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 A
presentação de N

egócioO simples fato de você estar lendo esta apresentação, é porque uma agência de
marketing digital está fazendo parte de sua vida neste momento.

O mundo on-line invadiu e mudou nossas vidas, mas existem coisas que não mudaram
com o passar do tempo, e uma delas é a necessidade de uma empresa se comunicar
com seu mercado consumidor. O que mudou significativamente e continuará mudando
será a maneira que isso é feito.

O profissional de marketing digital precisa conhecer todas as técnicas de marketing
tradicional e adicionar uma nova camada a tudo isso, que é a internet.

É no marketing digital que pequenas, médias e grandes empresas encontram um jeito
de falar diretamente com seu público-alvo.

Podemos até pensar que uma agência de marketing digital, resume-se a utilização de
ferramentas como: redes sociais, e-mails marketing, blogs, anúncios em sites etc.

Estas ferramentas são apenas a ponta do iceberg dentro de uma agência de marketing
digital, ou seja, servem apenas para canalizar mensagens para impactar determinado
público.

Por trás de todo aspecto visual e lúdico das ações na internet, a agência de marketing
digital deverá ter como foco sempre a análise dos resultados, medidos por números,
métricas e indicadores.

O real objetivo de uma agência de marketing digital é possuir expertise para
transformar o ambiente on-line em um verdadeiro celeiro de oportunidades. Portanto,
os canais e ferramentas são mecanismos para garantir que a sua empresa esteja
sabendo conversar com o cliente certo, na hora certa e da melhor maneira possível.

Uma agência de marketing digital deverá possuir recursos em tecnologia e inteligência
para promover ações como:

    •  Definir de forma assertiva quem é o público-alvo, suas necessidades e qual o
melhor momento para abordá-lo;

    •  Criar, revisar e sugerir conteúdo adaptado para a internet;

    •  Definir e utilizar palavras-chave para o tipo de negócio;

    •  Fortalecer a imagem ou marca, por meio de conteúdo qualificado nas redes
sociais e relacionamento, bem como produção de conteúdo para blogs, site e Google;
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    •  Criar ou organizar conteúdos atrativos, capazes de explicar e vender de forma
instigante, praticamente irresistível para quem lê;

    •  Identificar qual o momento em que o cliente está mais propenso a efetuar uma
compra, criando uma situação quase perfeita para a conversão e a venda;

    •  Entregar conteúdo aos clientes de forma a não incomodá-los ou causar
desconforto, mas sim fortalecer o desejo por um produto ou serviço;

    •  Quantificar as visitas em determinados canais em um período;

    •  Identificar quais ferramentas estão produzindo maior número de conversão;

    •  Orientar clientes sobre investimento e retorno em cada ferramenta digital;

    •  Produzir e explicar os relatórios com todos os indicadores de resultado das ações
de marketing digital.

Se considerarmos o crescente avanço das redes sociais e da internet, podemos
considerar que este segmento de negócio é bastante promissor. As redes sociais
possibilitam a expansão e a criação de métodos de publicidade cada vez mais
sofisticados, atingindo um público maior a cada dia. Um estudo mostra que o Brasil é o
terceiro país no mundo no uso redes sociais. De acordo com o estudo, os brasileiros
ficam, em média 3h42 por dia conectados, ficando atrás somente das Filipinas (4h15) e
Colômbia (3h45). (Fonte: https://www.em.com.br  - em 2021)

 

Uma agência de marketing digital não requer um alto investimento, seu principal
investimento é intelectual e técnico, ou seja, quem estará à frente do negócio precisa
conhecer todas as técnicas de relacionadas ao segmento.

Empreender no segmento de marketing digital, requer conhecimento do mercado, das
regras para o modelo de negócio, das expectativas e tudo o que se refere ao setor. As
chances de sucesso aumentam quando sabemos onde estamos inseridos e quais
tendências e fatores de mercado impulsionam mudanças no segmento que atuamos.

No cenário de pandemia mundial as empresas investiram muito mais em marketing
digital. Aquelas que ainda não figuravam nas mídias digitais se viram obrigadas a
ingressar. O digital entrou com forca na vida de todas as pessoas. E a tendência é
aumentar ainda mais. A pesquisa “Panorama das Agências digitais em 2022”,
realizada pelas empresas Rock Content, mLabs e RD Station, revela as tendências do
setor. Veja a seguir as principais considerações. (Fonte: https://rockcontent.com.br –
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maio 2022)

Segundo a pesquisa, a quantidade de clientes nas agências de marketing digital
aumentou 57,9% e o faturamento cresceu 55% em 2021. Foi um ano memorável e
71,8% das empresas pretendem aumentar o seu budget para crescer mais em 2022. 

O mercado digital está em expansão e muito otimista pelo cenário mundial que se
desenhou pós-pandemia para o setor. Entretanto, o principal desafio citado está em
demonstrar valor nos resultados entregues para o cliente (62,5%). Este dado está
diretamente ligado a ações simples que impactam também na retenção de clientes.

A primeira destas ações é alinhar expectativas entre cliente e agência antes do projeto
começar. A maioria dos clientes quer resultados imediatos e isto pode causar grandes
frustrações e até mesmo um “churn rate” (taxa de cancelamento, ou abandono,
registrada em sua base de clientes). Então invista em comunicação direta e clara no
momento do contrato. 

Informar bem o cliente é fundamental para a percepção de valor e evita ruídos de
comunicação. Apesar de importante, a devolutiva periódica para o cliente, onde a
agência apresenta os resultados obtidos, é uma prática adotada por apenas 51,8% dos
entrevistados. O relacionamento com o cliente deve ganhar atenção especial aqui.
Este acompanhamento impacta diretamente na satisfação – e por consequência
retenção – de clientes, um outro calo do setor. Além de ser mais barato para a
empresa do que captar clientes novos, o cliente satisfeito está disposto a pagar mais,
contratar novos serviços e indicar novos clientes.

A importância do relacionamento com o cliente se traduz quando a pesquisa revela
que a indicação é a principal porta de entrada de novos clientes. O velho conhecido
“boca a boca” funciona muito bem por aqui, correspondendo a 83,6% do total de
clientes novos. E os dados também apontam que, para 53,2% dos entrevistados, os
novos clientes foram indicação de parceiros. 

E não para por aqui. O relacionamento com o cliente ganha ainda mais força quando a
pesquisa aponta que, apesar do crescimento em 2021, conquistar novos clientes é o
principal desafio para 2022 (para 71,7% dos entrevistados). O estudo aponta ainda que
ampliar a receita por serviços gerais (56,4%), melhorar a qualidade dos serviços
(49,6%) e aumentar a cartela de clientes digitais (44,4%) também são desafios do
setor.

O perfil dos profissionais das agências também sofreu impacto das necessidades
geradas na pandemia. A área de atuação de grande parte deles são as mídias sociais
(19,5%), seguidos dos que trabalham com produção de conteúdo (15,5%) e depois por
atendimento e planejamento (15,3%) – área que liderou a pesquisa anterior. Esta
mudança se explica porque as redes sociais se tornaram a porta de entrada para
muitas micro e pequenas empresas. E esta mudança vai além: muitas empresas
(25,6%) decidiram atender exclusivamente as demandas locais, que passaram a
investir mais em marketing digital. O aumento no atendimento a micro e pequenos
empresários foi de 60,9%.
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Um outro estudo mostra que o Brasil é o terceiro país no mundo no uso de redes
sociais. De acordo com o estudo, os brasileiros ficam, em média 3h42 por dia
conectados, ficando atrás somente das Filipinas (4h15) e Colômbia (3h45). (Fonte:
https://www.em.com.br  - em 2021). Estes dados demonstram que o brasileiro tem uma
rotina baseada dentro das mídias sociais e do mundo online, fatores que atraem cada
vez mais as empresas para o marketing digital.

O marketing digital tem um enorme potencial de conversão, sendo que 73% dos
internautas brasileiros pesquisam na internet antes de tomar uma decisão de compra e
destes, 64% acessam a internet em busca de opiniões de terceiros sobre serviços

A maturidade do marketing digital como influenciador de negócios, expande as
oportunidades para quem deseja atuar neste segmento. Esta percepção já faz parte do
universo das empresas, e a tendência é aumentar cada vez mais o investimento em
marketing digital.

De acordo com a ComScore algumas tendências podem direcionar as ações das
empresas de marketing digital, vejam:

1 – Crescimento por parte das empresas da estrutura de marketing digital;

2 – Valorização cada vez maior do do trabalho de SEO – Otimização de Sites para
Ferramentas de Busca;

3 - Crescimento cada vez maior do Google Meu Negócio no Brasil;

4 – Aumento significativo das pesquisas por voz;

5 – Avanços no uso de aplicativos de mensagens privadas como WhatsApp, Viber e
WeChat.

6 – Uso ainda maior de dos digital influencers nas campanhas online.

Para quem deseja atuar no segmento de mídias digitais, o mercado se mostra atrativo,
pois as empresas estão cada vez mais interessadas em mostrar seus produtos e
serviços por meio de mídias digitais.

A localização para uma agência de marketing digital, principalmente na fase inicial,
requer um planejamento que poderá ser um fator importante para a expansão dos
negócios. 

Uma agência de marketing digital não possui venda de produtos e sim de serviços e a

3. Localização

Ideias de Negócios  | www.sebrae.com.br 4

https://www.em.com.br
https://www.comscore.com/por,
www.sebrae.com.br


 Localização

escolha da empresa, na maioria dos casos, é realizada por meio de indicações. Por
isto, muitas vezes, a localização não é considerada fator determinante para o seu
sucesso. Contudo, vale a pena destacar que, quanto mais o ponto estiver próximo a
centros comerciais e melhor for a facilidade de acesso, facilitará a aquisição de novos
clientes.

A decisão de onde será montado a agência de marketing digital, quando precedida de
muita análise e planejamento, tem grandes chances de aumentar as oportunidades de
negócios.

Confira algumas dicas para fazer a escolha correta: 

1 - Home Office: opção mais barata de todas é montar um escritório na própria casa.
Essa alternativa é viável enquanto trabalhar sozinho, mas se você deseja crescer, é
bem provável que tenha que encarar outra opção mais cedo ou mais tarde. Atualmente
os modelos de comunicação permitem que muitas empresas de marketing digital
atendam no formato virtual, favorecendo o home office. Mas mesmo sendo na própria
residência, deverá ser tratado com uma empresa, e precisa atender as normas legais
de abertura, veja mais detalhes no capítulo- Exigências Legais e Específicas. 

3 – Coworking: uma alternativa de baixo custo é montar um escritório em um ambiente
compartilhado em um coworking, onde você dividirá mesa com outras empresas e terá
uma sala de reunião disponível quando precisar. Alguns coworkings oferecem salas
privativas, que são úteis ao decorrer da evolução e crescimento da corretora.

4 - Espaço comercial físico: a  alternativa de maior custo, é também a mais
profissional. É inevitável considerar que, para quem quer crescer, ter uma sala
comercial inteira à disposição da agência de marketing digital é muito melhor. Para
aqueles que desejam ter uma estrutura física, é importante que o empreendedor esteja
atento a questões como acessibilidade, número de concorrentes nas proximidades e
condições de estacionamento.

Algumas perguntas são norteadoras na hora de escolher o ponto comercial:

·        Facilidade de acesso para clientes e funcionários;

·        Facilidade de estacionamento (local ou próximo);

·        Proximidade de estações e pontos de transporte coletivo;

·        Infraestrutura de serviços (restaurantes, farmácias, bancos);

·        Segurança da região;

·        Infraestrutura de serviços públicos (Bombeiros, Polícia, Hospital, Correio);

·        Verificar se o local não está sujeito a inundações ou próximo a áreas de risco;
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·        Disponibilidade dos serviços de água, luz, telefone e internet;

·        Serviços de recolhimento de lixo.

·        Preço de aluguel;

·        Qualidade dos imóveis disponíveis.

Cuidados

Confira orientações para você não se arrepender da escolha do ponto comercial:

·        Evite locais em frente a ponto de ônibus;

·        Fique longe de locais que causem sensação de insegurança;

·        Tente evitar últimos andares ou locais de pouca mobilidade;

·        Analise a legislação do município antes de qualquer decisão.

Visto que o foco dos serviços de uma agência de marketing digital é, de forma geral, a
internet, também é importante que a empresa seja encontrada no ambiente virtual,
posicionando-se facilmente em mecanismos de busca, como o Google. A empresa
deve possuir um site claro e que transmita confiança ao cliente.

Analisar todos os aspectos da localização é fundamental para evitar erros ou gastos
desnecessários, principalmente para quem está começando neste segmento. Para
conhecer mais detalhes sobre a localização, acesse Como escolher a melhor
localização para o seu negócio

 

Para abrir uma Agência de Marketing Digital, o empreendedor poderá ter seu registro
de forma individual ou em um dos enquadramentos jurídicos de sociedade. Ele deverá
avaliar as opções que melhor atendem suas expectativas e o perfil do negócio
pretendido.

Leia mais sobre este assunto no capítulo - Informações Fiscais e Tributárias.

O contador, profissional legalmente habilitado para elaborar os atos constitutivos da
empresa e conhecedor da legislação tributária, poderá auxiliar o empreendedor neste
processo.
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Para abertura e registro de uma Agência de Marketing Digital é necessário realizar os
seguintes procedimentos:

    •  Registro Empresarial na Junta Comercial;

    •  Obtenção do CNPJ na Secretaria da Receita Federal;

    •  Secretaria Estadual de Fazenda;

    •  Registro na prefeitura municipal, para obter o alvará de funcionamento;

    •  Enquadramento na Entidade Sindical Patronal (empresa ficará obrigada a recolher
por ocasião da constituição e até o dia 31 de janeiro de cada ano, a Contribuição
Sindical Patronal);

    •  Cadastramento junto à Caixa Econômica Federal no sistema “Conectividade
Social – INSS/FGTS”;

    •  Registro no Corpo de Bombeiros Militar: órgão que verifica se a empresa atende
as exigências mínimas de segurança e de proteção contra incêndio, para que seja
concedido o “Habite-se” pela prefeitura.

    •  Alvará de licença da Vigilância Sanitária

 

Informações Gerais:

Para a instalação do negócio é necessário realizar consulta prévia de endereço na
Prefeitura Municipal/Administração Regional, sobre a Lei de Zoneamento.

É necessário observar as regras de proteção ao consumidor, estabelecidas
pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC)

A Lei 123/2006 (Estatuto da Micro e Pequena Empresa) e suas alterações
estabelecem o tratamento diferenciado e simplificado para micro e pequenas
empresas. Isso confere vantagens aos empreendedores, inclusive quanto à redução
ou isenção das taxas de registros, licenças etc.

A estrutura de uma agência de marketing digital dependerá das características do
trabalho a ser realizado, considerando os serviços, o perfil dos clientes e outros fatores
considerados relevantes.
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Para quem está iniciando, a estrutura para este tipo de empreendimento é bem
simples e até compacta, semelhante à de um escritório. É preciso que haja um local
para trabalho com computadores, internet, impressoras, mesas e cadeiras
confortáveis, boa iluminação para leitura e telefones.

No caso de optar pelo escritório na própria residência, é importante analisar se possui
estrutura para uma reunião, vídeo conferência etc. Como sugestão, o escritório pode
ser na residência mas as reuniões podem ser em coworkings apropriados para
reuniões empresariais.

O mais importante é que independente da escolha do empreendedor, o local precisa
ser agradável, confortável e com muita praticidade para receber os clientes e ampliar
as oportunidades de negócios.

Preparamos algumas dicas para ajudar na estrutura de um local apropriado para sua
agência de marketing digital:

Recepção: esta área é destinada à exposição dos serviços e recepção dos clientes. O
espaço deve ser bem planejado e recomenda-se evitar poluição visual, proporcionar
boa iluminação e ventilação para que haja conforto tanto para as pessoas que
trabalham na empresa quanto para clientes.

Sala de trabalho: área em que serão dispostos os computadores e mesas para o
desenvolvimento dos serviços relacionados ao marketing digital, devendo ser montado
ilhas de trabalho, facilitando assim o desenvolvimento da atividade principal da
empresa.

Sala de reunião: espaço destinado à realização de reunião com os clientes, visando
direcionar os trabalhos de marketing digital a serem propostos ao cliente. Esse mesmo
espaço deverá ser utilizado para as reuniões de alinhamento dos trabalhos com a
equipe interna e externa.

Para a estrutura acima, estimamos uma área de 45 a 60m², mas é importante lembrar
que a estrutura pode mudar radicalmente se a opção do empreendedor seguir para o
modelo virtual e/ou estruturas de coworking. Consulte o capítulo Equipamentos para
conhecer detalhadamente tudo o que é necessário para o bom funcionamento de
uma agência de marketing digital.

A quantidade de profissionais de uma agência de marketing digital está diretamente
relacionada às áreas que irá cobrir. Antes de qualquer decisão o empreendedor deverá
conhecer e analisar a quantidade de ferramentas de marketing digital disponíveis no
mercado, sua complexidade e a quantidade de tarefas exigidas para sua execução.

6. Pessoal
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Na fase inicial pode contar com poucos profissionais, até mesmo trabalhar sozinho, e
ao longo do tempo, com a expansão do negócio, pode-se contratar funcionários ou
terceirizar serviços com freelanceres.

Esta contratação deverá ser regida pelas normas trabalhistas para evitar problemas
futuros. Antes de qualquer decisão consulte um contador.

Independentemente do tamanho a empresa e de quantos profissionais irão trabalhar
na agência de marketing digital, é importante conhecer as competências dos
profissionais para este segmento:  

1 – Estrategista de marketing digital: Atua com planejamento e tem a função de
considerar os objetivos e as ferramentas à disposição para elaborar as melhores
campanhas. Algumas competências necessárias:

    •  Senso apurado de estratégia, inovação e a capacidade de combinar diferentes
elementos para produzir um resultado satisfatório;

    •  Conhecer e entender o perfil do cliente e quais ferramentas mais indicadas;

    •  Analisar e entender como o cliente deseja que seu produto ou serviço seja
direcionado para o marketing digital;

    •  Analisar dados, planilhas, pesquisas e fazer entrevistas para construir o melhor
plano de marketing digital.

2 - Produção de conteúdo (blog e conteúdos ricos): Este profissional tem o papel de
criar conteúdo para as empresas, atrair Leads e gerar vendas. Este profissional
precisa:

    •  Gostar de ler e escrever;

    •  Pesquisar para conhecer a área de atuação da empresa (estar disposto a
aprender);

    •  Ser criativo para desenvolver conteúdos ricos sobre a empresa;

    •  Ser dedicado e ter ritmo para produção constante de conteúdo;

    •  Conhecer e dominar as plataformas de publicação (WordPress, Blogspot, etc).

3 – Gestão de redes Sociais: A função deste profissional é administrar as redes sociais
das empresas, para atrair o público-alvo. Algumas competências:
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    •  Conheça as principais mídias (como Facebook , Twitter, Instagram e Linkedin) e
seu funcionamento;

    •  Pense e elabore conteúdos que atraiam consumidores para o canal e direcionem
para o site (conversões) e gerem engajamento do público;

    •  Saber analisar as métricas desses canais para identificar pontos de melhorias e
otimizar os resultados.

4 – Criador de Links Patrocinados: Este profissional terá a responsabilidade de sugerir
e criar anúncios pagos, para atrair visitantes ao site a curto prazo. Suas habilidades
incluem:

    •  Conhecer e saber criar campanhas no Google Adwords, Facebook Ads ou outras
plataformas que fizerem sentido para sua empresa;

    •  Analisar constantemente o resultado das campanhas;

    •  Ter habilidade para analisar os resultados e propor melhorias para potencializar as
campanhas.

5 – Criador de E-mail Marketing: Este profissional desenvolverá a campanha baseada
em e-mail marketing e fará o acompanhamento do retorno e taxa de conversão. É
importante que este profissional tenha competências para:

    •  Criar todos os processos de campanhas e e-mail marketing;

    •  Seja criativo e saiba escrever com qualidade e-mails com títulos e conteúdos
atrativos;

    •  Tenha capacidade de analisar os resultados e propor melhorias para as
campanhas;

    •  Ter conhecimento e experiência com ferramentas de envio de e-mail marketing.

Vale ressaltar que as funções apresentadas acima, podem ser executadas pelo
empreendedor, desde que tenha as competências necessárias. Em geral, para quem
está começando, 2 pessoas conseguem cobrir todas as áreas do marketing digital.

Recomenda-se a adoção de uma técnica de retenção de pessoal, sejam efetivos ou
terceirizados, desta forma a empresa diminuirá os níveis de rotatividade e obterá
vantagens como a criação de vínculo entre as agências, clientes e profissionais.
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A relação de equipamentos para uma agência de marketing digital irá depender do seu
formato dos serviços a serem prestados, do tamanho e área de atuação. 

O principal equipamento da agência é o computador. Este é o item vital e deve ser o
mais atual possível. É importante que cada colaborador tenha seu computador com
softwares compatíveis com a atuação na empresa. 

Aqui é necessária uma boa curadoria entre tantas máquinas, com as mais variadas
configurações e preços. Os softwares de edição de imagem e vídeo precisam de
equipamentos com uma boa configuração de hardware. Estes softwares geralmente
são pesados e precisam desse “suporte” do harware para rodar com eficiência.

E a primeira seleção desta curadoria é em relação à mobilidade. Se o deslocamento é
necessário, a opção é o notebook. Além da portabilidade, ele ocupará menos espaço.
Porém é mais frágil, mais caro e dificulta o upgrade de harware. Caso não seja
necessário locomoção para outros lugares, então a opção é desktop. Aqui será
necessária uma mesa de trabalho maior pois ele ocupará mais espaço. Mas é mais
potente, dura mais e é mais fácil de fazer um upgrad de hardware (com o bônus de
revenda de pecas).

Em seguida, a escolha gira em torno do sistema operacional. É necessário levar em
consideração a compatibilidade com softwares e plataformas que se pretende utilizar e
a acompanhar o dos clientes, para facilitar o compartilhamento de arquivos. Os mais
utilizados são o Windows e o Mac. O Linux é o menos utilizado pois as principais
ferramentas da área de marketing não estarem disponíveis neste sistema.

Depois disto, chegou a hora do coração – ou melhor, cérebro - de toda a empresa: o
processador (CPU). É o momento de investir o melhor que puder pois o CPU precisa
suportar o peso dos softwares, cada vez mais modernos e cada vez exigindo maior
processamento. Aqui também é importante direcionar para a área de atuação para
obter a melhor resposta da máquina. Todas as demandas do trabalho - edições de
vídeo, 3D, edição de som, edição de imagens estáticas ou a web – podem ser
direcionadas para um CPU com características específicas. Fique atento a estas aqui: 

    •  Clock ou a velocidade do processador: o recomendado para quem trabalha com
projetos gráficos deve ser 3,6 GHz;

    •  Core ou Núcleos: visto que uma maior quantidade de núcleos pode deixar o
computador mais rápido; recomendamos um processador com no mínimo quatro
núcleos;

    •  Memória cache: representa a quantidade de informação a ser processada por vez
(é interessante levar em conta processadores a partir de 6 MB).

7. Equipamentos
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Dê preferência para os modelos das últimas gerações, para evitar ter que substituí-lo
em pouco tempo. Alguns exemplos são:

Intel® Core® i7-10700 – 4.8 GHz (10ª geração);

Intel® Core® i7-10750 – 5.0 GHz (10º geração);

Intel® Core® i7-10700K – 5.1 GHz (10º Geração);

 

Se puder investir mais, considere a linha i9 e Xeon Scalable que possuem mais
núcleos e tem um desempenho superior. (Fonte: https://razor.com.br)

 

Agora vamos falar sobre a placa de vídeo. A placa integrada à CPU poderá atender
muito bem algumas necessidades. Mas é possível personalizá-la, caso o trabalho
envolva muitas camadas de Photoshop, gráficos em movimento e edição de vídeo. As
placas gráficas da Nvidia são muito utilizadas pois são mais compatíveis com os
softwares utilizados pelos designers.

 

Nesse caso, existem inúmeras opções, para todos os bolsos, como:

    •  Nvidia® Quadro® P2000 5 GB 1024 cuda cores;

    •  Nvidia® Quadro® P4000 8 GB 1024 cuda cores.

    •  Nvidia® GeForce® GTX1070 8 GB 1920 cuda cores; 

    •  Nvidia® GeForce® GTX 1080 8 GB 2560 cuda cores;

(Fonte: https://razor.com.br)

 

E agora chegou a hora de quem manda em tudo: a mãe – a placa mãe. É o
componente mais complexo e vai dizer o que você poderá fazer. A placa mãe deve ser
compatível com o processador pois há limitações físicas (algumas são feitas
exclusivamente para processadores Intel e outras para AMD). É aqui que você vai
saber quantos slots de RAM (inclusive com possibilidade de expansão), quantos

Ideias de Negócios  | www.sebrae.com.br 12

https://razor.com.br
https://razor.com.br
www.sebrae.com.br


 Equipam
entos

drivers, wifi, áudio, etc. Adquirir uma placa mãe que suporta 32 GB ou mais e permite
instalação de SSDs é um bom investimento. (Fonte: https://razor.com.br)

Outro componente importante é o driver de armazenamento. Trata-se de uma unidade
secundária ou externa de armazenamento que facilita o trabalho. Existem duas
opções: HDD (também conhecido como HD) e SSD. Os HDDs são mais baratos,
geralmente cerca de metade do preço para a mesma quantidade de armazenamento
dos SSDs. Os SSDs são mais duráveis, seguros e sua velocidade é muito maior. Por
não ter partes mecânicas como o HDD, eles oferecem melhor desempenho na
transferência de dados e uma taxa de operações por segundo quase 500 vezes
maior.O ideal é ter uma memória híbrida, contendo os dois, onde você trabalha com
um disco SSD para o sistema operacional e seus softwares de edição e um HDD para
o armazenamento de arquivos. Mas, se tiver que optar por apenas um deles, escolha o
SSD.

Sobre a capacidade de armazenamento, vai depender da quantidade de arquivos que
você costuma trabalhar. Um bom custo-benefício é 1 TB (7200 RPM) de
armazenamento para o HD e 240 GB (2.5 SATA III) para o SSD.

Se você deseja potência máxima, opte pelos mais rápidos disponíveis hoje no
mercado, que são os SSD M.2 PCIe NVMe. Eles possuem uma taxa de leitura de até
3.5 GB/s, sendo até 6 vezes mais rápido que um SSD SATA convencional, entregando
muito mais performance para o seu PC.

É importante que você saiba que o sistema operacional Windows 10 utiliza,
normalmente, até 60 GB do SSD para a instalação. Assim, no caso de um SSD de 240
GB você terá 180 GB.

A memória RAM funciona como uma memória de curto prazo e quanto maior, mais
conteúdo será processado de uma só vez sem sobrecarga. Para a RAM, 16 a 32 GB
geralmente são suficientes, depende bastante de sua necessidade e como você utiliza.

Já vimos o cérebro, com CPU, e agora chegou o momento de selecionar os olhos, com
o monitor. Aqui é necessário a melhor resolução possível pois distinguirá os detalhes
do trabalho: quanto maior a resolução, melhor a imagem na tela. Para o trabalho da
agência de marketing, o mínimo que se pode escolher é 1280 X 800. E no outro
extremo estão os monitores 4K com a melhor resolução. Entretanto, vale lembrar, que
este monitor pesa no seu computador 4 vezes mais que um FullHD. Defina qual
resolução final de edição será o trabalho pois isto implicará na escolha de todos os
outros componentes. 

Existem três tipos diferentes de monitores, Twisted Nematic (TN), Alinhamento Vertical
(VA) e In-Plane Switching (IPS). Para trabalhos de markeing, dê preferência para um
IPS, essa tecnologia faz com que cada pixel da tela seja controlado por mais de um
transistor, o que garante uma reprodução muito fiel e nítida da imagem. Sobre o
tamanho, o ideal é usar monitores de 24 polegadas, em média, pois permitem uma
visualização maior das imagens que estão sendo trabalhadas. E ainda, muitos
profissionais optam por usar mais de um monitor, para dividir a tela entre os softwares

Ideias de Negócios  | www.sebrae.com.br 13

https://razorcomputadores.com.br/blog/tecnologia/saiba-como-escolher-o-ssd-adequado/
https://razorcomputadores.com.br/blog/tecnologia/saiba-como-escolher-o-ssd-adequado/
https://razorcomputadores.com.br/produto/workstation-titanous-t7/#ssd
www.sebrae.com.br


 Equipam
entos

de edição e o navegador de internet. (Fonte: https://razor.com.br)

 

Por fim, a escolha do mouse que melhor atenderá o profissional. O modelo ideal é o
que tem precisão de movimentos e cliques. Há mouses com vários botões que podem
ser configurados para tarefas rotineiras do marketing. Além de modelos anatômicos
que oferecem conforto ao usuário.

Os acessórios também devem ser de qualidade para que possam complementar o
funcionamento do computador. Basicamente são: teclado, estabilizadores, mesas
digitalizadoras, pen drives, cabos, modem, roteador, impressora, telefone, televisão.

Lembre-se de ficar atento às novas tecnologias pois este conhecimento é fundamental
para o sucesso da agência. Isso poderá ser o passo inicial para o negócio. À medida
em que o empreendimento tomar novas proporções com aumento das vendas, iniciará
uma nova fase, com acréscimo de sua estrutura.

Outros equipamentos necessários:

- 1 Ar-Condicionado;

 

- 1 computador para administração do negócio (Neste caso, pode ser um notebook a
ser utilizado também nas visitas a clientes e apresentações);

- 1 Impressora;

- Conjunto Escritório;

 

-Cadeira para Escritório;

 

-Armário Multiuso com 2 Portas de vidro para escritório.

 

O empresário deve avaliar se existe necessidade de instalação de sistema de alarmes,
instalação de câmeras, bem como a contratação de seguro para os equipamentos,
considerando os riscos pertinentes à região ou local em que a firma está instalada.
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ercadoriaSe uma agência de marketing digital tem uma matéria prima com certeza é a

criatividade. E a sua mercadoria é a solução de problemas. Nada nesta empresa se
sobressai a estas duas verdades. 

 

A equipe, mais do que nunca, é fundamental nesta empresa. Ela precisa estar bem
entrosada e ter a capacidade de escutar atentamente as pessoas para entender como
a empresa buscará as soluções para o cliente. A boa comunicação entre os
funcionários e com os clientes é capaz de promover diálogos criativos e descontraídos.
Estimular a criatividade é a palavra-chave neste negócio.

 

A agência de marketing digital é uma prestação de serviços, não envolvendo a
manufatura ou comércio de bens, pensando desta forma, podemos até achar que não
é necessário conhecer sobre gestão de estoque. Isso é um engano!

A agência de marketing digital que deseja oferecer serviços diferenciados precisa
entender a realidade dos negócios que atendem, e nada mais justo que conhecer as
técnicas de gestão de estoque, isso pode ser um grande diferencial para seu cliente e
uma demonstração de profissionalismo.

Toda e qualquer empresa, precisa de uma gestão de estoque eficiente, para a
qualidade dos produtos e serviços oferecidos e ajudará na formação do capital de giro.
O equilíbrio entre compra, armazenamento e consumo é medido com três importantes
indicadores:

1 - Giro de estoque: Esse indicador compreende a rotatividade de cada produto e a
renovação do estoque em certo período. Em outras palavras, o indicador mede a
agilidade da liquidez de determinado item. Podemos dizer que aquela mercadoria que
sai com muita frequência e tem muitos pedidos conta com um alto giro.

O acompanhamento periódico deste indicador permite:

    •  Conhecer quais produtos estão parados, os que possuem maior movimentação e
o estoque mínimo ideal para cada item;

    •  Calcular corretamente a necessidade de capital de giro para manter mercadorias e
mateira prima;

    •  Reduzir gastos desnecessários com produtos de baixo giro;

8. Matéria Prima/Mercadoria
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    •  Conhecer os itens com maior liquidez e montar estratégias de promocionais;

    •  Prever o comportamento dos consumidores em datas comemorativas e manter a
mercadorias ou matéria prima ideal para estas datas;

    •  Manutenção do estoque de segurança para reduzir os riscos com imprevistos.

2 - Cobertura dos estoques: Este índice é utilizado para medir o tempo que o estoque,
em determinado período, consegue cobrir as demandas futuras, sem haver a
necessidade de suprimento, ou seja, o tempo que o produto leva para sair do estoque.

3 - Nível de serviço ao cliente: Este indicador auxilia na organização e manutenção de
itens que serão vendidos ou ofertados aos clientes, com este indicador é possível
saber quais produtos ou serviços deixaram de ser vendidos aos clientes por não
estarem à disposição da empresa.

Agora que você conhece sobre gestão de estoque, use estas informações a seu favor
no momento de oferecer diferenciais aos seus clientes e demonstrar a qualidade de
seus serviços de marketing digital.

A organização do processo produtivo em uma agência de marketing digital é a
concretização de uma campanha eficiente e, para isso, precisa passar por várias
etapas que, seguidas corretamente, aumentam a chance de sucesso para empresa
contratante e agregam valor aos serviços da agência de marketing digital.

É importante ressaltar que uma agência de marketing digital deverá usar no seu
processo produtivo as mesmas técnicas que usará com seus clientes.

Quando falamos em técnicas de marketing, lembramos dos famosos 4 P´s, mas com a
revolução digital, a mudança de pensamento do consumidor forçou o mercado a se
readequar. Para garantir um planejamento sólido, completo e integrado, foi preciso
evoluir. Esta evolução deu origem aos 8 P´s do marketing digital.

1 – Pesquisa: para uma agência de marketing digital, a pesquisa é o início de qualquer
planejamento. Neste ponto, não se trata apenas de vender, mas de conhecer o
mercado, conhecer seus concorrentes e, talvez, o mais importante, conhecer seu
produto e seu negócio.

2 – Planejamento: o planejamento será a sintetização de todas as informações obtidas
na pesquisa. Nesta etapa que se definem as ferramentas e meios para alcançar os
objetivos desejados.

3 – Produção: produção é colocar em prática o que foi planejado. Produzir conteúdo

9. Organização do Processo Produtivo
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para todas as ferramentas de mídia de forma assertiva para alcançar seu público-alvo.

4 – Publicação: nesta etapa todo conteúdo produzido é colocado na internet. É
fundamental a utilização das melhores práticas do SEO (Otimização para os
Mecanismos de Busca).

5 – Promoção: na etapa da pesquisa, foi descoberto onde estão seus clientes e agora
é o momento de escolher os melhores canais (Google, Facebook, Instagram etc), para
promover seus serviços e converter acessos em vendas. Esteja sempre atendo as
mudanças de comportamento de seu público-alvo.

6 – Propagação: esta etapa é o alcance orgânico do que você publicou, ou seja, o
quão relevante é seu conteúdo a ponto de as pessoas o compartilharem para outros
conhecidos. Esta etapa acontece nas redes sociais, com a interação do público a sua
marca, serviços e principalmente entre potenciais clientes.

7 – Personalização: para atendimento de um grande número de clientes é necessário
personalizar os modelos de atendimento. Personalize o atendimento ao cliente de
modo automático, mas que funcione e solucione o problema do seu cliente, é
primordial

8 – Precisão: esta etapa é caracterizada pelas decisões rápidas de mudança nas
campanhas. Com os relatórios gerados em todas as etapas é possível saber o que
está dando bons resultados e as ações que precisam de mudanças rápidas.

Para conhecer com detalhes e comentários de cada etapa, sugerimos acessar o
artigo Marketing Digital: O Que É, Como Fazer e Estratégias.

A agência de marketing digital que se organizar dentro destes processos produtivos,
aumentará suas taxas de conversão. 

Em uma agência de marketing digital, a automação tem um papel importante, pois
existem casos em que a publicação, administração de sites e de campanhas é feito
diretamente na agência.

Uma agência de marketing que administra as campanhas de seus clientes, irá precisar
de um software de automação de marketing , para gerir um grande base de leads.
Frequentemente, esses softwares possuem soluções para criar fluxos de trabalho e de
comunicação. É como se fosse uma mistura entre sistemas de armazenamento,
análise de dados e engajamento dos contatos.

As soluções tecnológicas em marketing evoluíram tal como a área. Uma curadoria
detalhada poderá identificar as necessidades da agência e direcionar a compra do

10. Automação
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software que melhor atende. Entre estas ferramentas podemos citar: Google Analytics,
SimilarWeb, Google Search Console (plataforma gratuita), Hotjar, Google Tag
Manager, Canva, RD Station, Buzzsumo, Keyword.io, Slack, Trello, Hootsuite,
Unbounce, Mailchimp e Sumome. 

Mas, para quem está começando pode ficar resistente a este investimento. Afinal, é
possível administrar esses detalhes manualmente.

Independente do tamanho da empresa, é importante saber algumas vantagens que
estas ferramentas podem oferecer:

    •  Maior geração de leads;

    •  Melhor geração de oportunidades de venda;

    •  Reduz o ciclo de vendas;

    •  Reduz o CAC – Custo de Aquisição do Cliente;

Estas e muitas outras medidas permitem alcançar uma imagem confiável e isso se
traduz em maiores taxas de conversão e fidelização de seus clientes.

Além dos softwares de automação de marketing, é importante um sistema de gestão
empresarial. O mercado dispõe de excelentes sistemas de gestão, desde os gratuitos
até os mais complexos que controlam quase tudo como:

    •  Cadastro de clientes;

    •  Agenda de serviços;

    •  · Análise de perfil do cliente;

    •  Cadastro e canal de comunicação com representantes;

    •  Indicadores de efetividade das propostas;

    •   Relatórios de análises;

    •  Cálculo das comissões;

    •  Relatório de métricas e resultados;

    •   Relatório planejamento x metas;

    •  Controle de pagamento de terceiros
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Para a agência de marketing digital todas as informações relacionadas aos serviços e
campanhas, são de fundamental importância para efetivação de novas estratégias e
tornar cada vez mais eficaz as negociações, veja:

    •  Aumenta a eficiência da organização e processos produtivos, desde o
planejamento até a emissão de relatórios analíticos das vendas realizadas;

    •  Amplia o nível de serviços dos terceiros, pois algumas análises serão feitas
rapidamente para direcionamento das ações;

    •  A empresa terá a sua disposição o histórico dos serviços, com isso conseguem
estabelecer melhores conexões com os clientes.

O empreendedor que deseja atuar na com marketing digital, deverá analisar qual é a
melhor opção para seu negócio. Um bom planejamento pode evitar gastos
desnecessários ou soluções que não atendem a contento o negócio.

Podemos entender que os canais de distribuição têm como principal objetivo garantir a
disponibilidade dos seus serviços de marketing digital para os seus clientes, são
divididos em três grupos, sendo:

    •  1 -Canal Direto – Neste canal de distribuição, a empresa é a única responsável
pela entrega dos serviços para o cliente. Não existe qualquer intermediário.

    •  2 - Canal Indireto – Neste canal, os intermediários (terceiros) se encarregam desta
entrega. Em geral, o intermediário tende a ser os freelanceres ou empresa para a qual
foi terceirizada a campanha.

    •  3 - Canal Híbrido: Um canal de distribuição híbrido é aquele em que a empresa
utiliza intermediários, mas assume parte do processo de contato com seus clientes.

Uma agência de marketing digital, pode optar por mais de um canal de distribuição e
principalmente contar com os multicanais de comunicação (WhatsApp, facebook,
Twiter, etc) para potencializar, agilizar a distribuição de seus serviços.

Com a expansão dos negócios é possível que a agência de marketing digital, terceirize
várias etapas de uma campanha. Quando isso acontecer é fundamental que o
empreendedor tenha o total controle da qualidade dos serviços que estão sendo
entregues aos clientes. Afinal, é o nome de sua empresa que está sendo representada

11. Canais de Distribuição
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por terceiros.

É importante que o empresário acompanhe todo o processo de entrega e cumpra os
prazos divulgados. Pois entende-se que este processo seja importante para dar
agilidade, segurança e credibilidade nas entregas ao cliente.

 

Chegamos o momento de falarmos dos investimentos de uma Agência de Marketing
Digital, e para isso é necessário definir o seu formato.

Como visto anteriormente, basicamente, é uma empresa que pode oferecer diversos
tipos de serviços voltados à estratégias para o desenvolvimento e divulgação de
produtos de seus clientes, como websites, blogs, campanhas de relacionamento,
produção de conteúdos e e-mail marketing. Atua também com informações para a
tomada de decisão sobre quais os melhores recursos para divulgação do seu negócio.
Pode atuar em diversos tipos de mídia: digital, visual, rádio, televisão e redes sociais.

Diante de tanta possibilidade o primeiro passo é elaborar um Plano de Negócios, uma
ferramenta que serve para que o empreendedor tenha uma visão mais ampla sobre a
empresa e o mercado no qual irá atuar. No plano de negócios você irá definir assuntos,
como por exemplo, os serviços que irá oferecer, o tipo de instalações, etc.

Além disso, o plano de negócios também detalha a questão financeira e os recursos
humanos que você poderá contar para o desenvolvimento da empresa. Procure uma
unidade mais próxima do SEBRAE e confira.

Este tipo de negócio pode ser estruturado para funcionar em um modelo “home office”,
ou seja, utilizando as instalações de sua própria residência. Atualmente já é possível
contratar analistas de marketing digital, redatores, designers, entre outros, por meio de
plataformas digitais, em sistema de freelancer o que minimiza os investimentos
iniciais.  No entanto, também o volume de faturamento pode ser limitado. Por isso é
necessário planejar o crescimento.

Depois de definir a área de atuação é hora de pensar em documentos, registros e
alvarás. Os custos podem variar entre R$ 300,00 e R$ 1500,00, dependendo do
tamanho do negócio e da cidade em que será instalado. (Fonte:
https://www.mobiloc.com.br/)

Confira a lista de alguns itens que você deve verificar:

    •  Registros junto à Receita Federal, para obtenção do CNPJ;

12. Investimentos
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    •  Na Junta Comercial e Receita Estadual, para registrar a obtenção da inscrição
estadual;

    •  Registros junto à prefeitura, para obtenção do alvará de localização e de licença
sanitária;

    •  Enquadramento no Conselho de Classe;

    •  Autorização do Corpo de Bombeiros e alvará de segurança;

    •  Cadastro Municipal de Vigilância Sanitária (CMVC), do Sistema Estadual de
Vigilância Sanitária (Sevisa);

 

Para o empreendedor trabalhar com nome fantasia, ele deverá fazer o registro da
marca junto ao INPI (Instituto Nacional de Propriedade Individual). As taxas também
variam, mas a média é de R$ 170 para consulta e de R$ 298 a R$ 1.115 para o
registro do nome. (Fonte: https://contabilizei.com.br)

O investimento para uma agência de marketing deve ser bem planejado pois todos os
equipamentos e ferramentas de trabalho dispendem valores altos em dinheiro. Pense
em custo-benefício em todos os componentes. Pesquise bastante pois os valores e
prazos variam bastante. 

Configuração do computador:

Cada ferramenta e equipamento estão detalhados no Capítulo 7, onde há explicações
sobre as diferenças entre cada um e a indicação para cada área do trabalho. Aqui
faremos uma simulação apenas para oferecer uma ideia de valores. Há empresas com
sites muito bem planejados que direcionam a compra do computador conforme a
necessidade do usuário. Acompanhe a simulação: (Fonte:https://delas.dell.cpm/pt-br)

 

Computador All in One Inspiron 24 5000 = Computador All in One de 23,8 polegadas
com processadores Intel® Core™ da 11ª geração, tela InfinityEdge e uma webcam
retrátil.

Processador: 11ª geração de Intel® Core™ i7-1165G7 (cache de 12MB, até 4.7GHz)

Placa de vídeo: Placa de vídeo Intel® Iris® Xe com memória gráfica compartilhada

Armazenamento: SSD de 512GB PCIe NVMe M.2

Memória: Memória de 16GB (2x8GB), DDR4, 2666MHz; expansível até 32GB
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Wireless: Placa de rede 802.11ac (WiFi 1x1) + Bluetooth

Monitor: Tela Full HD de 23.8" (1920 x 1080) antirreflexo e borda infinita

Cor: Prata

Valor: R$5.999,00 

 

Sistema operacional: Windows 11 Home Single: Language, português (A Dell
Technologies recomenda o Windows 11 Pro para empresas) = R$401,00

 

Assistência técnica:

3 anos de serviço Premium Support Plus = R$1.101,00

Complete Care 3 anos de Complete Care = R$289,00

Microsoft Office Microsoft® Office Home & Business 2021 com Adobe® Acrobat®
Standard 2020 = R$ 1.881,00

Software de Segurança: McAfee LiveSafe – 3 anos = R$382,00

 

Acessórios 

MOUSE: Dell Multi-Device Wireless Mouse - MS5320W = R$234,00

NoBreak SMS Station II 1200VA/600-Watt Bivolt: R$870,00

Teclado — KM5221W = R$229,00

 

TOTAL: R$ 11.386,00

Para uma agência de marketing digital de pequeno porte, estimamos que o
empreendedor tenha que dispor incialmente (COTAÇÃO MAIO/2022).

Registros: R$ 300,00 e R$ 1500,00;

INPI: de R$ 170 para consulta e de R$ 298 a R$ 1.115 para registro;

COMPUTADOR + acessórios: 11.386,00;
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Desenvolvimento de website e material promocional da empresa: R$ 1.000,00 até R$
5.000,00 (Fonte: 

https://vverner.com )

 

1 Impressora: Multifuncional Laser HP LaserJet Pro M428fdw Mono: R$2.834,10
(Fonte: https://www.impressora.com.br)

1 computador para administração do negócio (Neste caso, pode ser um notebook a ser
utilizado também nas visitas a clientes e apresentações): R$ 2.500,00

Conjunto Escritório: R$ 1121, 31(Fonte: https://www.madeiramadeira.com.br)

 

Cadeira para Escritório (Presidente Estofada Giratória Confort): R$ 689,00

(Fonte: https://www.madeiramadeira.com.br)

 

Armário Multiuso com 2 Portas de vidro para escritório: R$ 399,90. (Fonte: (Fonte:
https://www.madeiramadeira.com.br)

 

1 Ar-Condicionado (Split Hw On/off Eco Garden Gree 9000 Btus Frio 220V Monofásico
- Fonte: https://www.americanas.com.br): R$ 997,90

 

Capital de giro: R$ 15.000,00

TOTAL: R$ 36.244,00 até R$ 42.261,00

 

Finalizando, o fundamental é que o empreendedor planeje seus gastos, crie um plano
de negócio e faça a gestão do seu negócio de forma profissional.
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Uma Agência de Marketing digital é um ramo de atuação interessante e cheio de
oportunidades.  Igualmente a qualquer negócio tem necessidades de Capital de giro e
a ciência é saber controlá-lo.

Pensando de uma forma simples é receber primeiro e pagar depois.

O capital de giro é o resultado da diferença entre o dinheiro disponível da atividade e o
dinheiro que será utilizado para saldar seus compromissos, sejam eles despesas fixas,
gastos necessários para a prestação de serviços ou outro tipo de gasto extra.

O Capital de giro se baseia nos prazos praticados pela empresa, são eles:

    •  Prazos médios recebidos de fornecedores (PMF);

    •  Prazos médios de estocagem (PME) – no caso de uma agência de marketing
digital o estoque se resume a quantidades de itens de insumos utilizados no dia a dia,
tais como, materiais para escritório, portanto não sofrem tanto impacto nos cálculos do
capital de giro, no entanto alertamos para tomar cuidado com compras em excesso ou
desnecessárias;

    •  Prazos médios concedidos a clientes (PMCC).

Sendo assim quanto maiores forem os prazos concedidos aos clientes, maior será a
necessidade de capital de giro. Já a inversão da necessidade de capital de giro se dará
praticando prazos maiores para pagamento aos fornecedores.

A maioria das despesas tem prazo de 30 dias, como por exemplo, os custos com a
manutenção da agência de marketing como os salários de seus funcionários ou
freelancers, os encargos desta folha de pagamento, aluguel, energia elétrica, telefonia
e impostos.

Já as receitas não necessariamente acompanham o mesmo prazo, dependem da
política adotada de venda, (prazo de parcelamento dos projetos) e mesmo que entrem
em seu caixa na média de 30 dias não necessariamente serão no mesmo montante
dos compromissos, pois o faturamento pode oscilar de um mês para o outro.

Nesse tipo de negócio, a necessidade de capital de giro pode representar cerca de
30% a 40% do investimento inicial. Este valor é só uma estimativa e poderá variar
significativamente dependendo das particularidades do empreendimento definidos no
Plano de Negócios.

Para manter o equilíbrio do capital de giro é extremamente importante que exista um
bom planejamento, atentando-se a alguns pontos básicos:

13. Capital de Giro
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1 - Passe um verdadeiro pente fino nas finanças e descubra quais gastos podem ser
diminuídos: Crie políticas de incentivos à redução de custo com seus funcionários e
parceiros, minimize desperdícios;

2 - Tenha disciplina na gestão financeira do negócio. Sabemos que gerir a parte
financeira de uma empresa é um trabalho um tanto quanto burocrático e maçante. Mas
não tem jeito, é importante manter a disciplina no negócio, daí a necessidade de anotar
e controlar cada centavo que entra e sai da empresa;

3 - Negocie os prazos de pagamento com seus fornecedores. É sempre bom lembrar
que o prazo de pagamento a fornecedores está diretamente associado à necessidade
de capital de giro, pois quanto antes se paga, mais rapidamente o dinheiro sai do
caixa. Assim, conseguir maior folga com os fornecedores sempre é vantagem. Pagar
rápido só é vantagem quando se tem um bom desconto.

Finalizando, a solução dos problemas de capital de giro de uma empresa requer muito
mais do que medidas financeiras. Estratégias, operações e práticas gerenciais, entre
outras, precisarão ser repensadas para que o capital de giro permaneça ou volte ao
estado de normalidade.

Ter uma compreensão completa dos números que afetam o seu negócio é um
componente crucial para uma Agência de marketing digital. Não importa quem é o
público, você terá que ser extremamente preciso com seus números.

Para este negócio destacamos 3 grupos de famílias de custos, são eles, os custos
variáveis, custos fixos e despesas comerciais.

Explorando cada um deles, de uma forma mais simples, podemos dizer que:

1 – Custos variáveis: São gastos que ocorrerão em função da prestação dos serviços
aos clientes, tais como:

·        Deslocamentos;

·        Prestadores de serviços freelancers (analistas de marketing digital, redatores,
designers);

·        Materiais aplicados nos serviços.

2 – Custos Fixos: Já os “Custos Fixos” são todos os gastos que a empresa de terá em
sua operação, não relacionados diretamente a nenhum serviço.

14. Custos

Ideias de Negócios  | www.sebrae.com.br 25

www.sebrae.com.br


 C
ustos

Os valores apresentados a seguir são meramente referenciais, para fins de estimativa
dos custos fixos, variando de empresa para empresa, localização regional e outras
variáveis.

A atividade de uma Agência de marketing digital pode contar com acionamento de
profissionais em regime “freelancer”, ou seja, atendem por demanda de serviços de
forma autônoma, diante disso os custos mensais com funcionários passam a ser bem
reduzidos no início de suas atividades.

Alertamos, no entanto, que à medida que os negócios cresçam um novo planejamento
se faz necessário e em consequência a estrutura e os custos aqui apresentados,
devem ser repensados e estruturados conforme o seu Plano de Negócios.

Para nosso exemplo nos baseamos em uma estrutura enxuta com a contratação de 1
funcionário registrado.

Custos Fixos

 

Salários *

R$ 1.397,00

Aluguel, taxa de condomínio, IPTU **

R$ 2.345,00

Luz, telefone e acesso à internet

R$ 500,00

Produtos para higiene e limpeza

R$ 200,00

Despesas com material de escritório

R$ 300,00

Contador

R$ 1.000,00

Total

R$ 5.742,00
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* Contratação de um Auxiliar Administrativo. Atenção para incluir nos cálculos todos os
encargos sobre os salários. (Fonte: https://www.vagas.com.br/cargo/auxiliar-
administrativo

** Mesmo que o escritório seja na própria residência, é importante estimar os gastos
Sala Comercial: 35m², 1 banheiro, 1 vaga. Lagoa da Conceição, Florianópolis – SC

Venda: R$ 270.000 

Aluguel: R$ 1.600,00/mês; condomínio R$ 595,00; IPTU R$ 150,00 = R$ 2.345,00

(Fonte: https://www.vivareal.com.br)

com aluguel, IPTU, água, luz e outros.

 

3 – Despesas Comerciais: As “Despesas Comerciais” são os gastos que variam
conforme o volume de vendas e o volume de clientes.

Como exemplos destacamos:

    •  Impostos diretos sobre as vendas (dependerá diretamente do regime tributário
escolhido, consulte um contador);

    •  Comissões de vendas (caso a empresa adote esta política, definir seu percentual);

    •  Taxas cobradas pelos meios de pagamento (cartões crédito/débito, boleto
bancário) caso sejam estas a forma de recebimentos.

Organizar as finanças é uma habilidade que qualquer pessoa pode e deve
desenvolver. Ter o controle financeiro na ponta do lápis é um diferencial para tornar
sua prática profissional a mais lucrativa possível.

O empreendedor que atua com marketing digital, precisa estar atento às
oportunidades, especialmente aquelas que podem diversificar o seu negócio e
aumentar o valor médio gasto pelos clientes nas campanhas on-line.

Ao agregar valor que, por definição é incluir inovações e diferenciais, sua agência de
marketing digital aumentará as chances de o cliente escolher seus serviços em relação

15. Diversificação/Agregação de Valor
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a outros concorrentes.

Veja algumas dicas para agregar valor e diversificar sua agência de marketing digital:

    •  Invista em conteúdos ricos: invista em conteúdos ricos, esteja no lugar certo, na
hora certa, com o conteúdo ideal. Seu conteúdo precisa atrair, encantar e
principalmente converter o acesso em cadastro;

    •  Otimize seu conteúdo para os sites de pesquisa: administre o SEO para que seu
site esteja entre as primeiras páginas dos sites de pesquisa. Otimize seu site com
texto, imagens e palavras-chave que atraiam seu público algo e posicionem sua marca
como referência no tema pesquisado;

    •   Investir em blog/site: conteúdo de um blog ajuda na construção da marca,
agregando confiabilidade. O blog permite trabalhar com landing pages, para converter
acesso em cadastro;

    •  Estar em evidência nas redes sociais: esteja presente em todas a redes sociais.
Mostre que você está acessível aos potenciais clientes, responda as mensagens inbox,
demostre que você esta ouvindo o cliente e interessado em sua opinião, sugestão ou
comentário;

    •  Nicho específico: vantagem de trabalhar em um determinado nicho, é que você
tem maior potencial de tornar-se uma referência no mercado para aquele determinado
público. Seus clientes sabem que podem contar com a expertise de sua empresa para
alcançar seus objetivos;

    •  Aposte em automação de marketing: ferramentas de automação são usadas para
integrar sua estratégia, enviar e-mails, gerenciar suas leads e facilitar o contato entre
marketing e vendas;

    •  Humanize seu atendimento: todo cliente deseja ser tratado individualmente, então
muito cuidado com mensagens automáticas sem sentimento. Mostre que mesmo
sendo uma agência de marketing digital, o atendimento é humanizado e que valoriza
cada um de seus clientes.

Para agregar valor e diversificar o empreendedor não pode limitar a criatividade,
manter processos inovadores é essencial para acompanhar o crescimento do mercado
e neutralizar a influência dos concorrentes.
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Uma agência de marketing digital precisa superar as expectativas no item divulgação
de sua marca e serviços. Uma boa divulgação demonstrará que você conhece todos
os canais de mídia e os meios eficientes de conversão de visitas em cadastros,
contatos e vendas efetivas.

Mesmo sendo uma empresa voltada ao mundo digital, o contato pessoal ainda é
valorizado por algumas empresas, principalmente no início das atividades. Com o
crescimento da confiança por parte dos clientes a comunicação pode ser realizada por
multicanais (WhatsApp, e-mail, Facebook, etc.) 

Algumas dicas importantes para maximizar as ações de divulgação:

    •  Marketing de conteúdo: produzir conteúdo de qualidade é uma maneira de engajar
seu público-alvo e crescer sua rede de clientes e potenciais. Você atrai, envolve e gera
valor para as pessoas de modo a criar uma percepção positiva da sua marca e, assim,
gerar mais negócios.

    •  Redes sociais: os perfis sociais, atualmente são os melhores meios de divulgação
de serviços e profissionais. Explore ao máximo todos os canais de distribuição nas
redes sociais – Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter e outros que promovem a
visibilidade profissional e de serviços.

    •  Site/blog Empresarial: o site ou blog é seu espaço individual para mostrar quem é
você, seus serviços e diferenciais. Um site bem montado, com aspectos profissionais,
pode engajar melhor seus potenciais clientes e passar confiabilidade. Seu site deve
estar associado a todas as suas redes sociais.

    •  Network: a melhor forma de aumentar sua rede é participar de feiras, palestras e
encontros profissionais, mas lembre-se, o foco aqui é criar um vínculo profissional e
nunca esqueça do seu cartão de visita.

    •  Google Meu Negócio: cadastre sua empresa gratuitamente para maximizar os
resultados de busca no Google ou Google Maps.

    •  E-mail marketing: dispare e-mails para seus clientes ou futuros clientes,
informando promoções, novos produtos etc.

16. Divulgação
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    •  Anúncios e links patrocinados: compre palavras-chave específicas que guiam as
pesquisas dos consumidores nos sites de busca é ótimo para geração de tráfego
qualificado, fixação de marca e conquista de novos clientes. As ferramentas de
anúncio mais populares são o Google Adwords e o Facebook Ads.

    •  Multicanal de comunicação: o novo consumidor consegue comprar, vender e
receber tudo o que deseja sem sair do sofá de sua casa, esta comodidade ocorre
graças a internet e aos multicanais de comunicação. Invista em WhatsApp, Facebook e
outras mídias para levar seus serviços até o cliente.

Invista tempo para conhecer todas as alternativas de divulgação. Os clientes não irão
até sua agência de marketing digital sem um esforço de divulgação. Atualmente
existem inúmeras estratégias de divulgação gratuitas e outras que podem ser feitas
com baixo investimento. E lembre-se que não existe uma regra: o que funciona para
um nicho de negócio, pode não funcionar para outro. Por isso, é importante planejar as
ações e conhecer cada vez mais o público que se deseja atingir.

As informações fiscais e tributárias serão diferenciadas em decorrência da opção do
regime tributário escolhido pelo empreendedor.

Exemplo 1: Agência de Marketing Digital optante do SIMPLES Nacional

O segmento de uma Agência de Marketing Digital, assim entendido pela CNAE/IBGE
(Classificação Nacional de Atividades Econômicas) 7319-0/03 como a atividade de
serviço de marketing promocional direto, poderá optar pelo SIMPLES Nacional -
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
ME (Microempresas) e EPP (Empresas de Pequeno Porte), instituído pela Lei
Complementar nº 123/2006, desde que a receita bruta anual de sua atividade não
ultrapasse a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) para micro empresa e R$
4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) para empresa de pequeno porte e
respeitando os demais requisitos previstos na Lei.

Nesse regime, o empreendedor poderá recolher os seguintes tributos e contribuições,
por meio de apenas um documento fiscal – o DAS (Documento de Arrecadação do
Simples Nacional), que é gerado no

Portal do SIMPLES Nacional:

IRPJ (imposto de renda da pessoa jurídica);

CSLL (contribuição social sobre o lucro);

17. Informações Fiscais e Tributárias
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PIS (programa de integração social);

COFINS (contribuição para o financiamento da seguridade social);

ISS (imposto sobre serviços)

INSS (contribuição para a Seguridade Social relativa à parte patronal).

Conforme a Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, este ramo de atividade é
tributado pelo anexo III do SIMPLES Nacional e as alíquotas variam de 6% a 33%,
dependendo da receita bruta auferida pelo negócio. No caso de início de atividade no
próprio ano-calendário da opção pelo SIMPLES Nacional, para efeito de determinação
da alíquota no primeiro mês de atividade, os valores de receita bruta acumulada
devem ser proporcionais ao número de meses de atividade no período.

Exemplo 2: Agência de Marketing Digital NÃO optante do SIMPLES Nacional

Alguns empreenderes podem não optar pelo Simples Nacional, ou o tipo de atividade
não é permitido, veja o anexo do Comitê Gestor do Simples Nacional - Resolução
CGSN nº 119, de 19 de dezembro de 2014

Para estes casos há os regimes de tributação abaixo:

1 - Lucro Presumido: É a apuração do tributo sobre o lucro que se presume através
da receita bruta de vendas de mercadorias e/ou prestação de serviços. Trata-se de
uma forma de tributação simplificada utilizada para determinar a base de cálculo dos
tributos sobre o lucro das pessoas jurídicas que não estiverem obrigadas à apuração
pelo Lucro Real. Nesse regime, a apuração dos tributos é feita trimestralmente.

A base de cálculo para determinação do valor presumido varia de acordo com a
atividade da empresa. Sobre o resultado da equação: Receita Bruta x 32%, aplica-se
as alíquotas de:

IRPJ - 15%.
Poderá haver um adicional de 10% para a parcela do lucro que exceder o valor de R$
20 mil, no mês, ou R$ 60 mil, no trimestre, uma vez que o imposto é apurado
trimestralmente;
CSLL - 9%.
Não há adicional de imposto.
Ainda incidem sobre a receita bruta os seguintes tributos, que são apurados
mensalmente:

PIS - 0,65%
sobre a receita bruta total;
COFINS – 3%
sobre a receita bruta total.
2 - Lucro Real: É o cálculo do tributo sobre o lucro líquido e a empresa realmente
obteve no período de apuração, ajustado pelas adições, exclusões ou compensações
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estabelecidas em nossa legislação tributária. Este sistema é o mais complexo, mas
poderá ser mais vantajoso em //comparação com lucro presumido e por isso, deverá
ser bem avaliado por um contador. As alíquotas para este tipo de tributação são:

IRPJ - 15%.
Sobre a base de cálculo (lucro líquido). Haverá um adicional de 10% para a parcela do
lucro que exceder o valor de R$ 20 mil, multiplicado pelo número de meses do período.
O imposto poderá ser determinado trimestralmente ou anualmente;
CSLL - 9%.
determinada nas mesmas condições do IRPJ;
Ainda incidem sobre a receita bruta os seguintes tributos, que são apurados
mensalmente:

PIS - 1,65%
sobre a receita bruta total, compensável;
COFINS - 7,65%
sobre a receita bruta total, compensável.
Incidem também sobre a receita bruta o imposto municipal:

    •  ISS - Em regra geral, as alíquotas variam conforme o município, entre 2 e 5%.
Além dos impostos citados acima, sobre a folha de pagamento incidem as
contribuições previdenciárias e encargos sociais (tanto para o lucro real quanto para o
lucro presumido):

    •  INSS - Valor devido pela Empresa - 20% sobre a folha de pagamento de
salários, pró-labore e autônomos;
    •  INSS - Autônomos - A empresa deverá descontar na fonte e recolher entre 11%
da remuneração paga ou creditada a qualquer título no decorrer do mês a autônomos,
observado o limite máximo do salário de contribuição (o recolhimento do INSS será
feito através da Guia de Previdência Social -
    •  GPS).
    •  RAT – Risco de Ambiente do Trabalho – de 1% a 3% sobre a folha de pagamento
de salários dependendo do grau de risco da atividade econômica, recolhida junto com
a guia de INSS.
    •  INSS Terceiros – Contribuições Sociais recolhidas junto com a guia de INSS,
calculada sobre a folha de pagamento com alíquota entre 0,8% a 7,7% dependendo da
atividade econômica, destinadas aos serviços sociais e de formação profissional tais
como: SESI, SESC, SENAI, SEBRAE, Incra, dentre outros.
    •  FGTS – Fundo de Garantia por tempo de serviço, incide sobre o valor da folha de
salários a alíquota de 8%.
Recomendamos que o empreendedor consulte sempre um contador, para que ele o
oriente sobre o enquadramento jurídico e o regime de tributação mais adequado ao
seu caso.
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Os eventos como feiras, rodada de negócios, congressos, etc., são muito importantes
para que o empresário se mantenha atualizado sobre as tendências de mercado, tendo
a oportunidade de conhecer novos produtos e tecnologias, novos fornecedores e
realizar parcerias, ou seja, ter novas oportunidades para fazer bons negócios.

Segue alguns dos principais eventos da área:

 RD Summit: https://rdsummit.com.br/

Social Media Week: https://smwsp.com.br/

    •   Traffic and Conversion Summit: https://trafficandconversionsummit.com/

Campus Party: https://brasil.campus-party.org/hackathon/

 Gartner Data and Analytics Summit: https://www.gartner.com/pt-
br/conferences/la/data-analytics-brazil

    •   FIRE Festival: https://www.hotmart.com/fire/pt

Expo Digitalks: https://digitalks.com.br/expo/

    •  Inbound: https://www.inbound.com/

    •  The Developers Conference: https://thedevconf.com/tdc/2019/index.html

Feira do Empreendedor Sebrae: https://feiradoempreendedor.sebraesp.com.br/

Selecionamos alguns dos eventos importantes para o segmento de marketing digital, é
fundamental que o empreendedor, procure eventos, feiras e palestras que agreguem
valor ao seu negócio e aos profissionais envolvidos.

18. Eventos

As empresas de marketing digital, precisam buscar em seu estado e município os
sindicados do setor que estão representando.

19. Entidades em Geral
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as TécnicasConhecer as principais entidades do setor é fundamental para buscar informações,
manter-se atualizado e ter o amparo necessário em situações mais complexas.

Conheça as principais entidades no site da ABAP- Associação Brasileira de
Propaganda

    •  ABDOH - Associação Brasileira de Mídia Digital Out Of Home
https://www.abooh.com.br/

    •  ABMN - Associação Brasileira de Marketing e Negócios
http://www.abmn.com.br/

    •  ABRACOM - Assoc. Brasileira das Agências de Comunicação
https://www.abracom.org.br/

Norma técnica é um documento, estabelecido por consenso e aprovado por um
organismo reconhecido que fornece para um uso comum e repetitivo regras, diretrizes
ou características para atividades ou seus resultados, visando a obtenção de um grau
ótimo de ordenação em um dado contexto. (ABNT NBR ISO/IEC Guia 2).

Participam da elaboração de uma norma técnica a sociedade, em geral, representada
por: fabricantes, consumidores e organismos neutros (governo, instituto de pesquisa,
universidade e pessoa física).

Toda norma técnica é publicada exclusivamente pela ABNT – Associação Brasileira de
Normas Técnicas, por ser o foro único de normalização do País.

1. Normas específicas para uma Agência de marketing digital

Não existem normas específicas para este negócio

2. Normas aplicáveis na execução de uma Agência de marketing digital

ABNT NBR 15842:2010 - Qualidade de serviço para pequeno comércio – Requisitos
gerais.

Esta Norma estabelece os requisitos de qualidade para as atividades de venda e
serviços adicionais nos estabelecimentos de pequeno comércio, que permitam
satisfazer as expectativas do cliente.

20. Normas Técnicas
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ABNT NBR 12693:2010 – Sistemas de proteção por extintores de incêndio.

Esta Norma estabelece os requisitos exigíveis para projeto, seleção e instalação de
extintores de incêndio portáteis e sobre rodas, em edificações e áreas de risco, para
combate a princípio de incêndio.

ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida: 2008 - Instalações elétricas de baixa tensão.

Esta Norma estabelece as condições a que devem satisfazer as instalações elétricas
de baixa tensão, a fim de garantir a segurança de pessoas e animais, o funcionamento
adequado da instalação e a conservação dos bens.

ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013 - Iluminação de ambientes de trabalho - Parte 1:
Interior.

Esta Norma especifica os requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os
requisitos para que as pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente,
com conforto e segurança durante todo o período de trabalho.

ABNT NBR IEC 60839-1-1:2010 - Sistemas de alarme - Parte 1: Requisitos gerais -
Seção 1: Geral.

Esta Norma especifica os requisitos gerais para o projeto, instalação, comissionamento
(controle após instalação), operação, ensaio de manutenção e registros de sistemas de
alarme manual e automático empregados para a proteção de pessoas, de propriedade
e do ambiente.

O segmento de marketing digital, evolui muito rápido. O empreendedor deste
segmento precisa conhecer os termos e palavras que permeiam este setor.

    •  ·        Glossário de Marketing Digital

    •  ·        Glossário de Marketing Digital: o guia definitivo!

    •  ·        Glossário De Marketing Digital: 32 Termos Que Você Precisa Conhecer

    •  ·        Glossário de marketing digital: guia do profissional de marketing!

21. Glossário
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Empreender no segmento de marketing digital, é com certeza um bom negócio, mas
tudo o que está em evidência no mercado atrai muitos concorrentes. A dedicação ao
negócio é fundamental, principalmente, no início das atividades, tanto na parte
comercial, quanto na parte operacional e de gestão administrativo e financeira da
empresa.

Faça um planejamento para sua agência de marketing digital, visando o
desenvolvimento e crescimento, para isso destacamos os seguintes pontos a serem
observados:

    •  Use a criatividade para ganhar a confiança do cliente: mostre para seu cliente
todos os benefícios do marketing digital para seu negócio. Ajude seu cliente a passar
do momento atual de desconfiança ou desconhecimento até o momento em que possui
conhecimento suficiente para saber que precisa de sua ajuda para alcançar seus
objetivos.

    •   Seja objetivo com seus métodos e processos de marketing digital: mostre de
forma clara e objetiva quais são todas as etapas e processos de uma campanha de
marketing digital. O cliente precisa entender como tudo acontece no mundo on-line.
Uma sugestão é usar o storytelling   para a descrição da sua metodologia e faça com
que seja interessante, cativante e visual!

    •  Mostre trabalhos recentes e casos de sucesso: apresentar casos de sucesso
garantem confiabilidade em seu negócio. Afinal, é por meio de exemplos que já deram
certo com você, que você vai conseguir captar novos clientes que querem atingir
objetivos semelhantes.

    •  Pratique o co-marketing com seus clientes e parceiros de negócios: crie e publique
conteúdo compartilhado com seu cliente ou parceiro de negócio. Unir forças para criar
um conteúdo que atenda mais de um negócio em conjunto, como por exemplo uma
loja esportiva e uma academia.

    •   Crie o perfil de sua agencia nos diretórios de Marketing Digital: crie seu perfil nos
principais diretórios de agências de Marketing Digital da região em que você pretende
atuar. Sugerimos o cadastro gratuito no Digital Agencies Index.

    •   Faça Marketing Digital para sua empresa: de nada adianta pensar apenas nos
serviços ao cliente se sua empresa não pode contar com sua expertise para expandir

22. Dicas de Negócio

Ideias de Negócios  | www.sebrae.com.br 36

https://comunidade.rockcontent.com/storytelling/
https://digitalagencies.contentools.com/home/
www.sebrae.com.br


 C
aracterísticas Específicas do Em

preendedor

os serviços e captar novos clientes.

Mesmo que a opção seja uma pequena agência de marketing digital, é fundamental
colocar em prática todos os itens destacados, isso permitirá maior velocidade nas
decisões, reduzirá as possibilidades de erro e com certeza aumentará as chances de
sucesso.

Empreender no marketing digital ou qualquer outro negócio digital não é tão fácil
quanto parece. Na prática, é preciso ter características empreendedoras, ser ou se
tornar um verdadeiro empreendedor digital. Algumas características são essenciais e
influenciam diretamente no sucesso do negócio e, de forma geral, envolvem
criatividade, inovação e iniciativa.

Vamos conhecer algumas características deste empreendedor:

    •  Criatividade e inovação: estes comportamentos são fundamentais para quem
deseja alcançar o sucesso no marketing digital. Para o empreendedor digital, não
existe a hipótese baseada na cópia, a palavra de ordem é inovar sempre.

    •   Assume riscos calculados/sistêmicos: atuar com inovação, significa assumir altos
riscos. O importante para um empreendedor online é saber avaliar estes riscos, e optar
apenas por aqueles que podem ser administrados.

    •  Persistência e propósitos: para criar inovações e trabalhar com tecnologia é
fundamental vencer as resistências. Ser persistente em sua ideia pode ser o diferencial
para vencer neste segmento de negócio.

    •  Observar o mundo on-line:  em um mundo cada vez mais on-line e integrado, as
mídias e as oportunidades de negócio estão por todos os lados. Uma das principais
características do empreendedor digital é a busca incessante por suprir essas
necessidades.

    •  Intimidade com os meios digitais: como qualquer outra área, ter afinidade e
domínio com o segmento é essencial para gerar oportunidades de negócio. O
empreendedor digital é necessariamente um “heavy user” das mídias digitais e sua
cultura.

23. Características Específicas do Empreendedor
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    •  Dinamismo e ritmo acelerado: empreender na internet, requer acompanhar seu
ritmo, onde as ações se desenrolam num espaço mais curto e com especial dinâmica.

    •  Habilidade com perfil das personas: ter habilidade no tratamento das pessoas,
principalmente conhecer e entender o perfil de seus clientes e seus reais objetivos com
o marketing digital.

    •  Visão prospectiva: buscar sempre antecipar as tendências do mercado. Ter visão
de futuro sobre as demandas do mercado, além de estar sempre antenado com as
inovações tecnológicas do segmento.

    •  Ampliador de Networking: a formação de uma rede de contatos online é essencial
para quem deseja investir em empreendedorismo digital, afinal mesmo que toda a
base seja online é as pessoas que fazem as coisas acontecerem. O networking nessa
era de comunicação em rede é o que permite o crescimento constante.

Um empreendedor "saberá aprender o que for necessário para a criação,
desenvolvimento e realização de sua visão". (DOLABELA, 1999 p. 70). Considerando-
se esta afirmativa, percebe-se em qualquer área que se deseje atuar é preciso estar
disposto a aprender. Para aumentar as chances de sucesso é fundamental que o
empreendedor desenvolva as competências e habilidades relacionadas ao negócio.

    •  6 PONTOS que mostram a importância do Marketing Digital para empresas.  
Flaubi Farias. Resultadosdigitais, 2018. Disponível em:
<https://resultadosdigitais.com.br/blog/importancia-do-marketing-digital/>. Acesso em:
13 de novembro de 2019.  
    •  Agência de Marketing Digital: Como Montar a Sua. Casa da consultoria, 2017. 
Disponível em: <https://casadaconsultoria.com.br/agencia-de-marketing-digital/>.
Acesso em 23 de Outubro de 2019.
    •  COMO aumentar e diversificar os esforços de marketing no ambiente digital?
Agenciawck, 2015. Disponível em: <https://agenciawck.com.br/como-aumentar-e-
diversificar-os-esforcos-de-marketing-no-ambiente-digital/>. Acesso em: 13 de
novembro de 2019.  
    •  COMO criar uma agência de marketing digital eficiente. Rockcontent,  2017.
Disponível em: <https://rockcontent.com/blog/como-criar-uma-agencia-de-marketing-
digital/>. Acesso em 23 de Outubro de 2019.
    •  CONHEÇA os Principais Equipamentos de TI para uma Agência de Marketing.
Marketingcomcafe,  2017. Disponível em:
<https://marketingcomcafe.com.br/principais-equipamentos-de-ti-para-uma-agencia-de-
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Outubro de 2019.
    •  CORDEIRO, Maria. Automação de marketing: tudo que você precisa saber.
Rockcontent, 2018. Disponível em: <https://rockcontent.com/blog/automacao-de-
marketing/>. Acesso em: 13 de novembro de 2019. 
    •  D'ALAMA, Nayara. O profissional de Marketing Digital ideal para sua empresa: o
que faz e como escolher. Resultadosdigitais, 2018. Disponível em:
<https://resultadosdigitais.com.br/blog/profissional-de-marketing-digital/>. Acesso em:
13 de novembro de 2019.  
    •  GOMES, Diego. Como contratar seu primeiro profissional de marketing digital.
Rockcontent  2013. Disponível em: <https://rockcontent.com/blog/como-contratar-seu-
primeiro-profissional-de-marketing-digital/>. Acesso em: 13 de novembro de 2019.  
    •  INVESTIMENTO em marketing digital deve aumentar 30% em 2019.
Infomidiacomunicacao, 2019. Disponível em:
<http://infomidiacomunicacao.net/investimento-em-marketing-digital-deve-aumentar-30-
em-2019/>. Acesso em: 13 de novembro de 2019.    
    •  INVESTIMENTO em marketing digital tem previsão de crescer 12% ao ano até
2021, segundo pesquisa. Exame, 2019. Disponível em:
<https://exame.abril.com.br/negocios/dino/investimento-em-marketing-digital-tem-
previsao-de-crescer-12-ao-ano-ate-2021-segundo-pesquisa/>. Acesso em:
    •  KLOBER, Mariana. 6 passos para diferenciar sua agência de marketing das
demais! Contentools, 2019. Disponível em: <https://blog.contentools.com.br/agencias-
de-marketing-de-conteudo/6-passos-para-diferenciar-sua-agencia-de-marketing-das-
demais/>. Acesso em: 13 de novembro de 2019.
    •  MARKETING Digital é a forma de investimento que tem impulsionado o
crescimento da Indústria alimentícia. Terra, 2019. Disponível em:
<https://www.terra.com.br/noticias/dino/marketing-digital-e-a-forma-de-investimento-
que-tem-impulsionado-o-crescimento-da-industria-
alimenticia,04d4aa29c8c02df4f794b674a7efaee5qd9kyklc.html>. Acesso em: 13 de
novembro de 2019.  
    •  MARKETING Digital: O Que É, Como Fazer e Estratégias. Neilpatel  2019.
Disponível em: <https://neilpatel.com/br/como-fazer-marketing-digital-o-guia-passo-a-
passo/>. Acesso em: 13 de novembro de 2019.  
    •  MARQUES, Marcus. Características do Empreendedorismo Digital.
Marcusmarques, 2018. Disponível em:
<http://marcusmarques.com.br/empreendedorismo/caracteristicas-do-
empreendedorismo-digital/>. Acesso em: 13 de novembro de 2019.
    •  MERCADO de marketing digital cresce e oferece vagas de emprego. Exame,
2018. Disponível em: <https://exame.abril.com.br/negocios/dino/mercado-de-
marketing-digital-cresce-e-oferece-vagas-de-emprego/>. Acesso em: 13 de novembro
de 2019.  
    •  MESQUITA, Renato. O que é co-marketing e como ter sucesso com essa
estratégia. Rockcontent, 2019. Disponível em: <https://rockcontent.com/blog/co-
marketing/>. Acesso em: 13 de novembro de 2019.  
    •  MONTAR uma agência de marketing digital em casa e suas vantagens.
Guiadomarketing, 2017. Disponível em:
<https://www.guiadomarketing.com.br/montar-uma-agencia-de-marketing-digital-em-
casa/. Acesso em 23 de Outubro de 2019.
    •  NA PRÁTICA: o que uma agência de marketing digital faz? Flammo, 2017.
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ecursoDisponível em: <https://flammo.com.br/blog/na-pratica-o-que-uma-agencia-de-

marketing-digital-faz/>. Acesso em: 13 de novembro de 2019.  
    •  O QUE é Marketing Digital? Entenda o conceito, como fazer e comece sua
estratégia de Marketing Online. Rockcontent, 2019. Vitor Peçanha Disponível em:
<https://rockcontent.com/blog/marketing-digital/>. Acesso em: 13 de novembro de
2019.  
    •  O QUE faz uma agência de marketing digital? Agenciaunico, 2019 Disponível
em: <https://www.agenciaunico.com.br/blog/o-que-faz-uma-empresa-de-marketing-
digital/>. Acesso em: 13 de novembro de 2019.  
    •  PEÇANHA, Vitor. O que é Marketing Digital? Entenda o conceito, como fazer e
comece sua estratégia de Marketing Online. Rockcontent,  2019. Disponível em:
<https://rockcontent.com/blog/marketing-digital/>. Acesso em: 13 de novembro de
2019.  
    •  PESQUISA Maturidade do Marketing Digital e Vendas no Brasil. Rdstation,  2018.
Disponível em: <http://www.rdstation.com/resources/wp-
content/uploads/sites/3/2019/06/Maturidade-do-Marketing-Digital-e-Vendas-no-
Brasil.pdf>. Acesso em: 13 de novembro de 2019.  
    •  RANGEL, Rafael. Os 6 principais profissionais da sua agência de marketing
digital. Agenciar8, 2019. Disponível em: <https://www.agenciar8.com.br/os-6-
principais-profissionais-da-sua-agencia-de-marketing-digital/>. Acesso em: 13 de
novembro de 2019.  
    •  SAMPAIO, Vicente. Como Montar uma Agência de Marketing Digital sem
Funcionários. Vicentesampaio, 2016. Disponível em:
<https://www.vicentesampaio.com.br/marketingdigital/como-montar-agencia/>. Acesso
em 23 de Outubro de 2019.
    •  VALLE, Alberto. Qual o perfil do empreendedor digital. Empreendedoresweb,
[s.d]. Disponível em: <https://www.empreendedoresweb.com.br/qual-o-perfil-do-
empreendedor-digital/>. Acesso em: 13 de novembro de 2019. 
    •  VALLE, Alberto. Tendências do Marketing Digital em 2020.
Academiadomarketing, 2019. Disponível em:
<https://www.academiadomarketing.com.br/tendencias-do-marketing-digital-em-
2020/>. Acesso em: 13 de novembro de 2019.  
    •  VIEIRA, Dimitri. O que é Storytelling? O guia para você dominar a arte de contar
histórias e se tornar um excelente Storyteller. Rockcontent, 2019. Disponível em:
<https://comunidade.rockcontent.com/storytelling/>. Acesso em: 13 de novembro de

O empreendedor pode buscar junto às agências de fomento linhas de crédito que
possam ser utilizadas para ajudá-lo no início do negócio. Algumas instituições
financeiras também possuem linhas de crédito voltadas para o pequeno negócio e que
são lastreadas pelo Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe), em que o
Sebrae pode ser avalista complementar de financiamentos para pequenos negócios,
desde que atendidas alguns requisitos preliminares. Maiores informações podem ser
obtidas na página do Sebrae na web.
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 Planejam
ento Financeiro

Consulte também:

    •  Proger Urbano Capital de Giro
    •  Cartão BNDES
    •   Microcrédito Produtivo Orientado Caixa

Ao empreendedor não basta vocação e força de vontade para que o negócio seja um
sucesso. Independentemente do segmento ou tamanho da empresa, necessário que
haja um controle financeiro adequado que permita a mitigação de riscos de insolvência
em razão do descasamento contínuo de entradas e saídas de recursos. Abaixo, estão
listadas algumas sugestões que auxiliarão na gestão financeira do negócio:

Ao empreendedor não basta vocação e força de vontade para que o negócio seja um
sucesso. Independentemente do segmento ou tamanho da empresa, necessário que
haja um controle financeiro adequado que permita a mitigação de riscos de insolvência
em razão do descasamento contínuo de entradas e saídas de recursos. Abaixo, estão
listadas algumas sugestões que auxiliarão na gestão financeira do negócio:

• Fluxo De Caixa: para uma agência de marketing digital é fundamental controlar as
despesas da empresa, isso é realizado por meio do acompanhamento contínuo da
entrada e da saída de dinheiro através do fluxo de caixa. Esse controle permite ao
empreendedor visão ampla da situação financeira do negócio, facilitando a
contabilização dos ganhos e gestão da movimentação financeira.

·Capital de Giro: o período entre a prestação de serviço e o recebimento, pode ser
longo e a necessidade de recursos será suprida pelo capital de giro. No entanto, ter
esse recurso disponível não é suficiente porquanto ser premissa sua boa gestão, ou
seja, somente deverá ser utilizado para honrar compromissos imediatos ou lidar com
problemas de última hora.

· Princípio da Entidade: o patrimônio da empresa não se mistura com o de seu
proprietário. Portanto, jamais se deve confundir a conta pessoal com a conta
empresarial, isso seria uma falha de gestão gravíssima que pode levar o negócio à
bancarrota. Ao não separar as duas contas, a lucratividade do negócio tende a não ser
atingida, sendo ainda mais difícil reinvestir os recursos, gerados pela própria operação.
É o caminho certo para o fracasso empresarial.

· Despesas: assim como a maioria dos negócios, as empresas de marketing
digital, possuem despesas fixas e variáveis que deverão ser horadas para evitar
problemas futuros. Embora pequenas, o seu controle é essencial para que não
reduzam a lucratividade do negócio.

· Reservas/Provisões: no caso das empresas de marketing digital, a necessidade de

26. Planejamento Financeiro
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provisões para troca de equipamentos mais modernos é uma necessidade deste
modelo de negócio. Este recurso funcionará como um fundo de reserva.

· Empréstimos: poderão ocorrer situações em que o empresário necessitará de
recursos para alavancar os negócios. No entanto, não deverá optar pela primeira
proposta, mas estar atento ao que o mercado oferece, pesquisando todas as opções
disponíveis. Deve te cuidado especialmente com as condições de pagamento, juros e
taxas de administração. A palavra-chave é renegociação, de forma a evitar maior
incidência de juros.

· Objetivos: definidos os objetivos, deve-se elaborar e implementar os planos de ação,
visando amenizar erros ou definir ajustes que facilitem a consecução dos objetivos
financeiros estabelecidos.

· Utilização de Softwares: as novas tecnologias são de grande valia para a realização
das atividades de gerenciamento, pois possibilitam um controle rápido e eficaz. O
empreendedor poderá consultar no mercado as mais variadas ferramentas e escolher
a que mais adequada for a suas necessidades.

O empreendedor que deseja atuar no segmento de marketing digital, pode aproveitar
todas as ferramentas de gestão e conhecimento criadas para ajudar a impulsionar o
seu negócio. Para consultar a programação disponível em seu estado, entre em
contato pelo telefone 0800 570 0800.

Confira as principais opções de orientação empresarial e capacitações oferecidas pelo
Sebrae:

·        Cursos online e gratuitos

1 - Para desenvolver o comportamento empreendedor

Empretec - Metodologia da Organização das Nações Unidas (ONU) que proporciona o
amadurecimento de características empreendedoras, aumentando a competitividade e
as chances de permanência no mercado.

2 - Para quem quer começar o próprio negócio

As soluções abaixo são uteis para quem quer iniciar um negócio. Pessoas que não
possuem negócio próprio, mas que querem estruturar uma empresa. Ou pessoas que
tem experiência em trabalhar por conta própria e querem se formalizar

Plano de Negócios - O plano irá orientá-lo na busca de informações detalhadas sobre
o ramo, os produtos e os serviços a serem oferecidos, além de clientes, concorrentes,
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fornecedores e pontos fortes e fracos, construindo a viabilidade da ideia e na gestão da
empresa.

3 - Para quem quer inovar

Ferramenta Canvas online e gratuita - A metodologia Canvas ajuda o empreendedor a
identificar como pode se diferenciar e inovar no mercado.

Sebraetec - O Programa Sebraetec oferece serviços especializados e customizados
para implantar soluções em sete áreas de inovação. 

ALI - O Programa Agentes Locais de Inovação (ALI) é um acordo de cooperação
técnica com o CNPq, com o objetivo de promover a prática continuada de ações de
inovação nas empresas de pequeno porte. 

Comunicação e relacionamento com seus clientes. 

 

EMPREENDEDORISMO:

Será que sou empreendedor?

Identificar as principais características empreendedoras e refletir sobre o estágio de
desenvolvimento das atitudes empreendedoras em seu dia a dia.

Sobre o curso: Você diria que todo empresário é empreendedor? E todo empreendedor
é empresário? Neste curso, você vai aprender a identificar características que são
fundamentais para ter muito sucesso no mundo dos negócios.

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/sera-que-sou-
empreendedor,bccea3a88a926710VgnVCM1000004c00210aRCRD

 

Empreendedor de sucesso.

Elaborar metas claras e plano de ação e refletir sobre suas atividades empreendedoras
e autodesenvolvimento.

Sobre o curso: Você já deve ter ouvidos várias histórias de empreendedores de
sucesso, não é mesmo? Pois saiba que o que liga um negócio ao seu sucesso, são as
ações bem planejadas de quem está empreendendo. Neste curso, você vai
compreender os detalhes do caminho percorrido pelas pessoas empreendedoras bem-
sucedidas.

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/empreendedor-de-
sucesso,868ed4cc32926710VgnVCM1000004c00210aRCRD
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O que é economia criativa?

Você já se perguntou como a criatividade pode ajudar a impulsionar seu negócio
criativo? Neste curso você vai entender de que forma usar a criatividade como um
recurso para gerar valor econômico e simbólico.

Sobre o curso: Se preferir, faça o curso via WhatsApp; aplique os conhecimentos na
prática; Estude onde e quando quiser; Receba conteúdos exclusivos em diferentes
formatos.

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/o-que-e-economia-
criativa,292500a9827a8710VgnVCM100000d701210aRCRD

 

Como posso empreender para fortalecer negócios criativos?

Ser criativo é praticamente um requisito para empreender! Neste curso, você vai
aprender a combinar a criatividade e o espírito empreendedor para agregar valor ao
seu negócio.

Sobre o curso: Se preferir, faço o curso via WhatsApp; Alie criatividade e
empreendedorismo; aplique o conhecimento na prática; Estude onde e quando quiser;
Receba conteúdos exclusivos em diferentes formatos.

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/como-posso-empreender-
para-fortalecer-negocios-criativos,57c456c2a69a8710VgnVCM100000d701210aRCRD

 

FINANÇAS

A formação de preço para o meu tipo de negócio.

Neste curso, você vai compreender o que são gastos fixos e variáveis e como
diferenciá-los, para a adequada formação de preços. Vai poder observar o mercado e
comparar preços e tomar as melhores decisões sobre os preços que você vai praticar.
Vai aprender também sobre a margem de contribuição e o ponto de equilíbrio
operacional.

Sobre o curso: Neste curso, você vai compreender o que são gastos fixos e variáveis e
como diferenciá-los, para a adequada formação de preços. Vai poder observar o
mercado e comparar preços e tomar as melhores decisões sobre os preços que você
vai praticar. Vai aprender também sobre a margem de contribuição e o ponto de
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equilíbrio operacional.

https://api.whatsapp.com/send/?phone=5541999647646&text=Voc%C3%AA+quer+faz
er+o+curso+%2AA+Forma%C3%A7%C3%A3o+de+pre%C3%A7o+para+o+meu+tipo+
de+neg%C3%B3cio%2A%2C+ent%C3%A3o+envie+essa+mensagem+para+come%C
3%A7armos+a+conversa.&app_absent=0

 

Fluxo de caixa como ferramenta de gestão para o seu negócio. (Curso)

Você vai compreender os controles financeiros como ferramenta de apoio à gestão das
empresas. Poderá refletir sobre a possibilidade de usar o fluxo de caixa para auxiliar
na tomada de decisão. E, para terminar, vai elaborar um fluxo que poderá ser usado de
base no controle e gestão da sua empresa.

Sobre o curso: O fluxo de caixa é uma das ferramentas de gestão muito importante
para manter o controle da movimentação financeira das atividades de um negócio.
Com este curso, você irá adquirir conhecimentos para embasar a criação de um fluxo
de caixa, capaz de gerar um diferencial estratégico na gestão financeira do seu
negócio.

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/fluxo-de-caixa-como-
ferramenta-de-gestao-para-o-seu-
negocio,e242d4cc32926710VgnVCM1000004c00210aRCRD

 

Controle da movimentação financeira.

Você compreenderá a forma de utilização do controle de movimentação financeira no
dia a dia empresarial. Também reconhecerá a importância de controlar a
movimentação financeira da empresa e, para terminar, será capaz de elaborar o
controle diário de caixa realizado e futuro do seu negócio.

Sobre o curso: Saber fazer um controle financeiro eficiente é requisito básico para o
sucesso da sua empresa! Se você está começando a empreender e ainda não domina
a gestão da sua movimentação financeira, este curso vai fazer a diferença na sua
rotina e no seu futuro.

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/controle-da-movimentacao-
financeira,2653d4cc32926710VgnVCM1000004c00210aRCRD
 

Como devo gerenciar o dinheiro em um negócio criativo?

Saber gerenciar dinheiro é tão importante quanto ganhar dinheiro. Neste curso você
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vai acompanhar um passo a passo com os conhecimentos básicos necessários para
fazer uma boa gestão financeira do seu negócio criativo.

Sobre o curso: Se preferir, faça o curso via WhatsApp; Aplique o conhecimento na
prática; Estude onde e quando quiser; Receba conteúdos exclusivos em diferentes
formatos de mídia.

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/como-devo-gerenciar-o-
dinheiro-em-um-negocio-criativo,7ad44f6e499a8710VgnVCM100000d701210aRCRD

 

PLANEJAMENTO

Planeje suas metas e resultados

Você vai reconhecer a importância de planejar a sua atividade empresarial. Conhecerá
as ferramentas de planejamento e de análise de cenário e aprenderá a elaborar planos
de ação.

Sobre o curso: Você, empreendedor, sabe para onde está indo e aonde quer chegar?
Estabelecer metas claras e resultados esperados é fundamental para o sucesso do
seu negócio! Neste curso você vai entender quais os benefícios de um planejamento
bem elaborado para a saúde da sua empresa.

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/planeje-suas-metas-e-
resultados,db86d4cc32926710VgnVCM1000004c00210aRCRD

Crescimento planejado e orientado para resultados

Compreender o que é e qual a importância do planejamento estratégico. Compreender
que o planejamento de ações, feito de forma ordenada e articulada, contribui para a
continuidade da atividade empreendedora desenvolvida. Utilizar ferramentas de
planejamento para melhorar o desempenho da sua empresa com o aumento da sua
competitividade, de modo sustentável.

Sobre o curso: Como você quer que a sua empresa esteja daqui a dois anos? Com um
planejamento estratégico bem definido e organizado, é possível chegar em qualquer
resposta que você pensou. Sem tirar a bola de cristal da gaveta, neste curso você
entenderá que analisando a situação atual da empresa você chega a uma projeção de
como ela estará daqui a alguns anos.

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/crescimento-planejado-e-
orientado-para-resultados,a342a3a88a926710VgnVCM1000004c00210aRCRD
 

Indicadores para seu negócio
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Compreender e aplicar os indicadores no dia a dia do seu negócio. Entender a
importância de acompanhar os fatores-chave de sucesso e levá-los em conta na
tomada de decisões.

Sobre o curso: Uma empresa com indicadores de desempenho bem definidos
consegue mensurar com maior clareza suas ações e até alcançar melhores resultados,
tanto em termos financeiros como de reconhecimento do mercado. Se a sua empresa
ainda não possui indicadores de desempenho, este curso é ideal para descobrir como
eles podem fazer toda a diferença em seus resultados.

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/indicadores-para-seu-
negocio,90da644c2fd26710VgnVCM1000004c00210aRCRD
 

Como planejar e agir de forma estratégica em negócios criativos?

Um bom planejamento estratégico é capaz de revolucionar o seu negócio criativo!
Neste curso você vai obter os conhecimentos e ferramentas necessárias para planejar
e agir de forma estratégica, conquistando os resultados que você sonha para a sua
empresa.

Sobre o curso:Se preferir, faça o curso via WhatsApp; aplique o conhecimento na
prática; estude quando e onde quiser; Receba conteúdos exclusivos em diferentes
formatos.

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/como-planejar-e-agir-de-
forma-estrategica-em-negocios-
criativos,d7304f6e499a8710VgnVCM100000d701210aRCRD

 

Como analisar o mercado. (curso)

Se você quer abrir um negócio e quer analisar melhor o potencial de mercado, o curso
“Como analisar o mercado” é ideal para você! Aqui você aprenderá sobre como se
antecipar às mudanças de mercado e sobre o movimento da concorrência.

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/como-analisar-o-
mercado,1d70b8a6a28bb610VgnVCM1000004c00210aRCRD

 

INOVAÇÃO

Inovação e possibilidades de crescimento

Você compreenderá o que é a importância de implementá-la em seus negócios,
seguindo as etapas para explorar possibilidades e produzir resultados satisfatórios. Vai
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se conscientizar do valor e dos benefícios da inovação para o seu negócio e vai
identificar e desenvolver ações organizadas para analisar e aproveitar oportunidades.

Sobre o curso: A inovação se tornou um diferencial competitivo para empresas de
todos os portes, do pequeno, passando pelo médio e chegando ao grande. É inovando
que empresas conseguem se manter relevantes no mercado, e se o processo for
contínuo, à frente da concorrência na maioria das vezes. Mas como a sua empresa
pode aplicar o conceito de inovação em seu dia a dia? Neste curso mostramos o que
você precisa saber para implantar a cultura de inovação no seu negócio.

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/inovacao-e-possibilidades-
de-crescimento,cddb644c2fd26710VgnVCM1000004c00210aRCRD
 

Como devo agir para liderar e promover a criatividade e a inovação?

Criatividade e inovação são dois pilares fundamentais para manter um negócio de
sucesso. Neste curso você vai aprender como se tornar um líder que ofereça um
ambiente estimulante para a criação de ideias criativas e inovadoras, impulsionando
assim seus resultados.

Sobre o curso: Se preferir, faça o curso via WhatsApp; Aprenda a ser um líder melhor;
Aplique os conhecimentos na prática; Estude onde e quando quiser; Receba
conteúdos exclusivos em diferentes formatos.

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/como-devo-agir-para-
liderar-e-promover-a-criatividade-e-a-
inovacao,b60756c2a69a8710VgnVCM100000d701210aRCRD
 

Atendimento ao Cliente. (Curso)

Aprenda sobre os processos de atendimento em uma empresa e como estas ações
provocam um impacto positivo nos resultados de um negócio.

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/atendimento-ao-
cliente,fe80b8a6a28bb610VgnVCM1000004c00210aRCRD

 

Qualidade no atendimento ao cliente. (Curso)

Atender bem traz lucro! Neste curso você analisa situações reais de atendimento,
aprende como atender com qualidade e como atuar para suprir as necessidades do
seu cliente mesmo nas piores situações.

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursoseeventos/qualidade-no-
atendimento-ao-cliente,b680b8a6a28bb610VgnVCM1000004c00210aRCRD%20
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Comunicação e relacionamento com seus clientes.

Compreender as possibilidades de a pequena empresa alcançar melhores resultados
coma adoção de ações de comunicação mais estratégicas e assertivas.

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/comunicacao-e-
relacionamento-com-seus-
clientes,dcd0b8a6a28bb610VgnVCM1000004c00210aRCRD

 

Como ter ideias criativas na prática. 

O curso visa estimular a criatividade nos negócios através de ferramentas criativas e
aplicação prática com histórias de empresas reais.

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/como-ter-ideias-criativas-e-
inovar-na-pratica,7980b8a6a28bb610VgnVCM1000004c00210aRCRD

Criatividade. (Curso)

Criatividade e sucesso nos negócios! O passo-a-passo do pensamento criativo é uma
ferramenta para o crescimento e a inovação dos empreendimentos.

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/criatividade,5090b8a6a28b
b610VgnVCM1000004c00210aRCRD

    •   ABAP- Associação Brasileira de Propaganda

    •  ABMN - Associação Brasileira de Marketing e Negócios

    •  ABRACOM - Assoc. Brasileira das Agências de Comunicação

28. Sites Úteis
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