
DICAS
PARA PME’S AUMENTAREM SUAS VENDAS NO

COM PUBLICIDADE ONLINE

Releia o seu plano de marketing – Faça duas colunas 
e coloque de um lado o que deu mais resultado e do 
outro o que deu menos certo. Analise o que de tudo 
isso é possível investir novamente.

1
Planeje os investimentos - Distribua 
estrategicamente. Não gaste tudo em um dia e 
tampouco em um só lugar.

2

Smartphones e tablets –As ações de publicidade devem 

contemplar dispositivos móveis, não apenas o acesso via 

computador. Segundo a comScore, 1/4 dos top 20 sites 

tem mais minutos por usuário no mobile do que desktop.

3
Saia do comum e pesquise possibilidades. Exemplo: 

sites de e-commerce e marketplace oferecem planos de 

publicidade com diferencial de impactar o usuário no 

momento da intenção de compra, momento que ele está 

buscando um produto ou serviço.

4

Personalize e segmente - E-mail marketing e retargeting 
são boas ferramentas, mas seu cliente não quer receber 
material que não é do interesse dele, como produtos e 
serviços que não utiliza. Pesquise ferramentas e 
plataformas que consigam dar resultados a curto prazo. 
Foque em segmentar a publicidade e comunicação. Avalie 
o comportamento do usuário e em qual ambiente ele 
estará mais propenso a clicar, no banner ou link do seu 
produto.

5
Monitore – é importante saber quantos cliques sua 

campanha recebeu, mas mais importante ainda é quanto 

tempo o cliente ficou na página após esse clique e se 

efetuou uma compra. Diversos sites hoje conseguem 

oferecer monitoramento de forma gratuita com certo 

nível de detalhe quando se trata de investimento em 

publicidade online.

6

Defina seus objetivos e a linguagem publicitaria - é 

primordial ter metas claras. Não inicie sua campanha ou 

qualquer investimento sem ter isso definido. Lembre-se, 

o objetivo não deve ser unicamente o ROI: há mais 

índices que precisam e devem ser considerados quando 

se pensa no universo de marketing e construção de 

marcas.

7
Seja único – ou tente. Produza um layout limpo, com o 

máximo de informações necessárias e frases que chamam 

atenção. Diferencie-se!

8

Meça e avalie após o fim do período - Lembre-se de  

utilizar estes resultados focando em planejamentos de  

médio longo prazo (anuais, por exemplo) que vão dar uma  

boa base para pensar e planejar 2017. Também é  

importante traduzir de forma mais ampla sua marca  

junto ao seu usuário alvo.

9
Planeje 2017 – Quanto antes estiver preparado, melhor.  

As coisas podem mudar, mas é melhor mudar com  

planejamento do que fazer correndo. Após a virada de 

ano pra 2017, já comece a planejar a próxima Black 

Friday.

10

BLACK FRIDAY


