
A Importância do Marketing Digital para pequenas empresas. 

 

Antes de você dar inicio a leitura desse artigo gostaria de te fazer refletir sobre algo que  é a 

realidade no mundo dos negócios contemporâneos.  

 

"Não adianta ter uma ferrari se não temos combustível o suficiente para fazer ela sair do 

lugar..." 

Digamos que a ferrari  seja o seu negócio ou o de alguma pessoa, todos os negócios começam 

como a apple ou a microsoft começaram um dia, tudo bem que Jobs e gates trabalharam 

duramente para crescer cada vez mais suas empresas, porém no dia de hoje temos uma grande 

vantagem, a mesma vantagem que não tiveram no passado. 

 

E qual essa vantagem? O marketing digital para pequenas empresas, que vem diariamente 

sendo o combustível responsável por tirar  empresas do risco de fechar as portas fazendo com 

que o faturamento dos negócios locais ou até mesmo dos grandes negócios aumente cada  vez 

mais. 

Claro que é uma demanda alta com poucos profissionais realmente qualificados para fazer tal 

proeza, mas a cada dia pessoas vem se destacando nesse meio contribuindo para o sucesso de 

muitos donos de negócios.  A realidade é que mesmo não sabendo de nada de internet, teremos 

que arregaçar as mangas para aprender sobre, pois a evolução do mundo se encontra na 

internet. 

Se você tem um negócio e não consegue encontrar maneiras de aumentar os seus ganhos talvez 

seja a hora de procurar mais sobre um profissional de tráfego. 

  

 

O que é um profissional de tráfego? 

Ele é a pessoa que cuidará do crescimento exponencial do seu negócio com a sua habilidade de 

criar ótimas campanhas e otimizar da melhor forma possível o seu investimento em anúncios 

para que o ROI( Retorno sobre investimento) seja ótimo e favorável.                  Não se trata 

de apenas fazer campanhas e apertar alguns botões, existe toda uma estratégia por trás de cada 

anúncio que vemos em nossas redes sociais fazendo com que o marketing digital para pequenas 

empresas seja feito com êxito. 



 

   Algumas das estratégias que esses profissionais desenvolvem: 

· Aumento de visitas em uma página de vendas. 

· Aumentos em sites. 

·  Aumentos em cadastros. 

· Aumento de clientes. 

· Mais pedidos em quaisquer que sejam o negócio. 

· E mais contatos e mensagens nas redes sociais. 

 

O que acontece se eu não buscar um profissional e continuar divulgando 

da forma antiga? 

 

Uma churrasqueira sem brasa não dura por muito tempo, e se você não colocar brasa no 

negócio que você tanto ama infelizmente a probabilidade de  ele dá errado aumenta.  

  Claro que existe certas exceções,  só que se você pode encurtar o tempo e ganhar 10 x mais 

contratando um profissional de tráfego, por qual motivo você continuará insistindo em entregar 

panfletos e depender do boca a boca para o crescimento da sua empresa? 

Não existe preço alto quando o assunto é investir em um sonho, empreender surge através de 

um sonho e sonho sem fé é apenas um sonho disperso em nossa mente.  

Por isso cuide do seu sonho e invista, tendo a certeza de que o seu investimento voltará mil 

vezes mais. 

O que você tem a perder, sabendo que isso é necessário para não ter que fechar as portas do 

seu estabelecimento? 

 

 

 

Tenho medo de investir em marketing, e agora? 

É normal ter esse receio, afinal representa algo "novo" para nós saber que é tão fácil encontrar 

como crescer com o marketing digital para pequenas empresa, e ao mesmo tempo se torna tão 

difícil acreditar ou até mesmo não ter medo de investir. 



Como tinha dito na reflexão da ferrari e o combustível, sua empresa é a ferrari e o combustível é 

nada mais nada menos do que o "Marketing digital". 

É ele que leva negócios do ponto a para o ponto b, é ele que faz uma empresa totalmente 

desconhecida ser definitivamente conhecida em menos de 1 ano, que é o tempo normal para a 

maioria dos negócios, bom,  alguns demoram mais e outros não, faz parte do processo. 

 

Vou apresentar alguns fatores e  algumas provas de que não precisamos ter medo de investir 

em nosso negócio, fazendo com que uma luz acenda na sua mente e te entregue uma motivação 

para crescer de uma vez por todas o seu negócio. 

A maioria das grandes marcas gastam milhões em publicidades e quais são algumas dessas 

marcas? 

· Netflix. 

· Amazon. 

· Apple. 

Juntando essas grandes marcas com facebook e google, temos a "Faang" que são as maiores dos 

Estados Unidos podendo ser um dia as maiores do mundo, ou não, quem sabe? 

O que colocou essas empresas em outro patamar foi o "Poder do marketing",  eles entenderam 

que esse é o combustível e usufluíram da melhor forma possível. 

 

 

A Crise quebrou muitas empresas, mas também levantou muitas outras. 

 

Diariamente esse ano vem nos provando que se não estivermos conectados perderemos muitas 

coisas e as coisas tendem a continuar crescendo na internet e diminuindo fora dela. 

Quando a pandemia surgiu, surgiu também a necessidade do marketing digital para pequenas 

empresas. 

Quem abraçou essa novidade cresceu e quem não abraçou infelizmente fechou as portas ou 

continua não faturando. Sei que é triste porém estamos lidando com a realidade dos dias atuais. 

Costumo dizer que a crise é um processo evolutivo pois nos leva a uma nova versão e como 

consequência até novas oportunidades. 



Abrace essa evolução trazendo o novo para o seu negócio, pois tenho certeza que muitas coisas 

serão alcançadas depois desse feito. 

 

Alguns exemplos de negócios que crescerem com a quarentena: 

  

· Delivery, por conta das entregas em casa. 

· Home office. 

· E o marketing digital para pequenas empresas em si. 

 

 

 

Arrisque-se pelo bem estar do seu negócio. 

Acreditamos que depois desse artigo a sua cabeça está explodindo com tantas ideias  e ficamos 

felizes por poder de alguma forma ter expandido a sua capacidade de enxergar grandes 

oportunidades. 

O Sucesso do seu negócio depende disso, encare com coragem, viva essa realidade e invista 

tendo a convicção de que já deu certo.  Existe milhares de casos de pessoas que aumentaram o 

seu faturamento com o marketing digital para pequenas empresas e hoje sabem que não são 

donos de pequenas empresas são donos de "Grandes Empresas" , seja você também um desses 

casos. 

 

 

  

 

 

 

 

 


