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A Jornada

Nesse curso, você vai aprender como usar a Jornada a seu favor, enquanto explora o universo do  
marketing digital. É hora de entender como seu segmento funciona no digital, traçar seus 
objetivos, planejar ações, descobrir a melhor forma de executá-las e aprender a identificar suas 
as falhas e estratégias mais assertivas.

E se você ainda não explorou esse território, ou se perdeu no caminho, pode ficar tranquilo. O 
Manual de Sobrevivência Digital foi pensado para você.

O meio digital é um espaço onde incontáveis caminhos se cruzam, e a 
cada segundo surgem novas possibilidades. Suas ferramentas podem 
ser preciosas aliadas no caminho para o sucesso de um negócio, mas 
também podem confundir até os peregrinos mais experientes. Para 
que você descubra as suas potencialidades nesse cyber-território, foi 
desenvolvido um modelo de Jornada que vai guiá-lo a cada passo no 
desafio conectar o seu negócio.

Aqui, você vai aprender 5 etapas complementares, pelas quais deverá 
passar continuamente na construção da presença online do seu 
negócio: Pesquisa, Análise e Diagnóstico, Planejamento, Execução 
e Mensuração.

Se a Jornada pudesse dar um conselho seria algo como: “Ei, calma, um 
passo de cada vez”. Você não precisa estar em todas as redes sociais, 
contratar fotógrafo, designer, pagar publicidade online e ter um site 
incrível logo de cara. Não são esses aspectos que irão determinar o 
sucesso do seu negócio. Mas a sabedoria para a utilização estratégica 
do digital… Ah, essa sim é decisiva.

O curso

Dê um nó bem firme nos cadarços e coloque a mochila 
nas costas: 

a sua Jornada 
para o Digital 
acaba de 
começar.

SEJA BEM-VINDO!
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Jornada Guiada

Legenda

Continuação da Jornada
pelo próprio aluno

Depois de entender o que fazer, é 
hora de organizar de maneira 
estratégica tudo aquilo que precisa 
ser colocado em prática. Na etapa de 
Planejamento, você vai estruturar 
suas ações de acordo com o tempo 
disponível, de forma realista e 
pragmática. Esse é o momento de 
visualizar suas expectativas para o 
negócio, mantendo sempre o pé no 
chão.

Pesquisa Análise e
Diagnóstico

Execução

Planejamento
Ampliando o seu olhar por meio 
das técnicas e ferramentas do 
curso, nessa etapa você ganhará 
mais consciência sobre o seu 
negócio e o que há ao redor. 
Durante a Pesquisa, serão 
coletadas informações preciosas, 
a serem utilizadas nas etapas 
seguintes.

De nada valem os primeiros esforços 
sem a Execução. Diferente das 
demais, essa etapa é desenvolvida 
diariamente, exigindo um maior 
investimento de tempo e disciplina 
para colocar o plano traçado em 
ação. Lembre-se que poderá sempre 
contar com o seu manual, as dicas e 
os métodos aprendidos ao longo do 
curso para essa missão.

Mensuração
Essa é a etapa final da Jornada. É 
hora de olhar para trás e perceber 
como foi o seu percurso: os 
obstáculos encontrados, as decisões 
acertadas, as estratégias a serem 
mantidas, melhoradas ou eliminadas. 
A Mensuração é essencial para que o 
seu negócio evolua para novos níveis 
da Jornada, tornando-os mais 
assertivos e descomplicados a cada 
ciclo.

Agora, com várias informações 
novas, você deve analisar a relevância 
de tudo o que foi encontrado para 
decidir o que precisa ser mantido, 
melhorado ou alterado no seu 
negócio atual. Esse é o seu 
diagnóstico! Ao final dessa etapa, 
você terá descoberto quais são os 
passos que precisa dar para se 
aproximar ainda mais dos seus 
objetivos.

A B C D E

Pesquisa

Análise e Diagnóstico

Planejamento

Execução

Mensuração
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Análise, aprendizado e aprimoramento 
de processos de um negócio a partir 
da observação e adoção de práticas de 
outros negócios.

Benchmarking: 

Toda a rede de atividades que envolvem 
satisfazer necessidades de um público por 
meio de bens e serviços visando retorno 
financeiro.

Mercado: 

Divisões dos consumidores em grupos 
com características em comum, que 
tendem a apresentar comportamentos 
similares.

Segmentos de mercado: 

Segmentos pouco explorados ou 
conhecidos, e podem representar o 
diferencial ou vantagem competitiva às 
empresas que os atendem.

Nicho de mercado: 
v

O posicionamento de uma marca (pessoal ou 
profissional) nos meios digitais por meio de 
ferramentas e plataformas virtuais.

Presença online:

Extensão de documentos de processamento 
de texto. No material, o termo faz referência 
ao arquivo de texto gerado na plataforma 
Google Docs.

Doc:
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História

Marca goiana de óculos e relógios, nascida em 2013 e 
atua principalmente no digital (Instagram, Facebook e 
site). Presencialmente atua em Goiânia-GO 
participando de feirinhas eventuais que acontecem e 
com visitas em sua casa, onde ficam seus produtos. E 
por ser digital, consegue entregar em todo território 
brasileiro. Possui uma pegada mais minimalista e 
preza muito pela curadoria de seus produtos. 
Especificamente vende óculos de grau, óculos 
escuros, lentes oftalmológicas e relógios com valores 
de R$89 a R$13, sendo a maioria R$100. Seu público 
é predominantemente jovens na faixa entre 16 e 35 
anos, sendo eles 70% alternativo. Como maiores 
concorrentes a Abacaxica e Elástica se destacam. 
Costumam se inspirar em outras marcas como: Ui 
Gafas!, Baw Shop, Livo Eyewear e Farm.

“A loja nasceu em 2013 com o desejo de trabalhar 
fora do formato CLT (empreender) e da necessidade 
que a gente tinha de encontrar produtos que víamos 
na internet/Pinterest pra comprar. Na época não 
existia toda essa massificação de lojinhas online e o 
Instagram era uma rede social que quase não era 
usada com fins lucrativos. Começamos a postar os 
produtos e vender para os amigos mais próximos, 
atender clientes na região de Goiânia, e fomos nos 
divulgando e ajudando a crescer. Depois fomos 
fazendo parceria com blogueiras e a loja começou a 
tornar a proporção que tem hoje, número de 
seguidores, de vendas, atendendo todas as regiões 
do Brasil. “

Dona da Marca

“Meu nome é Mayara Machado, tenho 29 anos, sou 
formada em design de moda. Quando a loja 
começou, com a minha irmã, eu já a acompanhava 
muito de perto e ajudava com o que eu conseguia. O 
carinho que a minha irmã tinha pela loja despertou o 
meu e às vezes por eu ser um pouco mais comercial 
que ela, sempre sugeri muita coisa (mas o trabalho 
inicial foi todo dela). Eu ajudava com o Instagram, 
senti a necessidade de ter um site então eu mesma 
fiz o site pra ela, criei a identidade visual (e alterei 
algumas vezes com o tempo quando a marca foi 
amadurecendo). Em 2018, quando ela foi morar na 
Espanha, ela me ofereceu a loja pois já confiava que 
eu daria continuidade no trabalho da forma que ela 
sonhava. Assim que assumi, já fiz algumas alterações 
e implementei outros serviços (como colocar a lente 
de grau) que eu já sentia a necessidade mas ela não 
tinha aceitado ainda. Rsrs E desde então, são muitos 
planos e sonhos para colocar em prática daqui pra 
frente “

Marca de óculos: Era Só O Que Me Faltava*

O Case

Atualmente a Mayara, dona da marca faz tudo sozinha com 
um notbook e celular. Não possui dias e horários fixos de 
trabalho. Trabalhando quase o tempo todo, mas procura 
trabalhar em horário comercial. Possui uma verba de R$ 
300,00 por mês, além do valor gasto periodicamente com 
modelos para as fotos. Sabe tirar foto, fazer vídeos, atender 
os clientes e não gostaria de associar sua “cara” à marca, 
deixando-a com uma independente.

Hoje seus maiores desafios envolvem transmitir a essência da 
marca e mostrar os processos que envolvem e torna a Era Só 
O Que Me Faltava diferente. Gostaria também de criar mais 
conteúdos sobre seus produtos. Ainda pretende ter loja física 
e a inclusão de outros produtos oftalmológicos (como lentes 
de contato) na loja, mas para isso é preciso aumentar as 
vendas e que mais pessoas conheçam a marca.

*o case pode ter sofrido adaptações nas informações com o 
intuito de melhor aproveitando do curso

@erasooquemefaltava

O que mais gosta na marca?

“O visual minimalista, contato com pessoas legais (sério, 
conhecemos muitas pessoas legais no caminho) e também 
sentimos orgulho de onde já chegamos.”

Quais as 3 coisas que mais falam/lembram/gostam da marca?

“As pessoas gostam muito do design minimalista da 
marca, elogiam a curadoria dos produtos e a produção 
das fotos/imagens/vídeos postados”

Dessas 3 coisas, o que você mais gosta?

“O que eu mais gosto é quando falam bem da curadoria dos 
produtos, pq é um trabalho minucioso que fazemos desde a 
seleção dos modelos até o teste de qualidade pra poder 
colocar no nosso catálogo.”

erasooquemefaltavastore.com.br



Como?

O que?

Por quê?

Qual o propósito do meu negócio?

Golden Circle

Para ganhar o 
consumidor, construa 
relacionamento e gere 
valor.

Tenha propósito e 
posicionamento 
claros.

Se está no on, tem 
que estar no off (e 
vice-versa).

On e off

A transformação do 
mundo
A ressonância do meios

Dos espaços físicos aos 
cibernéticos

_

_
_

O digital

Informação para todos

A cultura do compartilhamento

Interesses da comunidade 

digital: descobertas, expressão 

compartilhamento e experiência

_
_
_

O consumidor

Expectativas em alta

O imediatismo é a lei

Lealdade ao desejo

A conectividade

Atenção em declínio

_

_
_

_
_

a

b

c

Agora, explique o que faz da alternativa marcada 
a mais inspiradora.

Uma maneira de buscar por esse propósito é entender o que 
mais te inspira. O que enche o seu coração quando você 
pensa no seu negócio?

Como vou existir?

Por que existo?

Introdução

Atividade

Cite três coisas que as pessoas dizem sobre 
seu negócio e marque a que mais te inspira:

O que vou fazer?

Dicas de ouro

2)1)

Agora que você sabe quem é, está pronto
para se transformar em quem pode ser.
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Google
Google Trends
Google Maps
Think with Google

Busca

Facebook
Instagram
Twitter

Mídias sociaisMonitoramento 
e Análise

Buzzsumo 
Quintly
Similar web

Linkedin
Youtube
Pinterest

Pesquisa
A pesquisa a etapa que te manterá sempre ciente sobre o que rola no 
seu segmento, novas possibilidades e o que está acontecendo com seu 
negócio no digital. Ora será necessário mais tempo nesta etapa, ora 
não. Mas nunca deixe de passar por ela!

1) , ele possui:

Site

Canais atualizados

Interação com o público

Site

Canais atualizados

Interação com o público

2) , ele possui:

Como ele se encontra no digital?

Quais empresas no seu segmento estão mandando bem no digital?

Concorrência:

Muitas empresas com canais fáceis de encontrar.

As principais empresas são encontradas, 

enquanto outras não possuem canais.

E se possuem, falta informação e atualização

Difícil identificar empresas com canais ativos.

Não tem os concorrentes na cabeça? 
Então esse é o momento para procurar os negócios que os seus clientes poderiam dar 
preferência, no lugar do seu negócio.

Nome O que fazem? Como se comunicam?

Tom de fala:

Frequência de atualização:

Produz conteúdo? ( ) sim      ( ) não

Ferramentas

Atividade Mapeando o território - Análise de Mercado

Qual o segmento?

1

Tom de fala:

Frequência de atualização:

Produz conteúdo? ( ) sim      ( ) não

2

Tom de fala:

Frequência de atualização:

Produz conteúdo? ( ) sim      ( ) não

3

Para começar essa etapa, acesse o DOC 
PESQUISA que foi enviado para o seu e-mail ou 
pelo QRcode da última folha. Nele você deve 
inserir suas informações. Para editar, gere uma 
cópia e comece a preencher.
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Habilidades:Equipamento:

Financeiro: Tempo disponível:

Produção de arte gráfica

 Produção de vídeo

Edição de imagem

Produção fotográfica

Sobre você

>

>

>

>

>

>

Humano:

>

>

>

Escrita

Edição de Vídeo

Atendimento 
ao público

Reconhecendo seus rastros digitais - Pesquisa de presença online

Aprendendo com outros exploradores - Benchmarking

1. Abra o

2.

3. Acesse todas as páginas de resultados
e os links correspondentes com a sua 
pesquisa.

4.

5.

1.
2.
3.
4.

6. Anote no DOC todos os links e informações relevantes, 
separando por termos pesquisados.

a) Nome da marca
b) Nome da marca + A cidade
c) Seu nome + Da marca

Recursos destinados para o marketing (mês):

Caso seu negócio ainda não tenha se iniciado, procure sobre 
você! É muito importante que sua imagem não possua 
resultados comprometedores na internet que poderá, um dia, 
gerar um problema ou uma crise para seu futuro negócio.

Faça buscas com os seguintes termos:

Fique de olho nas menções, marcações, hashtags, frequência e conteúdo 
das postagens antigas.

Não se esqueça de olhar os resultados 
específicos do Google, como: Mapas, 
Imagens, Videos e Notícias.

Você pode analisar baseado em:
> Tipo de conteúdo 
> Frequência de postagem
> Canais

> Resultados no Google
> Funções disponíveis nas plataformas
> Dentre outros

Acesse as principais redes sociais como: Facebook, 
Instagram, Twitter, Linkedin e repita o processo de pesquisa

Acesse também redes sociais menos utilizadas, caso 
tenham haver com seu negócio: Pinterest, Tumblr, Flickr e 
Medium.

Escolha 4 negócios que servem de inspiração no seu segmento e 
identifique as práticas que poderiam beneficiar a sua empresa!

Nome da empresa Motivo da admiração  Tipos de Conteúdo Como se comunica

Continue esse processo no DOC PESQUISA posteriormente, lembrando-se de 
sempre de adaptar as referências à identidade do seu negócio. Esse arquivo será 
valioso nas etapas de planejamento e execução!
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Se mantenha atualizado! Informe sobre as tendências, novos comportamentos e hábitos de 
consumo do seu público-alvo, novidades no seu segmento, estratégias de marketing e recursos 
tecnológicos. 

Para isso, reserve um tempo para estudo, que funcione no seu cronograma. Vale a pena conferir 
essa plataforma interessante para começar a sua atualização:

thinkwithgoogle.com.br

Dicas de ouro
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Análise e Diagnóstico

Análise de SWOT

Esse é o momento de entender a trajetória já percorrida e 
visualizar o caminho pela frente. A partir disso, você poderá 
pensar  nas melhores estratégias para percorrer a jornada 
iniciada. Tendo isso, você tornará as próximas etapas mais 
assertivas e significativas.

S W

Fa
to

re
s 

Ex
te

rn
os

Fa
to

re
s 

In
te

rn
os

Pontos Positivos (ajudam) Pontos Negativos (atrapalham)

O T

Reconheça suas forças e suas fraquezas, e depois reflita: Quais oportunidades suas forças podem gerar? E quais 
ameaças suas fraquezas podem gerar?

Atividade

Analisando o material coletado

Durante a Análise você vai reler todos os dados relevantes levantados 
na Pesquisa, refletindo os pontos que interessam o seu negócio. 
Questione o que é feito, pra quem é feito, como é feito, como você se 
sentiria no lugar do consumidor, como se sente como um 
microempreendedor e o que poderia ser melhorado para todos 
envolvidos no processo.
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Para entender como diagnosticar as necessidades da sua empresa, é hora de seguir o organograma 
baseando-se no case apresentado.

Diagnosticando o material analisado

Existe alguma outra rede social 
que o público dela está?

Todas as redes sociais estão sendo atualizadas e o público interage? Sim Não

Sim Não
Sim Não

É possível utiliza-la para marca e se destacar/vender?

Pense se é viável cria-la, para o que serviria e como funcionaria

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Na bio coloque: o que faz, como faz, porque faz e contato 
(por exemplo)

Nas redes sociais escolhidas

1) A(s) biografia(s) está completa?

2) A foto de perfil mostra sobre a marca ou o que faz?

Sim Sim, mas bem pouco Não

3) Pelas postagens é possível ver o que o negócio faz? O que oferece? Como pode ajudar?

4) Os usuários das redes socias marcam em postagens, comentam as postagens ou compatilham elas?

A maioria sim A maioria não5) Os comentários estão respondidos?

6) Existe um padrão de respostas?

O que o segmento/concorrente mais faz?

Tem algo na internet que pode me prejudicar agora ou no futuro?

Promoção

Sorteio

Parceria

Conteúdo

Vídeo

Stories

O que combina com o negócio e é possível fazer?

Exclua, resolva ou melhore na etapa
de Execução - (RE) estruturação

Confira periodicamente 

Jornada Digital
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Sim, é bem básico

Sim, é complexo

Não

Site

1) Outras marcas do segmento estão no site? 2) O que costumam ter nele?

Sobre o Negócio

História do negócio

Fotos

Contato

E-commerce

Depoimentos

4) O site é fácil de ser encontrado?

6) O que mais poderia ter?5) Ele está com todas as informações atualizadas?

3) O que no site do segmento ou das empresas do 
benchmarking possuem no site que pode ser bom 
para o site da ESOQMF?

Sim Não

Sim Não

Sim Não

7) Tem algo ruim no site e que deve ser alterado?
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Quando a pessoa toma consciência de uma neces-
sidade; 

Quando a pessoa entende mais sobre a sua neces-
sidade e busca por alternativas para saná-la;

Quando a pessoa entende que precisa contratar 
um serviço para atender a sua necessidade.

Você precisa saber antes 
de continuar

Marketing de conteúdo

Funil de vendas

As estratégias de marketing que prioriza conquistar o público por meio da produção de conteúdo 
relevante e personalizado. Assim o público geralmente passa a desejar a marca ou produto sem o 
apelo de anúncios explícitos. O Marketing de Conteúdo torna as marcas mais atraentes e úteis, 
agregando à vida do público. Logo, as pessoas passam a querer o que a marca oferece.

No digital não basta apenas criar seus canais. Cada 
um deles precisa ser alimentado de acordo com a 
necessidade. Aqui se faz uma excelente oportuni-
dade para trabalhar o posicionamento de uma marca 
por meio das plataformas virtuais. Para construir sua 
Presença Online, alguns padrões devem ser pensados 
para manter a unidade na comunicação da marca, 
facilitando o seu reconhecimento.

Antes de falar, é importante saber com quem você quer falar. E ao falar com os seus consumidores, é 
preciso entender que cada um pode estar em um momento diferente, ou seja: com interesse em tipos 
de conteúdos diferentes. Para te ajudar na visualização de cada momento do seu público, existe um 
modelo que ilustra o caminho percorrido por um cliente até a compra de um produto ou serviço, 
dividido em Topo, Meio e Fundo.

Presença online

Visitantes

Leads

Oportunidades

Vendas

Topo 

Meio 

Fundo 

ATENÇÃO!
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Atividade

Definindo sua presença online

Quais redes sociais?

Referências de sites:

1)

2)

3)

Frequência de atualização:

Conteúdos:

Rede social principal:

Qual o objetivo?

Frequência das minhas postagens:

Formatos de conteúdo

Temas que posso trabalhar

Vou me inspirar em:

Tom de fala

Minhas cores

Quem eu quero atingir?

Minhas #’s

Vou ter site? Sim Não

Recursos da rede social que usarei:

1)

2)

3)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

4)

5)

6)

Qual o objetivo?

Frequência das minhas postagens:

Formatos de conteúdo

Temas que posso trabalhar

Vou me inspirar em:

Tom de fala

Minhas cores

Quem eu quero atingir?

Minhas #’s

Recursos da rede social que usarei:

1)

2)

3)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

4)

5)

6)

Rede social secundária:

Terei algum outro canal de comunicação?

Se sim, qual? E qual o objetivo? Lembre-se de manter a unidade em todos os canais
de comunicação da marca.

Sim Não
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Defina um objetivo que norteará todo o planejamento:

Planejamento
Nessa etapa, você vai traçar os caminhos que te levarão onde você quer chegar. O 
Planejamento permite visualizar todos os pontos do processo, alinhando os objetivos 
com os recursos disponíveis, estratégias e o tempo.

Onde você quer chegar?
O Objetivo é o resultado em que se quer chegar em um período de tempo. As 
metas são as etapas necessárias para alcançá-lo.

Atividade

Quais variáveis vou acompanhar para identificar se o objetivo foi alcançado ao final?

Quais são passos necessários para que esse objetivo seja alcançado? Defina pelo menos 4 (metas):

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Coloque em cada mês ações, datas importantes e metas para alcançar o objetivo final.

É um planejamento para chegar ao objetivo analisando de forma ampla, 
pensando a longo prazo e incluindo menos detalhes.

Objetivo

Planejamento macro

Escolha um período para o planejamento:

JAN FEV MAR ABR

MAIO JUN JUL AGO

SET OUT NOV DEZ

12 meses 6 meses 3 meses1)

2)
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Metas do período:

Planejamento micro

SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM

Coloque os dias que terão posts e em quais redes sociais, atualizações, verificações, ações 
e assuntos a serem tratados.

Escolha um período para o planejamento: 7 dias 14 dias 30 dias1)

2)

É um planejamento para chegar ao objetivo analisando de forma mais 
minuciosa, detalhista e aprofundada que o anterior.

Jornada Digital
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Execução
As etapas anteriores, serão em vão se não forem executadas! E esse é o 
momento de colocar todos os planos em ação.

Ferramentas e plataformas que podem ajudar

Trello

Google Agenda

Pacote Google

Um pacote de serviços que permite criar e editar documentos de 
texto, planilhas eletrônicas e apresentações na nuvem, além de 
possibilitar o trabalho colaborativo - múltiplos usuários podem 
editar um documento ao mesmo tempo.

Um serviço de agenda e calendário online, que possibilita adicionar 
eventos, compromissos e lembretes, além de permitir o 
compartilhamento e integração com a agenda de outros usuários.

Google Drive

Um serviço de armazenamento na nuvem, que permite a 
sincronização para o backup automático de arquivos.

Canva

Uma ferramenta simplificada de 
design gráfico, que permite criar 
conteúdos visuais online.

Uma ferramenta de gerenciamento 
de projetos em quadros, que 
permite o acompanhamento do 
que está sendo trabalhado, quem 
está trabalhando em quê, e qual o 
nível de avanço de cada processo.

(RE)estruturação

Limpeza digital Recontrução digital

Esse processo é dividido em 2 passos: a limpeza digital e a recontrução

Como é a sua primeira vez na Jornada, a primeira coisa ser feita que entra em 
execução é você estruturar ou reestruturar seu negócio no digital!

Lembra das pesquisas que você fez 
e que viu o que poderia ser bom ou 
não para sua marca? Apague e 
corrija tudo o que for necessário

Pegue as definições no padrão da presença online e 
aplique melhorando e criando o que for necessário no site 
se houver, nas redes sociais e outros canais

Agora você está pronto de fato para começar 
a executar o que planejou no Micro e no Macro!
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Separe os momentos da rotina para os processos que envolvem o 
cuidado com a sua presença online.

Administre o seu tempo! Utilize a agenda para controlar os seus 
compromissos, e programe alarmes para tarefas diárias. Assim, você 
não se esquece de nenhum afazer.

Crie padrões. Quanto mais itens padronizados, mais fácil será manter a 
unidade em todos os seus pontos de contato e mais tempo você vai 
economizar para produzir o seu conteúdo e atender os seus clientes. 
Mas tenha em mente: padronização não significa ausência de 
personalização. Equilíbrio é tudo!

_

_

_

Dicas de ouro
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Mensuração

1) Qual fator mensurável pode te mostrar que 
o seu objetivo está sendo alcançado?

2) Qual foi a meta estabelecida para esse fator?

Lembre de verifica-lo a cada planejamento micro e anotar constantemente e 
consulta-los entendendo o progresso

Essa etapa revela como a Jornada foi percorrida. Sem ela, as chances de 
repetir erros e perder oportunidades é grande. Lembra do seu objetivo e das 
metas traçadas? Então vamos mensurar!

Lembra do seu objetivo? 

Atividade

Exemplo:

Ter 20 pessoas procurando para comprar o produto por semana no Instagram

Esse fator poderá ser repensado quando o planejamento macro for refeito.

Mês 1 22 pessoas

Mês 2 15 pessoas

Mês 3 11 pessoas

Mês 4 27 pessoas

N

W

E

S

N

W

E

S
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Crie um site em uma 
plataforma free e/ou
barata como o wix

Sei como fazer um site?

Tenho tempo para
atualizar meu site?

Ele está com todas as
informações atualizadas?

Tenho tempo para
atualizar um site?

Tenho tempo para fazer
um site?

Tem verba?
(média 1.5k - 5k)

Eu tenho site?

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Sim Não

Sim Não

Atualize

Não
Sim

Sim

Sim

Não

Hora de criar o seu site!

Pague alguém para fazerEntão, por enquanto foque
em suas redes sociais

Não

Tem algo que o público reclama ou
comenta de não ter no site ou ser ruim?

Sim Não

Tem algo que eu queira melhorar 
ou adicionar no site?

Material Bônus Para ser usado após o curso! :)
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R
ed

es S
o

ciais

Seu púbico está ativam
ente

nessa(s) redes sociais?

Pode te trazer retorno facilm
ente?

(m
ais vendas ou ser m

ais conhecido)

Exclua. O
u ela não é relevante

ou pode te atrapalhar agora.

Escolha um
a de cada.

A
s redes sociais que escolhi fazer

ou m
anter foram

:
O

 quanto de trabalho da para m
anter ela bem

?

M
eu negócio já tem

 rede social?

Q
uais?

N
ão

N
ão

M
uito

É tranquiloM
antenha.

Então vam
os criar!

Pouco

Por quê?

N
ão

Sim

N
ão

Sim

Sim

Sim

quais as 2 redes sociais 
que seu público m

ais usa?
você sabe utilizá-las?

quais as 2 redes sociais que 
seus concorrentes m

ais usam
?

1)2)

1)2)
Sim

Sim

N
ão

N
ão

Você conhece os form
atos de conteúdo que elas oferecem

?
(vídeo, artigo, áudio, fotos... )

Você tem
 recursos para m

anter essa rede social?
(tem

po, equipam
ento, etc)

N
ão use essa rede social agora

(para com
eçar)

N
ão sobrou nenhum

a rede social? 
Então escolha um

a para com
eçar. 

A
 que seja m

enos dificil: que seja m
ais 

fam
iliar para você, que pelo m

enos 
parte do seu público esteja e que 
consiga produzir m

inim
am

ente seus 
conteúdos.

Jornada Digital
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Site:
Rede Social:

Meu negócio é físico?

Faça ou atualize
seu local no Google Maps

Tem algo na internet que pode me prejudicar
agora ou no futuro?

Vou fazer:

Minha(s) biografia(s) está completa?

O que meu nicho/concorrente mais faz O que combina com meu negócio e consigo fazer?

Complete-a com: o que faz, 
como faz, porque faz e contato 
(por exemplo)

Pelas postagens que faço é possível ver 
o que meu negócio faz? O que oferece? 
Como pode ajudar?

Os usuários das redes socias me marcam 
em postagens, comentam minhas postagens 
ou compatilham elas?

Você costuma responder as pessoas em 
até 24h ou sempre esquece/atrasa? 

Existe um padrão nas respostas?

Exclua, resolva ou melhore

Confira periodicamente 

Nas redes escolhidas

Afinal, o que farei?

Site:
Rede Social:

Meu negócio é físico?

Faça ou atualize
seu local no Google Maps

Tem algo na internet que pode me prejudicar
agora ou no futuro?

Vou fazer:

Minha(s) biografia(s) está completa?

O que meu nicho/concorrente mais faz O que combina com meu negócio e consigo fazer?

Pelas postagens que faço é possível ver 
o que meu negócio faz? O que oferece? 
Como pode ajudar?

Os usuários das redes socias me marcam 
em postagens, comentam minhas postagens 
ou compatilham elas?

Você costuma responder as pessoas em 
até 24h ou sempre esquece/atrasa? 

Existe um padrão nas respostas?

Exclua, resolva ou melhore

Confira periodicamente 

Nas redes escolhidas

Minha foto de perfil mostra sobre minha 
marca ou o que eu faço?

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Sim, mas bem pouco Não

Geralmente em até 24h Geralmente atraso ou esqueço

Sim Não

Promoção

Conteúdo

Sorteio

Vídeo

Parceria

Stories

_____________

_____________

_____________

Sim Não

Sim Não

Minha foto de perfil mostra sobre minha 
marca ou o que eu faço?

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Sim, mas bem pouco Não

Geralmente em até 24h Geralmente atraso ou esqueço

Sim Não

Promoção

Conteúdo

Sorteio

Vídeo

Parceria

Stories

_____________

_____________

_____________

Sim Não

Sim Não
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A Jornada Continua

Conheça o professor:

Nome Sobrenome
Cargo

Fulano é apaixonado por estratégia,
criatividade e compartilhar conhecimento
usa do seu aprendizado e visão de mundo
para inspirar outras pessoas com 
propósito e vontade de aprender.

Foi uma honra mostrarmos novos 
caminhos para sua jornada! Muito 
obrigado pela confiança e companhia… 
Mas agora é o momento de seguir a sua 
Jornada por conta própria. Lembre-se 
que mesmo seguindo seu próprio 
caminho, pode contar sempre com a 
Jornada Digital para tornar sua Jornada 
melhor ainda!

Acesse seu Pack Digital:

Siga sempre a jornada com suas 5 etapas! A cada ciclo da jornada passe pelas 5 etapas mesmo que de 
maneira mais breve.

Seja consistente! No digital não adianta fazer algo incrível e depois sumir por algumas semanas. Se fizer 
dessa maneira, o resultado poderá ser comprometido.

Vai com calma! Lembre-se que existem outros peregrinos no digital e está todo mundo em sua própria 
jornada, então fique tranquilo e vá no seu tempo. Sempre pensando no que é possível ser feito.

@nomesobrenome

Acesse sua pasta no Google Drive com os 
arquivos da Jornada Digital!

Para ler o QR Code mire a câmera do celular 
e clique no link que aparecer ou baixe um 
aplicativo de leitura de QR code (procure 
“qr code” na loja virtual de seu smartphone)

O que você não pode esquecer:

> Workbook digital para você imprimir sempre que quiser

> Doc Rascunho para Pesquisa (gere uma cópia para utilizar)

> Template do planner 

Você vai encontrar: 

@jornadadigital

jornadadigital.com.br


