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e acordo com o Ibope, o 
número de. usuários da 
web chegou a 67,5 mi
lhões de brasileiros no 

quarto trimestre de 2009, e o marke
ting on-line tem crescido cerca de 35% 
ao ano, o que confirma que a internet 
é um canal promissor para aproximar 
clientes e prospects. 

Com isso, diversas ferramentas uti
lizando esse importante canal de co
municação, que tem crescido cada 
vez mais, vêm sendo desenvolvidas. 
Como é o caso do marketing digital, 
por exemplo, que apesar de ser um te
ma bastante comentado, poucos co
nhecem a fundo sua real funcionalida
de e seu poder de alavancar negócios. 
Segundo o sócio da Konfide Marketing 
Digital e da Elementa Agência Digital, 

Marcio Okabe, a ferramenta envolve 
estratégias de marketing com foco 
nas mídias digitais. 

O universo digital tem a vantagem 
de atingir milhões de espectadores, 
com poucos recursos e muita cria
tividade. Com o expressivo domínio 
do Google e o crescimento das redes 
sociais, o marketing digital deixou de 
ser uma estratégia focada meramen
te na criação de um site ou na divul
gação de banners. "A internet passou 
a ser o único meio que permite atrair, 
conquistar, converter e manter um 
relacionamento com um cliente de 
forma integrada e com métricas bem 
definidas", confirma Okabe. 

Outra vantagem do marketing di
gital é que o custo de publicação de 
conteúdo na internet é bem menor 



do que em outros canais e, dependen
do da parceria, pode ser zero. O livro 
"Free — O Futuro dos Preços", do au
tor Chris Anderson, mostra que ofere
cer serviços e/ou conteúdo gratuita
mente é uma excelente estratégia de 
marketing. "Grande parte das histó
rias de sucesso na internet tem como 
base a oferta gratuita de um serviço ou 
conteúdo. O Youtube é um dos princi
pais exemplos, pois oferece gratuita
mente sua plataforma de vídeos e se 
tornou o segundo maior site de bus
cas do mundo", frisa Okabe. 

Na realidade, a internet já mostrou 
ser um investimento com maior retor
no sobre investimento (ROI) da atua
lidade, principalmente para pequenas 
e médias empresas que não possuem 
verba para grandes campanhas em mí
dias tradicionais. Alguns canais, como 
os links patrocinados, são altamen
te focados em vendas, porém, estu
dos comprovam que os consumidores 
pesquisam opiniões nas redes sociais 
(Twitter, Facebook, Orkut, etc.) antes 
de tomarem decisões de compra. 

"Acredito que uma parte do investi
mento deveria ser alocado para o pla
nejamento, sendo muito importante 
o uso de consultorias especializadas 
em marketing digital. Nos projetos de 
marketing digital, infelizmente, é co
mum pularem a fase de planejamento 
e irem direto para execução. Perde-se 
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um tempo precioso em reuniões com 
diversas produtoras sem antes ter um 
briefing elaborado com um bom pla
nejamento", avalia Okabe. 

QUAL A ESTRATÉGIA CERTA PARA 
ALAVANCAR 0 NEGÓCIO? 

As empresas que querem utilizar a 
internet de forma produtiva e eficaz 
devem, antes de tudo, avaliar se os 
seus colaboradores estão capacitados 
para atuar no meio digital. Como di
ria Gil Giardelli, um grande palestran

te, "não podemos usar velhos mapas 
para descobrir novas terras". Se a em
presa não possui uma parte de seus 
colaboradores com perfil inovador/ 
early-adopters, ela terá dificuldades 
em usufruir das novas estratégias do 
marketing digital. -

Para a estratégia dar certo, a gestão 
deve motivar suas equipes a saírem 
da zona de conforto e acompanharem 
com mais afinco as evoluções tecnoló
gicas. "Fazer mídia social é bem mais 
trabalhoso do que as pessoas imagi
nam. Para desenvolver um e-mail ma
rketing, por exemplo, é preciso ter um 
conjunto de profissionais de diferen
tes áreas. Marketing digital bem feito 
não é uma tarefa simples e precisa de 
profissionais especializados", confir
ma o CEO da agência de Marketing 
Digital AD.Brazil, Leo Cid Ferreira. 

Inicialmente, o ideal é apostar em 
ações simples de mensurar, como 
links patrocinados, Twitter e Youtube. 
Porém, é preciso planejar ações de mé
dio e longo prazo, como estratégias de 
search engine optimization (SEO) para 
conquistar boas colocações no Google, 
que leva meses ou anos para atingir os 
primeiros lugares. Também deve re
servar tempo e recursos para inves
tir na criação de relacionamento no 
Facebook, Flickr, Orkut, Linkedln e ou
tras redes sociais. É essencial criar uma 
cultura de criação de conteúdo rele
vante e uma disseminação nas redes 
sociais de forma gradual e planejada. 

Também é importante investir em 
plataformas colaborativas, nas quais os 
usuários possam participar com conte-

údo colaborativo e, naturalmente, que 
a marca da empresa esteja presente 
nas conversações. "As ferramentas digi
tais se tornaram os principais meios de 
comunicação e divulgação. Hoje, toda 
empresa precisa destinar parte do seu 
orçamento de marketing para o meio 
digital. Não há mais dúvidas de que in
vestir no potencial desses canais se tor
nou uma estratégia promissora para os 
negócios", finaliza Ferreira. 
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