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Como Usar a Internet Para “Vender Mais”. 

Não é apenas pelo fato de “vender mais” mas trata-se de não “vender menos”. 

Uma Breve História: 

Eu precisava trocar a lona de um toldo em minha casa e o único contato da empresa que havia me 

vendido aquele toldo alguns anos antes era uma plaqueta de metal fixada no toldo com o nome da 

empresa e um número de telefone fixo. Tentei ligar para o telefone algumas vezes mas por algum 

motivo chamava até cair a ligação. 

Minha esposa foi procurar se havia outros contatos da empresa, advinha onde ele procurou? Se pensou 

na internet está certo! Ela foi direto ao Google e digitou o nome da empresa mas para sua surpresa 

não encontrou nem o nome nem o telefone da empresa de toldos em nenhum lugar da internet, mas 

como apareceu o nome de outras empresas ela ligou e fez outros orçamentos. 

Agora é que vem o mais interessante, alguns dias depois enquanto ainda aguardávamos os 

orçamentos escutei uma conversa da minha esposa com uma cliente dela em seu salão de beleza em 

que minha esposa dizia para a cliente o seguinte: “essa empresa que fez o toldo para nós não existe 

mais porque eu procurei o nome dela na internet e não achei nada”. 

Detalhe: Descobri posteriormente que a empresa ainda existia e tinha investido mais de 14 mil Reais 

em anúncios impresso no ano anterior. 

Nem precisa explicar o que isso significa não é mesmo? Uma empresa que não está na internet ou que 

esteja mal posicionada não só perde muitos novos negócios como também perde clientes para 

seus concorrentes que estão ativos na internet. 

Se você não quer que sua empresa tenha uma história parecida com essa de atenção ao que se 

segue e entenda como posicionar corretamente sua empresa na web e descubra quais são as 

principais estratégias de marketing digital que farão sua empresa ficar acima de sua concorrência e na 

mente de seus clientes. 

 

Em breve haverá dois tipos de empresas, as que fazem 

negócios pela internet e as que não fazem negócios! 

(Bill Gates) 
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IDENTIDADE DIGITAL CORPORATIVA. 
O QUE É E PORQUE É TÃO IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA? 

 

 

Pode ser chamado de identidade digital, identidade virtual, 

presença digital ou qualquer termo que venha surgir, mas o que 

na realidade forma sua Identidade Digital Corporativa e porque 

é tão importante para seus negócios? 

O que compõe sua identidade digital corporativa? 

Já se foi o tempo em procurávamos o telefone de uma empresa em uma lista telefônica impressa, hoje 

usamos a internet e especialmente o Google para buscar por qualquer coisa e não é diferente quando 

precisamos encontrar mesmo que seja simplesmente o número de telefone de uma empresa.  Até 

mesmo surgiu uma frase que diz: “Se não está no Google é porque não existe”. Por isso é vital estar 

bem posicionado na web e uma identidade digital vai te ajudar com isso. 

A identidade digital de sua empresa é formada por um conjunto de estratégias baseadas em marketing 

digital por onde pessoas conhecerão e chegarão até sua empresa. 

Quando alguém procurar por seus produtos ou serviços suas chances de ser encontrado serão muito 

maiores se seu negócio tiver uma bom ID Corporativa. 

Essa ID Corporativa deve ser desenvolvida de maneira padronizada de forma que em qualquer canal 

digital seja apresentado ao usuário um padrão que identifique sua empresa logo nos primeiros 

segundos de visualização.  

Isso envolve cores, logotipo, contatos, integração entre os canais e a comunicação com o público alvo. 

É importante também que as formas de comunicação off-line sigam este mesmo padrão, pois sua ID 

Corporativa que está totalmente atrelada ao marketing digital é no fim das contas mais uma extensão 

do marketing de sua empresa.  

O marketing online ou digital, é na realidade uma forma de marketing que é feito através de bits. 
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05 PASSOS PARA CRIAR SUA 

IDENTIDADE DIGITAL CORPORATIVA: 

 
1° PASSO -  REGISTRAR UM DOMÍNIO 
 

É vital para seu negócio ter um domínio com o nome da sua empresa, por 

exemplo www.suaempresa.com.br. Isso torna possível criar seu site com um 

endereço próprio e ter contas de e-mail corporativas com o nome de sua 

empresa.  

Um domínio com o nome de sua empresa hoje á tão importante como ter um 

número de telefone no passado. 

Pense no seguinte, se precisar descobrir como entrar em contato com uma 

empresa que você lembra do nome mas não lembra do número do telefone, o que você faz?  

A grande maioria das pessoas procura na internet e talvez até encontrem em algumas dessas listas online, mas 

quando a empresa tem um domínio próprio e um website neste domínio, a conversa é outra, pois o usuário vai 

encontrar o seu domínio, vai clicar e entrar no seu site. É como se ele entrasse dentro do seu próprio 

estabelecimento comercial e não dentro de um outro lugar para perguntar o número do seu telefone. 

E tudo isso começa com o registro do seu domínio que tem um custo irrisório de aproximado de R$ 50,00 anual. 

2° PASSO – CONTRATAR UMA HOSPEDAGEM DE SITES 
 
Para criar seus e-mails corporativos, criar seu site, blog, loja virtual e até mesmo em alguns casos fazer e-mail 

marketing é necessário adquirir uma conta de hospedagem de sites. 

Uma hospedagem de sites é como se fosse o aluguel de uma sala comercial porém de 

maneira digital ou seja, está dentro de um computador potente ou melhor dizendo de 

um servidor. Dentro deste servidor você irá alugar um espaço de armazenamento e 

dentro deste espaço estará disponível alguns softwares que tornarão possível a criação 

dos seus e-mails corporativos, do seu site ou loja virtual, poderá também instalar 

sistemas de e-mails marketing, criar diretórios para armazenar dados e vários outros 

benefícios para sua empresa. 

3° PASSO -  CRIAR E-MAILS CORPORATIVO 
 
O e-mail corporativo é criado utilizando o seu domínio, por exemplo se o nome 
de sua empresa for ABC REPRESENAÇÕES então seu domínio poderia ser 
abcrepresentacoes.com.br e após contratar uma conta de hospedagem você 
poderá criar seus e-mails com o nome de seu domínio, por exemplo: 
atendimento@abcrepresentacoes.com.br.  

O e-mail corporativo além de dar mais credibilidade para sua empresa também 

faz divulgação para seu negócio pois ao receber seus e-mails o leitor 

identificará que o que vem após o “@” do e-mail e o nome de sua empresa e não de uma empresa que 

fornece e-mails gratuitos. 
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Contas de e-mail gratuitas como Gmail, Hotmail, Yahoo, entre outras, são de fato muito boas e isso 

pode servir muito bem para você como pessoa física, mas não para a reputação de sua empresa. Aliás, 

você já parou para pensar porque essas empresas disponibilizam contas de e-mail gratuita? Quando 

você utiliza essas contas de e-mail além de ficar exposto às propagandas que aparecem em sua conta, 

quando você envia um e-mail para alguém, ou divulga seu e-mail em qualquer propaganda impressa 

você está fazendo uma boa propaganda gratuita para a empresa que lhe fornece o e-mail, por outro 

lado quando utiliza um e-mail corporativo você faz esta propaganda para a sua empresa. 

Outro motivo importante para ter seus e-mails corporativo e na hora de fazer e-mail marketing. Ninguém 

bota muita fé quando recebe um e-mail de divulgação que utilize uma conta de e-mail gratuita, não tem 

credibilidade e os resultados serão fracos. 

4° PASSO -  DESENVOLVER O WEBSITE 
 

O website de sua empresa é a porta de entrada para seus clientes 

fecharem negócios, é o seu outdoor na web, é a base para muitas outra 

estratégias de marketing. 

Todas as estratégias devem fazer com que seus possíveis e atuais 

clientes passem por seu website, é pra lá que serão direcionadas as 

outras campanhas publicitárias incluindo os anúncios no Google, no 

facebook, divulgação impressa, e-mail marketing, etc. 

“Um website utilizado corretamente será o maior e melhor canal de vendas de sua empresa!” 

Ter um website simples com 4 ou 5 páginas básicas falando sobre sua empresa, seus produtos e 

serviços e com uma página de contato já é um bom começo para se sair do anonimato digital. Mas não 

se contente com o básico “site cartão de visitas”, há muita coisa que pode ser feita para gerar 

negócios através de um website e falaremos um pouco mais sobre a importância disso na sequência. 

Continue lendo! 

5° PASSO -  CRIAR CONTAS PERSONALIZADAS NAS REDES SOCIAIS 

 
Ter uma conta no Facebook, YouTube, Twitter, LinkdIn, Skype e outras 

redes sociais é de extrema importância para sua identidade digital, pois 

mesmo que você como pessoa física não tenha uma conta em cada uma 

das principais redes, tenha certeza que muitos dos seus clientes tem e 

sem dúvida eles gostarão de ver sua empresa por lá e de se comunicar 

com sua empresa através dessas redes sociais. 

 

Benefícios de ter uma identidade Digital 

Além do status e credibilidade impactados pela identidade digital em seus clientes, com seu endereço 

digital espalhado por vários lugares na internet é como se você tivesse vários outdoors divulgando seu 

negócio, isso fará que mais pessoas conheçam sua empresa e venham até você para fecharem 

negócio, que no final das contas é que toda empresa busca. 
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Para ilustrar os benefícios de ter uma identidade digital e ter o endereço de seu site espalhado por 

vários locais diferentes imagine uma grande loja em um local muito movimentado e com muitas portas 

de entrada, cada porta aberta é uma entrada a mais para seus possíveis clientes entrarem em na loja 

e quanto mais pessoas na loja maiores são as oportunidades de negócios, especialmente quando 

essas pessoas tem um forte interesse no seu produto/serviço. 

Depois que sua ID Corporativa estiver pronta, o que já é um grande passo, vem o mais 

importante: “Criar Estratégias de Marketing Para Atrair Clientes e Vender Mais”. 

Para obter bons resultados é imprescindível criar e gerenciar estratégias de marketing envolvendo 

marketing digital e off-line. Para isso é necessário que você tenha o conhecimento necessário ou que 

contrate um profissional com conhecimento técnico, estratégicos e de negócios para que os resultados 

aconteçam, amadorismo nesta hora é um grande erro e pode trazer resultados negativos para 

seu negócio. 

Após sua ID estar profissionalmente desenvolvida inicia-se o trabalho de divulgação e mensuração 

das estratégias.  

Uma grande sacada do Marketing Digital é essa, ‘a possibilidade de medir os resultados’ e saber onde 

estão os melhores resultados para só então investir maiores valores e não jogar seu dinheiro fora. 

ESTRATÉGIAS DE MARKETING DIGITAL... 

(...algumas delas) 

Geração de Leads: 

Leads são pessoas ou empresas interessadas em seus serviços ou produtos 

que se cadastram para obter mais onformações. Quanto mais leads você 

adquirir, mais chances de fechar negócios você tem. 

Para entender melhor... 

Você faz um anúncio sobre seu negócio, seja pela internet ou off-line, a 

pessoa interessada entra no seu site pois tem interesse no que você está 

oferecendo porém por não estar no momento da compra para esta pessoa ela 

simplesmente sai do seu site e acabou. 

Desta forma a maior parte de seu investimento vai pelo ralo, pois menos de 3% das pessoas 

interessadas em algum produto/serviço irá fechar negócio desta forma, então a solução é conseguir o 

contato da pessoa interessada (lead) para posteriormente nutrir o interesse deste lead até o fechamento 

da venda, assim suas chances de fechamento vão muito além dos míseros menos de 3%. Existem 

várias estratégias para conquistar leads, uma delas é oferecer algum benefício em troca de um simples 

cadastro. 

Por exemplo, você pode oferecer um e-book, uma vídeo aula, um cupom de desconto, uma consultoria, 

um período de uso gratuito caso venda algum softwere, um brinde ou qualquer outro benefício que seja 

de interesse do seu público alvo. O importante é que seja algo realmente útil para deixar o seu prospect 

satisfeito. 
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O facebook é na atualidade a maior rede social do mundo e onde as pessoas se 

concentram para trocar informações, bater papo, se informar sobre o seu nicho de 

relacionamento, etc. Assim o ele é uma excelente ferramenta de marketing para empresas de todos os 

segmentos com capacidade de trazer grandes resultados, porém precisa ser usado de maneira correta 

e profissional. 

Não adianta nada encher o feed de 

notícias da sua página com um monte 

de promoções, isso gera pouco ou 

nenhum engajamento e trará pouco ou 

nenhum resultado. 

Também não é aconselhável criar um 

perfil com nome de sua empresa para 

fazer contatos, isso vai contra as regras 

do facebook e limita as ações de marketing que podem ser aplicadas ao seu negócio. 

Existem diversas formas de anúncio patrocinado para empresas no facebook, mas para isso é 

necessário ter uma página e não apenas um perfil. 

Como usar o facebook corretamente: 

1. Criar uma página personalizada para seu negócio seguindo estratégias de 

design, para que a página não passe uma má impressão de amadorismo de sua 

empresa para seus clientes e possíveis clientes. 

 

2. Postar conteúdo relevante ao seu público alvo seguindo a regra de 80/20, ou seja 80% de 

conteúdo e 20% de promoções sobre seu negócio. (Se necessário contratar algum profissional 

para este fim). 

 

3. Fazer anúncios patrocinados com o objetivo de captar leads. 

 

4. Inserir plug-ins no website da empresa. 

E-mail Marketing 

Envio de e-mail em massa para sua base de contatos enviados por um sistema 

especialmente desenvolvido para este fim. 

Por que é importante?  

Além de ser extremamente econômico em comparação com qualquer outra 

mídia o e-mail marketing mostra-se incrivelmente eficiente em levar aos seus contatos qualquer 

informação relativo à sua empresa num ambiente extremamente particular, a caixa de mensagens do 

cliente ou lead. 

Através do e-mail marketing você fará a nutrição dos leads e estabelecerá um relacionamento 

com seus clientes além de poder enviar promoções em datas programadas. 
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Algumas aplicações do e-mail marketing: 

1. News Latter: Informações ou notícias úteis enviado periodicamente para sua lista. 

2. Novidades: Informações sobre novos produtos/serviços. 

3. Pós Vendas: Agradecimento por fechar negócio com a empresa, pesquisa de satisfação, etc. 

4. Mensagens Programadas: Saudações e felicitações em datas específicas. 

5. Promoções: Envio de promoções, cupons de desconto, novos produtos/serviços, etc. 

6. Avisos: Qualquer informação importante que seja necessário enviar aos seus clientes. 

 

GOOGLE ADWORDS: 

Se você quer ser encontrado de forma eficaz por pessoas que 

buscam seu produto ou serviço na internet uma das melhores formas 

de conseguir isso é sem sombra de dúvidas aparecer nos resultados de 

pesquisa do Google. Para isso o Google criou o sistema AdWords. 

AdWords é o forma do Google vender propaganda, são aqueles anúncios que aparecem no topo ou na 

lateral direita dos resultados de busca do Google, os vídeos no YouTube, os banners em diversos sites 

de conteúdo, os anúncios no g-mail e em outros e-mails gratuitos que você sempre vê no seu 

computador, no seu smartphone na sua tv smart, etc. 

Existem várias formas de anunciar no Google, conheça 4 delas: 

1. Anúncios nos resultados de busca: Quando alguém faz uma pesquisa no Google em algum 

site parceiro do Google e os resultados aparecem nas primeiras posições. 

 

2. Anúncios no YouTube: Pode ser anúncios que aparecem no vídeo principal e quem não tem 

interesse pode pular o anuncio (chamados de trueview), ou na lateral direita dos vídeos, etc.  

 

3. Anúncios em sites específicos: 

Após pesquisar quais os sites 

seu público mais acessa e que 

são parceiros do Google por 

meio do Google adsense 

(programa de parceria de 

anúncios do Google com outros 

sites) você pode determinar que 

seus anúncios aparecerão 

somente nestes canais, assim o 

custo final é reduzido pois o 

anúncio é direcionado para seu 

público alvo. 

 

4. Remarketing: São anúncios que aparecem em sites parceiros do Google, no YouTube, nos e-

mails, etc. Este é um tipo de anúncio onde é possível “perseguir” a pessoa que navegou em 

uma determinada página do seu website. É muito eficiente pois seu anúncio aparecerá somente 

para quem se interessou pelo seu produto/serviço e entrou em seu website.  

É uma excelente forma de fazer branding para fortalecer a marca da sua empresa ou para 

oferecer promoções específicas para que o cliente volte e compre.  
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Para começar a anunciar no Google é necessário criar uma conta no Google Adwords, criar uma 

campanha de anúncios, escolher as palavras chaves mais buscadas em seu segmento, selecionar em 

que cidade/região os anúncios serão veiculados, escolher um orçamento e o período de sua campanha. 

Tudo isso exige conhecimentos técnicos e estratégicos de negócios e da ferramenta adwords. 

Os anúncios são pagos por clique ou seja, quando alguém faz uma busca no Google sobre seu produto 

ou serviço você poderá aparecer na primeira página de resultados e se a pessoa clicar em seu 

anúncio você paga o valor que determinou para cada clique. 

Após o clique a pessoa é levada à página do seu site que foi escolhida por você ao criar seu anúncio. 

Para um melhor resultado em conversão é de suma importância que esta página do site seja muito 

bem elaborada com o intuito de conquistar ‘no mínimo’ o cadastro da pessoa, 

convertendo esta pessoa em um lead. 

E eficiência deste mídia (adwords) se dá pelo fato de que você só paga 

por quem está realmente interessado em seus produtos ou serviços.  

Obs: Mais uma vez aqui é imprescindível aplicar as estratégias de captura de leads 

para obter maiores e melhores resultados do seu investimento. 

Vídeos sempre conquistaram nossa atenção devido à dinâmica de conter 

imagens em movimento e sons ao mesmo tempo fazendo-nos prestar muita 

atenção ao que está sendo transmitido, por isso as propagandas na TV tem um 

alto valor de investimento. 

O YouTube é o segundo site de buscas mais acessado da internet perdendo apenas para o próprio 

Google. Qualquer empresa pode criar seus vídeos e postar gratuitamente, isso com certeza já é uma 

ótima ferramenta de divulgação para seu negócio, mas precisar ser usado corretamente. 

O importante é que seus vídeos sejam originais, com conteúdo relevante ao seu negócio e com 

boa qualidade. Assim você ganhará credibilidade, atrairá o público certo e prenderá a atenção 

do usuário. 

Após publicar os vídeos é importante também divulga-los de várias maneiras, uma delas pode ser 

enviar uma mensagem por e-mail avisando sobre o novo vídeo para sua base de contatos através do 

seu sistema de e-mail marketing. Nesta estratégia você pode por exemplo inserir o vídeo no seu site e 

direcionar as pessoas pra lá, esta página pode conter a oferta de algum produto ou alguma promoção 

que atraia seu cliente. E para aumentar a visualização é possível fazer um anúncio pago usando seus 

vídeos. 

 

Implantar um sistema de chat online no website da sua empresa para 

atendimento em tempo real.  

Além de dar mais credibilidade para sua empresa por deixar claro que 

tem uma pessoa real por trás do website, o chat torna o atendimento 

dinâmico, e nestes dias corridos em que vivemos nada melhor do que ser rápido e eficiente no 

atendimento para fechar mais vendas, não é mesmo? 

Além destas vantagens é possível também obter dados da pessoa convertendo ela em um lead. 
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Esteja certo de que neste exato momento há centenas ou milhares 

de pessoas procurando por seu produto/serviço na internet... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...E então, vai ficar de fora só olhando? 

 Contrate um serviço profissional para criar uma Identidade Digital e desenvolver 

ações de Marketing Digital para sua Empresa. 

 

 Solicite uma proposta:  

 

www.idig.com.br         |44| 99903-0252    amorim@idig.com.br    

| Será um prazer ajudar no crescimento da sua Empresa! 

 

Marcos Amorim 

Consultoria e Desenvolvimento de Marketing Digital 

(44) 99903-0252 – www.idig.com.br/marcosamorim 

facebook.com/marcosamorim.mva 
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