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TUDO VIROU 
DIGITAL

produtos – tv – print – radio – ooh











NOVOS
COMPORTA-

MENTOS

1. always on
2. co-creation
3. influence
4. brand experience
5. tech savvy
6. personalization
7. real time



O2O REVOLUTION

as novas tecnologias e funcionalidades, e 
a busca por conveniência e experiência 
estão abrindo as portas para um 
pensamento sem fronteiras.
este conceito é chamado de online-to-
offline (o2o), e consiste na identificação 
dos consumidores em um ambiente 
digital e, por meio de soluções avançadas 
de reconhecimento, permitem que sejam 
realizadas transações no mundo físico.







OPRIMIDO PELO DIGITAL E CANSADO
DE SE SENTAR ATRÁS DE UMA TELA, OS 
CONSUMIDORES BUSCAM PRODUTOS 
E EXPERIÊNCIAS QUE POSSAM TOCAR 
E SENTIR.





PLANEJAMENTO ABC

1. AUDIENCE INSIGHTS 2. BRAND INSIGHTS 3. COMPETITIVE INSIGHTS

buscar informac ̧ões sobre o 
comportamento, valores, estilo 
de vida, necessidades, 
motivac ̧ões e, claro, o consumo 
de mídia do seu público alvo

levantar informações sobre o 
produto, serviço, qualidade, 
experiência de compra, metas 
de comunicação e objetivos 
para o digital

levantar informac ̧ões sobre 
atuac ̧a ̃o da concorrência, 
market share, modelo digital, 
diferenciais e posicionamento 
de marca de cada um



PÚBLICO ALVO
é a parcela da sociedade para quem sua empresa
deve direcionar as ações de marke5ng de seus
produtos ou serviços. É o grupo de pessoas que pode
ter alto nível de interesse em seu produto, e são
segmentados pelo mesmo grau de escolaridade, 
obje5vos, hábitos, etc.



TIPOS DE SEGMENTAÇÃO

1. demográfico
2. interesses
3. comportamento
4. day parting
5. localização
6. retargeting
7. product related



MARKETING 
PERSONA

a persona é a 
representação fictícia do 
seu cliente ideal. Ela é 
baseada em dados reais 
sobre comportamento e 
características 
demográficas dos seus 
clientes. Apresenta, 
também, uma criação de 
suas histórias pessoais, 
motivações, objetivos, 
desafios e preocupações.



GANHANDO INSIGHTS

1. “onde você ouviu falar da gente pela 
primeira vez?”

2. “qual foi a maior razão pela qual você 
escolheu nosso produto?”

3. “quais outras opções você considerou 
antes de escolher nosso produto?”

4. “o que quase te fez desistir de comprar 
da gente?”

5. “qual foi seu maior desafio ou frustração 
ao encontrar nosso produto online?”

- PARA SABER DE ONDE OS 
CLIENTES VIERAM

- IDENTIFICAR PROPOSTA DE 
VALOR

- IDENTIFICAR PONTOS DE 
FRICÇÃO

- ENTENDER A POSIÇÃO DOS 
CONCORRENTES

- IDENTIFICAR 
OPORTUNIDADES



PROPOSTA DE VALOR

é a promessa central da sua 
marca, que mostra de forma clara 
e objetiva o que você vai entregar
para o seu cliente. a puv é 
construída com base nos pilares 
da marca, e aponta como ela 
deve ser percebida pelo mercado. 
ela mostra seu diferencial, e é a 
principal razão pela qual um 
cliente deveria comprar o seu 
produto e não o dos seus 
concorrentes.









BRANDING

branding é tudo o que você faz para 
sua marca ser lembrada por seu 
cliente. ao criar um website, fazer 
posts ou anúncios, fazer um logo, se 
associar com influenciadores, fazer 
um release de imprensa, você está 
fazendo branding – ou seja, você está 
moldando a forma como as pessoas 
percebem o seu negócio.





ELEMENTOS DO 
BRANDING

1. naming

2. identidade visual

3. identidade verbal

4. brand message / brand spirit



BRANDED CONTENT

o objetivo central do branded
content não é a venda, e sim o 
aumento do brand equity & share
of mind. serve pra gerar lembranças 
espontâneas na mente do 
consumidor, e estabelecer 
conversas sobre a marca e conexões
mais profundas com o público.





LEADS, PROSPECTS E CLIENTES

1. lead é um cliente em potencial, que 
demostrou interesse em seu produto 
ao dar seus dados de contato

2. prospect é um lead que interagiu 
com o produto a ponto de poder ser 
contatado pelo time de vendas, ou 
por uma oferta mais agressiva

3. cliente é quem, finalmente, confiou 
na sua empresa e oferta a ponto de 
trocar seus preciosos dinheiros pelo 
produto ou serviço que você oferece



ISCAS
DE LEADS

1. e-books

2. cupons de desconto

3. sorteios
4. free trials

5. webinars
6. templates

7. pesquisas de mercado

8. mini-cursos
9. análises personalizadas



LANDING PAGES & LIGHTBOXES



AUTOMAÇÃO E SCORING



NUTRIÇÃO DE LEADS E CLIENTES

NUTRIÇÃO DE LEADS NUTRIÇÃO DE CLIENTES

OBJETIVO Converter para cliente Fidelizar o cliente

ETAPA DO FUNIL Lead > Cliente Cliente > Advogado

RESPONSABILIDADE Marketing Customer Success



TRIPÉ
DE 

MÍDIA?



OWNED
MEDIA

1. website

2. mobile app

3. blog
4. social media



PAID MEDIA

1. ppc

2. display

3. social ads
4. retargeting

5. email
6. influencers pagos

7. campanhas pagas



EARNED MEDIA
1. menções

2. compartilhamentos

3. reviews

4. reposts

5. recomendações







AD NETWORK

é o matchmaker entre 
publishers e advertisers. a 
sua principal função é a 
congregar os dados de 
audiência de diversos 
veículos, e distribuir de 
maneira assertiva para os 
que negócios possam 
distribuir anúncios de 
maneira segmentada e 
em tempo real.





BANNERS
CLÁSSICOS





GOOGLE ANALYTICS

google analytics é a ferramenta mais 
indicada para analisar o 
comportamento do usuário em seu 
site. com ela, é possível obter 
relatórios detalhados, em tempo real, 
sobre como as pessoas navegam pelas 
páginas, quanto tempo ficam em seu 
site e outros dados muito úteis para 
estratégias de marketing de 
performance. ela torna todas as suas 
ações e esforços mensuráveis.



O QUE VOCÊ 
PODE 

ANALISAR

1. demografia

2. comportamento

3. tecnologia
4. funil

5. canais
6. conteúdo

7. busca

8. e-commerce







GOOGLE TRENDS

google trends é uma ferramenta 
que permite acompanhar a 
evolução do número de buscas por 
um assunto ou determinada 
palavra-chave ao longo do tempo. 
ao pesquisar por uma palavra, a 
ferramenta mostra um gráfico em 
que o eixo horizontal representa o 
tempo — que pode ser pesquisado a 
partir de 2004 — e o vertical, o 
volume de buscas.







KEY POINT INDICATORS

um kpi é um indicador chave, 
objetiva e quantificável, que 
demonstra o quanto a sua
empresa está sendo eficiente
em atingir os seus principais
objetivos de negócio. são muito 
confundidos com métricas, e 
embora sejam parecidos, os 
kpis estão relacionados aos 
aspectos mais importantes do 
negócio.



SMART
KPIs

1. specific

2. measurable

3. attainable
4. relevant

5. time



COMO DEFINIR UM KPI

1. qual é o resultado esperado?
2. por que esse resultado importa?
3. como o progresso será medido?
4. como o resultado pode ser influenciado?
5. quem é responsável pelo resultado?
6. com que frequência isso será medido?



COMO DEFINIR UM KPI

1. qual é o resultado esperado? +20% vendas
2. por que esse resultado importa? aumentar margem de lucro
3. como o progresso será medido? aumento de faturamento
4. como o resultado pode ser influenciado? novas ações e campanhas
5. quem é responsável pelo resultado? diretor de marketing
6. com que frequência isso será medido? mensalmente



EXEMPLOS
DE KPI

1. receita

2. ebitda

3. cogs
4. cac

5. churn
6. ltv

7. clientes ativos

8. nps
9. roi



RETURN ON INVESTMENT

o retorno sobre o investimento
é uma métrica usada para saber 
quanto a empresa ganhou com 
o total de investido, ou com 
alguma ação específica, como 
mídia paga. para calcular, é 
preciso levantar a receita total, 
subtrair dela os custos e, por 
fim, dividir esse resultado pelos 
custos.



COMO
CALCULAR 

O ROI



MÉTRICAS DE MÍDIA MÉTRICAS DO SITE MÉTRICAS DE NEGÓCIO

relacionadas ao planejamento 
de mídia

relacionadas à experiência do 
usuário no ambiente web

relacionadas aos resultados de 
negócio da empresa

englobam todas as mídias
online, seja display, search, 
social media, e-mail marketing 

contemplam interac ̧ões, 
navegabilidade, fluxos de 
conversa ̃o e conversões

contemplam todas as variáveis
que definem se a ac ̧a ̃o foi bem 
sucedida em relac ̧a ̃o ao retorno

1. impressões
2. cliques
3. ctr
4. frequência
5. relevância
6. custo por clique
7. custo por mil
8. investimento

1. sessões
2. page views
3. tempo médio
4. bounce
5. conversão
6. custo por visita
7. custo por lead
8. custo por compra

1. receita
2. vendas
3. vendas por produto
4. leads
5. cac
6. ltv
7. churn
8. clientes ativos





COMPANIES HAVE REALIZED THAT 
HAVING DIGITAL STRATEGY MEANS 
MORE THAN JUST WAITING FOR A NEW 
TECHNICAL OPPORTUNITY TO ARRIVE 
OR PREDICTING THE FUTURE. IT IS 
ABOUT CONTINUOUSLY IMPROVING
YOUR BUSINESS IN ORDER TO STAY 
AHEAD OF THE CURVE.

- Alexander Rauser, autor 
de Digital Strategy


