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    Para sabermos mais sobre o Marketing Digital, devemos 
primeiro saber o que é o "Marketing". Marketing é a arte de 
explorar, criar e entregar valor para satisfazer as 
necessidades do mercado. São usados produtos ou 
serviços que possam interessar aos consumidores. Quem 
trabalha nessa é chamada de marketeiro ou mercadológo. 
    Marketing Digital é o conjunto de táticas digitais que 
negócios (ou pessoas) utilizam para atingir seus objetivos 
de marketing. Essas táticas são implementadas por meio 
de canais como SEO, mídia paga, e-mail e seus principais 
objetivos são: adquirir clientes, desenvolver uma marca e 
se conectar com o público-alvo.  
    E como podemos usar o Marketing Digital para ajudar na 
questão financeira ?  

- Basicamente o marketing digital ajuda muito nesta 
área e mostraremos formas de usar algumas dessas 
técnicas de Marketing. 

 
Hotmart e Monetizze  

 
Existem plataformas que trabalham muito com o Marketing 
Digital, uma delas é a Hotmart e a Monetizze que trabalha 
com um sistema de cursos, palestras, e-books, afiliados, 
produtores, co-produtores, no caso da Monetizze eles 
também trabalham com produtos "físicos" que também 
usam o sistema de afiliados. 



 

 
O que faz um profissional marketing digital? 

     Atualmente esta é uma área com várias ramificações, 
mas, de maneira geral, este profissional é a pessoa que 
ajuda a atrair potenciais clientes, criar relacionamentos 
com o público e desenvolver uma identidade da marca nos 
canais online. 

 
Como Fazer marketing digital? 

    Usando o Hotmart como exemplo, existem algumas 
estratégias de marketing que podem ser usadas: 

1) SEO : A técnica "SEO" utilizada muito na área de TI, 
se consiste em criação de sites,mini sites e blogs e 
promover estas mídias para que fique em uma boa 
colocação na barra de pesquisas. 

2) Redes Sociais: A utilização de redes sociais como o 
YouTube, Whatsapp, Instagram e outros, é 
extremamente importante para promover algum 
produto ou serviço e existem alguns conceitos dentro 
desta forma que é de extrema importância. 

3) CTA : o CTA (call to action) é um conceito que 
consiste em fazer com que o potencial cliente 
"descubra" o seu produto, por exemplo, se alguém ver 
uma publicação sobre um produto em alguma rede 
social, sempre tem frases como "Deseja saber mais ?" 
ou "Saiba mais no link abaixo", isto é o que chamamos 
de "Call to Action" ou em português "Chamada para 
Ação". 

 
 



 

 
Como fazer mídia digital gratuita ? 

Usando redes sociais é possível criar um tráfego que pode 
se tornar em conversão de vendas e consequentemente 
em lucro. Usando a lógica do CTA e SEO pode ser feito um 
ótimo trabalho em criar uma mídia gratuita. 

 
Vale a pena investir em um profissional de marketing 

Digital ?  
   Indo direto ao ponto, Sim, vale a pena investir. O mundo 
online é o que mais cresce nos dias atuais. Caso você, 
empreendedor, não participe desse ramo, corre um risco 
da sua marca ser esquecida ou perde uma grande chance 
de conseguir uma quantia interessante pra sua vida.  
    Pode parecer exagero, mas acredite, não é. A internet 
ajuda muito a expandir seu negócio e se não "ir na onda" 
da atualidade a concorrência vai estar lá publicando, 
divulgando e mostrando seu produto. 
  
 
 
 


