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Presença digital > Marketing digital



1. Pago:  Anúncios digitais, banners, 
adwords,displays, remarketing.

2. Próprio:  pautas criadas, conteúdo 
exclusivo.

3. Ganho: Conversas geradas pela marca 
e conteúdo gerado pelos usuários.

4: Promovido: Influenciadores.

5. Compartilhado: Plataformas abertas e 
comunidades onde clients co-criam com 
as marcas.

“Social Media Brandsphere” 
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ANÁLISE,
SÍNTESE E
AVALIAÇÃO INICIAL



Entender  
onde a marca  
está hoje.



O que 
funciona,  o 
que não 
funciona.



PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO



Planejamento
de conteúdo

Táticas para
captação
de leads

Sugestões de 
fluxos de 
captação
e nutrição

Planejamento
de verba

Sugestões
de pauta



SEO +
ANALYTICS



Otimização
do site Coleta de dados

Análise da
palavras - chave

Adaptação
do conteúdo

Definição
de métricas

Decisões baseadas em comportamento.



PRODUÇÃO,
MONITORAMENTO 
E DESIGN GRÁFICO



Conteúdo
do cliente AnúnciosAdaptação Redação Design Gráfico



COMPRA,
PLANEJAMENTO E  
GESTÃO DE MÍDIA.



KEYWORDS  
CUSTO  
ANÚNCIOS  
MÉTRICAS



CHAT BOT &
MESSENGER MARKETING



Messenger conecta 1,3 bilhão 
de pessoas todo mês!

2 Bilhões de mensagens entre 
pessoas e marcas todo mês, incluindo 
mensagens automáticas e proativas.

53% das pessoas que enviam 
mensagens à marcas dizem que são 

mais propensas a comprar de um 
negócio com o qual possam conversar.



Certificados
ManyChat



INBOUND MARKETING
+ RD Station



Agência parceira
RD Sation - Silver



- Implementação e       
Configuração inicial;

- Limpeza da Base de Leads;

- Análise de Comportamento;

- Desenvolvimento de Landing 
Pages  e Fluxos de automação;

- Estratégias;

- Metrificação

- Captação de Leads

- Nutrição de Leads

- Relacionamento

- Conversão.



PODCAST



Auxílio em gravação,
edição e postagem
do podcast, além
de desenvolvimento
de estratégias para
multiplicar e difundir o
mesmo.

COACHITÓRIO
O N L I N E

Confira:

https://patrimono.tv/assuntos/semana-em-1-minuto/
http://ponteaofuturo.com.br/podcast/


METRIFICAÇÃO



Nossas decisões sãobaseadas em estudos e análises que visam maximizar seus resultados.





PRESENÇA
DIGITAL



Entender Interagir Converter



CASES



CASE SOUL
Estruturação completa das redes sociais, aliado 
à padronização de identidade visual online, além 
da definição de tom e persona da marca no 
ambiente online. Gestão do dia a dia da marca 
nas redes sociais, produção e redação de posts, 
preparação de anúncios, busca de conteúdo e 
preparação de conteúdo enviado diretamente pelo 
cliente. Adaptação da linguagem, potencializando 
o engajamento e programação semanal de 
posts nas redes sociais. Interação com público, 
solidificando a presença online da marca. Direção 
de arte inclusa para todas as peças 
usadas no ambiente online da marca. 
 
Conforme a marca foi estruturando-se, foram 
desenvolvidos projetos de mídia paga, e um hotsite 
para destacar a venda de um dos principais produtos 
da marca.



Cases:
Oxford, Ponte ao Futuro, ZELT e Patrimono

Gestão e implementação de toda a estrutura de geração de 
conteúdo dos clientes, desde sugestão de pautas e criação de 
planilha de conteúdo, criação de personas e desenho do funil 
de venda. Gestão e publicação dos posts no blog, ajustes de 
SEO em cada post, e divulgação dos mesmos em anúncios e 
postagens em redes sociais. Evolução da estrutura de conteúdo 
do cliente até podcasts semanais (Edição e produção interna). 
 
Além disso, gestão e implantação do RD Station junto aos 
clientes, como agência credenciada. Configuração inicial do 
RD Station e integração de todos os formulários do site e 
pareamento do Analytics com a ferramenta. Análise e limpeza 
da base de Leads atual, comparando números da ferramenta 
atual, extraindo os emails considerados ativos e limpando a 
base. Estruturação das Landing Pages, definição, produção e 
programação de todos os fluxos de automação, produção e 
monitoramento dos email marketing.



Cases:
ZELT e Patrimono

Otimização dos investimentos da marca em anúncios 
pagos no ambiente digital, com foco principal em Google 
Adwords e na plataforma de anúncios do Facebook. 
Criação da estratégia de investimentos, análise das 
principais palavras-chave relevantes ao negócio, escolha 
das palavras-chave de melhor custo benefício, criação de 
anúncios com base nestas palavras e direcionamento dos 
anúncios para o público adequado, com acompanhamento 
diário e mudanças periódicas caso necessárias. 
 
Gestão e adaptação de anúncios para campanhas locais 
baseadas em remarketing e termos retirados dos dados de 
acesso do cliente, seja para campanhas locais ou nacionais e 
apresentação mensal de relatório com resultados e explicações 
aprofundadas sobre os anúncios, além de ROI, CPC e CPL.



PROJETOS
REALIZADOS

MARCOS
PIANGERS  >



HUMBERTO CARDOSO FILHO

47 9 9915 5080
humbcf@outlook.com


