
O PASSO QUE VOCÊ AINDA NÃO DEU NO 

MARKETING DIGITAL 

 

INTRODUÇÃO 

A maioria das pessoas quando pensa em Marketing 
Digital automaticamente é levada a palavras como 
venda, propaganda, internet. Mas afinal, o 
Marketing Digital é apenas vender na internet? É 
preciso analisar o assunto mais afundo para obter os 
resultados desejados. A seguir vamos entender o que 
é e o que falta para você se tornar um expert no 
assunto. 

Marketing Digital- A chance de você ser chefe 

Você decidiu que quer largar seu emprego fixo, com 
horário, patrão e rotina. Hoje você tomou as rédeas 
da sua vida e resolveu que vai vender pela internet. 
Porém, você sabe como fazê-lo? Sabe por onde 
começar? Já ouviu falar em Marketing Digital? 

Antes de mais nada, precisamos entender o que 
significa essa palavrinha mágica. Basta poucos 
minutos de pesquisa na internet para encontrarmos 
respostas, algumas inclusive, bem satisfatórias. De 
acordo com a Wikipedia, por exemplo, Marketing 
Digital nada mais é do que um "conjunto de ações que 
as empresas podem utilizar por meio de internet, da 



telefonia celular e outros meios digitais, para assim 
divulgar e comercializar seus produtos, conquistando 
novos clientes e melhorando a sua rede de 
relacionamentos.". A definição é excelente, 
entretanto, para quem está começando nesse mundo, 
é preciso pensar fora da casinha, encontrar 
linguagens mais simples e práticas mais eficazes.  

Popularmente falando, Marketing Digital são ações 
que você deve tomar caso queira vender ou prestar 
serviços através da internet. Por outro lado, como já 
dissemos, não é possível pular a parte do estudo 
dessas técnicas e ações para a venda e o lucro direto. 
Como tudo na vida, as coisas não veem fácil e é 
preciso estudo, dedicação e paciência. Mas então 
terei que esperar anos até minhas vendas darem 
certo? Claro que não, se você seguir à risca nossas 
dicas, várias ações e estratégias que geram 
resultados, ou seja, se você quer vender na internet, 
precisa dessas ações citadas. E quais são elas? 
Técnicas de SEO, E-mail Marketing e plataformas 
de vendas, sem dúvida. 

Técnicas de SEO-Como se tornar o 1º nos 
mecanismos de busca 

De antemão cumpre esclarecer o significado da sigla 
SEO- Search Engine Optimization, que em português 
quer dizer Otimização para mecanismos de busca. 
Mas afinal para que utilizamos o SEO? Veja a seguir! 



Mecanismos de busca são ferramentas utilizadas 
para encontrar respostas para as mais variadas 
perguntas. O mais popular sem dúvida é o GOOGLE, 
e estar entre os primeiros em suas buscas é um dos 
maiores passos para quem quer vender pela internet. 

As técnicas SEO consistem em utilizar palavras 
chaves na construção do texto, se preocupar com o 
tamanho do parágrafo, uso de palavras de transição, 
que facilitam a leitura em blogs, descrição de produtos 
e afins. O uso da ferramenta Keyword Planner é 
essencial pra aencontrar a palavra chave. Por 
exemplo, sua ideia é falar sobre roupas masculinas e 
ao procurar no Keyword Planner descobre que a 
palavra chave mais usada é moda masculina. Desse 
modo essa palavra deve estar no seu título, na 
primeira linha do seu texto etc. Isso te dará ótimos 
resultados na busca orgânica e te deixará entre os 
primeiros que procurarem o assunto "roupas 
masculinas" na internet. Não deixe o SEO de lado, ele 
pode ser um divisor de águas para suas vendas. 

E-mail Marketing 

Em primeiro lugar, se quando você leu isso imaginou 
se tratar de Spam, saiba que está errado. É bem 
verdade que algumas empresas ainda insistem em 
mandar e-mails em massa que vão para o Spam . No 
entanto, o e-mail marketing é na verdade uma 
excelente forma para que as empresas, marcas e até 
mesmo pequenos vendedores possam se comunicar 



com quem já fez alguma compra ou com possíveis 
clientes.  

Antes de mais nada é preciso reforçar a ideia de que 
o e-mail marketing tem a função de se comunicar com 
o consumidor. Nada de enviar vários e-mails com 
conteúdo que o usuário não tem a menor intenção de 
consumir. A princípio, deve-se ter uma lista de 
contatos que sejam interessados no que você vende. 
Em seguida, com a ajuda de ferramentas disponíveis 
no mercado (software) você efetua o disparo desses 
e-mails. Uma característica importante do e-mail 
marketing é ter a opção de o consumidor se 
descadastrar e não mais receber as mensagens.  

Mas afinal, qual o objetivo dessa ferramenta de 
marketing? Sem dúvida é conseguir novos clientes ou 
fidelizar os já existentes. Existem situações para se 
enviar os e-mails marketing, pode ser através de uma 
newsletter (quando o consumidor se inscreve na sua 
página por ter se interessado), mensagens em 
épocas especiais (dia das mães, por exemplo), 
promoções (a famosa black friday) e assim por diante. 
Em conclusão, aqui pode estar o que faltava para o 
seu negócio decolar. 

O Marketing Digital e as plataformas de venda 

Por fim, seria realmente impossível falar sobre 
marketing digital sem mencionar as plataformas de 
vendas. Dentre as mais conhecidas podemos citar o 
Mercado Livre, Marketplace e o Hotmart. O mercado 



Livre é onde o vendedor se cadastra, expõe seu 
produto e o consumidor interessado entra e realiza a 
compra, que é garantida pela plataforma. Por outro 
lado, o Marketplace é quando as grandes lojas como 
Magazine Luíza e Submarino, por exemplo, permitem 
que você publique seus anúncios de venda em seus 
sites. Já o Hotmart, é a plataforma especializada em 
produtos digitais que permite a criação de um produto 
(aulas individuais, cursos, serviços etc) e a pessoa 
interessada nesse produto pode comprá-lo. Assim 
sendo, o Hotmart hospeda cursos e os interessados 
pagam através da plataforma por eles. Pense a 
respeito, pois vale muito a pena! 

 

Conclusão 

De antemão, deve-se ter em mente que se seu 
objetivo é vender através da internet, é preciso pensar 
em Marketing Digital. É obvio que vender de qualquer 
lugar do mundo parece tentador, mas se não for bem 
planejado pode acabar não gerando os resultados 
esperados. Lembre-se de usar as ferramentas citadas 
aqui, mas também de sempre se atualizar e buscar o 
que esse mercado tem de novo. A concorrência se 
prepara e cabe a você tomar não ficar para trás. Tome 
agora mesmo as rédeas da sua vida e comece a 
vender. Boa sorte! 

 


