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                                      Plano de Marketing Digital
O planeamento é essencial ao nível da estratégia de marketing, uma vez que facilita a antecipação e

articulação das decisões relativas à gestão de uma marca, atenuando potenciais erros ao nível da

execução. Algumas PMEs preferem reagir ao mercado em que estão inseridas e, assim, tomam

decisões numa perspectiva a curto prazo prejudicando, invariavelmente, quer sua a sua gestão,

quer a eficácia das suas marcas. Assim, e a fim de obviar estes potenciais problemas, as empresas

deverão proceder ao planeamento (através de um Plano de Marketing) garantindo o envolvimento e

respectiva responsabilidade de toda a empresa face aos objectivos delineados.

 

Etapas do Plano de Marketing Digital

Foque-se nas particularidades do seu negócio e siga as estratégias mais adequadas e não aquelas

que, aparentemente, são as que têm mais sucesso na Internet. Não espere resultados imediatos,

mas tê-los-á com certeza se seguir as fases que listamos abaixo.

 

Fase 1 -  Atrair o seu Público-alvo

A fim de atrair o seu público-alvo deve produzir e publicar conteúdos valiosos focados na sua

persona, divulgá-los nos canais digitais adequados e de acordo com os temas e objetivos

 (blogs,web site, redes sociais, landing page, media online, portais), otimizar na pesquisa (SEO),

empenhar-se  na usabilidade e também investir em anúncios pagos por clique (pay-per-click).

 

Fase 2 - Converter o Público-alvo em Leads

Após atrair o seu público-alvo é essencial converte-lo em leads (potencial consumidor que

demonstrou interesse no seu produto/serviço), através da criação de botões de call-to-action (CTA)

que direcionam o utilizador para uma landing page, onde lhe é oferecido algo com utilidade, como

por exemplo, um ebook, oferta de serviços ou produtos, testes de produtos, etc., tudo isto em troca

dos seus contactos, normalmente, o nome e o email.
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Fase 3  - Relação com a sua Audiência nos Estágios do Processo de Vendas

Já com os leads conquistados há que começar a investir numa boa relação com cada um nos vários

estágios do Funil de Vendas, por forma a perceber qual deles se vai tornar num cliente efetivo.

 

Fase 4 - Fecho de Venda

O departamento de marketing e o comercial devem estar alinhados e em perfeita simbiose a fim de

conseguirem levar a que os leads angariados efectuem uma compra.  Mas o processo não deve terminar

na aquisição de um produto/serviço por parte de um cliente, toda a empresa deve manter-se focada e

motivada para que ele se mantenha satisfeito, volte a comprar e recomende a empresa, quer online,

quer offline.

 

Fase 5 – Análise de Dados | Otimização de Ações

Para ir verificando se os objetivos do seu Plano de Marketing Digital estão a ser alcançados e se é

necessário fazer ajustes, use o Google Analytics (importante ferramenta que possui várias métricas que

possibilitam análises gratuitas. 

                                                      Estrutura do Plano de Marketing Digital

Estando as Fases planeadas, pode passar à elaboração do Plano de Marketing Digital, propriamente dito.

1. Sumário Executivo

Faça uma breve descrição do conteúdo do Plano de Marketing Digital.

2. Análise Interna

Faça uma análise interna do seu negócio, desenvolvendo os seguintes itens:

Breve descrição da empresa, incluindo missão, visão e valores;

Descrição do posicionamento da empresa;

Diferenciação dos produtos/serviços;

Estabeleça os  objetivos de curto, médio e longo prazo, com base com o que delineou no ponto um do

plano;

Análise dos recursos financeiros;

Análise dos recursos humanos;

Análise de parcerias;
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Análise do Marketing-mix atual da empresa (Produto/Serviços, Preço, Promoção e Distribuição);

Análise do volume de vendas, quota de mercado, portfólio de produtos/serviços e sua evolução nos

últimos três anos (se possível);

Análise da evolução do preço dos produtos/serviços no último ano (se possível);

Análise à promoção/comunicação realizada nos últimos 6 meses assim como a seu posicionamento

atual na Internet;

Análise do perfil do seu consumidor atual (comportamentos, atitudes, hábitos, interesses, motivações,

atenção, desejos e expetativas) versus análise do potencial consumidor digital (comportamentos,

atitudes, hábitos, interesses, motivações, atenção, desejos e expectativas).

 

3. Análise Externa

Após a Análise Interna, proceda à análise externa, tendo em conta os seguintes pontos:

Análise do mercado onde atua (volume de vendas, quotas de mercado, taxas de crescimento, tendências

e características com referência ao mercado digital);

Análise PESTAL: análise Política, Económica, Social, Tecnológica, Ambiental e Legal;

Análise da concorrência com descrição do Marketing-mix no campo digital (websites, redes sociais, SEO,

Web Analytics, comunicação, conteúdos, posicionamento, etc.);

Análise dos recursos digitais da concorrência.

 

4. Análise SWOT

Análise das Forças (Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças

(Threats) no campo digital.

5. Definição de Objetivos

Definição dos objetivos a traçar (exemplos:  aumentar vendas em percentagem, fidelizar os seus

clientes, aumentar a notoriedade, aumentar as visitas do site, captar leads, melhorar a sua reputação,

estabelecer uma relação com os clientes, etc. ) Defina também os objetivos de marketing.
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relação com os clientes, etc. ) Defina também os objetivos de marketing.

6. Metodologia de avaliação

Explicação dos métodos que irá utilizar para atingir os objetivos definidos. Por exemplo, Google

Adwords, análises de SEO, vendas online, contactos realizados, etc.

7. Estratégia(s) de Marketing

Definição da estratégia a definir para alcançar os objetivos propostos, tais como fidelização,

diferenciação de produtos e posicionamento, segmentação e targeting.

8. Definição das políticas de Marketing-mix

Definição das estratégias em relação ao Marketing-mix, ou seja, preço, produto, comunicação e

distribuição no mercado online.

 

9. Plano de Ação

Definição das ações de comunicação a desenvolver no ambiente digital, previstas na estratégia definida.

10. Orçamento de Marketing

Elaboração do orçamento de marketing, com custo das ações incluído, bem como custos de marketing,

previsões de receitas e previsões de lucros.

11. Controlo e Avaliação

Avaliação do Plano de Marketing Digital com monitorização dos resultados obtidos.

12. Plano de Contingência

Plano B (C ou D) que se necessário serve para redirecionar as estratégias e estabelecer outras táticas,

caso o Plano de Marketing Digital não esteja a atingir os objetivos propostos nem a alcançar as metas

estabelecidas.

Um Plano de Marketing Digital é um documento que pode funcionar como complemento do próprio

Plano de Marketing da empresa ou, caso o seu negócio tenha apenas vertente online, funcionar como

registo orientador dos caminhos a seguir. Seja qual for o seu caso, se deseja suceder na web, é

importante que estabeleça desde já estratégias organizacionais direcionados à Internet.


