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Você já percebeu como as empresas hoje têm um foco muito maior no cliente do que no produto ou 
mesmo na produção, como era comum em épocas anteriores do marketing? Um dos principais motivos 
está ligado ao comportamento dos usuários na internet. A maioria das pessoas tem acesso aos ambientes 
virtuais e passa cada vez mais tempo conectadas.

https://digitalland.com.br/
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Enquanto por um lado isso trouxe 
mais informação de qualidade e 
possibilidades de interação, por outro, já 
encontramos aqueles que têm uma relação 
de grande necessidade e até mesmo vício 
em acessar a realidade online. Neste e-book, 
apresentamos alguns conceitos básicos como 
identidade digital e o comportamento que 
surgiu nas redes sociais. Por fim, falaremos 
também como isso reflete no social.

Se você tem um negócio online ou usa 
o marketing digital para fortalecer suas 
estratégias e presença da sua empresa 
física nas plataformas virtuais, essa leitura 
é fundamental. Afinal, para trabalhar com 
inovação e foco no sucesso, é fundamental 
entender o atual cenário, tendências do 
mercado e, claro, do seu cliente potencial. 
Boa leitura!

https://digitalland.com.br/
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Para falarmos sobre as mudanças no comportamento que aconteceram devido à popularização da 
internet, é interessante pensarmos no que é uma identidade digital. Nesse caso, não estamos fazendo 
uma alusão a um documento ou dados pessoais. Nos referimos à identidade que pessoas e marcas 
criam ao apresentar seus ideais, se posicionar, criar interações e relacionamentos.

https://digitalland.com.br/
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ENTENDA A RELAÇÃO DA 
CRIAÇÃO DE IDENTIDADE

Não é só essa personalidade virtual que tem sido 
pesquisada, a influência da internet e das redes 
sociais na formação da identidade de jovens, por 
exemplo, é altamente impactada. As relações sociais 
das novas gerações tendem a se desenvolver em 
diversas plataformas dos ambientes digitais. Como:

 » jogos online: e a ampliação desse processo de 
gamification para outras áreas da vida;

 » redes sociais: e a sensação de realidade nos 
relacionamentos criados nessas mídias;

 » buscadores: e a crença nas informações 
encontradas nos sites que são bem ranqueados 
em mecanismos de busca como o Google.

Por isso, a presença online e escolhas 
de interação podem ser fundamentais, 
inclusive, para reforçar uma personalidade 
que é idealizada (mesmo que não seja 
concreta no mundo físico, como veremos 
no próximo tópico). Apesar da geração 
Millenial — pessoas que nasceram entre 
1980 e 2000 — estar mais conectada, hoje 
116 milhões dos brasileiros acima de 10 
anos acessam a internet.

http://idgnow.com.br/internet/2018/02/21/brasil-tem-116-milhoes-de-usuarios-internet-e-comunicacao-e-o-principal-uso/
https://digitalland.com.br/
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CONSIDERE A NOVA IDENTIDADE 
DO SEU PÚBLICO

Uma das grandes mudanças com o surgimento do 
marketing digital, é a possibilidade de segmentar 
suas mensagens para um público bem 
específico. Além disso, foram desenvolvidas 
as personas — personagens semifictícios que 
apresentam informações relevantes sobre o 
seu consumidor como: assuntos de interesse, 
problemas, desejos e objeções de compra.

É preciso ficar atento para entender quem é 
seu cliente dentro do ambiente virtual. 
A psicologia da internet, ramo da psicologia 
que estuda a alteração de personalidade das 
pessoas no meio digital, observa alguns efeitos 
que acontecem quando uma pessoa está online, 
mas não aconteceria na vida real. Os principais 
exemplos são:

https://digitalland.com.br/blog/conheca-as-diferencas-persona-e-publico-alvo
https://digitalland.com.br/
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ANONIMATO

Por não poder ser visto fisicamente 
quando está conectado, o usuário 
muitas vezes tem a falsa sensação 
de que está anônimo ou invisível, 
o que leva a condutas exageradas se 
comparadas ao papel desempenhado 
na vida social.

ESCAPISMO

Diferente do plano físico, na internet 
é mais fácil se desconectar de uma 
situação embaraçosa ou até mesmo 
ameaçadora. Por isso, o internauta 
tende a ser mais permissivo ao 
sofrer algo nesse sentido e acredita 
que ao sair daquela tela está 
resolvendo a questão com sua fuga.

https://digitalland.com.br/
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Por isso, as hierarquias e limites que impõem 
o respeito no encontro físico se diluem, 
provocando comportamentos inadequados 
nas relações de família e em diversos outros 
vínculos sociais, como os de trabalho.

VIRTUALIZAÇÃO

Como se o meio digital fosse um jogo, existe 
também uma falsa sensação de fantasia para 
o que acontece neste ambiente. Dessa forma, 
a linha entre o que é real — ou seja, atos 
que tem suas consequências — e aquilo 
que é fantasia se turva.

Isso, por sua vez, leva a uma infinidade 
de atitudes de caráter duvidoso, como as 
reflexões acerca da traição virtual, que é 
quando uma pessoa já comprometida se 
envolve com outra pela internet.

FALSA UNIDADE

A web traz uma ideia de proximidade, como 
se todos com quem nos relacionamos nesse 
meio fossem íntimos. 

https://digitalland.com.br/
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MAS, AFINAL, QUEM É ESSE 
NOVO CONSUMIDOR DIGITAL? 

Já há algum tempo que falamos da 
importância de não só ouvir o seu 
consumidor, como também entender o 
que ele faz na internet. Você encontrará 
muitos de nossos artigos falando sobre 
isso em nosso blog. É essencial saber o 
perfil e o comportamento do consumidor 
digital. A seguir, confira alguns dados que 
detalham a evolução dos consumidores:

 » Consumidor 1.0: ele viu a internet 
nascer, mas manteve seu comportamento 
com pouca interação, por ainda não 
reconhecer o poder dela. Neste momento, 
quem decidia o processo de compra ainda 
eram as empresas.

 » Consumidor 2.0: acabou descobrindo seu 
poder no digital, ainda que indiretamente. 
Utiliza o Google para as buscas, mas ainda 
utiliza os canais impostos pelas empresas 
em busca de informação, como o SAC, 
por exemplo.

 » Consumidor 3.0: é poderoso e sabe usar 
sua opinião. Capaz de fechar a sua 
empresa apenas com um click ou com 
uma gravação no celular. Ou no mínimo 
acabará com a credibilidade de marcas 
em segundos.

https://digitalland.com.br/
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Veja também os dados da Nielsen sobre o 
comportamento do consumidor digital:

 » 53% procuram por informações nos buscadores.

 » 49% comparam preços.

 » 36% procuram ofertas.

 » 09% clicam em propaganda.

 » 06% cadastram-se em newsletter.

 » 06% curtem a rede social.

Os três últimos são os canais que as empresas 
costumeiramente utilizam como estratégia.

A partir destas informações, você pode afirmar que 
sua estratégia está correta?

https://digitalland.com.br/
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GAMEFICATION: 
PLAY OFF-LINE OU 
PLAY ON-LINE

A indústria dos jogos digitais é 
um dos setores que mais cresce 
na nova economia, gerando 
bilhões de dólares em receita e 
criando novos grandes players 
a cada ano. Segundo uma 
pesquisa realizada pela Superdata 
Research, o mercado de games 
faturou US$ 99,6 bilhões durante 
todo o ano de 2016 ao redor do 
mundo, US$ 16 bilhões acima 
da soma alcançada pelo cinema 
e pela música: mais do que as 
indústrias cinematográficas e a 
fonográfica juntas!

Mas engana-se quem imagina que esta 
fábrica de dinheiro se limita apenas 
a videogames com intuito único de 
entreter. Seus fundamentos básicos 
como lançar desafios, estimular 
a competição, estabelecer metas, 
definir fases, ganhar status e oferecer 
recompensas aos jogadores são 
inerentes aos seres humanos e sua 
psicologia, podendo ser perfeitamente 
aplicáveis em algo muito mais 
pragmático e lucrativo: o mundo dos 
negócios. De olho nessa tendência 
e nas mudanças que ocorrem no 
comportamento dos consumidores, 
soluções inovadoras chegam para as 
empresas com foco na conversão de 
vendas, na retenção de consumidores 
e na aquisição de novos clientes por 
meio do gamification.

https://digitalland.com.br/
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AS REGRAS DO GAME

Para se vender um produto ou serviço 
em tempos de transformação digital, 
muitas empresas já buscam alternativas 
de baixo custo e alta performance, que 
oferecem KPIs e OKRs mensuráveis para 
garantir o tão desejado ROI na nova era 
da tecnologia de consumo. 

Já que quem sobrevive é quem melhor 
e mais rápido se adapta, como dizia 
Darwin, vamos adaptar-nos aos 
novos tempos e imaginar os próprios 
consumidores como representantes 
diretos da empresa, advogados, 
defensores da marca e vendedores 
dos seus produtos e serviços nos 
meios digitais. 

https://digitalland.com.br/
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GAMINFLUENCER

Agora pense todo este poder de engajamento e motivação do gamification aliado a capacidade de 
persuasão e conversão de vendas do social selling e do influencer marketing. Surge o gaminfluencer, 
um modelo híbrido e disruptivo que veio para mudar, de forma definitiva, como nos relacionamos, nos 
informamos, influenciamos e nos deixamos influenciar, engajamos, fidelizamos, vendemos e compramos, 
jogamos e ganhamos usando os meios digitais. 

https://digitalland.com.br/
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O buzz em rede passa a ser 
mensurável e quem os cria 
passa a ser recompensado de 
acordo com sua performance. 
Com a tecnologia presente em 
todos os estágios da jornada do 
consumidor e de quem vende, 
não dá mais para separar o 
mundo real do virtual. É tudo 
omnichannel, mobile first, 
always on, real time. O mercado 
on e off line é o verdadeiro 
Game of Thrones, não tem lugar 
para todos no podium: vence 
quem se antecipa às tendências 
e chega ao match point antes 
dos adversários. E para aquelas 
empresas que ainda estão de 
fora da transformação digital? 
Game over!

https://digitalland.com.br/


COMPORTAMENTO  
NAS REDES SOCIAIS  
E INTERNET
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Há poucas décadas, a própria internet não era tão acessível e as redes sociais não tinham o impacto de 
hoje. Para você ter uma ideia, se o Facebook fosse um país, ele seria a nação mais populosa do 
mundo, com mais de 2,13 bilhões de contas e mais de 1,4 bilhões de usuários ativos. Isso aponta um 
crescimento no interesse em usar essas mídias para a troca de mensagens e consumo de informação.

https://digitalland.com.br/solucoes-e-projetos-digitais/redes-sociais
https://link.estadao.com.br/noticias/empresas%2Cfacebook-chega-a-2-13-bilhoes-de-usuarios-em-todo-o-mundo%2C70002173062
https://digitalland.com.br/
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ET COMO AS REDES SOCIAIS 
INTERFEREM NA FORMA 
DE SE COMUNICAR?

A relação entre uma empresa e seu público ou 
com a própria mídia, era unilateral. Agora, além da 
audiência conseguir falar com as organizações, ela 
também tem o poder de falar sobre as marcas, suas 
impressões e experiências. Essa simples mudança 
gerou transformações em todas as regras do jogo 
feito até então pela publicidade e pelo marketing.

O que seus clientes, fãs e haters (pessoas que 
simplesmente não gostam do seu negócio, 
mesmo sem fundamentos) disseminam, pode ser 
fundamental para definir o fracasso ou sucesso 
da sua presença digital e resultados da empresa. Por 
isso, é importante investir no relacionamento 
dentro dessas plataformas, saber ouvir seu público 
e também gerenciar as crises em redes sociais.

https://digitalland.com.br/blog/5-passos-para-melhorar-presenca-digital
https://digitalland.com.br/blog/marketing-nas-redes-sociais-o-que-as-marcas-nao-devem-fazer-online
https://digitalland.com.br/
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ET QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS 
CANAIS EXISTENTES E 
SUAS PARTICULARIDADES?

Estar presente em todas as mídias 
digitais nem sempre é possível. Existem 
ferramentas de automação e a função 
do social media que pode otimizar o seu 
relacionamento, mas, antes de tudo, é 
importante entender que a sua persona 
não acessa uma rede social pensando 
em encontrar com o seu negócio.

Mesmo assim, é bom planejar 
sua presença nas mídias de 
acordo com a preferência da 
audiência. Veja algumas redes 
sociais e as características de 
cada uma delas:

FACEBOOK

Seja para gerar visibilidade, tráfego de visitantes 
para o seu site ou mesmo aumentar as vendas, o 
Facebook é um meio fantástico. Isso porque ele 
concentra um número muito grande de usuários 
e estes, apesar de terem foco nos conteúdos dos 
amigos, também estão interessados em consumir 
informação neste canal.

YOUTUBE

A maior rede social de vídeos do mundo, o 
YouTube é o segundo maior mecanismo de pesquisa, 
perdendo apenas para seu dono, o Google. Como o 
vídeo é uma estratégia de conteúdo muito aceita e 
preferida por grande parte dos usuários, nada melhor 
do que usá-lo como plataforma para trabalhar suas 
campanhas de vídeo marketing.

https://digitalland.com.br/blog/aprenda-como-aumentar-a-eficiencia-do-seu-planejamento-de-midia
https://digitalland.com.br/blog/aprenda-como-aumentar-a-eficiencia-do-seu-planejamento-de-midia
https://digitalland.com.br/blog/videos-e-o-marketing-digital
https://digitalland.com.br/
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Parte integrante do grupo do Facebook, o Instagram 
tem a característica do compartilhamento 
de momentos (imagens) e, após um tempo 
de existência da plataforma, os vídeos também 
passaram a fazer parte da rede social. As hashtags 
têm grande popularidade entre os usuários desta 
rede, na qual é possível criar campanhas usando 
apenas esse recurso.

PINTEREST

Também com foco em imagens, a principal diferença 
entre o Pinterest e o Instagram é que enquanto no 
Insta as pessoas tendem a compartilhar fotos, no 
Pinterest elas buscam informações e inspiração 
para realizar alguma coisa. Então, além de caprichar 
em imagens de boa qualidade, estratégias como 
infográficos e passo a passo têm alto impacto.

https://digitalland.com.br/
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Já o Twitter se consolidou pela característica 
das mensagens curtas. Hoje com um limite 
de 280 caracteres por mensagem, é uma rede 
dinâmica, que permite o compartilhamento 
de fotos, gifs e até mesmo vídeos. Assim 
como no Instagram, nessa rede social a 
hashtag também é muito usada.

LINKEDIN

Uma rede social mais séria, voltada para 
networking, contratações e outras 
interações profissionais, o LinkedIn  
serve tanto como portifólio — 
compartilhando cases de sucesso da 
empresa — quanto como um ambiente para 
fortalecer a relação com os colaboradores, 
reforçando a cultura empresarial.

https://digitalland.com.br/
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AÇÕES DOS USUÁRIOS?

Veja a seguir alguns padrões que podem 
ajudar na elaboração de um planejamento de 
marketing de sucesso:

ACESSO MOBILE

Hoje no Brasil a maioria dos acessos à 
internet já ocorrem por smartphones 
(mobile). Para empresas, isso aponta a 
importância de um layout responsivo, 
adaptável aos diferentes formatos de tela. 
Outras características são as páginas de 
carregamento rápido e tecnologias para 
experiências instantâneas, como os 
chatbots que oferecem atendimento em 
tempo real.

https://digitalland.com.br/
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ET PESQUISAS ONLINE

Um dos principais usos da internet hoje é a 
busca por termos de interesse do usuário. Seja 
para resolver um problema, encontrar 
um entretenimento ou realizar uma 
compra. Por isso, é importante trabalhar o 
SEO (otimização para mecanismos de busca), 
que é um conjunto de técnicas para ajudá-lo a 
ranquear suas páginas de acordo com palavras-
chave relevantes ao negócio.

CONSUMO DE INFORMAÇÕES 
RELEVANTES

Notícias, artigos, vídeos, podcasts e imagens, a 
variação de conteúdos é muito grande e se limita 
de acordo com a criatividade dos seus produtores 
e experiência esperada pela audiência. 

O consumo de informações é outro dos 
principais motivos que leva uma pessoa aos 
domínios web. As estratégias de marketing de 
conteúdo suprem essa necessidade ao mesmo 
tempo que cativam o prospect.

https://digitalland.com.br/blog/por-que-contratar-uma-consultoria-de-seo-pode-ser-um-otimo-negocio
https://digitalland.com.br/blog/producao-de-conteudo-supere-os-principais-desafios-de-criar-relevancia
https://digitalland.com.br/blog/producao-de-conteudo-supere-os-principais-desafios-de-criar-relevancia
https://digitalland.com.br/
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INTERAÇÕES NAS REDES SOCIAIS

Com as redes sociais, outra mudança brusca 
no comportamento foi a necessidade das 
pessoas estarem o tempo todo conectadas.
Com isso, surgiu também uma demanda: 
conseguir atender ao seu público em 
qualquer momento. Não há mais paciência 
para espera de resposta ou contato 
somente em horário comercial.

Por isso, além de usar canais de atendimento 
instantâneos, como já citamos, também é 
legal criar conteúdos e trabalhar campanhas 
para reforçar a imagem da marca e mostrar 
que você está ao lado do seu lead no 
momento que ele precisar.

USO DO E-MAIL

Essa tendência reforça de uma vez por todas 
que o e-mail não morreu — como foi comum 
algumas pessoas profetizarem que aconteceria 
com o crescimento das redes sociais.

Assim, ter o contato de e-mail do seu público 
significa que você consegue se comunicar 
de forma personalizada em uma mídia com 
excelente capacidade de monitoramento. 

Ao enviar um e-mail é possível 
descobrir se o usuário recebeu a 
mensagem, abriu e clicou —  
e, com isso, traçar boas estratégias  
de vendas.

https://digitalland.com.br/


COMPORTAMENTO 
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A seguir, abordaremos algumas mudanças que comprovam o quanto o comportamento social se 
transformou com a web.

DESCOBRINDO AS 
PRINCIPAIS MUDANÇAS

Conheça verdadeiramente a sua persona! Sim, 
hoje as pessoas são mais autênticas e querem 
se relacionar com as marcas que fazem parte 
do seu cotidiano. 

Por isso, é importante que sua 
empresa tenha uma personalidade 
e que todos os colaboradores sejam 
mensageiros dessa essência.

ACOMPANHANDO A NOVA 
EXPERIÊNCIA DE COMPRA

O alinhamento entre vendas e marketing 
e a coleta de informações com um CRM 
(software para a gestão do relacionamento 
com o cliente) são as principais estratégias 
para montar um ciclo de vendas enxuto e que 
gere uma experiência positiva para o 
usuário. Afinal, o cliente está cada vez mais 
exigente e espera ser atendido com eficiência 
e qualidade.

https://digitalland.com.br/
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PRODUZINDO OS CONTEÚDOS MAIS COMPARTILHADOS

Você já sabe sobre o que a sua audiência procura, agora resta entender como entregar essas informações 
valiosas para ela, correto? Então aposte na diversidade, afinal, essa é a melhor estratégia para entender o que 
gera maior engajamento. Por exemplo, um podcast tem alta aceitação no mundo dos negócios e produtos 
podem ampliar sua apresentação com vídeos. Alguns formatos de conteúdo que vale a pena investir:

 » e-books e webinários para 
apresentar ideias valiosas  
ou lançar produtos;

 » imagens e infográficos para  
divulgar conceitos;

 » artigos e áudios para nutrir os leads 
com informações e curiosidades;

 » vídeos para apresentar  
produtos ou melhorar a interação 
com a audiência.

https://digitalland.com.br/


CONCLUSÃO
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Este foi o nosso e-book sobre o 
comportamento das pessoas na internet. 
Você deve ter percebido como os usuários 
mudam seu comportamento no meio 
digital, tanto quanto a internet modifica a 
personalidade deste usuário. É importante 
lembrar que esse é um movimento recente 
e ainda estamos iniciando processos de 
reflexão sobre o uso excessivo da web.

Entretanto, no mundo dos negócios, 
conhecer sobre esse campo da psicologia 
serve como ferramenta para oferecer as 
estratégias que terão o melhor resultado, 
maior engajamento e satisfação do 
público. Monitore as informações relevantes 
e tenha o cliente como ponto de partida 
para desenvolver seus produtos, serviços, 
estratégias de marketing e vendas!

https://digitalland.com.br/
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A Digital Land transforma empresas através de
projetos e estratégias digitais.
Queremos ampliar os efeitos de sua marca para
promover novos negócios e relacionamentos.

OQ é uma plataforma digital de gaminfluencer: um modelo 
que alia a enorme capacidade de engajamento e motivação do 
gamification com o poder de convencimento e grande impacto 
do Influencer Marketing. O formato híbrido transforma 
colaboradores e clientes em social sellers das empresas nos 
meios digitais, acelerando o ciclo de vendas e cortando custos 
de aquisição enquanto converte e fideliza consumidores. A 
tecnologia gera métricas mensuráveis, provoca recorrência e 
proporciona uma experiência de compra e venda inédita. 

https://www.facebook.com/DigitalLandEstrategias
https://twitter.com/digitalland_
http://www.oqdigital.com
http://digitalland.com.br/blog
https://digitalland.com.br/

