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Estratégias de Marketing Digital: Por que investir, 

7 vantagens e como começar 

As estratégias de marketing digital têm sido cada vez mais buscadas, principalmente pós-

pandemia, onde houve um despertar para a importância da presença online.  

E são diversas as vantagens em se investir na alternativa. 

Entre elas estão baixo custo, aumento das vendas e fortalecimento da marca. 

Considerando a importância do tema, fiz um artigo com os seguintes tópicos:  

● Quais as diferenças entre as estratégias de Marketing Digital e Marketing 

Tradicional? 

● Por que investir em Marketing Digital? 

● 7 Vantagens nas estratégias de Marketing Digital  

● Como começar com estratégias simples de marketing digital?  

 



 

Então, se você busca estratégias de marketing digital para seu negócio e não sabe como 

começar, aqui encontrará algumas dicas. 

Aproveite a leitura! 

Quais as diferenças entre as estratégias de Marketing Digital e 

Marketing Tradicional? 

Respondendo de forma simples, as estratégias de marketing digital são ações focadas na 

internet para promover empresas e produtos. 

Já o marketing tradicional se utiliza mais de táticas offline, como mídias impressas (revistas, 

jornais, flyers, etc.) e meios de comunicação como TV e rádio. 

Considerando essas diferenças, é claro que os investimentos no marketing digital têm se 

tornado atrativos às empresas devido ao número crescente de usuários na internet.  

Isso sem contar a facilidade de acesso à ferramentas e plataformas online, que permitem 

que qualquer pessoa com interesse aprenda a utilizá-las.  

Contudo, isso não significa que somente o investimento em marketing digital seja o 

suficiente e garanta a competitividade de uma empresa no mercado. 

As ferramentas do marketing tradicional continuam sendo de grande efetividade e podem 

ter um bom resultado dependendo do público-alvo e dos objetivos da organização. 

Portanto, é preciso pesquisar, se atualizar sobre as tendências de mercado e buscar 

sempre inovar nas estratégias para os seus produtos e serviços. 

Porque investir em estratégias online? 

Segundo o site Olhar Digital, na América Latina, os brasileiros são os mais conectados nas 

redes sociais. 

Para você ter uma ideia, 88% acessam YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, 

Pinterest e Linkedin. 

Mas não são só os usuários comuns que estão mais conectados. 

A pandemia também trouxe um grande aumento de empresas com presença online. 

Inclusive, a revista negócios publicou que desde o início da quarentena, em março, mais de 

uma loja virtual foi aberta por minuto no Brasil, somando 107 mil estabelecimentos online 

em pouco mais de 2 meses. 

Isso nos leva a crer que a empresa que não tem presença online pode perder muito para 

seus concorrentes. 

https://epocanegocios.globo.com/Economia/noticia/2020/06/epoca-negocios-com-pandemia-brasil-registra-abertura-de-mais-de-uma-loja-virtual-por-minuto.html
https://epocanegocios.globo.com/Economia/noticia/2020/06/epoca-negocios-com-pandemia-brasil-registra-abertura-de-mais-de-uma-loja-virtual-por-minuto.html


 

7 Vantagens nas estratégias de Marketing Digital  

Vamos agora finalmente conhecer as vantagens das estratégias de marketing 

digital? 

1. Baixo Custo:  

 

As estratégias de marketing digital contam com inúmeras ações gratuitas ou que possuem 

um baixo custo em relação ao tradicional. 

 

2. ROI maior:  

 

Justamente por ter um baixo custo, o retorno das estratégias de marketing digital é maior 

sobre o investimento. 

 

Além disso, o cálculo desse retorno é mais preciso.   

 

3. Ferramentas e plataformas fáceis de utilizar:  

 

Criar um site ou um blog é mais fácil do que você imagina.  

 

Sem contar as estratégias das redes sociais que em sua maioria são muito acessíveis.  

 

4. Fortalecimento da Marca:  

 

A presença online ajuda a sua empresa a ganhar autoridade no mercado e a ser 

reconhecida pelo público.  

 

E tudo isso fortalece a sua marca. 

 

5. Melhor interação com o Cliente:  

 

As páginas de internet facilitam a comunicação do público com a sua empresa. 

 

6. Amplo alcance na divulgação:  

 

Além de segmentar seu público, as estratégias de marketing digital fazem com que leve sua 

divulgação para qualquer cidade, estado ou país. 

 

7. Aumento das suas vendas:  

Depois de atrair mais pessoas para os seus canais online, as boas estratégias de marketing 

digital aumentam as suas vendas. 

 



 

Poderiam ser listados muitos outros benefícios, mas tudo isso depende do seu 

planejamento estratégico e da sua execução, que precisam ser bem pensados e colocados 

em prática com a melhor qualidade possível!  

Como começar a aplicar as estratégias de marketing digital? 

 

Muitos microempreendedores criam contas em várias redes sociais, investem em email-

marketing e acham que com isso vão conseguir grandes resultados, mas não é bem assim 

que funciona.  

 

Aqui seguem algumas estratégias de marketing digital bastante simples para começar! 

 

Segmente o seu público, veja bem quem são os seus clientes e invista em anúncios e 

campanhas de acordo com cada nicho de mercado. 

 

Para planejar suas estratégias, saiba onde o seu cliente está e quais os seus hábitos e 

necessidades. 

 

Crie também um site utilizável, ou seja, que funcione bem tanto no computador, como em 

smartphones ou tablets.  

 

Aproveite para otimizá-lo para SEO, para que ele seja encontrado nas primeiras páginas de 

resultados de pesquisa do Google. 

 

Não sabe o que é SEO? No próximo tópico explicarei um pouco mais! 

 

Outro ponto importante é fazer uma conta no Google meu negócio e deixar todas as suas 

informações atualizadas.  

 

Se você tem um negócio local, isso pode te ajudar a atrair mais pessoas da região, além de 

auxiliar nas suas estratégias de marketing de busca. 

 

E quanto às redes sociais? É preciso estar em todas elas?  

 

Isso depende do tamanho da sua empresa e equipe. 

 

Se trabalha sozinho ou com uma equipe reduzida, faça uma boa gestão das suas páginas 

escolhendo as melhores redes sociais de acordo com o seu público.  

 

Por último, não deixe de monitorar os seus resultados, assim você vai entender o que 

funciona melhor para o seu negócio.  

 

http://g1.globo.com/economia/pme/pequenas-empresas-grandes-negocios/noticia/2017/11/investir-em-marketing-digital-e-necessidade-para-empresas.html


 

Porque você deve utilizar mais o SEO? 

SEO - Search Engine Optimization, traduzindo seria otimização para mecanismos de 

buscas. 

São técnicas utilizadas nas páginas de internet para aumentar o tráfego orgânico. 

Em outras palavras, para atrair um maior público para os canais online da sua empresa. 

O resultado é um aumento da visibilidade nas suas páginas e, consequentemente, maiores 

chances de vendas. 

Isso porque quando você otimiza suas páginas com técnicas de SEO, há mais chances de 

aparecerem nas primeiras páginas de resultados de pesquisa do Google, atraindo mais 

pessoas para as suas mídias. 

Conclusão 

As estratégias de marketing digital têm como vantagens um baixo custo e um ROI bem 

maior.  

Também aumentam a sua visibilidade, ajudam a construir um relacionamento com o seu 

cliente, estabelecendo confiança e, como consequência, elevam as suas vendas. 

Mas é possível começar com estratégias online simples e acessíveis.  

 

Viu como não é complicado?  

 

Coloque-as em prática agora mesmo!  

 


