraram algo que foi
indicado por alguém no Instagram.

Linkedin: 99,7% usam o LinkedIn por motivos não relacionados à busca de empregos, mas
sim por networking, marketing pessoal e busca de parcerias.  1 em 4 usuários possui
pós- graduação.

YouTube: A maioria dos usuários são homens (as mulheres ocupam apenas 38% da
audiência);  31% dos usuários acessam a plataforma para conteúdos de aprendizado.



Capítulo 3:
  
Crie um
conteúdo de
qualidade



Você já construiu a persona do seu negócio e identificou as redes e plataformas mais
assertivas para ela, por isso agora é hora de montar uma estratégia para a sua produção de
conteúdo.

A primeira lição que gostaríamos de frisar aqui é: nunca poste por postar. Nunca.

Criar um post só para constar no seu feed, sem um conteúdo relevante por trás, não é uma boa
ideia. Na hora de planejar seu conteúdo, analise, estude e pesquise seus assuntos, suas pautas. E
planeje. 

Uma indicação certeira para quem vai começar a estruturar a produção de conteúdo é listar os
assuntos que gostaria de abordar, trabalhar na produção desse conteúdo (texto, produção de fotos
e vídeos, criação de layouts) e criar uma agenda de divulgação.

Se você optou por postar todos os dias da semana, por exemplo, distribua esses posts num
calendário e, se possível, programe suas postagens. Há no mercado diversas ferramentas para
programar posts (confira no nosso bônus, no fim do livro, algumas delas) e elas são ótimas, pois
liberam a função de você ter de se preocupar todo dia com suas postagens.



Aqui, como tudo na vida, há
exceções. E elas se chamam:
Stories. Essa parte mais “vida real”
precisa ficar reservada justamente
para os eventos que acontecem de
última hora e que não são passíveis
de ser agendados. Reserve esse
espaço para isso. Postagens
também podem ser incluídas, sem
problemas, mas a ideia é ter pelo
menos 80% do seu conteúdo
programado com antecedência.



Unifique seus layouts

Construir uma identidade visual
para seu conteúdo é muito
importante. O layout de suas
postagens precisa conversar com
as cores da sua logomarca e deve
ter uma unidade entre todas as
plataformas usadas. Os
cabeçalhos das redes sociais como
Facebook,Twitter e Youtube
deverão estar em harmonia com a
identidade visual do seu site, blog
e/ou newsletters.

Um alerta: tome
sempre cuidado com o

uso correto do
português. Posts com
erros de português vão
ser um fator contra seu
sucesso digital, por

isso, máxima atenção!



Capítulo 4:
  
Divulgue
seus canais



Tudo
pronto?
Aqui é importante frisar que há dois
tipos de alcance: o orgânico e o pago.
Alcance orgânico é a quantidade de
seguidores, curtidas, comentários e
compartilhamento de conteúdo que foi
gerado de modo espontâneo. O alcance
pago, como o nome diz, é o alcance
gerado a partir da promoção de posts
(impulsionamento) dentro das redes
sociais ou por meio de anúncios do
Google (Google Ads).

Chegou o
momento de você
divulgar seu
próprio conteúdo.



Alcance Orgânico: 

Ao adotar uma estratégia para fortalecer o alcance orgânico do seu conteúdo,
um dos focos deve ser a escolha cuidadosa das palavras-chave e das
hashtags (palavras que vêm depois do símbolo # e que servem para indexar
e categorizar a busca em redes sociais). 

Dentro das redes sociais, as hashtags são parte fundamental do sucesso
orgânico de uma publicação. Escolha-as com cuidado, sempre pensando
no que sua persona está buscando dentro da rede. Um detalhe importante e
que deve ser lembrado aqui é que para ser encontrado nas buscas por meio
das hashtags, é preciso que você mantenha seu perfil aberto para o público.



Se sua estratégia de marketing envolver um
blog ou mesmo um tipo de conteúdo específico
hospedado dentro do seu site, a adoção de
palavras-chave para indexar buscas também é
imprescindível. Esse tipo de estratégia chama-se
SEO (Search Engine Optmization ou Mecanismo
de Otimização de Buscas, em tradução livre) e
tem a ver com a forma com o Google categoriza
um conteúdo dentro do seu motor de buscas. 

Algumas plataformas de sites e blogs permitem
trabalhar o SEO de forma mais assertiva, como
o WIX e o Wordpress.



Alcance Pago:

As redes sociais contam com o serviço de impulsionamento de posts, que
nada mais é do que uma “entrega turbinada” mediante ao pagamento de
uma determinada quantia. Normalmente traz resultados e não é preciso
investir tanto assim. 

Ao optar por impulsionar seus posts, tenha em mente alguns critérios. A
construção de públicos é uma ferramenta importante dentro de engrenagem
das promoções em redes sociais e significa elencar o público-alvo que você
quer atingir na sua campanha. Neste quesito, o Facebook é uma das
melhores plataformas, já que permite segmentar os públicos de acordo com
inúmeros critérios.



Capítulo 5:
  
Responda a
seus
seguidores



X da
questão
Se você optou por produzir
conteúdo para engajar seus
clientes, responder a seus
seguidores é algo que não
pode faltar no seu radar.
Deixar comentários sem
resposta não é uma boa prática
e joga contra a sua reputação
online.



Não é raro ter clientes que usam as plataformas sociais ou
caixas de comentários de blogs como ferramenta de SAC.
Reclamações não são novidade e devem ser encaradas com
naturalidade. O Facebook conta com uma ferramenta que permite
ocultar comentários desagradáveis ao seu negócio, sem, com isso,
mostrar para seu cliente que o comentário não está mais lá.

Crie um fluxo para responder e sanar as dúvidas dos seus clientes.
Deletar comentários negativos não é uma prática positiva e, por
isso, não é uma tática recomendável dentro de uma estratégia de
marketing digital.



Capítulo 6:

Mensure
seus
resultados
  



E 
agora?
Ao escolher o caminho da produção de
conteúdo como forma de engajamento
de seus clientes, tenha em mente que é
necessário medir o retorno da sua
estratégia. O Brasil tem uma cultura
ainda rasa quando a questão é a
mensuração de resultados, tanto que
cerca de 25% das empresas que
investem em redes sociais
simplesmente não utilizam nenhuma
métrica. 



Alcance x Engajamento

Um dos pontos que é importante frisar na hora de medir o resultado da
sua estratégia de marketing de conteúdo é avaliar a relação Alcance x
Engajamento. Alcance está relacionado à quantidade de pessoas que
receberam, de alguma maneira, seu conteúdo (via timeline ou uma lista
de e-mail, por exemplo).

Já engajamento significa o quanto as pessoas interagiram com o
conteúdo: likes, compartilhamentos, comentários. Medir essa relação é
importante para ver se de fato o seu conteúdo está impactando seus
negócios, gerando novas oportunidades, clientes e negócios.



Gostou do
nosso
conteúdo?

@workcomm.br

facebook.com/workcomm

linkedin.com/company/workcomm

Tem mais nas nossas redes
sociais:

http://instagram.com/workcomm.br
http://facebook.com/workcomm
http://linkedin.com/company/workcomm


Somos uma agência apaixonada por conteúdo.
Acreditamos que a produção de conteúdo customizado é a
forma mais poderosa de fazer o seu consumidor engajar-se

com sua marca. Para isso, contamos com uma equipe de
jornalistas e profissionais de marketing preparada para

entender e atender cada cliente de forma personalizada.

  Conheça melhor nosso trabalho.
www.workcomm.com.br

Sobre nós

http://www.workcomm.com.br/

