
MARKETING
DIGITAL
Acabou o segredo - saiba
como melhorar suas redes
e seus negócios 

JOÃO LEMES



O QUE É
MARKETING



O QUE É
MARKETING

É a arte de explorar, de criar e de entregar valor
para satisfazer desejos de um mercado, com
produtos ou serviços que despertem o
interesse. Um marketing bem feito é o que gera
valor para os clientes e lucro para as empresas.



MARKETING
Marketing é a inteligência
necessária para que uma empresa
defina produtos que podem cativar
um público. Um dos grandes
segredos do marketing é saber
posicionar uma marca e gerar
valor usando metodologias,
estratégias e canais.



RÁPIDOS E DINÂMICOS,
INTERATIVOS, CONTEÚDO QUE
DIVERTE, QUE ENSINA, QUE CONTA
HISTORIA, QUE FAZ REFLETIR, QUE
INSPIRA, QUE MOTIVE, QUE AJUDE,
CONTEÚDOS QUE SIRVAM COMO "UM
TAPA NA CARA" SOBRE ALGUM FATO..

CONTEÚDOS DE VALOR



Algo que diz muito sobre o que ela pensa
Ela concorda com sua linha de pensamento
Quer dar voz ao que você disse/achou divertido
É algo que poderia ter sido ela a dizer
A pessoa quer mostrar ou dar indireta a quem a segue
Quer mostrar aos seus seguidores (de forma sútil)
algo que ela não teve coragem de publicar/falar
Achou relevante e quis mostrar a mais pessoas

MOTIVOS PARA ALGUÉM 
COMPARTILHAR SEU CONTEÚDO  



A melhor rede social para a sua
empresa depende do seu público-alvo.

O Facebook é a rede
social mais popular do
mundo. Aceita vídeo,
fotos e textos. São mais
de 2.32 bilhões de
usuários ativos - 127
milhões desses usuários
estão no Brasil.

O Instagram serve
mais para divulgação
de imagens e vídeos. 
 É profundamente
visual. É a rede social
interessante para
seus produtos e sua
marca

O YouTube consegue
atingir mais de 1 bilhão
de horas de vídeos
assistidos por dia. Serve
para vídeos mais
longos. É o segundo
maior buscador de
conteúdos.



Foco no
objetivo 

INSTITUCIONAL?
NOVIDADES
CAMPANHAS 
SOCIAIS
QUERO VENDER 
E PRONTO!



INSTITUCIONAL
É aquela mídia que retrata 
mais a sua marca

Nesses casos, a sua logo, a fachada de sua empresa
e até você mesmo podem estar em primeiro plano. 

Claro que esse destaque à marca pode vir
associado a algum produto, uma ação, um
projeto. 

Em  suma: o objetivo não é gerar lucro imediato, mas
demonstrar a importância da empresa no meio
onde ela atua 

MARKETING DIGITAL - 
BEM-VINDO AO FUTURO!

Imagem
é tudo



CAMPANHAS
SOCIAIS
Quando a imagem da empresa
ou a sua é vinculada a uma
causa de interesse geral

Cada empresa pode somar-se a campanhas
públicas ou criar a sua, desde que fique claro que
o objetivo seja alguma causa social. 

GANHO INDIRETO
Hoje o consumidor está muito atento a empresas
que se mostram preocupadas com as suas
comunidades, com o meio ambiente, com a
educação, saúde... 



A mercadoria, o produto deve ter o
maior destaque. Qual sua 
 característica, para que serve... 

FOCO NO PRODUTO

De onde o produto vem, de que é
feito, qual sua durabilidade e
demais vantagens 

QUALIDADE,
VANTAGENS

O preço é muito importante, pois o
consumidor precisa ver se vai dar
no seu orçamento...

PREÇOS E
CONDIÇÕES

O NEGÓCIO
É VENDER

IMPORTANTE  - a marca da empresa vem por último e mais discreta 



CLAREZA - objetividade

É importante lembrar que a propaganda
deve ser muito clara e direta. Ninguém
mais quer perder tempo decifrando
códigos e enigmas.

OS PONTOS PRINCIPAIS já 
destacados devem vir primeiro. 

Se o preço for muito vantajoso, então
será ele quem deve puxar a frente.

CRIATIVIDADE

A venda é a arte de encantar e isso
começa na montagem do texto para
sua mídia. É nessa hora que deve entrar
em campo a criatividade.

SEJA DIFERENTE 
Hoje a maioria das empresas descreve
seus produtos com as mesmas frases e
bordões usados pelos demais. A seguir,
uma lista das frases mais batidas pelo
mercado. EVITE-AS!



CLICHÊS
Em certas ocasiões ele é até bem-vindo,
porém na maioria, o que manda é a sua
capacidade de criação. Enteda-se por isso
a fuga do lugar comum.

OS MAIS BATIDOS
Prestações que cabem no seu bolso
VOCÊ NÃO PODE FICAR DE FORA
Tá esperando o quê?
TUDO ISSO E MUITO MAIS
O aniversário é nosso, mas quem ganha  o
presente é você

UM NOVO CONCEITO EM...



LOGO
MARCA e
LOGO
TIPO
Logotipo - parte escrita (nome
da marca) que pode ser de
forma estilizada. 

Logomarca  - desenho, símbolo
ou o ícone que representa a
marca, sua identidade

SLOGAN - Frase curta que
defina a identidade, a função, a
proposta da empresa 

PURA INFORMAÇÃO
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01 - LOGOMARCA - 02 - LOGOTIPO

03 - SLOGAN 
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AS CORES
FALAM
Num mundo multiror não se admite
algo cinzento, em preto e branco,
opaco. Afinal, as cores podem dizer
muito de você ou da sua empresa. 

É lógico que ninguém está falando em
CARNAVAL. Portanto, saiba jogar o jogo
das cores. NÃO ABUSE!

É sabido que hoje os segmentos se apropriaram
de algumas cores primas ou primárias. São
aquelas que Cores primárias são as cores puras,
ou seja, que não podem ser criadas a partir da
combinação de outras cores.



EXEMPLOS DE CORES e SEGMENTOS

Outras  cores muito usadas a área
da saúde são o azul e o branco

O amarelo e o vermelo  são
relacionados à comida por ter a
capacidade de estimular o apetite.
Sao as ditas cores quentes. 

Vermelho: empolgação 
Laranja: confiança 
Amarelo: Otimismo.
Azul: força 

SAÚDE
CORES QUENTES
e "apetitosas" OUTRAS CORES

e suas definições

Elas são usadas para estimular, acalmar. Em propaganda servem para vender.

Bem-estar e tranquilidade



Quando mais
informações, 

menos percepção 
da mensagem 



LIMPEZA
ORDEM
HARMONIA



INFORMATIVO - DIRETO



IMPORTANTE

Quanto mais limpo, mais apreciado. Portanto, o poder
de síntese é imprescindível...   

Menos é mais...

Procure mesclar as informações com as mesmas
cores já utilizadas no anúncio... 

As cores devem combinar

O restante está na loja ou no seu site. Por fim,
economize nos números e dados técnicos. Seu
anúncio é um aperitivo, um chamariz, não uma aula. 

O anúncio é só uma parte 

Um erro de ortografia ou de comunicação faz o seu
anúncio virar motivo de chacota. Caso não saiba
revisar, pergunte a quem sabe.

CORRIJA TUDO MUITO BEM


