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Consequência de Digitalização de Processos

Conversão de 
informação analógica 
para formato digital

("Digitization")

Processo de mudança 
viabilizado por 

informações em formato 
digital

("Digitalização")

Efeito ou a consequência 
da digitalização de 

processos de negócios
("Transformação

 Digital")

É sobre o cliente e as suas expectativas! Estamos 
vivendo na Era do Cliente, em que o diferencial 
competitivo das empresas está em conhecer e 
conectar-se com os clientes de forma inovadora.

Transformação digital

Transformação digital é uma prioridade?



Consciência da mudança

Aspiração ambiciosa e de 
longo prazo
Vinculado à estratégia de 
negócio
Centralidade do Cliente

Oportunidades de
crescimento

Roadmap especifico

Marketing e vendas 
digitais

Jornadas do cliente

Dados e Analytics

Modelos e plataforma 
tecnológica
Foco na geração de valor

Estrutura

Colaboração entre 
negócio e tecnologia
Talentos

Proficiência em Analytics
e Digital

Governança e métricas

Estrutura

Teste e aprendizado 

Experimentação 

Colaboração interna 

Orientação externa 

Mentalidade baseada em 
dados

O A&DQ mensura a maturidade digital de uma empresa em
Analytics e Digital em 4 dimensões e 22 práticas

Estratégia Capacidades Organização Cultura
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AWARENESS 

ACQUISITION

ACTIVATION 

RETENTION 

REFERRAL 

REVENUE

AWARENESS 

ACQUISITION

ACTIVATION 

RETENTION 

REFERRAL 

REVENUE

Growth não é marketing digital;

Growth é uma constante busca pelas oportunidades 
de melhoria e crescimento no negócio;

Growth vs Marketing



Geração de Leads 
qualificados
(Marketing)

Conversão de Leads 
em clientes

(Vendas)

Manutenção e 
retenção dos clientes

(Produto/CX)

Fluxo de conversão



Visitas na Landing
Page

Inícios de 
preenchimento de 
formulário

Finalização de 
preenchimento de 
formulário

Qualidade do Lead

Quantidade de leads 
qualificados

Quantidade de 
entrevistas 
marcadas

Quantidade de 
visita/processo
seletivo feitas
Taxa de conversão 
das entrevistas

Adaptação do 
estudante ao 
ambiente escolar

Expectativa X 
Realidade - quanto a 
qualidade do 
produto. 

Satisfação do 
cliente (NPS)

LEADS GERADOS CONVERSÃO DE 
LEADS EM CLIENTES

RETENÇÃO DO 
CLIENTE

Diagrama de processo de causas e efeito



CANAL

MODELO

PRODUTO

MERCADOOS 4
PILARES



O Product Market fit é o primeiro passo de qualquer 
processo de Growth e significa que você conseguiu 
provar que criou um produto que atende uma 
demanda real do mercado.

Fit de Produto e Mercado

FIT

MARKET

PRODUTO

PREÇO



Cada modelo de negócios possui uma complexidade, custo e 
capacidade de geração de valor distinta, e isso significa que
você precisa ter canais de distribuição que sejam compatíveis
como
modelo para manter um bom unit economics.

Cada produto tem canais onde ele terá maior ou menor dificuldade 
de distribuição devido à características do produto em si.

O Product Market fit é o primeiro passo de qualquer processo de 
Growth e significa que você conseguiu provar que criou um produto 
que atende uma demanda real do mercado.

O mercado alvo impacta o modelo de negócios adotado, você não 
vende um produto Enterprise da mesma forma que vende um 
produto B2C de consumo no varejo.

Fit de Canal e
Produto

Fit de Produto e
Mercado

Fit de Modelo e

Mercado

Fit de Modelo e

Canal
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AQUISIÇÃO VS
RETENÇÃO



Todo processo de Growth resume a dois grandes 
pontos:

- Atrair novos clientes;

- Reter os clientes atuais.

Existem alguns pontos para se pensar na 
hora de escolher o que priorizar o seu 
negócio.

- Nenhum negócio pode ter uma retenção 
ruim;
- Enquanto você crescer mais rápido que o 
mercado, você deveria focar em aquisição 
com alavanta de geração de valor.

Aquisição vs Retenção Como priorizar?



- Por meio da análise de

retenção;

- Por meio de uma análise MHS;

- Por meio de uma análise de

NPS; - Falando com os clientes.

Quando pensamos em retenção, estamos na verdade avaliando o Product Market
Fit do seu negócio, e para pensar em Growth precisamos garantir que esse pilar da
estratégia esteja bem ajeitado.

Isso dito, temos 4 grandes formas de mensurar o PMF:

Avaliando a Retenção ou Product Market Fit



PMF por retenção

- Métrica de valor: qual a ação que o seu cliente faz para gerar valor no
negócio?

- Frequência de uso: de quanto em quanto tempo o seu cliente deveria
executar a ação de valor?
Ex: o Facebook acompanha diariamente e mensalmente, jå o AirBnb
anualmente.

Ex: Facebook considera acessos, um e-commerce pedidos e o AirBnb Reservas.

Para avaliar a sua retenção você precisa definir duas coisas:



EMPRESA/SEGMENTO MÉTRICA DE VALOR FREQUÊNCIA IDEAL



PMF por retenção
Para avaliar a sua retenção você precisa definir duas coisas:

- Uma vez que você definiu a sua métrica de valor e frequência, você precisa
entender o que é uma boa retenção.

- Na tabela de exemplo temos algumas referências que você pode utilizar, porém,
outra conta útil é a de PayBack Time.



OUTROS

MEIOS DE

IDENTIFICAR

PMF



Payback Time

- O Payback Time é muito útil para empresas que decidiram inovar, e indicão tempo
que leva para o cliente se tornar lucrativo, ou seja: LTV/CAC > 1

 

- Via de regra, você deveria buscar ter um payback time:
- Por meio da análise de retenção:
- Por meio de uma análise MHS:
- Por meio de uma análise de NPS:
- Falando com os clientes. 



PMF por MHS
Outra forma de mensurar o PMF é por meio do Must Have Score ou MHS.

- Consiste em fazer a seguinte pergunta ao seu cliente:
“Como você se sentiria se não pudesse mais usar o produto X?"

Respostas possiveis:
- Muito desapontado:
- Um pouco dkesapontado:
- Não faria diferença
- Não sei responder/já náo uso mais

 
- Você quer ter 40% de pessoas respondendo "Muito Desapontado".



- Promotores: Notas 9 e 10
- Neutros: Nota 7 e 8
- Detratores: Nota 6 ou menos

- Outra opção de mensurar o PMF do seu produto é via NPS.

- O NPS consiste na pergunta "De 0 a 10 qual a chance de você recomendar
o meu produto para um amigo ou parente?"

 
- As pessoas dão a nota, e são divididas como:

MHS vs NPS



- Zona crítica;
- Zona de aperfeiçoamento;
- Zona de qualidade;
- Zona de excelêncla;
- Um produto com um bom PMF deveria estar na zona de qualidade, porém, se você 
estiver na média do seu mercado, mesmo que ela seja inferior à zona de qualidade, já é 
um borm indicativo.

- O valor do NPS é a subtração do % de promotores-o % de detratores.

- Você observa em qual zona do NPS você está.

MHS vs NPS



- O problema de usar o NPS é que ele mede a satisfação e não impacto do seu
produto na vida do cliente.

 
- Assim, um NPS alto nem sempre é uma situação onde o dliente vai ficar com
você, já o MHS é.

 
- Um bom exemplo é a situação do Itaú vs Nubank

MHS vs NPS



- Por fim, uma última forma de você validar o
PMF é perguntando para os seus clientes.

 
- Não recomendo por ser muito dificil as
pessoas serem sinceras nas respostas.

Conversa com os clientes



CANAIS DE
AQUISIÇÃO



Funil tradicional



Escala de
Consciência

Funil de Marketing e
Vendas para

Instituições de Ensino



CANAIS DE
TRAÇÃO



Uma vez que você entenda que você precisa escalar o seu negócio como 
alavanca de crescimento por meio da aquisição de clientes, a primeira 
pergunta é: por onde?

Ou seja, quais canais usar?

Como priorizar os canais de atuação?



E começamos então, entendendo que existem muitos canais
possíveis.

 

1. Marketing Viral11. Targeting Blogs
2. Relações Públicas12. BD
3. Relações Públicas Não 13. Vendas
Convencionais14. Programa de Afiliados
4. SEM15. Plataformas existentes
5. Anúncios em redes 16. Trade Shows
sociais e mídias de display17. Eventos
6. Mídia Offline18. Palestras
7. SEO19. Construção de
8. Marketing de ConteúdoComunidade
9. Email Marketing
10. Engineering as 
Marketing

OS 19
CANAIS DE

TRAÇÃO



A principal questão aqui é priorizar por qual canal começar, no livro é apresentado o Bullseye
Framework, e como o livro já fala dele, nāo vou abordar aqui.

Aqui eu vou abordar o "PCF" ou Product Channel FIT, que é composto por 4 componentes.

O framework de escolha



PRODUCT

CHANNEL FIT



Product Channel Fit

Assim como é importante encontrar o PMF, é importante que você encontre o 
PRODUCT CHANNEL FIT (PCF) do seu negócio.

- Nem, todo produto nasceu para ser vendido no instagram;

- O PCF muda com o tempo;

- Você deve encontrar uma boa relação entre 4 elementos.

Encontrando os canais corretos para seu produto crescer.



Os
componentes do
PCF



Organize os canais em uma tabela dando nota para os elementos que 
compõem o PCT, em caso de empate, desempate usando os critérios de maior 
nota na ordem: C > B > D >A

Framework de seleção de canais
Escolhendo os canais de forma organizada.



CRIANDO ESTRATÉGIAS

DE CANAIS



Moscow Framework
Uma outra forma de escolher os canais onde
você vai atuar como seu negócio.



Nessa tase do seu negocio, seu objetivo não e 
otimizar, mas sim, entender em qual canal atuar.

- Definir qual a sua métrica de tração (Receita,
Leads, Acessos, etc);

- Tenha o máximo possivel de ideias de como testar
cada canal;

 
- Priorize usando o ICE Score;

- Teste e entenda o potencial de cada canal.

Qual o seu objetivo agora?



Sistema de priorização de ideias para testes.

Organize suas ideias somando os fatores I + C + E, e priorize as com nota total mais alta,
em caso de empate, desempate usando os critérios na ordem: E > C > T

Ice Score



- Nenhum teste deve demorar mais do que 2 semanas;
- Nenhum teste deve custar mais do que R$5.000,00
(preferencialmente menos de R$3.000,00)
- Resista a tentação de otimizar os canais agora;
- Em canais que te permitam crescer pelo menos 10% a.m
(ldealmente 20% ou mais).

Cuidados que
você deve

tomar:



ACELERAÇÃO DO
CICLO DE
VENDAS



EXEMPLO DE MANUAL CONCEITUAL ESTRATÉGICO



10 MAIORES TENDENCIAS
QUE VALE A PENA
APOSTAR OU NÃO



Experiências híbridas

Adaptação à era sem cookies

01

02



Conteúdo baseado em dados

Custo-benefício de marketing de

conteúdo e SEO

03

04



Mudanças no streaming de vídeo

Evolução do social commerce

05

06



Novos tipos de influenciadores

Diversidade e inclusão no marketing

07

08



A urgência da responsabilidade

ambiental

Exploração do Metaverso e dos seus

impactos no comportamento

09

10
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