
 



 
 
 
 

Estratégias Práticas de Marketing Digital 
Turbine seu Negócio 

 
As ferramentas de marketing digital estão muito mais fáceis de serem 

conhecidas e por isso elas se tornaram também praticadas por todo tipo de 
empresas. No entanto a falta de uma boa condução pode causar problemas que 
podem danificar, a invés de fortalecer, a imagem de uma empresa. Nossa equipe 
fez uma grande pesquisa prática e teórica para trazer para você orientações que 
podem auxiliar aos empreendedores a investirem mais tempo nas suas 
estratégias online.  

O marketing digital, obviamente não se nega à venda, aliás, essa continua 
sendo sua intenção: vender, ir à busca de cliente e criar estratégias que tragam 
benefício a ambos os lados. Sabendo disso, confira a seguir as 19 estratégias 
práticas de Marketing Digital para alavancar suas vendas: 
 
WebSite  

A criação de um website  é muito importante para demarcar o seu negócio 
na internet. Além disso, segundo pesquisas ter um website é a estratégia de 
marketing mais efetiva para pequenas e médias empresas. 
O primeiro passo para consolidar a presença da sua marca na web é criar um site 
com um domínio próprio. 

Um ponto que gera muitas dúvidas é sobre escolher entre uma página no 
Facebook ou um site.  A resposta para essa questão é: você pode ter uma página 
no facebook e um site, assim, terá uma presença digital mais forte, atuando em 
duas frentes. Não é necessário escolher entre uma e outra, inclusive, você 
pode combinar as duas de forma automatizada. 

Existem elementos essenciais para todos os tipos de site, um deles são os 
formulários de contato.  Os tipos de website são E-business que é um website 
mais voltado à informações sobre a empresa, tais como serviços ou produtos, 
dados sobre a equipe, localização, benefícios e o website em formato E-
commerce que além de tudo isso tem a capacidade de realizar vendas online. 
 
Emails Corporativos 

Outro benefício de ter um domínio registrado  é a possibilidade de 
comunicação com seus clientes. Por isso, é muito importante contar com e-mails 
de domínios personalizados, como contato@suaempresa.com. O principal 
benefício do email personalizado frente aos serviços de e-mail gratuitos, sem 
dúvida é a confiança que um email@suaempresa passa frente aos seus clientes. 
 
Blog 

Hoje, cerca de 69% das empresas brasileiras usam Marketing de 
Conteúdo (ou Content Marketing) em suas estratégias de marketing. O marketing 
de conteúdo é peça importante dentro do Inbound Marketing. Busca atrair, 
converter e fidelizar clientes através da criação de conteúdo relevante e rico. 
Criando assim uma percepção positiva da sua marca para gerar mais vendas.  
 



 
 
 
 
 
 

É uma estratégia eficiente tanto para conseguir novos clientes quanto 
para manter um relacionamento com quem já consome seus produtos. Diferente 
do marketing realizado em comerciais de televisão, por exemplo, conhecido 
como marketing de interrupção. 
Uma ótima forma de começar a trabalhar com conteúdo é criar um blog ou 
transformar suas redes sociais produzindo conteúdo relevante para seu público. 
Sempre baseado na premissa de atração, conversão e retenção, e não 
simplesmente empurrar um produto, apenas com o argumento de que é bom ou 
necessário ou produzir conteúdos falando como sua empresa é boa. 
 
E-mail Marketing 

Segundo pesquisa do eMarketer, Email Marketing é um dos canais de 
marketing mais efetivos para pequenas empresas, e tem um ROI (Retorno sobre 
o Investimento) de até 4300% (Direct Marketing Association). 
Isto significa que se você gastou R$ 500,00 em uma campanha, pode ter até cerca 
de R$ 21.500,00 em retorno, se seguiu todas as boas práticas e está com 
uma lista de alta qualidade. 
 
Redes Sociais ou Social Media 

Todos sabem que as redes sociais são uma plataforma de exposição 
eficiente e barata para se fazer marketing. No entanto existem regras e 
estratégias que devem ser levadas em conta para que as ferramentas sejam 
usadas de forma positiva pelas empresas e assim possam aumentar a 
possibilidade de realização de mais vendas e o fortalecimento da marca. Por isso 
nossa equipe atua com procedimentos que constroem um ambiente de 
marketing favorável a bons resultados a partir dos seguintes processos:  
 
Cronograma de Postagens  

Criar um cronograma com a organização necessária de postagens as quais 
serão as abordagens que se usará de acordo com o planejamento  estratégico.  
  
Planejamento de Vídeos no IGTV 

Outro processo importante para as redes sociais é o planejamento de 
vídeos para o IGTV. Esses vídeos são mais longos (entre 05 – 10 minutos cada) 
que podem ser gravados separados ou em uma série, tudo depende do 
planejamento de cada negócio, da região e dos objetivos do negócio. 
 
Planejamento e Acompanhamento de Resultados em Campanhas 

As campanhas são feitas a partir do Facebook for Business e não apenas 
gerando a promoção no próprio post. É um processo profissional, onde dados 
sobre o impacto dos textos e imagens transmitidas ao público fazem com que as 
empresas acabem aprimorando ainda mais o conhecimento sobre seu público. O 
resultado é uma maior conectividade com os clientes e possíveis clientes, 
aumento de vendas e melhor performance do dinheiro gasto neste tipo de 
marketing. 
 
 
 



 
 
 
 
Páginas de Capturas 

São páginas semelhantes à websites que promovem especificadamente 
um tipo de produto ou serviço. Nestas páginas se utiliza muito material escrito e 
gravado (vídeos) que estimulam a compra  do produto ou a aquisição do serviço. 
As páginas são conectadas às campanhas e tornam mais fácil a compreensão do 
cliente sobre o valor agregado do serviço ou produto, estimulando assim a 
compra.  
 
Portfólio Digital 

Mais do que nunca o mundo digital é mais utilizado e tem mais benefícios 
que os trabalhos impressos. O portfolio digital é outro produto criado a partir do 
planejamento de marketing e se torna um intermediário entre seu cartão de 
visitas e seu website.  

O objetivo dele é o de poder levar informação e benefícios de forma 
objetiva ao cliente transportando-o ao ambiente da empresa e levando-o a 
imaginar como a sua experiência de compra poderia ser positiva e sanar todas as 
suas necessidades. Este tipo de produto também permite que haja marketing 
sendo feito de um cliente para outro, por indicação e envio do material da sua 
empresa para outros possíveis clientes. Este material pode ser enviado via whats 
app ou e-mail.  
 
Links de acesso rápido no Instagram 

Imagine você podendo entrar no perfil de uma  empresa e de forma 
rápida poder enviar um whats app para a equipe de vendas? Baixar o portfólio 
de serviços ou produtos e lê-lo no seu próprio celular? Quem sabe agendar uma 
visita personalizada à sua empresa ou enviar uma mensagem solicitando mais 
informações sobre um determinado produto? Tudo isso é possível com a criação 
de links conectados ao Instagram que estimulam o público a poder interagir com 
seu negócio.  
 
 

Aproveite e ganhe um diagnóstico GRATUÍTO 
de Marketing para a sua empresa! 

 

Para quem serve esse diagnóstico? 
Esse processo é realizado para empresas de pequenos a grandes portes 

que necessitam criar relacionamento e vendas através de marketing digital. O 
diagnóstico traz ao conhecimento do empreendedor uma gama de possibilidades 
para alavancar a imagem da empresa, a fácil compreensão dos serviços e 
produtos ofertados, a possibilidade de criar canais de aumento da carteira de 
clientes, fortalecer a marca e estreitar a relação com clientes e possíveis clientes.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Quais os problemas que são ocasionados pela falta de 
planejamento de Marketing Digital? 

Existem inúmeros problemas que são ocasionados diante da falta de 
planejamento do marketing e isso tudo altera profundamente a capacidade da 
empresa de penetrar em nichos de mercado novos, ou se  adaptar ao 
comportamento do consumidor  principalmente para grandes mudanças, tais 
como as ocasionadas pela pandemia do Covid19. 
Problemas mais comuns originados pela falta de marketing: 

- Dificuldade em expor serviços e produtos da forma ideal e estratégica; 
- Baixo nível de contato dos clientes via online; 
- Deficiência das equipes em manter diálogo apropriado com clientes 

provenientes das redes sociais ou website; 
- Tornar o website  institucional ou e-commerce pouco atrativo ou 

obsoleto; 
- Divulgação da empresa através de material online e off-line de forma 

ineficaz; 
- Falta de conhecimento para usar as ferramentas das redes sociais (vídeos, 

IGTV, Lives); 
- Dificuldade em poder usar de forma correta as campanhas nas redes 

sociais; 
 

O que você irá ganhar com esse diagnóstico: 
Análise de redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp;  
- Análise de possíveis melhorias no seu website que podem ser 

determinantes para diferenciar seu negócio;  
- Maneiras de escalar seu processo de Marketing e Vendas, analisando as 

melhores práticas que podem gerar maior lucratividade; 
- Estratégias de negociação utilizando as redes sociais: Facebook, 

Instagram, WhatsApp;  
- Aprender a gerar mais oportunidades para o time de vendas através do 

aumento de contato dos clientes via online; 
 

 

Contato 
Para maiores informações entre em contato com o consultor(a) que lhe atendeu 

ou diretamente com o Instituto Ellus pelo telefone 54 98112 5300. 
Instituto Ellus, Desenvolvendo Negócios e Pessoas 

Passo Fundo - RS 
 

 


