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• Marketing é a ciência e arte de explorar, criar e entregar valor
para satisfazer as necessidades de um público-alvo com geração
de lucro, segundo Philip Kotler. O objetivo do Marketing é
identificar desejos e gerar valor para criar relacionamentos com
sua audiência.



O GOOGLE DA DECADA DE 80



COM A 
PANDEMIA O 
MUNDO FICOU 
MAIS DIGITAL



INBOUND MARKETING



TEM DOIS TIPOS DE MARKETING 
DIGITAL PARA OS ENGENHEIROS

•PAGO
•ORGÂNICO



TRÁFEGO PAGO

• GOOGLE ADS
• FACEBOOK ADS
• INSTAGRAM
• LINKEDIN 



TRAFÉGO 
PAGO

• A gigante da tecnologia divulgou seu relatório de impacto
econômico no Brasil no ano de 2020, no qual estima ter
movimentado 67 bilhões de reais, 0,9% do PIB brasileiro.

• No total, 207 mil empresas foram beneficiadas pelos
serviços do Google no ano passado.

• Dona de mais de 30% das receitas de publicidade no mundo,
empresa mediu o retorno econômico de suas ferramentas

• O relatório do google mostra que cada empreendedor ganha
entre 5,75 e 12,50 reais em vendas para cada real investido no
Google Ads



TRAFÉGO 
PAGO/ORGÂNICO
O brasileiro fica quase quatro horas por dia
checando as suas redes sociais. Esse hábito
coloca o Brasil no segundo lugar do ranking
global:
• Filipinas, onde as pessoas passam em média
241 minutos por dia em redes sociais;
• Brasil, com média de 225 minutos por dia;
• Colômbia, com média de 216 minutos por
dia;
• Nigéria, com média de 216 minutos por dia;
• Argentina, com média de 207 minutos por
dia.

Facebook Inc. encerrou o primeiro trimestre de
2021 com uma receita de US$ 26,17 bilhões,
superando as expectativas de analistas que
estimavam que a plataforma conseguiria obter
um faturamento de pouco mais de US$ 23,6
bilhões nos primeiros três meses do ano.

https://exame.abril.com.br/tecnologia/brasileiros-gastam-quase-duas-horas-por-dia-em-redes-sociais/


O QUE É 
TRÁFEGO 
ORGÂNICO?

 O Tráfego orgânico é um grupo de visitas a um site
recebidas de forma espontânea, ou seja, sem usar
anúncios pagos ou lista de e-mails. Normalmente
este tipo de tráfego chega a um site após uma
pesquisa feita em motores de buscas como Google,
Yahoo! ou Bing.



PALAVRAS 
CHAVES 

COMO 
TRABALHAR 
COM DRONE

EMPOLAMENTO 
DE ENTULHO

TINTA QUE 
REDUZ A 

TEMPERATURA



• Mais de 500 mil canais transmitiram lives pela primeira vez 
em 2020





PESQUISAR PALAVRA-CHAVE PRINCIPAL E PALAVRA DE 
APOIO:

• Palavra chave principal: curso de spda

• Palavra de apoio: curso de spda online; curso de spda sp

• Volume de pesquisa
• Cauda longa
• Baixa concorrência

•

• Yoast SEo

• Palavra chave no titulo do yoast e no título do blog
• Parágrafos curtos de 2 a 3 linhas
• Criar artigos com no máximo 1000 palavras
• Usar títulos H1,H2,H3
• Atributo Alt da Imagem(salvar a imagem com o mesmo

nome do titulo do blog e do titulo do yoast, escrever
no texto alternativo da imagem)

• Usar a palavras chave no mínimo 3 vezes no texto
• Usar palavra chave de apoio
• Usar palavras chaves de apoio nas tags do wordpress
• Usar a linguagem do seu publico(texto simples e fácil

de entender)
• Url amigável
• Usar Links internos
• Usar Links externos



ITENS QUE NÃO PODEM 
FALTAR EM UM SITE

WHATSAPP

ATUALIZAÇÃO DO WORDPRESS

LINK DAS REDES SOCIAIS NO SITE

LGPD(LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS)

CERTIFICADO SSL



LPGD



DUVIDAS?

Whatsapp 11 958769781

Instagram Costanobreeng

Facebook Costanobreengenharia

Youtube Costanobreengenharia

juliano@costanobreengenharia.com.br


