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Planilha de Escolha de Canais 

 

Veja abaixo quais são as principais mídias disponíveis no marketing digital, suas principais 

características e aplicações. 

 

1 – Marketing de Busca 

 

O marketing de busca é uma das dimensões mais importantes do marketing digital, 

principalmente para aquelas empresas que satisfazem uma necessidade dos usuários. As 

pessoas recorrem ao Google, quando estão precisando de informações, por isso, estar bem 

posicionado nas páginas de respostas do buscador, é fundamental. 

SEO Amplo 

▪ Finalidade – Gerar tráfego para o site a partir da exposição em posições de destaque 

nas páginas de respostas dos grandes buscadores como o Google e Bing, na parte 

orgânica (não paga) dos resultados. 

▪ Indicação – Todos os tipos de negócios, principalmente aqueles que satisfaçam uma 

necessidade, como lojas virtuais, lojas físicas, empresas de prestação de serviços e 

outros tipos de negócios que as pessoas costumam procurar por informações no 

Google e outros grandes buscadores. 

▪ Prazo de Retorno – Médio e longo prazo. O trabalho de otimização para ferramentas 

de busca demanda algum tempo para começar a gerar retorno. Calcula-se que em 

média, uma página bem otimizada comece a se destacar no Google em 2 a 3 meses. 

SEO Local 

▪ Finalidade – Gerar tráfego para o site e contatos, como chamadas telefônicas e envio 

de mensagens, a partir da exposição em posições de destaque nas páginas de 

respostas dos grandes buscadores como o Google e Bing, na parte orgânica (não paga) 

dos resultados. 

▪ Indicação – Para qualquer negócio que tenha restrições geográficas, como lojas físicas, 

bares, restaurantes, clínicas e qualquer outro tipo de negócio que não tenha 

abrangência nacional. 

▪ Prazo de Retorno – Médio e longo prazo, para as páginas otimizadas, como no caso do 

SEO Amplo. Para a ferramenta Google Meu Negócio, os resultados surgem a curto 

prazo, quando o perfil da empresa é bem trabalhado em termos de conteúdo e 

interação com clientes. 

Links Patrocinados 

▪ Finalidade – Gerar tráfego para o site a partir da exposição em posições de destaque 

na área de anúncios das páginas de respostas dos grandes buscadores como o Google 

e Bing. 
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▪ Indicação – Para qualquer negócio que tenha urgência em conseguir uma boa 

colocação nas páginas de respostas do Google, já que os links patrocinados precedem 

a área de sites listados como resultados orgânicos. 

▪ Prazo de Retorno – O retorno é imediato, uma vez que para que o anúncio do link 

começar a ser exibido basta cria-lo na plataforma de anúncios no buscador, como o 

Google Ads, por exemplo. 

 

2 – Marketing de Display 

 

O marketing de display é uma das ferramentas mais antigas do marketing digital, que teve 

como pioneiro o banner, já no início da Internet. Foi na verdade a nossa primeira grande 

ferramenta de marketing digital, que com o tempo ganhou novos recursos. 

▪ Finalidade – De maneira geral, utilizamos o marketing de display para conseguir 

exposição da marca, nas ações de branding, ou seja, aquelas voltadas para fazer com 

que a marca ou seus produtos se tornem conhecidos. 

▪ Indicação – Além das campanhas para se criar um primeiro contato com clientes em 

potencial, os banners também são muito utilizados em campanhas de Remarketing, ou 

seja, exposição contínua de anúncios para pessoas que já visitaram alguma página do 

seu site. 

▪ Prazo de Retorno – Essa é uma estratégia que geralmente apresenta resultados 

rápidos, quando os banners são posicionados em ambientes nos quais eles estejam 

contextualizados, como blogs e sites de conteúdo que falam de assuntos relacionados 

à marca e seus produtos. 

 

3 – Redes Sociais 

 

As redes sociais são hoje uma das dimensões do marketing digital mais importantes devido à 

sua penetração junto ao público. O problema é que nem todos os negócios encontram nas 

mídias sociais o ambiente ideal de divulgação. Elas são mais voltadas para negócios B2B – 

Business to Consumer, e com grande apelo visual. 

▪ Finalidade – Gerar pontos de contato e relacionamento clom cliente e clientes em 

potencial, para que se possa desenvolver um ambiente no qual a marca possa 

apresentar seus produtos e serviços. 

▪ Indicação – Negócios de grande apelo visual ou que atendam a realização de um 

desejo, como moda e acessórios, turismo, gastronomia, tratamentos estéticos, móveis 

e decoração, paisagismo e tantos outros que são um objeto de desejo, mas não 

necessariamente uma necessidade imediata. 

▪ Prazo de Retorno – Uma estratégia de marketing nas mídias sociais, é por definição 

um investimento de médio e longo prazo, pois laços de relacionamento e confiança 

levam um tempo para se consolidarem, para que possam então gerar negócios.  
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4 – E-mail Marketing 

 

O e-mail marketing é um canal fundamental para qualquer estratégia de marketing digital. Não 

importa o setor onde a pessoa atue, ter uma boa lista de e-mail e uma estratégia de contato 

com seus clientes é fundamental, seja para promover vendas ou para manter um 

relacionamento mais próximo com seus leads. 

▪ Finalidade – Como dito anteriormente, o e-mail marketing tem duas funções. A 

primeira delas e a de divulgação de seus produtos e serviços, mas você não pode usá-

lo somente desta forma. A segunda é a função de geração de relacionamento com 

seus clientes e leads, através de outro tipo de mensagem, que não seja a de venda, 

como veremos no módulo específico em nosso treinamento. 

▪ Indicação – Divulgação de promoções, ofertas, produtos e serviços em lançamento e 

outras oportunidades de chamada para ação em seu site. Usamos também dentro do 

contexto de uma estratégia de marketing de conteúdo, para comunicar os assinantes 

sobre novas publicações e informações em nosso site. 

▪ Prazo de Retorno – Do ponto de vista de geração de vendas, o e-mail marketing tem 

um resultado bastante rápido, quando feiro na época adequada, ou seja, quando os 

seus clientes estão mais predispostos a consumir, ou quando se tem uma ótima 

promoção.  

 

5 – Marketing de Conteúdo 

 

O marketing de conteúdo tem crescido como ferramenta de marketing digital por funcionar ao 

mesmo tempo como uma ferramenta de geração de tráfego para o site, e também como 

forma das marcas ajudarem seus clientes em potencial a entenderem um pouco melhor sobre 

seus produtos e serviços. 

▪ Finalidade – Gerar tráfego para o site e leads, através da criação de conteúdo próprio, 

com a finalidade de ajudar clientes em potencial a resolverem problemas ou 

esclarecerem suas dúvidas a respeito de temas relacionados à área de atuação da 

empresa, seus produtos ou serviços.  

▪ Indicação – Toda e qualquer empresa, independentemente do setor de atuação, que 

deseje gerar leads qualificados e tráfego constante e estável para o seu site. Com o 

marketing de conteúdo, geramos em primeiro lugar, uma relação de confiança e 

depois apresentamos a nossa proposta de valor. 

▪ Prazo de Retorno – O marketing de conteúdo é uma estratégia que gera resultados a 

médio e longo prazo, por isso, é importante que seja implementado logo no início, 

através da criação de um blog associado ao site da marca, e-books, vídeos e outros 

materiais que iremos discutir no módulo específico sobre este assunto. 
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6 – Marketing de Afiliados 

 

Esta é uma estratégia que vem crescendo muito no Brasil, acompanhando uma tendência do 

mercado internacional, onde esta é uma ferramenta usada já há muitos anos. É uma estratégia 

que geralmente se restringe a venda de produtos ou serviços pré-formatados, como cursos e 

palestras. 

▪ Finalidade – Gerar vendas no site através de banners e links distribuídos por 

participantes de programas de afiliados que são remunerados em função de vendas 

que tiverem como origem os links colocados em seus sites ou redes sociais. 

▪ Indicação – Lojas virtuais em especial e empresas prestadoras de serviços que tenham 

um pacote muito bem definido, com um preço fixo e cuja contratação possa ser feita 

no próprio site da empresa. 

▪ Prazo de Retorno – O prazo de retorno do investimento em campanhas de marketing 

de afiliados dependerá muito do número de participantes da sua rede e do esforço 

deles em divulgar os seus produtos. É justamente por isso que classificamos o 

marketing de afiliados como marketing de desempenho. 
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Direitos Autorais 

O conteúdo desta planilha, assim como todos os outros materiais disponibilizados neste 
treinamento, é protegido por direitos autorais da Academia do Marketing, Rio de Janeiro, Rio 
de Janeiro. Todos os direitos reservados.  

As informações do site, incluindo, sem limitação, textos, imagens, vídeos e som não podem ser 
reproduzidas, transferidas, distribuídas ou armazenadas sem a permissão prévia por escrito da 
Academia do Marketing, a não ser para propósitos estritamente particulares ou caso haja alguma 
outra indicação.  

Modificações no conteúdo do site são expressamente proibidas e em muitas vezes bloqueadas 
através de sistemas digitais, como no caso de acessos simultâneos com os mesmo dados de 
acesso ou download de material não autorizado. 

Algumas partes do site contêm imagens que estão sujeitas a leis de direitos autorais de seus 
provedores. 


