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Os 10 erros de marketing digital que todas as 
marcas cometem (e como corrigi-los) 
Este artigo foi adaptado do 1to1 Media

Aqui, exploramos os erros mais comuns de 
marketing digital e oferecemos conselhos 
sobre como as marcas podem mudar suas 
abordagens para impulsionar a experiência do 
cliente e o ROI. 

Apesar de infância relativa ao marketing digital, todos os 
setores das organizações reconhecem que esses canais 
emergentes exigem uma atenção significativa. Dos 
smartphones às redes sociais, o meio digital tornou-se 
um elemento integrante na forma como os consumidores 
operam no dia a dia.

Contudo, enquanto todas as empresas atualmente estão 
em diferentes níveis de adoção dos meios digitais, todas 
correm o risco de cometer o erro que pode prejudicar 
o sucesso e progresso futuro. Aqui, examinamos os 10 
erros mais comuns de marketing digital no âmbito hoje, 
enquanto também oferecemos conselhos sobre como as 
empresas podem corrigir sua abordagem à medida que 
elas trabalham para realinhar sua atitude: 

1. As equipes tradicionais 
de marketing e marketing 
digital, frequentemente, 
operam como duas 
entidades separadas. 
Assim como as organizações 
não podem funcionar 
corretamente com 
departamentos em silos, as 
equipes de marketing não 
podem ter sucesso se os 
canais tradicionais e digitais 
continuam divididos. Desta 

maneira, estas equipes díspares agem cuidadosamente, 
sem considerar a inovação e as estratégias avançadas, já 

que nenhum dos grupos quer correr o risco de perder o 
orçamento para o canal mais eficaz.  

O que fazer: quebrar os silos para desenvolver uma estratégia 
informada de vários canais. Se as empresas querem operar 
verdadeiramente campanhas integradas e de vários canais, 
elas devem criar uma estrutura organizacional que defenda 
essa filosofia. Em última análise, tais equipes integradas 
podem utilizar dados históricos capturados pelos meios 
tradicionais ao longo dos anos para guiar programas e 
iniciativas digitais, enquanto aproveitam o meio digital para 
testar novas estratégias e programas, antes de investir na 
mídia tradicional. 

2. As empresas, muitas vezes, tentam apressar o 
progresso, implementando, inevitavelmente, a 
tecnologia errada e criando confusão. Muitas marcas 
necessitam de visão, planejamento e compromisso 
quando elas adotam, por primeira vez, suas estratégias 
de marketing digital. Assim, os especialistas em marketing 
correm para escolher um produto ou tecnologia que 
talvez não resolva os problemas importantes que eles têm 
em mãos. Implementar os sistemas incorretos no início 
pode, inevitavelmente, garantir outra parceria ou produto 
para administrar no futuro, levando as equipes a um 
desempenho inferior.

O que fazer: definir objetivos, desenvolver planos e pesquisar 
sobre as tecnologias disponíveis antes de adotá-las. Antes 
das empresas verificarem a tecnologia adequada, elas 
devem definir os objetivos e desenvolver planos que 
orientarão a sua jornada futura. No entanto, aventurar-se 
a usar um produto novo pode custar caro. Portanto, uma 
vez que forem determinados os KPIs, os especialistas 
em marketing devem investigar sobre as tecnologias 
disponíveis no mercado para garantir que a solução 
é a mais adequada para suas necessidades, que se 
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integrará com as plataformas existentes e que pode ser 
dimensionada com suas necessidades crescentes. 

3. Os especialistas em marketing digital 
implementam programas simplesmente porque eles 
podem. Embora sem explicação, muitos especialistas em 
marketing digital implementam programas que carecem 
propósito e diminuem a confiança. Por exemplo, os 
especialistas em marketing criarão programas de fidelidade, 
apesar do fato de que eles não fornecem nenhum 
incentivo de fidelização. Eles coletam dados do cliente, 
mas não oferecem qualquer recompensa ou compromisso 
personalizado em troca. 

O que fazer: certificar-se de que todas as iniciativas 
impulsionem o valor e apóiem a confiança. Iniciativas mal 
planejadas e sem suporte podem levar os clientes para 
a concorrência, já que elas diminuem a capacidade de 
realmente envolvê-los e converter-los em clientes. Assim, 
os especialistas em marketing digital devem abster-se de 
apegar-se às últimas tendências, já que focar-se em poucas 
iniciativas que proporcionam valor irá impactar de forma 
mais positiva na confiança do que qualquer estratégia 
dispersa.

4. As marcas produzem conteúdo pelo fato de tê-lo 
ao invés da oferta relevante de mensagens que falam 
dos interesses específicos dos clientes. A maioria das 
marcas acredita que a capacidade de postar e compartilhar 
conteúdo através dos canais significa que elas devem 
produzir um interminável dilúvio de informações. Os 
especialistas em marketing entendem que as interações 
com o cliente ocorrem em todos os pontos do contato, 
levando-os a acreditar que eles devem fornecer um 
fluxo constante de conteúdo, sem importar a plataforma, 
pois eles acreditam que a visibilidade irá resultar em 
engajamento quando, na realidade, esta estratégia 
normalmente diminui o interesse.

O que fazer: publicar conteúdo envolvente que demonstre 
a importância da qualidade sobre a quantidade. Como o 
conteúdo se tornou claramente um elemento integral 
da experiência do marketing digital, as empresas devem 
abordar esta tendência cuidadosamente, já que as outras 
marcas também o fizeram. Ao invés de focar na quantidade, 
os especialistas em marketing devem focar na qualidade 
de seu conteúdo. O material envolvente tem o poder de 
fortalecer a fidelidade e defesa do cliente, enquanto o 
trabalho medíocre, provavelmente terá o efeito oposto.

5. Os especialistas em marketing acreditam que eles 
podem (e devem) monitorar e medir cada ponto 
possível. Embora os especialistas em marketing tenham 
agora a capacidade de reunir, analisar e agir de acordo com 
dados de todo o ciclo de vida do cliente, muitos vão achar 
que o poder do digital também pode impedir o progresso. 

“A maioria se encontra afogando-se num mar de dados 
desnecessários porque eles insistem em rastrear todos os 
pontos imagináveis,” diz Michael Behrens, vice-presidente 
de eMarketing da WebMetro, o braço do marketing digital 
do departamento de Desenvolvimento de Serviços da 
Revana. “Em última análise, no entanto, nem todas as 
informações do cliente e dados comportamentais podem 
ser trazidos à ação, nem deveria ser.” 

O que fazer: dar um passo de cada vez para determinar 
quais pontos do contato e métricas verdadeiramente 
impacta a linha de fundo. Em vez disso, as empresas 
devem desenvolver um melhor equilíbrio através de testes 
constantes e redefinição de estratégia. Nem todos os 
pontos do contato produzirão informações que pertencem 
à linha de fundo da marca, e estes pontos do contato 
relevantes são susceptíveis a mudanças à medida que a 
experiência do cliente evolui. Portanto, os especialistas em 
marketing devem subir a escadaria para o sucesso, pois não 
há nenhum elevador. Mas, colocando um pé à frente do 
outro, eles chegarão ao topo em breve.

6. As empresas sonham com uma estratégia de 
canal universal, mas não centralizam os dados 
digitais recebidos. Durante anos, os especialistas em 
marketing têm idealizado a noção de uma experiência de 
canal universal. No entanto, enquanto muitos falam sobre 
quebrar os silos departamentais que impedem o progresso, 
poucos implementaram com sucesso esta abordagem 
unificada para a coleta de dados e a experiência do cliente, 
já que as empresas normalmente não têm uma estrutura 
organizacional unida, bem como uma infraestrutura 
tecnológica para unificar todas as informações recebidas 
em um mesmo lugar.

O que fazer: integrar as informações do cliente para entender 
a experiência do cliente e conduzir o desenvolvimento 
estratégico. Em última análise, a centralização de dados 
será o componente principal entre o sucesso e o 
fracasso e as empresas que negligenciam a integração 
de sistemas diferentes estão destinadas a lutar, o que 
dificulta a experiência do cliente. “Quando se trata de 
centralização de dados, as organizações devem investir nas 
tecnologias integradas que permitem que os especialistas 
em marketing sejam mais eficientes e dinâmicos no 
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que diz respeito à tomada de decisões acionáveis,” 
enfatiza Behrens. “Idealmente, as empresas terão tal 
infraestrutura em vigor desde o início, já que aquelas 
que não conseguirem implementar tais sistemas estarão 
destinados a lutar uma batalha árdua contra as decisões de 
recursos, informações isoladas, e ineficiências em toda a 
empresa. Infelizmente, no entanto, esse é o caso de muitos 
na viagem em direção à proficiência digital, já que poucas 
marcas atualmente têm a capacidade de combinar os 
dados recebidos em toda a organização.”

7. Os especialistas em marketing raramente 
observam o comportamento do consumidor para 
orientar-se, não cumprindo, em última instância, 
a promessa da marca. Apesar do fato de que o 
comportamento do consumidor, finalmente impulsiona o 
sucesso ou fracasso da marca, muitos deixam de aproveitar 
ditas ações para obter uma visão a partir destes dados 
recebidos. Essas empresas correm para implementar 
a estratégia mais recente, porque esta é a mais nova 
tendência. Mas, buscar soluções usando o ponto de 
vista “o negócio em primeiro lugar” sinaliza a abordagem 
errada, já que os especialistas em marketing ignoram as 
necessidades, desejos, experiências negativas e demandas 
para engajamento digital dos seus próprios clientes.

O que fazer: concentrar-se na centralização do cliente 
para aumentar a confiança e fornecer ROI. Ao organizar 
campanhas baseadas em sua própria percepção do cliente, 
as marcas podem facilmente reforçar a confiança para 
cultivar os tipos de relações necessárias para o sucesso 
contínuo. Em última análise, as campanhas digitais não 
podem ter sucesso com base em Big Data e análises 
de forma individual. Em vez disso, os especialistas em 
marketing devem considerar ideais acionáveis e claras do 
cliente. Entregar a mensagem perfeitamente adaptada para 
o alvo pretendido permanece no centro da missão de cada 
profissional de marketing. No entanto, o marketing digital 
será sempre secundário para uma relação real, por isso, 
as empresas devem manter uma verdadeira abordagem 
humanista.

8. Os executivos investem na tecnologia necessária, 
mas não nos recursos que impulsionam o sucesso. 
Enquanto a maioria dos líderes, agora, concorda que os 
canais digitais requerem uma atenção especial, muitos 
investem tempo e dinheiro para integrar os sistemas 
adequados, no entanto, poucos investem nos recursos 
necessários. As empresas, muitas vezes, confiam as 
responsabilidades de gestão às pessoas incorretas, 
definindo a iniciativa para o fracasso desde o início.

O que fazer: criar equipes para cuidar e encarregar-se 
especificamente da estratégia digital da marca. A tecnologia 
não vai atuar por si só. Em vez disso, o desenvolvimento 
estratégico também deve incluir a busca da pessoa certa 
ou equipe de pessoas com o conjunto de habilidades 
necessárias e a disponibilidade para fazer o investimento 
valer à pena. Em última análise, as marcas devem 
reconhecer que a tecnologia não pode substituir os 
funcionários, a experiência do cliente sempre irá exigir o 
toque humano.

9. As marcas ignoram a definição de um gerente de 
programa para monitorar métricas e objetivos. Como 
as empresas, muitas vezes, implementam iniciativas de 
marketing com grande velocidade, muitas usam esse 

“impulso” como uma desculpa para não tomar o tempo 
para desenvolver planos abrangentes e campanhas bem 
definidas com objetivos específicos. Assim, os funcionários 
começam a operar dentro de seus departamentos em silos 
sem um gerente de programa para supervisionar e fornecer 
pistas para as vendas. 

O que fazer: compreender como se comporta cada ativo 
digital e sua contribuição para o objetivo final. Colocando 
um gerente de programa para supervisionar todas 
as atividades de marketing, as empresas, finalmente, 
entenderão o papel de cada ativo digital no que se refere 
a como eles individualmente e coletivamente impactam a 
campanha mais ampla. Assim, as marcas podem facilmente 
criar um panorama completo da campanha e demonstrar 
como cada ativo contribui para o objetivo final para que 
o gerente de programa possa efetivamente deslocar 
dólares do orçamento para maximizar o desempenho da 
campanha.

10. As equipes de marketing não têm uma adesão 
de oferta de baixo custo, em toda a empresa, o que 
é necessário para promover o desenvolvimento 
da estratégia digital. Tal como acontece com todas as 
iniciativas de toda a empresa, o marketing digital exige uma 
adesão de oferta de baixo custo de cima para baixo, espera-
se que ditas estratégias tenham sucesso. A implementação 
não é algo que pode ser ativada ou desativada apertando 
um botão. Os especialistas em marketing necessitam apoio 
contínuo para que eles possam tomar medidas lentas, mas 
constantes em direção ao sucesso.

O que fazer: obter adesão de oferta executiva de baixo custo 
e construir relacionamentos com parceiros para permitir 
uma estratégia de marketing unificada. O compromisso 
verdadeiro deve ser apoiado desde o topo, ou então os 
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investimentos em tecnologia, parcerias, infraestrutura 
e recursos provavelmente não terão a fortaleza para 
manter o sucesso de longo prazo. Assim, os especialistas 
em marketing devem estabelecer uma definição clara 
de objetivos estratégicos e desenvolver um plano com 
metas de lançamento e medições de sucesso para garantir 
que todos os níveis da empresa estão informados sobre 
o progresso. Desenvolver parcerias com os melhores 
fornecedores do mercado também irá permitir que 
os especialistas em marketing integrem soluções para 
escalabilidade e expansão. Com ditos relacionamentos 
em vigor, as empresas estarão no caminho certo para a 
definição de uma estratégia de marketing unificada que 
valoriza e beneficia toda a organização.

No final, a experiência do cliente deve estar no centro 
de todas as iniciativas de marketing digital, pois, eles 
inevitavelmente, sentirão o impacto das estratégias 
bem e mal sucedidas. As empresas devem garantir que 
os especialistas em marketing ajam com cautela, já 
que o relacionamento com o cliente continua sendo 
delicado, particularmente nesta era conectada, quando a 
competição está a apenas um clique de distância.


