
A divulgação é a alma do negócio 
Carlos Ossamu 
 
Conheça as principais estratégias de marketing digital e ferramentas online para aumentar as 
vendas e fortalecer a sua marca 
 

 
 
 
Na loja física, basta o lojista ter um bom ponto e bons produtos para começar a vender. As 
pessoas que passam na rua olham a vitrine, entram na loja e compram os produtos. Já nas 
lojas virtuais, os consumidores precisam conhecer a loja, o endereço na internet e terem 
confiança em fazer a compra, já que receberão o produto posteriormente. Depois de formatar 
o negócio e montara loja virtual, começa uma etapa fundamental para o sucesso do negócio: a 
divulgação. É nesta fase que entram as estratégias de marketing digital. "No plano de negócio, 
o empreendedor precisa, além de conhecer bem o seu mercado, ter bem definidos quais são 
os seus objetivos e possuir metas. Com isso, se definem estratégias com as diversas mídias, 
entre elas a online, para se alcançar os objetivos", diz Luís Felipe Cota, diretor de marketing 
da agência digital Goomark (www.goomark.com.br). 
 
O pequeno lojista, que está entrando na internet agora, vai competir com grandes empresas, 
com marcas já consolidadas. A sua loja é desconhecida e o consumidor ainda não tem 
confiança em realizar uma compra, passar o número do cartão de crédito, e nem sabe se irá 
receber o produto. "Isso se resolve com uma campanha de branding, de fortalecimento da 
marca, que vai ser um apoio para as vendas. É possível fazer um trabalho com mídias sociais, 
de relacionamento, promoção no FacebookeTwitter, para que o consumidor conheça a marca, 
a filosofia da empresa", explica Cota. 
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Segundo o executivo, muitas empresas não têm objetivos e não sabem por onde começar. "O 
começo é saber a realidade do cliente, onde ele quer chegar, para desenvolver uma estratégia 
e atingir uma meta. Sabendo o que ele precisa, podemos olhar para todas as mídias online". 
 
Google 
 
O básico da divulgação online é a empresa estar bem posicionada nos sites de buscas, em 
particular no Google, que é o serviço mais usado no mundo. Em geral, quando alguém quer 
comprar um produto, e não tem em mente uma loja específica, ou quer pesquisar preços, faz 
uma busca no Google. Existem técnicas para melhorar este posicionamento, chamadas de 
Search Engine Optimization, conhecidas pela sigla SEO. "O Google é a melhor mídia para as 
pequenas e médias empresas, mas o pessoal do marketing da loja precisa ficar atento, já que 
o SEO só começará a trazer resultados depois de um ano", diz Cota. "O Google vai gerar ven-
das rápidas, mas não irá fortalecer a marca e nem gerar fidelidade", observa. 
 
Em relação ao Link Patrocinado, o diretor da Goomark afirma que é importante saber o 
tamanho do mercado que o lojista atua, qual é a quantidade de busca média mensal do 
produto que ele vende. "Com isso, ele pode projetar quanto irá vender, quanto terá de 
audiência". O Google tem ferramentas que fornecem essas informações, por exemplo, de 
palavras-chave - o lojista informa os seus produtos e o software vai estimar a demanda média 
mensal, com isso se consegue saber o tamanho do mercado. Lá, ele também vai saber o custo 
por clique no Link Patrocinado. Sabendo o tamanho do mercado e o custo por clique, o lojista 
sabe quanto vai gastar para ter retorno. "Um dado interessante é que o mercado trabalha com 
uma meta de 2 por 100 -em uma campanha bem feita, de 100 cliques, dois serão convertidos 
em vendas. Se a meta é vender 50 peças, serão necessários 2.500 cliques", diz Cota. 
 
Plataforma adequada 
 
De acordo com Cota, em 95% das consultas que a agência recebe de clientes há algum tipo de 
problema com o site da loja virtual, principalmente as pequenas empresas. "A maioria não 
escolhe uma boa plataforma, acaba comprando uma baratinha, não consegue evoluir e 
melhorar o layout. Quando vamos trabalhar na plataforma, ela é fechada, não permite 
alterações, ou o dono da plataforma cobra um alto valor para fazê-lo". 
 
Naturalmente, há plataformas de baixo custo que funcionam bem, mas é sempre 
recomendável que se conheça bem o produto, que a agência digital que for fazer a estratégia 
de divulgação seja consultada. "É importante sa-ber se a plataforma permite alterações, pois 
dessa forma é possível melhorar o visual e a usabilidade. A maioria dos sites de e-commerce 
vem com problema e se a plataforma é fechada, nem dá para mexer e o cliente fica com um 
pepino na mão, vai ser difícil vender", comenta Cota. "Se o processo de compra é confuso, o 
consumidor ficará desconfiado, e se aparecer um erro no meio do processo, ele vai abandona o 
carrinho. A compra é emocional, não deve ter muitos passos, tem que ser o mais rápido 
possível". 
 
Já em relação ao e-mail marketing, o executivo diz que é uma boa mídia, eficiente e barata, 
mas quando usada corretamente. "Muitos empresários compram aqueles CDs com um milhão 
de endereços e isso não funciona. Para funcionar, a empresa tem que construir o seu mailing 
com cada prospect que ela visitou, cada pessoa que trocou cartão, que ligou na empresa. De-
pois de quatro anos de vida, a empresa já terá construído um bom mailing para ter uma 
estratégia de marketing", diz. Se a empresa não tem o próprio mailing, ela pode contratar 
uma empresa especializada ou comprar o mailing de uma empresa com o mesmo perfil de 
consumidores.  
 
Fonte: Diário do Comércio, São Paulo, 26, 27 e 28 abr. 2012, Caderno Especial, p. 3. 
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