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Definição de Objetivos da Marca 

 

 Neste item introdutório você fará uma descrição geral do projeto, apresentando a 

empresa, seus produtos a serem divulgados no plano de marketing digital e os 

principais objetivos na marca no ambiente online. 

 

Neste item introdutório você fará uma descrição geral do projeto, apresentando a empresa, 

seus produtos a serem divulgados no plano de marketing digital e os principais objetivos na 

marca no ambiente online. 

 

Descrição da Empresa 

 Descreva a atividade da empresa destacando seus produtos ou serviços e 

posicionando quais serão os principais desafios a serem vencidos nos próximos doze 

meses. 

 

Exemplo: 

Usamos a Internet para conectar pessoas reais a marcas verdadeiras. Acreditamos que 

trocas justas têm mais chances de converter. Temos soluções para Planejamento (de 

Visitantes Qualificados), criação de Vídeos Explicativos e Site Inbound, e full service de 

Inbound Marketing. 

 

Objetivos no Marketing Digital 

 Aqui você deverá listar no máximo quatro objetivos principais relacionados ao 

crescimento da marca para o período de doze meses e fazer uma breve descrição 

do posicionamento da marca no ambiente digital. 

• Aumentar a exposição nas ferramentas de busca 

• Conquistar uma audiência apaixonada 

• Retenção e fidelização de clientes 

• Aumentar a base de clientes 

• Melhor geração e nutrição de Leads 
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Exemplo: 

O principal objetivo deste plano de marketing digital é a criação de uma presença efetiva 
da Marca Tal no ambiente online, através de ações que gerem maior exposição da 
marca, conquista de novos mercados e geração de leads através de ações que levem ao 
início de um contato entre clientes e empresa. 

 

Ferramentas utilizadas nesta etapa 

Nesta etapa podem ser utilizadas as seguintes ferramentas de pesquisa: 

• Briefing com o cliente 

• Pesquisa na Internet sobre a marca e seus produtos 
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Público-Alvo e Personas de Marketing 

 Nesta seção do seu plano de marketing digital você deverá detalhar o público-alvo 

a ser alcançado pelas ações de marketing online e detalhar a Persona ou Personas 

de Marketing com as quais irá trabalhar. 

 

 

Público-Alvo 

 Faça uma descrição rápida do público-alvo que a marca deseja atingir com suas 

ações de marketing digital. 

Exemplo: 

O público-alvo da marca XYZ é comporto por homens e mulheres na faixa de idade entre 
26 a 42 anos, com formação superior, que ocupam cargos mais elevados na área de 
gestão, em empresas dos mais diversos setores. 

 

Personas de Marketing 

 Neste item você irá definir detalhadamente a Persona ou as Personas de Marketing 

que estarão envolvidas nas ações de marketing digital. 

Exemplo: 

Sexo: 

• Masculino 

• Feminino 

Perfil: 

• Adolescente 

• Jovem 

• Adulto 

• 3ª idade 

Interesses 

• Esportes 
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• Alimentação saudável 

Ferramentas Utilizadas Nesta Etapa 

Nesta etapa podem ser utilizadas as seguintes ferramentas de pesquisa: 

• Similar Web 

• Google Analytics 

• Facebook Insights 

• Google Display Planner 
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Visão do Mercado 

 

 Neste item você irá desenvolver o cenário em qual a marca irá trabalhar, listando 

seus principais concorrentes e fazendo uma análise dos indicadores digitais destes 

concorrentes. 

 

 

Referências no Mercado 

 Nesta etapa você deverá listas pelo menos cinco sites que sejam referências no 

mercado em qual a marca irá atuar. 

 

Exemplo: 

De acordo com as pesquisas realizadas tendo como base a relevância do conteúdo e 

volume de acessos, chegamos a cinco sites que podem ser considerados como 

referências em sua área de atuação. 

 

Principais Sites de Referência no Setor 

Concorrente 1 www.concorrente1.com.br 

Concorrente 2 www.concorrente2.com.br 

Concorrente 3 www.concorrente3.com.br 

Concorrente 4 www.concorrente4.com.br 

Concorrente 5 www.concorrente5.com.br 

 

Análise da Concorrência 

 O próximo passo será analisar a sua concorrência. O intuito de reservar um tempo 

e trabalhar nessa atividade é descobrir o nível da competição em que sua empresa 

está envolvida e ter insights para melhorar a sua atuação digital.  Nesta análise você 

deve listar os canais utilizados pela concorrência para divulgação na Internet. 

 



Curso de Introdução ao Marketing Digital – Academia do Marketing  

 

12 Academia do Marketing – www.academiadomarketing.com.br 
Copyright © 2018 por Academia do Marketing – Este roteiro de planejamento de atuação 

em marketing digital tem todos os direitos reservados. A reprodução parcial ou completa é 
terminantemente proibida  

 

Quadro de Análise da Concorrência – Canais 
 

Canais 1 2 3 4 5 

Google - Presença orgânica Sim Sim - - Sim 

Google - Links Patrocinados Pesquisa - - Sim Sim - 

Google - Links Patrocinados Display - - - - - 

Facebook Sim Sim Sim - Sim 

Instagram - - Sim - - 

LinkedIn - - Sim - - 

YouTube Sim Sim - - - 

Blog - Sim Sim - - 

Inbound - Ebooks e etc... - - Sim Sim Sim 

Totais 3 4 6 2 3 

 

Ferramentas Utilizadas Nesta Etapa 

Nesta etapa podem ser utilizadas as seguintes ferramentas de pesquisa: 

• Google Display Planner 

• Similar Web 

• SEM Rush 
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Definições da Presença Digital da Marca 

 

 Nessa etapa, registre a rotina do seu Marketing Digital. Aqui você deverá definir em 

quais Redes Sociais participar e as rotinas de atualizações, a quantidade de 

publicações do blog, quem será o editor e o redator, a rotina de publicação de 

Materiais Ricos, a rotina de disparos de e-mails, e as Ferramentas e Investimentos 

planejados para a Publicidade Online, Softwares de Marketing Digital e Agência 

Digital. 

 

Exemplo: 

A atuação da Marca Tal se dará em diversas dimensões do marketing digital, visando 

atingir a criação de funis de conversão que levem aos objetivos principais determinados 

no início deste planejamento. 

 

Marketing de Busca 

 

 Nessa seção você deverá listar as ações que você irá implementar na área do 

marketing de busca, incluindo as ações na dimensão de busca orgânica e também 

links patrocinados. 

 

SEO – Search Engine Optimization 
 

 Defina as palavras-chave, termos a serem usados nas pesquisas realizadas nas 

ferramentas de busca como o Google, que são importantes para que a marca 

consiga uma boa exposição neste ambiente. 

 

Exemplo: 

Será feito um trabalho de otimização do site e suas páginas – SEO, visando posicionar as 

páginas do site em posições de destaque nas principais ferramentas de busca, como 

Google e Bing. 

Este trabalho terá início pela otimização da estrutura do site e posteriormente com uma 

ação direta sobre as principais palavra-chave utilizadas pela concorrência, segundo 

apurado em nossa pesquisa de mercado. 
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Principais Palavras-Chave do Site 
 

Palavra 1 Palavra 6 

Palavra 2 Palavra 7 

Palavra 3 Palavra 8 

Palavra 4 Palavra 9 

Palavra 5 Palavra 10 

 

Análise da Concorrência 

 Neste quadro você irá mostrar qual é a situação atual do site quando comparados 

os principais indicadores de SEO, com os sites de referência listados no início do 

planejamento. 

 

Quadro de Análise da Concorrência – SEO 
 

Site 
Palavras 

Chave 
Posição 

Geral 
Posição 
Brasil 

Tráfego 
Orgânico 

Valor do 
Tráfego 

Concorrente 1 3.3 mil 6.667 2.776 213 mil $ 2.776 

Concorrente 2 2.9 mil 7.009 5.983 176 mil $ 1.887 

Concorrente 3 2.2 mil 43.776 7.886 45 mil $ 1.552 

Concorrente 4 1.7 mil 81.887 12.997 23 mil $ 1.066 

Concorrente 5 1.1 mil 98.887 78.885 8 mil $ 891 

 

• Site: Sites concorrentes listados anteriormente como sendo referências 

• Palavras-chave visíveis na busca orgânica: Dados obtidos na ferramenta - SEM Rush 

• Posicionamento geral do site no Alexa: Alexa 

• Posicionamento do site no Brasil no Alexa: Alexa 

• Volume de tráfego orgânico no último mês: SEM Rush 

• Valor do tráfego orgânico: SEM Rush 

 

Quais as ações que serão realizadas para otimização dos fatores de SEO estrutural do site? 
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 Aqui você descreverá as medidas a serem adotadas para promover a otimização 

estrutural do site. No caso de sites novos você pode colocar neste item quais serão 

as diretrizes a serem seguidas no processo de otimização de estrutura. 

 

Exemplo: 

Será otimizada a estrutura de categorias do site, assim como a estrutura de suas URLs, 

visando uma melhoria no tocante ao SEO estrutural de suas páginas. 

Quais são as necessidades de otimização onpage do site da marca? 

 Após uma análise do SEO onpage da marca, você deverá descrever neste item quais 

serão as ações necessárias para a implementação ou melhoria dos fatores de SEO 

onpage. 

 

Exemplo: 

Será feio o trabalho de otimização, ou reotimização, dos textos das páginas de produtos 

ou serviços, visando a melhoria do posicionamento das mesmas nas ferramentas de 

busca. Esse trabalho constará da melhoria dos fatores internos de otimização, como 

URLs amigáveis, densidade de palavras-chave e otimização de elementos gráficos como 

imagens e vídeos. 

Quais são as necessidades de otimização offpage do site da marca? 

 Neste item você irá descrever as ações necessárias para a melhoria, ou no caso de 

sites novos, implementação de uma estratégia de criação de popularidade do site 

na Internet, conhecida como Link Building. 

 

Exemplo: 

Serão implementadas estratégias de geração de popularidade do site através de ações 

de link building, baseadas na disseminação de links através das redes sociais e também 

através da publicação de Guest Posts e Press Releases em site e blogs de relevância no 

segmento.  

Quais são as necessidades de SEO local para o site da marca? 

 Se os produtos e serviços da marca possuem limitações geográficas de distribuição, 

ou parte do negócio possui essa característica, é interessante também detalhar no 

seu Planejamento de Marketing Digital, quais são as ações de SEO local necessárias 
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de otimização para buscas locais como por exemplo buscas do tipo “produto tal no 

Rio de Janeiro”. 

 

Exemplo 

Como parte dos serviços prestados pela marca tal, são disponibilizados somente na área 

do Rio de Janeiro, serão implementadas páginas otimizadas exclusivamente para buscas 

locais, potencializando a exposição da marca neste tipo de busca. 

 

Links Patrocinados 
 

 Defina as palavras-chave que serão trabalhadas em links patrocinados e também as 

dimensões, pesquisa e display, onde serão realizadas as campanhas de Google Ads. 

 

Exemplo 

Como forma de promover a exposição imediata da marca nas páginas de pesquisa do 

Google, lançaremos mão de campanhas de links patrocinados na área de pesquisa para 

as palavras-chave de maior relevância. 

Como forma de aumentar o grau de exposição da marca através da veiculação de 

anúncios no formato banner em sites e blogs especializados, através do uso de anúncios 

do Google Ads na rede de display. 

 

Ferramentas Utilizadas Nesta Etapa 

Nesta etapa podem ser utilizadas as seguintes ferramentas de pesquisa: 

• Google Display Planner 

• Alexa 

• SEM Rush 

• Ubber Sugest 

 

Mídias Sociais 
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Definição do posicionamento macro nas mídias sociais 

 Neste item você deverá fazer uma descrição geral das diretrizes a serem adotadas 

para o posicionamento da marca nas mídias sociais. 

 

Exemplo: 

A estratégia adotada para a Marca Tal nas mídias sociais será a de criação de canais de 

relacionamento para geração de tráfego para o site, leads qualificados e potencialização 

de outras estratégias de marketing digital, como SEO e Marketing de Conteúdo.  

Para isso serão criados perfis e páginas nas principais mídias sociais utilizadas pelo 

público-alvo que a Marca Tal deseja atingir, e gerado conteúdo para promover a marca 

nestes canais. 

 

Definição de canais a serem utilizados 

 Neste item você irá listar as mídias sociais que serão utilizadas nas diversas ações 

de marketing digital, o conteúdo a ser veiculado, qual será a sua rotina de 

publicação e as atribuições relativas à produção do conteúdo. 

 

Definição da atuação em canais específicos 

 Neste item você deverá fazer um detalhamento de como será a atuação da marca 

nos canais compatíveis com os objetivos da marca. Explique de que forma se dará 

essa presença, qual o objetivo e os resultados esperados. 

 

Exemplo: 

A Marca Tal terá uma presença ativa no Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram, 

buscando estabelecer laços de relacionamento com seus clientes em potencial, 

apresentado a marca e seus produtos. Outro objetivo dessa presença é se posicionar 

como uma referência no mercado de XXX através de artigos publicados no blog da 

empresa.   

 
Twitter 
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 Como será a atuação no Twitter? Neste item você deverá fazer um detalhamento 

de como será a atuação da marca no Twitter e de que forma essa atuação se dará. 

Exemplo: 

Adotaremos uma rotina de publicação de três a cinco postagens por dia, em horários 
variados, divulgando artigos publicados no blog da marca e também notícias relativas 
ao setor. Todas as publicações terão o formato texto e imagem, com link para a fonte do 
conteúdo, potencializando assim a geração de tráfego para o site, geração de leads e o 
trabalho de criação de relevância das páginas mencionadas junto às ferramentas de 
busca. 

 

Facebook 

 Como será a atuação no Facebook? Neste item você deverá fazer um detalhamento 

de como será a atuação da marca no Twitter e de que forma essa atuação se dará. 

Exemplo: 

Teremos a rotina de uma publicação por dia na Fan Page da marca, no horário de maior 
audiência da página, divulgando artigos publicados no blog da marca e também notícias 
relativas ao setor. Todas as publicações terão o formato texto e imagem, com link para 
a fonte do conteúdo. 

 

LinkedIn 

 Como será a atuação no LinkedIn? Neste item você deverá fazer um detalhamento 

de como será a atuação da marca no Twitter e de que forma essa atuação se dará. 

Exemplo: 

Será feita uma publicação semanal na Company Page da marca e também a publicação 
em grupos relevantes no setor de atuação da empresa. 

 

 

Instagram 
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 Como será a atuação no Instagram? Neste item você deverá fazer um detalhamento 

de como será a atuação da marca no Twitter e de que forma essa atuação se dará. 

Exemplo: 

A Marca Tal terá uma presença no Instagram, através de publicações mostrando os 
bastidores do processo de criação e fabricação dos produtos, além de fotos da 
participação da empresa em eventos como feiras e congressos.  

 

Outras Redes Sociais 

 Descreva neste ponto quais serão as outras redes sociais onde a marca estará 

presente e por qual motivo. Se não for usar nenhuma outra rede, explique o motivo 

para este posicionamento. 

Exemplo: 

Não iremos participar do Google+, Youtube e Pinterest, por não serem redes sociais que 
despertam o interesse do público-alvo da marca. 

 

Ferramentas Utilizadas Nesta Etapa 

Nesta etapa podem ser utilizadas as seguintes ferramentas de pesquisa: 

• Similar Web 

• Woorank 

• Simply Measured 

• Google Analytics 

 

Marketing de Conteúdo 

 

 Nesta seção do plano de marketing digital você irá descrever a rotina de marketing 

de conteúdo prevista para a marca, assim como as atribuições de produção e 

publicação. 

 
Como será a rotina de atualização do blog? 
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Exemplo: 

Teremos a publicação de 1 post por semana conforme a pauta de conteúdos. Foco em 
qualidade e para uma Persona definida. 

Quem irá criar os conteúdos? 

Exemplo: 

Conteúdo criado pela equipe de consultores, com participação de convidados. Possível 
parceria com empresa de Conteúdo e sites parceiros. 

Como será a rotina de aquisição de imagens? 

Exemplo: 

Imagens dos artigos adquiridas em um banco de imagens pago (pela qualidade) e 
possível participação de web designers para criação de peças exclusivas. 

 

Ferramentas Utilizadas Nesta Etapa 

Nesta etapa podem ser utilizadas as seguintes ferramentas de pesquisa: 

• Google Display Planner – Gratuita  

• Alexa – Gratuita  

• SEM Rush – Paga  

• Ubber Sugest – Gratuita  

 

E-mail Marketing 

 

 Nesta seção do planejamento de marketing digital da marca você deverá descrever 

de que forma irá usar o e-mail marketing como ferramenta para divulgação dos 

produtos ou serviços da marca, tanto de maneira isolada quanto como ferramenta 

complementar de outras estratégias. 

 
Quais serão as estratégias adotadas para o e-mail marketing? 

Exemplo: 
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Trabalharemos o e-mail marketing de duas formas distintas. A primeira, como 
ferramenta de relacionamento com o público-alvo através do envio de newsletters 
semanais informando sobre novidades no site e no blog da marca. 

A segunda estratégia será a de criação de um funil de conversão através de uma 
sequência de e-mails, tendo como base os leads gerados através das ações de marketing 
de conteúdo. 
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5 
5 – Monitoramento de Tráfego 

Monitoramento do Site 

Monitoramento de Redes Sociais 
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Monitoramento de Tráfego 

 

 Nesta seção você deverá descrever como será feito o monitoramento das ações de 

marketing digital e as ferramentas envolvidas. 

 

Monitoramento do Site 

Exemplo: 

Para o monitoramento do site será adotada a plataforma do Google Analytics, 
integradas às diversas ações de marketing com o objetivo de analisar o comportamento 
dos visitantes do site da Marca Tal e mensuração dos resultados das campanhas de 
marketing online. 

 

Monitoramento de Redes Sociais 

Exemplo: 

Para monitorar as ações e interações da Marca Tal nas redes sociais, usaremos uma 
ferramenta XYZ que irá nos proporcionar uma visão ampla e rápida de todas as ações e 
interações da marca neste ambiente. 
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6 
6 - Ferramentas e Investimentos 

Investimento em Planejamento e Análise do Mercado 

Investimento em Marketing de Busca 

Investimento em Redes Sociais 

Investimento em Marketing de Conteúdo 

E-mail marketing 

Investimento em Softwares 
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Ferramentas e Investimentos 

 

 Neste último módulo você deverá listar as ferramentas que serão utilizadas no 

planejamento e implementação das ações da marca. Além disso, você deverá 

também listar quais são os custos mensais estimados para cada dimensão do 

marketing da marca. 

Exemplo: 

Abaixo listamos os custos envolvidos nas etapas de planejamento e análise de mercado, 
assim como os investimentos necessários para a implementação das ações de marketing 
digital em suas diversas dimensões. 

 

Planejamento e Análise do Mercado 

 Neste último módulo você deverá listar as ferramentas que serão utilizadas no 

planejamento e implementação das ações da marca. Além disso, você deverá 

também listar quais são os custos mensais estimados para cada dimensão do 

marketing da marca. 

Exemplo: 

Na etapa de planejamento e análise do mercado onde a Marca Tal irá atuar, iremos 
empregar ferramentas de pesquisa e análise de conteúdo, gratuitas como O Google 
Display Planner e pagas como a SEMRush e Similar Web. O custo dessas ferramentas 
pelo período de dois meses que estamos estimando para a fase de planejamento será de 
R$ xxx. 

 

Investimento em Marketing de Busca 

 

 Descreva os investimentos em marketing de busca e as ferramentas que serão 

utilizadas nesta área. 

Exemplo: 

Será feiro um investimento de R$ 2.000 por mês em campanhas de Google Ads voltadas 
para a exposição da marca nas páginas de respostas do Google e em estratégias de 
remarketing. Teremos ainda um custo de R$ 2.000 por mês no trabalho de otimização 
para ferramentas de busca e manutenção das posições já conquistadas. 
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Investimento em Redes Sociais 

 

 Descreva os investimentos em redes sociais e as ferramentas que serão utilizadas 

nesta área. 

Exemplo: 

Será feito um investimento de R$ 2.500 por mês, para impulsionamento de publicações 
no Facebook e estratégias de expansão da base de fãs da página da empresa. 

 

Investimento em Marketing de Conteúdo 

 

 Descreva os investimentos em marketing de conteúdo, como profissionais 

terceirizados a serem contratados e as ferramentas que serão utilizadas nesta área. 

Exemplo: 

Para a produção de conteúdo a ser utilizado nas ações de marketing de conteúdo está 
previsto um investimento de R$ 800 por mês, para o pagamento de redatores e outros 
profissionais terceirizados. 

 

Investimento em E-mail Marketing 

 

 Descreva os investimentos em e-mail marketing, como a aquisição de templates 

HTML, ferramentas de disparo ou auto responders. 

Exemplo: 

Na criação dos layouts da newsletter e e-mails sequenciais, serão usadas templates 
HTML adquiridas de sites especializados a um custo de R$ 60 por layout. 

Para o envio dos e-mails contaremos com a ferramenta de disparo oferecida pela XYZ, 
ao custo de R$ 400 por um pacote de 20 mil envios. 
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Investimento em Softwares 

 

 Descreva os investimentos em softwares, aplicativos e ferramentas que serão 

utilizadas durante o trabalho de marketing digital, descrevendo o nome, função e 

valor. 

Exemplo: 

Investimento de R$950 mês em softwares de marketing digital, gestão de conteúdo, SEO 
e e-mail marketing. 

  

 

Dica Final 

Como você deve ter percebido, a elaboração de um plano de marketing digital requer tempo de 
planejamento e pesquisa. Por isso, é importante ressaltar que um planejamento detalhado só 
deve ser entregue quando o contato com o cliente estiver amadurecido. 

Infelizmente, algumas empresas, agindo de má fé, solicitam este planejamento e acabam não 
fechando o contrato, se apropriando de um trabalho de consultoria desenvolvido por você. Uma 
solução para este problema, é cobrar por este planejamento inicial.  

 

Equipe Academia do Marketing 
 
Site: www.academiadomarketing.com.br 
Twitter: @AcademiaDoMkt 
Facebook: https://www.facebook.com/academiadomarketing 
LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/academia-do-marketing 
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