
 

Procurou outra agência e não
obteve o resultado esperado?

Você está cansado de
desperdiçar tempo e dinheiro?

Tentou anunciar sozinho na 
Internet e não conseguiu?

O BARATO
SAI CARO



DE MANEIRA ESTRATÉGICA NO
MARKETING DIGITAL

SAIBA COMO COMEÇAR
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1 1Conheça a Raddar Digital

10Comece a propagar sua marca de 
maneira correta

8Por que invest i r  em uma agência de 
Market ing Digital? Não posso 
construir  esse processo sozinho?

7Necessidade e Desejo podem 
estar l igados

6

Mas como despertamos, esse desejo? 

Mas, por onde começar a invest i r?
Google ou Redes Sociais? 

3Crescimento Orgânico X Anúncios  

- Necessidade: O que é? E Quais as ferramentas utilizadas?
- Desejo: O que é? Quais ferramentas utilizadas?

Principais estratégias 
para in ic iar no Market ing Digital
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Nós sabemos porque suas campanhas de anúncios 
patrocinados não funcionam. Prepare-se!  Nós vamos 
ensinar de uma vez por todas,  o  que você precisa saber 
para in ic iar  de maneira estratégica e obter sucesso no 
Market ing Digital .  

O ambiente digital  tomou proporções enormes nos 
últ imos anos e o Market ing tornou-se uma estratégia 
fundamental  para as empresas aumentarem suas vendas 
e divulgarem sua marca.  
 
Mas,  você sabe o que precisa para começar de maneira 
correta nesse mundo? 

Em primeiro lugar,  é  importante entender as 
ferramentas do Market ing e as estratégias por trás 
delas.  Aqui  na Raddar Digital ,  nós gostamos de 
trabalhar com clareza e prat ic idade,  por isso,  montamos 
um guia prát ico para você,  com uma l inguagem 
descomplicada.  Confira a seguir!

O BARATO SAI CARO
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Entender a Diferença entre Necessidade e 
Desejo e escolher qual caminho iniciar;

Entender o Planejamento Estratégico do 
Projeto (O QUE VENDER/PARA QUEM 
VENDER/COMO VENDER/DIFERENCIAIS);

Desenvolver um Site de Alta Conversão 
(Incorporar todas as ações do 
Planejamento Estratégico);

Acompanhar os Contatos (Leads) gerados
pelas campanhas, via tabela ou sistema de CRM.

Então, agora você já sabe quais são as Estratégias, 
mas, não  sabe como elas funcionam, por isso, vamos 
explicar cada uma com detalhes.

Primeiro, para começar no Marketing Digital é preciso 
investir. Toda sua concorrência, com certeza, já 
investe em ferramentas para divulgar sua marca e se 
você quer fazer parte desse mundo, vai precisar investir-
também. Esse investimento pode ser construído 
aos poucos ou pode ser mais direto, sendo Orgânico ou 
Patrocinado.  

PRINCIPAIS
ESTRATÉGIAS

 para in ic iar  no Market ing Digital  

1
2
3

Obter pontos de contatos exclusivos para as 
campanhas do Marketing Digital;4

5

Falamos muito sobre 
estratégias,  mas quais são elas? 
Nós listamos a seguir:
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MAS, POR ONDE
COMEÇAR A 
INVESTIR? 
GOOGLE OU 
REDES SOCIAIS?
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Quando o processo é construído mais devagar, você conquista seu espaço 
através da qualidade de conteúdo e propagação da marca, tornando-se 
referência no mercado através do que chamamos de Crescimento Orgânico. Você 
oferece informações de qualidade e conhecimento sobre determinado produto ou 
serviço, sem adicionar dinheiro, porém, o que não se investe em dinheiro, leva-se 
tempo. Essa construção é lenta e feita aos poucos e se você não possui esse 
tempo, é hora de investir dinheiro, para obter resultados rápidos.

CRESCIMENTO
ORGÂNICO X ANÚNCIOS

O barato sai caro
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É nesse momento que entram os 
Anúncios Patrocinados. Eles são uma forma de investir 
dinheiro para que as pessoas conheçam sua marca, seu
produto e facilite a venda. É a sua chance de competir 
com os concorrentes que estão a mais tempo no 
mercado. Adicionando dinheiro nas ferramentas 
para que o seu Site, Loja Online ou Perfil do Instagram
apareçam junto ou na frente dos concorrentes, mesmo
que você não tenha o mesmo tempo de mercado ou a
experiência.     

Então, pergunte-se agora: Você quer 
investir tempo ou dinheiro? Se você 
entende que precisa investir dinheiro para 
obter retorno rápido, é hora de descobrir 
por onde você deve começar.



GOOGLE OU REDES SOCIAIS?
MAS, POR ONDE COMEÇAR A INVESTIR?

Toda vez que começamos uma campanha no Market ing Digital  é  preciso 
entender como funciona o mercado que atuamos.  Em primeiro lugar,  é
preciso entender se o seu mercado é de Necessidade ou Desejo.

808

O barato sai caro
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Um mercado de Necessidade, é movido pela ação da procura, é aquele no qual seu 
cliente precisa de determinado produto e procura por ele ou por alguma
informação sobre ele, nas plataformas de busca. 

As mais conhecidas são Yahoo, Bing, Firefox ou o famoso Google. Nessas 
plataformas, as  informações aparecem em formato de Links, que correspondem
principalmente aos Sites.

NECESSIDADE: O QUE É?
QUAIS AS FERRAMENTAS
UTILIZADAS?

EXEMPLO PRÁTICO
No caso do Google, por exemplo, o processo é simples, seu cliente já sabe que 
quer comprar o produto ou adquirir determinado serviço. Então, ele digita a
palavra principal (palavra-chave) que representa sua Necessidade, ou seja, o que 
ele quer adquirir e clica em “Buscar”. Em seguida, o Google oferece uma série de 
resultados ou respostas para a Necessidade do cliente. Agora é uma questão de 
escolher onde e como comprar. É nesse momento que a sua empresa deve
aparecer, entre as primeiras opções na qual o cliente vai escolher. Se você
oferece soluções diretas, produtos ou serviços, o investimento do seu recurso 
deve ser aplicado no Google. Portanto, a campanha de anúncios patrocinados 
deve ser direcionada para o Google.
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DESEJO: O QUE É? 
QUAIS FERRAMENTAS
UTILIZADAS?
Já o mercado de desejo é gerado quando o 
público-alvo está em um momento de 
entretenimento, ou seja, nas redes sociais, para 
produtos que não são uma necessidade, seu cliente 
não procura por ele. Porém, mesmo que ele não 
procure, nós oferecemos conteúdos, posts ou vídeos 
com mensagens interessantes, que geram valor, que 
criam emoção e despertam vontade, ou seja, desejo. 
E esse desejo, desperta um gatilho que leva a uma 
ação futura.

As Redes Sociais mais utilizadas atualmente são as 
que despertam um interesse visual, possuem fotos, 
vídeos e imagens no geral, nesse caso, o Instagram e 
o Facebook. Da mesma forma como no Google e no 
Site, é possível investir recursos nas Redes Sociais 
para propagar sua marca para um público-alvo que 
corresponda aos seus interesses de venda. 
Segmentamos o público de acordo com sua renda, 
idade, interesses em áreas semelhantes ao seu 
produto ou serviço e de acordo com o que ele tem 
pesquisado na Internet. 

Hoje, tudo é possível de ser rastreado e metrificado, 
tudo que for investido nas Redes Sociais, pode-se obter
um retorno e analisar os resultados. Vamos entender
melhor com um exemplo prático, como sua marca ou
produto pode chegar até o cliente.   
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EXEMPLOS DE SITUAÇÕES
Por exemplo, é possível enviar para o público-alvo, posts patrocinados sobre 
comida, vários restaurantes de fast food, a própria empresa Ifood, programam 
disparos de posts com promoções ou lançamentos de pratos, no final do dia. Na 
tentativa de engatilhar ações para pessoas que estão cansadas, após um longo dia 
de trabalho e podem optar por comprar comida ao invés de cozinhá-la. Note que, 
não é uma necessidade, muitas vezes nem estamos com fome ou poderíamos 
comer algo que já está pronto em casa, mas um desejo foi despertado e no final do 
processo torna-se mais provável que uma ação seja executada, neste caso, a de 
comprar a comida.

Outros exemplos de divulgações que despertam desejo, podem ser viagens,
passeios, roupas, acessórios, todo produto que não seja, commodity, ou que 
trabalhe uma ideia de consumo essencial para a vida e que gerem uma emoção, 
podem ser divulgados através das Redes Sociais. Pois, dessa forma, é possível 
construir um desejo no cliente, de acordo com seu momento de compra.

Perceba que, nem sempre após ver um post, o cliente já é levado ao ato de 
comprar. A ação pode variar de acordo com o momento e o tipo de público, por 
exemplo, público frio, morno e quente, são nomenclaturas usadas para subdividir 
esses públicos e criar campanhas mais assertivas. 
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FUNIL DE MARKETING

Público frio

Público Morno

Público quente

Público frio: são clientes que não estão prontos para comprar, eles precisam 
ser impactados para consumir o produto. Muitas vezes, esse público nem sabia da 
existência dessa empresa, produto ou serviço, mas é possível convencê-los com 
os gatilhos certos.

Público Morno: são aqueles clientes mais desconfiados, eles comparam o 
produto com o dos concorrentes, podem ser sensíveis a preço, apresentam 
objeções no momento da compra,  esses precisam ser convencidos do motivo pelo 
qual vale a pena consumir da sua empresa e não das demais.

Público quente: são os clientes que estão prontos para consumir, eles 
entendem o desejo, querem comprar, possuem o capital necessário e escolheram 
um produto ou serviço da sua empresa, por isso, eles são mais diretos, precisam 
de informações de preço, promoções e formas de pagamento, é para esses 
clientes que você vende, pois estão em seu momento ideal de compra. 
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NECESSIDADE 
E DESEJO 
PODEM 
ESTAR LIGADOS
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O ADOS
NECESSIDADE E DESE

DEM ESTAR LIG
Para crescer, sua empresa pode precisar dos dois caminhos

 Necessidade e Desejo estão ligados no processo de construção do 
Marketing  Digital, quando dizemos que é preciso entender qual o objetivo de 
compra do cliente, se é desejo ou necessidade, não significa que uma exclua a 
outra. A situação mais provável que representa essa ligação é a Ação de 
Necessidade que começa no Google não é concluída e precisa das Redes 
Sociais para despertar desejo e convencê-la da compra.

 Um exemplo comum, acontece com potenciais clientes que realizam 
uma pesquisa no Google e então são enviados para o site, eles podem sair da 
plataforma sem executar uma conversão ou contato. Nesse caso, o objetivo é 
despertar no cliente a vontade ou desejo de comprar, ele já possui a
necessidade, mas precisa do desejo para se convencer da compra e ser
colocado no momento ideal. 

 O inverso também pode acontecer, clientes que despertam desejo pelo
produtos, que nesse caso, começa nas redes sociais e é construído ao nutrí-lo 
de informações e conteúdos relevantes e finaliza-se nas campanhas do 
Google, sendo direcionados para o site, para pesquisar mais informações e 
efetuar uma compra;

14
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Através das Campanhas de Remarketing

MAS COMO
DESPERTAMOS
ESSE DESEJO?
 As campanhas de Remarketing são uma estratégia do Marketing Digi-
tal criada através da plataforma de Google ADS para que um anúncio de 
determinado produto apareça mais de uma vez para o cliente, desde que ele 
já tenha demonstrado interesse antes, através do site ou das Redes Sociais. 
A  partir do momento em que ele entra no site, utiliza-se um Pixel de rastreio, 
que irá marcá-lo em todos os sites disponíveis para Remarketing, para que ele 
veja o produto que procurou, várias vezes em outros sites. O Pixel rastreia o 
cliente para que a ação inicial de necessidade, que o motivou, construa um 
desejo e ele transforme em uma compra. Ela pode desistir da compra devido 
a uma série de objeções.

 Também são utilizadas outras estratégias, como campanhas nas 
Redes Sociais para que esse desejo seja reforçado e o cliente converta a 
compra. As ações precisam ser estruturadas de maneira que, utilizemos 
necessidade e desejo de forma correta para que a ação seja eficiente e gere 
mais resultados. 

Exemplo de Anúncio de Remarketing em um siteCampanhas de Remarketing no Google ADS
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PORQUE INVESTIR
EM UMA AGÊNCIA
DE MARKETING
DIGITAL 
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POR QUE INVESTIR EM 
UMA AGÊNCIA DE 
MARKETING DIGITAL? 
NÃO POSSO CONSTRUIR 
ESSE PROCESSO 
SOZINHO?

“Se não sabe
Brincar não desce

play”para o

 Sim é possível construir esse processo sozinho, as ferramentas estão 
disponíveis e há muitas formas de utilizá-las, porém, campanhas assertivas 
estão muito além de ferramentas, elas dependem de um conhecimento 
estratégico de mercado bem aplicado, entender sobre quais estratégias 
funcionam melhor para determinado tipo de negócio. E é nesse processo, 
onde você pode descobrir o que funciona melhor para sua empresa, que 
muitos acabam desperdiçando tempo e dinheiro para algo que já foi estudado 
e comprovado por agências especialistas em Marketing Digital. É nesse 
momento que o BARATO SAI CARO. 
 Se você pretende se arriscar nesse mercado, é preciso ter recursos e 
principalmente, conhecimento de mercado para ter sucesso. O que acontece 
com empresas que enfrentam esse mercado sozinhas e sem o conhecimento 
de mercado, é um prejuízo severo, resultados não assertivos e sem sucesso 
em suas vendas. Nosso lema é o seguinte:
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 Se o seu mercado tem uma série de anunciantes que investem muito recurso e 
estão muito bem preparados, imagine que você é uma sardinha e está chegando em 
um tanque de tubarões.  Você será devorado por aqueles concorrentes que estão na 
sua frente. 

 Portanto, é preciso entender como você deve se preparar para enfrentar esse 
mercado e onde você pretende entrar. E o primeiro passo para isso é: já chega de 
cometer erros e perder tempo. É preciso entender as principais estratégias para 
iniciar no Marketing Digital e estar bem estruturado para adequar as primeiras ações 
que te levam ao caminho mais assertivo.

 Agora sim revelamos o segredo! A seguir listamos tudo o que você precisa para 
estruturar bem seu processo no Marketing Digital.
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VOCÊ VAI PRECISAR:

Sem todas essas diretrizes, é mais provável que a sua estratégia de
marketing não seja assertiva e não gere os resultados esperados. É preciso 
muito mais do que conhecer as ferramentas para obter sucesso no Marketing
Digital, é uma questão de estratégia, conhecimento de mercado e uma junção 
das etapas do processo.

Entender se a prioridade do seu negócio é Necessidade ou Desejo;1
Entender o que vai vender, para quem vai vender, como vai 
vender, quais são os diferenciais;2
Desenvolver um site de alta conversão - onde todas as
informações possuem poder de convencimento e são atrativos 
para levar o cliente à compra; Além de pontos de contato
exclusivos que são possíveis de se mensurar e fundamentais para 
a conversão; 

3
Obter métricas e analisar com mais clareza os resultados obtidos 
em cada Ferramenta; 4
Acompanhar os contatos recebidos e o seu momento de compra, 
ou seja, em qual etapa da jornada de compra ele se encontra;5
Monitorar seus vendedores, o atendimento e acompanhamento 
das etapas de venda perante os clientes, através de planilhas ou 
sistema de CRM.  6
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COMECE A 
PROPAGAR 
SUA MARCA DE 
MANEIRA 
CORRETA
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1

2

PROCESSO DE DIVULGAÇÃO
 

  Para você que está começando a divulgar a sua marca agora ou já 
começou errado, não obteve resultados no Marketing Digital e não pode mais 
perder tempo e dinheiro, introduzir-se nesse mercado de maneira correta, ocorre 
em duas etapas. 

1ª Etapa: Para empresas que iniciaram agora e estão apresentando a marca no 
mercado, o público passa a tomar conhecimento da sua existência nesse 
momento e a partir daí, quando você vai amadurecendo sua presença no 
ambiente digital, você muda de etapa e torna-se uma marca já consolidada. Os 
resultados começam a crescer e são apresentados em maior frequência, você 
adquire maior constância em suas métricas e passa a medir esse processo. 
Dessa forma, é importante que desde a primeira ação de divulgação, você 
consiga construir um mecanismo que te leve a uma ação, um passo em diante. 

2ª Etapa:  Para clientes que já começaram no Marketing de maneira incorreta e 
para aqueles que iniciaram a Primeira Etapa,  depois que estiverem com a sua 
divulgação funcionando, inicia-se o processo de Marketing de Vendas, que 
significa mensurar todo o processo digital incluindo jornada do cliente e toda a 
parte de comunicação digital (ofertas, iscas digitais) para que você possa  
evoluir na ação e o processo de divulgação. 

Na Raddar Digital, nós trabalhamos com resultados, toda estratégia que 
desenvolvemos no Marketing Digital é metrificada para que possamos estudar  
o seu  negócio e entender o que mais gera resultados, sem desperdiçar seu 
dinheiro e o seu tempo.
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CONHECA A 
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Somos uma assessoria de Marketing Digital e estamos desde o ano 2000 
atuando no mercado digital, acompanhamos todo o processo de crescimento 
e transformação do mercado digital e estamos sempre à frente buscando 
soluções. Nossa filosofia é trabalhar um Marketing baseado em resultados.

CRIAMOS ESTRATÉGIAS GERANDO OPORTUNIDADES
 
NOSSA ESTRATÉGIA FAZ O SEU NEGÓCIO CRESCER E VENDER NA 
INTERNET
 
CONTAMOS COM MAIS DE 1 MIL SITES PUBLICADOS 

NOSSA CARTEIRA DE INVESTIMENTO CONTA COM MAIS DE UM MILHÃO 
MENSAL 

Nosso objetivo é construir uma estratégia em que de fato você consiga iniciar 
as primeiras vendas através da Internet. Agora que você já conhece nossas 
estratégias no Marketing Digital e compreende a importância de se contratar 
uma assessoria, está na hora de escolher. Afinal, o barato sai caro!

E aí você vai continuar perdendo tempo e dinheiro? Ou está preparado para 
começar de maneira correta no Marketing Digital? Venha para a Raddar, 
solicite uma consultoria para saber mais sobre como você pode crescer no 
mercado e garantir maiores resultados e vendas. 

Estamos esperando você!


