
Proposta de

Marketing Digital



Sobre a id5
Somos uma agência digital obstinada pela entrega dos 

melhores resultados para nossos clientes. Fundada em 1999 

em Alagoas, a id5 investe continuamente na capacitação de 

seu time e na melhoria de seus processos. 

Temos especialistas comprometidos com a oferta de soluções 

em em Marketing Digital, Desenvolvimento Web, Software 

House, Hospedagem e Infra.

Nosso time de Marketing Digital acumula mais de 10 anos de 

experiência na geração de resultados para clientes no 

Nordeste, Sul e Sudeste do Brasil. 



Conheça alguns dos nossos clientes



Vamos alcançar os 
melhores resultados?
Veja como.



SOLUÇÕES PARA O SEU NEGÓCIO

Consultoria de Marketing Digital

Conteúdo
Textos para blogs e institucionais
E-books
Infográfico
Fotos e vídeos
Google adwords
Rede de pesquisa e display
Social Ads
Instagram e Facebook 

Websites
Landing Pages 
Blogs
E-Commerces
Desenvolvimento web
Aplicativos móveis

Gestão de Redes Sociais
Gestão de E-mail Marketing
Automação de marketing

Ferramentas de pgtos online
Paypal
Pagseguro
Google AdSense

Intranet
Plataforma id5

PLANEJAMENTO

ATRAÇÃO

CAPTAÇÃO

RELACIONAMENTO

CONVERSÃO/VENDAS

ANÁLISE



Como a id5 ajudará ao GRUPO 
PINHEIRO a atingir seus objetivos
em ambientes digitais



Consultoria de Marketing Digital
Criação do plano de marketing através de entrevistas com o cliente. Com base nas informações levantadas, um consultor 
especializado indicará qual a melhor estratégia digital para o momento da empresa. Isso inclui quais os serviços a serem 
executados, cronograma das ações e indicadores para monitoramento dos resultados alcançados. 
Um grupo com os participantes das campanhas é criado e nele são postadas semanalmente relatórios de acompanhamento. 
Reuniões on-line ajudarão a fazer o alinhamento da equipe para manter a melhoria constante dos resultados alcançados 
mensalmente.

Etapas e Prazos Investimento
Considerar a data da contratação somada a
estimativa em dias úteis

1. Briefing (D+7)
2. Plano de Marketing (D+15)
3. Ajustes e Aprovação (D+18)
4. Relatórios Semanais
5. Reuniões de Alinhamento

Os valores podem ser negociados quanto forma de 
pagamento diante da quantidade de serviços contratados

Setup: R$ 500,00

Manutenção: R$ 400,00



Cards para Redes Sociais
Gestão de conteúdos para redes sociais com elaboração de planejamento, redação, criação, postagem e relatórios. 

Social Media com 2 redes sociais, geralmente são Facebook e Instagram. 

Não está incluso fotografia ou coberturas externas.

Pacote mensal. 

Etapas e Prazos Investimento
Considerar a data da contratação somada a
estimativa em dias úteis

1. Briefing (D+7)
2. Planejamento e Templates (D+14)
3. Aprovação
4. Produção de Conteúdo (D+15)
5. Produção de Peças
6. Agendamento
7. Relatório

Os valores podem ser negociados quanto forma de 
pagamento diante da quantidade de serviços contratados

Setup:  R$ 400,00

Manutenção (15 cards): R$ 1000,00
Manutenção (30 cards): R$ 1200,00

*Manutenção: Contempla a criação do pacote de cards 
contratados + 1 sessões fotográficas mês.



Social Ads
Por meio do Ads, é possível criar anúncios estáticos, gifs, em carrossel ou em vídeo (produção a parte), que vão impactar o seu 

público-alvo no feed de notícias. Os anúncios patrocinados tem um alto poder de segmentação. Publicidade em até 2 redes 

sociais, e com valor de veiculação a ser definido no planejamento da campanha.

Etapas e Prazos Investimento

Considerar a data da contratação somada a
estimativa em dias úteis

1. Briefing (D+7)
2. Pedido de Inserção (D+14)
3. Artes
4. Aprovação (D+15)
5. Configuração de Agendamento
6. Monitoramento
7. Relatório

Os valores podem ser negociados quanto forma de 
pagamento diante da quantidade de serviços contratados

*Setup   -  $ 600,00 1x
             **Gestão - $ 500,00 mensal         

                                                                   ***Mídia   -  $ 600,00 mensal

*Setup: Setup  estruturar  campanha, criar  grupamento de palavras 
chaves, segmentar no público alvo, região, e demais variáveis.
** Gestão: acompanhamento de  campanha diariamente, analisando 
os custos das palavras chaves,.pra verba investida em mídia durar 
maior tempo possível. O valor de gestão pode ser ajustado para 30% 
em cima do valor de mídia investido no mês, para um investimento 
mínimo de  R$ 600,00/ mêe.
*** Mídia: Valor investido no Google/ face, com a compra dos espaços 
publicitários.



Website Institucional
Desenvolvido em WordPress. 
Compatíveis com dispositivos móveis. 
Otimizados para buscadores (SEO). 
Integrados com ferramentas de monitoramento. 
Integrados com redes sociais. 
Configurado no Analytics, no Google Meu Negócio e no Search Console

Etapas e Prazos Investimento

Considerar a data da contratação somada a
estimativa em dias úteis

1. Briefing (D+7)
2. Interface Gráfica (D+20)
3. Aprovação Interface Gráfica
4. Conteúdo
5. Implantação (D+50)
6. Ajustes e Aprovação Final
7. Treinamento
8. Publicação (D+60)

Os valores podem ser negociados quanto forma de pagamento 
diante da quantidade de serviços contratados

Implantação: R$ 4.000,00
                Manutenção: R$ 200,00

*Manutenção contempla:
A hospedagem do site; Manutenção corretiva (caso identifiquemos algum 
erro no abastecimento); Manutenção preventiva (os nossos sites passam 
diariamente por sistemas de segurança,  tipo filtros que identificam algum 
possível erro, preventivo); Monitoramento do site (para que ele se mantenha 
sempre ativo, sem quedas,  e relatório de resultados por semana); 5k em 
créditos de e-mail marketing; 2h de manutenção mensal (manutenção 
mensal  no caso da criação de algum banner, se precisar inserir algum 
formulário para preenchimento,  e qualquer suporte para dúvidas quando o 
site estiver sendo alimentado).



Website Ecommerce
Os projetos já são integrados a ferramentas de SEO e Redes Sociais e incluem funcionalidades específicas do seu segmento para 

que você possa atender às necessidades do seu cliente.  O método de entrega utilizado é o correios, se for necessário integração 

com transportadora, será preciso validar desenvolvimento de integrador a parte. 

Etapas e Prazos Investimento

Considerar a data da contratação somada a
estimativa em dias úteis

1. Briefing (D+7)
2. Arquitetura da Informação (D+14)
3. Interface Gráfica
4. Aprovação Interface Gráfica
5. Implantação (D+15)
6. Conteúdo
7. Ajustes e Aprovação Final
8. Treinamento
9. Publicação

Os valores podem ser negociados quanto forma de pagamento diante da 
quantidade de serviços contratados

Implantação: R$ 5.000,00
                 Manutenção: R$ 400,00

*Manutenção contempla:
A hospedagem do site; Manutenção corretiva (caso identifiquemos algum erro no 
abastecimento); Manutenção preventiva (os nossos sites passam diariamente 
por sistemas de segurança,  tipo filtros que identificam algum possível erro, 
preventivo); Monitoramento do site (para que ele se mantenha sempre ativo, sem 
quedas,  e relatório de resultados por semana); 5k em créditos de e-mail 
marketing; 2h de manutenção mensal (manutenção mensal  no caso da criação 
de algum banner, se precisar inserir algum formulário para preenchimento,  e 
qualquer suporte para dúvidas quando o site estiver sendo alimentado).



Conteúdo Site
O conteúdo de um site, blog, notícias deve estar alinhado com os interesses do seu público, estabelecendo relevância. Produzimos conteúdo 

gráfico, em texto. Valor definido por lauda.

Etapas e Prazos Investimento

Considerar a data da contratação somada a
estimativa em dias úteis

1. Briefing (D+7)
2. Produção de texto (D+15)
3. Aprovação dos textos
4. Publicação

Os valores podem ser negociados quanto forma de 
pagamento diante da quantidade de serviços contratados

03 laudas: R$ 900,00 



Google Adwords
O valor de implantação servirá para criação da campanha que será desenvolvida nos anúncios. A mensalidade é a gestão das 

campanhas + o valor percentual investido em cada campanha. O valor a ser investido mensalmente é decidido pelo cliente.

Etapas e Prazos Investimento

Considerar a data da contratação somada a
estimativa em dias úteis

1. Briefing (D+7)
2. Planejamento (D+14)
3. Artes
4. Configuração e Agendamento
5. Monitoramento (D+15)
6. Relatório

Os valores podem ser negociados quanto forma de 
pagamento diante da quantidade de serviços contratados

*Setup   -  $ 600,00 1x
             **Gestão - $ 500,00 mensal         

                                                                   ***Mídia   -  $ 600,00 mensal

*Setup: Setup  estruturar  campanha, criar  grupamento de palavras 
chaves, segmentar no público alvo, região, e demais variáveis.
** Gestão: acompanhamento de  campanha diariamente, analisando 
os custos das palavras chaves,.pra verba investida em mídia durar 
maior tempo possível. O valor de gestão pode ser ajustado para 30% 
em cima do valor de mídia investido no mês, para um investimento 
mínimo de  R$ 600,00/ mêe.
*** Mídia: Valor investido no Google/ face, com a compra dos espaços 
publicitários.



Blog
O blog é o melhor canal de comunicação e divulgação de conteúdos para o seu público alvo. Conte conosco para criar a plataforma que vai 

suportar sua estratégia de Marketing de Conteúdo. 

4 publicações ao mês, com planejamento definidos juntamente com o  cliente.

Etapas e Prazos Investimento

Considerar a data da contratação somada a
estimativa em dias úteis

1. Briefing (D+7)
2. Aprovação (D+15)
3. Textos semanais
4. Publicação semanal

Os valores podem ser negociados quanto forma de 
pagamento diante da quantidade de serviços contratados

Setup:  R$ 400,00

Manutenção: R$ 800,00



CONSIDERAÇÕES FINAIS

● Valor de setup pode ser dividido em até 2 parcelas.
● O valor de manutenção é pago através de boleto iniciando 30 dias após início do serviço, e contempla:

○ servidor de hospedagem do site, com backup, SSL
○ manutenção corretiva (para correção ou ajuste ocasionado pelo código ou inserção de conteúdo);
○ manutenção preventiva (os nossos sites passam diariamente por sistemas de segurança, “ filtros” 

que identificam algum possível erro, preventivo);
○ evolução e atualização dos plugins utilizados no projeto;
○ monitoramento do site (para que  se mantenha sempre ativo, e com envio de relatório de resultados 

semanal);
○ 02 horas de criação (que pode envolver produção de banner, criação de algum novo formulário.)
○ 5000 créditos/mês para envio de email marketing (isso significa dizer que são 5000 emails)

● Está incluso toda a infraestrutura de tecnologia necessária para funcionamento das lojas virtuais, incluindo 
servidores, certificados de segurança, integração com gateways de pagamento e importação e exportação 
de dados.

● O investimento em mídia deve ser pago diretamente para o fornecedor, e o valor vai depender do 
planejamento de marketing



Vamos começar?


