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NUNO MARQUES

Co-Fundador | Marketing & Project Manager na GROOVIT 

Digital Marketing Strategist

Consultor | Formador
§ Co-Fundador da GROOVIT – Digital Marketing Consulting, onde desempenha funções de Digital 

Marketing Strategist e Gestão de Projetos;

§ Colaboração com outras Agências de Comunicação

§ Desenvolve atividade em empresas como Consultor e Formador nas áreas de Estratégia | 

Marketing e Comunicação | Marketing Digital | Gestão de Marcas;

§ Integra a equipa de Consultores e Formadores em Associações Empresariais (IPN, NERLEI, 

ASSIMAGRA, CTCV, AIRO, CATIM, CESAE, ADL, ACILIS, APCMC, ACIFF, AEC, ACISO.)

§ Formador na ANJE, CESAE, FLAG e GALILEU

§ Pós-Graduação em Marketing Digital pelo IPAM – Instituto Português de Administração de 

Marketing;

§ Master Marketing Digital 360

§ Licenciatura em Gestão Industrial pela Universidade Católica Portuguesa;

§ Investe no desenvolvimento de conhecimento e especializações em áreas como Social Media 

Marketing, Content Marketing e Digital Branding Strategy.

§ Praticante de Bodyboard desde os 11 anos de idade, com forte ligação ao mar, à natureza e à 

cidade da Figueira da Foz;

§ Serve-se da música como inspiração - Produção musical e Baixista;



PORQUÊ O
CANAL ONLINE?



ACTUALMENTE

VIVEMOS ONLINE



Desde (ano) 2000
Nasce uma nova estrutura na Web 

com DOIS SENTIDOS e feita em 

conjunto.

www
> Interacção com o 
utilizador

COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR ONLINE



Comportamento Online

www

Permite em muitos casos, uma relação 
“one-to-one” entre o publico e a marca.

COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR ONLINE



Comportamento Online

Qual a principal diferença no comportamento 
dos consumidores offline e online?

COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR ONLINE



Comportamento Online

Os anunciantes procuram quem os ouça, 
lhes preste atenção e siga as suas recomendações.

TV, rádio, revistas, jornais…

Utilizadores PASSIVOS

COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR ONLINE



Comportamento Online

“A revolução liderada pela Google.”

Utilizadores ACTIVOS

A Google e outros motores de busca enviam 
visitantes que PROCURAM informação.

COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR ONLINE



Comportamento Online

São utilizadores que se esforçam
activamente na pesquisa de 
respostas.

Utilizadores Activos:

COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR ONLINE



Comportamento Online

Utilizadores Activos:
> Bastante valiosos, pois estão disponíveis 

para, conhecer:

> a mensagem

> os produtos

> as ideias

COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR ONLINE



Comportamento Online

O link e a pesquisa criaram 
meios para: 

encontrar seja o que for;
contactar seja quem for.

COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR ONLINE



Portugal em janeiro de 2021

8,58 milhões de utilizadores de 
Internet

O número de utilizadores de Internet 
aumentou 62K (+ 0,7%) entre 2020 e 
2021.

Taxa de penetração da Internet de 
84,2%

Passa diariamente em média 7h20m 
na internet através de todos os 
dispositivos

Comportamento OnlineCOMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR ONLINE

Fonte: DATAREPORTAL



Comportamento OnlineCOMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR ONLINE



Comportamento OnlineCOMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR ONLINE



Comportamento OnlineCOMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR ONLINE



Comportamento OnlineCOMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR ONLINE



Comportamento OnlineCOMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR ONLINE



Comportamento OnlineCOMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR ONLINE



COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR ONLINE

Pesquisam online para comprar offline 

- ROPO (Research Online – Purchase Offline)
Pesquisam offline para comprar online 

- SHOWROOMING
- MAIOR ACESSO A INFORMAÇÃO | RELACIONAM-SE COM AS MARCAS | CRIADORES DE INFORMAÇÃO 

SOBRE EXPERIÊNCIAS COM PRODUTOS E MARCAS



COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR ONLINE

Consumidores pesquisam online para 
comprar offline

Utilizadores de Internet pesquisam no ambiente on-line
para comprar no offline - efeito ROPO (Research Online 
– Purchase Offline)



COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR ONLINE

Consumidores pesquisam offline para 
comprar online

O conceito Showrooming – pesquisar offline e comprar 
online – está a crescer porque os consumidores já 

perceberam as diversas vantagens de comprar online.

Uma das grandes barreiras da venda online é a 
impossibilidade de manusear um produto. Essa barreira é 
contornada através da “pesquisa offline”. Outra questão 

que tem levado o consumidor a optar pela compra online 
tem a ver com o preço. 



Planeamento e Pesquisa https://www.thinkwithgoogle.com/

COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR ONLINE



Planeamento e Pesquisa – Google Trends
https://trends.google.com/trends/

COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR ONLINE

Explorar tópicos de pesquisa para auxiliar 
a tomada de decisão:
• Volumes de pesquisa
• Termos (plural/ singular, com erros 

ortográficos?)
• Marcas
• Tipos de produtos/serviços
• Áreas de negócio
• etc



PESQUISA DE MERCADO
Explore os volumes de pesquisa | www.google.com/trends/explore

COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR ONLINE



COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR ONLINE

Encontrar tendências de conteúdo
Análise de tendências



ESTRUTURA 

PLANO DE MARKETING

ESTRATÉGIA DE MAKETING E COMUNICAÇÃO

Estratégia

Táctica

Operacional

Diagnóstico da situação
SWOT

Definição de objetivos
Segmentação

Posicionamento

Marketing – Mix
Plano de Ações
Avaliação de controle



ANÁLISE INTERNA

Analisar a Envolvente Interna
• Descrição da marca/empresa e caracterização dos produtos/serviços

• Orientação estratégica (Missão, Visão e Valores) | Posicionamento | Marketing-Mix | Propriedades de 

comunicação online e offline | Pontos fortes e fracos

• Modelo de negócio que a empresa trabalha offline e/ou online. Se o modelo for e-commerce (B2B e/ou 

B2C) caracterizar: produtos vendidos, fluxos de logística, financeiro, intermediários, etc.

• Histórico e evolução dos objetivos

• O que correu bem e menos bem

• Planos de ação e orçamentos

• Perspetivas de desenvolvimento futuro



ANÁLISE EXTERNA

Analisar a Envolvente Externa
• Em que mercado estamos inseridos? PEST(LA)
• Como se comporta a nossa concorrência? Benchmarking
• Tendências de Mercado
• Análise de Mercado
• Parceiros – identifique influenciadores e parceiros que o poderão ajudar a alavancar 

negócios, networking e com os quais seja possível abordagens win-win.
• Como se comporta o utilizador?



ANÁLISE EXTERNA

ANÁLISE PEST(LA)



ANÁLISE EXTERNA

ANÁLISE CONCORRÊNCIA
Descrição | Posicionamento | Marketing Mix | Propriedades de 
comunicação online e offline | Pontos fortes e fracos (matriz de 
comparação)



ANÁLISE EXTERNA

ANÁLISE MERCADO
Evolução do mercado | Dimensão do Mercado | Previsão de 
crescimento | Caracterização do Mercado



ANÁLISE EXTERNA

ANÁLISE MERCADO



ANÁLISE EVOLVENTE INTERNA E EXTERNA

ANÁLISE SWOT

PONTOS FORTES 
Strength

PONTOS A MELHORAR 
Weakness

OPORTUNIDADES
Opportunitys

AMEAÇAS
Threats
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DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS

Definição de vários tipos de objetivos 
alinhados com a realidade e estratégia 
atual da empresa:

• Top-level: mais abrangentes para 
perceber como o seu negócio pode 
beneficiar do digital

• Mid-long: para ajudar a comunicar a 
transformação necessária numa 
organização

• Específicos: SMART

Specific - Especificar de forma clara o que deseja fazer.S

M

A

R

T

Measurable - Quantificaro que se pretende

Achievable –Metas possíveis de alcançar na atual conjuntura

Realistic -objetivos realistas em função de recursos disponíveis

Time Bound -intervalotemporal para cadaobjetivo



DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS

Alguns exemplos:
• Captar novos clientes
• Fidelizar os atuais clientes
• Converter leads em clientes
• Criar um maior reconhecimento da marca
• Vender produtos/serviços
• Criar uma maior interação cliente/empresa
• Gerar tráfego para o website/ Loja online
• Envolvimento com influenciadores
• Angariar Leads (potenciais clientes)
• Downloads
• Vendas



SEGMENTAÇÃO

Sexo
Faixa Etária
Nível 
Académico
Classe

Perfil
Gostos e 
preferências

Pressupostos da segmentação
• Mercado de nichos;
• Não podemos agradar a todos;
• Quanto mais e melhor 

segmentamos o mercado, melhor 
conhecemos o nosso público-alvo

“Não sei qual é o segredo do sucesso 
mas sei que o segredo do fracasso é 
querer agradar a todos!”



SEGMENTAÇÃO

Para quem se dirige a nossa 
comunicação e dinâmica 
comercial?
• Consumidor
• Prescritor
• Comprador/ Revendedor
• Decisor
• Influenciador



SEGMENTAÇÃO

Construção de Personas

Porquê criar 
Personas?

• As personas são representações da minha audiência/cliente, e tem como 

objetivo detalhar os seus gostos, desafios, interesses, hábitos, entre outros. 

• Permite conhecer o meu cliente tipo com maior profundidade e com isso, 

ajustar e facilitar a comunicação

• Permite dar uma resposta direta às necessidades e interesses.

Nota: Não criar mais que 3 a 4 personas 



SEGMENTAÇÃO

Construção de 
Personas?

Quem são os meus potenciais clientes (são os atuais?)?  Género, intervalo de idade, escolaridade e ocupação se for 
relevante (profissão/função profissional, estudante, desempregado, etc), onde vive/localização se for relevante, hobbies se for 
relevante, outros. Do nosso mix que produtos/serviços procura.

Objetivos tem? Que benefícios/ atributos procuram nos produtos/serviços. Qual o motivo de usarem o nosso produto ou serviço? Que expectativas têm dos nossos 
produtos/serviços. Quais suas dores? Que problemas e necessidades ela quer resolver? Quais suas frustrações? Que desejos tem e que parece que não consegue 
realizar? Quais são seus sonhos? O que mais deseja em sua vida?

Quais são os desafios? Quais os principais problemas/desafios/ dificuldades desta persona. Os desafios são as “pedras no meio do 
caminho” da sua persona e que dificultam o alcance dos objetivos citados anteriormente

Como podemos ajudar? Quais os assuntos da minha área de negócio que podem ser do seu interesse. Qual o papel da nosso 
marca, produto e/ou serviço nos seus objetivos e desafios? Onde podemos melhorar a sua vida. 



SEGMENTAÇÃO

Construção de 
Personas

Questões base para construção de personas:

• Com quem se relaciona?

• Que atividades/hobbies pratica?

• Que produtos/ serviços procura?(Listar apenas os Produtos/Serviços) 

• "Que atributos procuram no produto/ serviço?(preço baixo, qualidade, design, conforto, garantias, 

exclusividade, conveniência, discrição,  etc.)"

• Que tarefas/ objetivos/ desejos estão tentar realizar e concluir?.

• Que problemas estão tentar resolver ou que necessidades procuram satisfazer?

• O que gosta? O que não gosta?



SEGMENTAÇÃO

Construção de 
Personas

• O que precisa? (Experiências? Soluções? Aconselhamento?) 

• Que receios tem a nível pessoal e/ou profissional? (Descrever situações negativas e 

desagradáveis, custos indesejáveis, riscos relacionados com a experiência que o cliente poderá 

ter antes, durante e depois de adquirir o produto/ serviço. Refletir sobre casos vindos da 

concorrência e do próprio sector).

• Que benefícios procura? (Que tipo de utilidade funcional, ganhos sociais e pessoais, emoções 

positivas, redução de custos, etc)

• Que garantias procuram?

• Onde se informa (focar na procura de informação e opinião sobre os produtos/ serviços)?

• Estão detetados "Opinion Makers“ ou alguém que costume influenciar a tomada de decisão?



SEGMENTAÇÃO

Construção de 
Personas



SEGMENTAÇÃO

Construção de 
Personas



SEGMENTAÇÃO

Construção de 
Personas



SEGMENTAÇÃO

Ferramentas de apoio à

Construção de 
Personas?



SEGMENTAÇÃO | CUSTOMER PROFILE CANVAS 

http://businessmodelalchemist.com/blog/2012/08/achieve-product-market-fit-with-our-brand-new-value-proposition-designer.html



POSICIONAMENTO

Como posiciona os seus serviços e produtos 
online na mente do cliente? Defina a sua 
proposta de valor online.

Identificação – identificar uma oportunidade 
para servir um determinado alvo melhor do que 
qualquer outra empresa

Diferenciação – que características distintivas 
estão associadas à nossa marca, produtos ou 
serviços? 

VALOR = (BENEFÍCIOS RACIONAIS + BENEFÍCIOS EMOCIONAIS) / PREÇO

POSICIONAMENTO



POSICIONAMENTO

A forma como os atuais e potenciais 
consumidores percebem a marca em relação à sua 
concorrência

Ou, a definição de Al Ries e Jack Trout
A batalha na mente (e coração) do consumidor



POSICIONAMENTO

Diferenciação através do Produto



POSICIONAMENTO

Diferenciação através dos Serviços Associados



POSICIONAMENTO

Diferenciação através dos Canais de Distribuição



POSICIONAMENTO

Diferenciação através dos Canais de Comunicação



POSICIONAMENTO

Diferenciação através do Preço



POSICIONAMENTO

Diferenciação através do Design



POSICIONAMENTO

Diferenciação 
através das 
Pessoas



POSICIONAMENTO

Reposicionamento

O reposicionamento da TESCO teve 
como objetivo ser reconhecida pela 
acessibilidade aos pontos de venda e 
pelo serviço ao cliente como agente 
facilitador de uma vida melhor 
através de uma melhor experiência 
nos pontos de venda.



POSICIONAMENTO

Reposicionamento

O reposicionamento da Johnson & Johnson 
teve como objetivo alargar os seus produtos 
para além do seu target de nicho de cuidados 
para bébé para um segmento onde estão os 
pais e adultos.

Teve como argumento os benefícios para o 
bébé também eram aplicáveis a toda a família.



POSICIONAMENTO

Atributo – Características e especificações

Benefício – Serviços de suporte, resultados, garantias

Utilização – Para determinado Segmento-alvo



POSICIONAMENTO

COMO ATUA

As marcas constroem relações com os consumidores baseadas em sentimentos.

Os consumidores estabelecem um maior ou menor grau de afinidade com marcas 

baseadas nos sentimentos que elas lhes despertam.

- Conveniência

- Segurança

- Status

- Confiança

- Identificação

- “Sou eu”
Marcas fortes atingem esta relação com os seus consumidores



POSICIONAMENTO

Chipotle “Back to the Start”



MARKETING - MIX

Perspetiva da Empresa Perspetiva do Consumidor

Produto Necessidades e desejos 
(consumer wants and needs)

Preço Custo

Comunicação Perceção da proposta de valor

Distribuição Conveniência



MARKETING - MIX

PRODUTO

– Individualização;
– Personalização;
– Novas formas de apresentação (embalagem, vídeo, canais)
– Novos paradigmas do serviço após venda
– Atendimento personalizado



MARKETING - MIX

PREÇO

– Comparação em tempo real;

– Alterações e adaptações em tempo real;

– Formato leilão;



MARKETING - MIX

PREÇO

€5000
/ month

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

Value

€76 99
/ month

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

Core

€8550
/ month

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

Premium



MARKETING - MIX

ESTRATÉGIAS DE PREÇO
Preço Impar – Arredondamento (1,99€)

Preço promocional – Redução temporária do preço

Preço “isca” – Atrair clientes para o ponto de venda
Preço de volume – Pack´s, Cabazes..

Preço Sazonal – Redução por período do ano
Preço segmentado – Preços diferentes para segmentos diferentes

Preço para liderança – Menor preço do mercado

Preço dinâmico – Personalização do preço por cliente



MARKETING - MIX

DISTRIBUIÇÃO

– Redução do número intermediários;

– Conveniência;

– Venda directa (B2B e B2C);

Na Internet temos que estar disponíveis 24h/dia
7dias/semana, 365(6)dias/ano



MARKETING - MIX

COMUNICAÇÃO

– Canais Offline e Online

– Mercado de massas VS mercado de nichos;

– Comunicação one to one;

– Marketing de permissão;

– Entretenimento e Lazer;



MARKETING - MIX

COMUNICAÇÃO



AVALIAÇÃO DE CONTROLO

É importante associar orçamento, definir no tempo e indicadores simples 
e concretos, que façam sentido para a sua organização. Crie um Excel 
com todos os indicadores que precisa e resuma noutra folha um painel 
de controlo que lê e calcula os indicadores. 

• Google Analytics
• ROI
• Key performance indicatores (KPI): indicadores que ajudam a medir 

resultados



Marketing Digital representa a 

implementação de estratégias de 

marketing e comunicação através 

de diferentes canais digitais e de 

diferentes suportes tecnológicos.

O QUE É O MARKETING DIGITAL



INFORMAR

Encontre no Beachcam toda 
a informação útil e relevante 
sobre surf e desportos 
aquáticos, dados detalhados 
sobre as suas praias e locais 
turísticos de eleição.

CRIAR VALOR A COMUNICAR



PERSONALIZAR

Ferramenta The MAKE ROOM da 
Urban Barn para planear virtualmente
a dimensão/ configuração do espaço, 
colocar vários móveis e peças de 
decoração.

http://urbanbarn.icovia.com/icovia.aspx

CRIAR VALOR A COMUNICAR



ENSINAR E FORMAR

CRIAR VALOR A COMUNICAR



ENTRETENIMENTO E LAZER

CRIAR VALOR A COMUNICAR



STORYTELLING 
o papel das histórias na estratégia de comunicação 

CRIAR VALOR A COMUNICAR

“uma boa história, em regra, é que esta não procura ensinar algo de novo ao 
ser humano. Pelo contrário, uma grande história aborda assuntos e 
temáticas que estão presentes no nosso dia-a-dia ou que fizeram parte de 
um legado social, e que são conhecidos de todos nós.” João Miguel Lopes



PARTILHAR CONHECIMENTO

CRIAR VALOR A COMUNICAR



FREEMIUM!

CRIAR VALOR A COMUNICAR



ANÁLISE DE BOAS PRÁTICAS/ INSPIRAÇÃO

Google Trends - Explorar pesquisas em torno de um 
termo de pesquisa

Answer the Public - Explorar tendências de 
pesquisa recentes

BuzzSumo - Explorar tendências de conteúdo e 
entender o padrão de comportamento com o mesmo



O canal 
digital veio 
introduzir 
mais 4 P’s no 
mix de 
marketing

MARKETING-MIX | COMUNICAÇÃO DIGITAL



Personalização – No canal digital é necessário 
conhecer e segmentar o público para que as 
informações relevantes sejam fornecidas de 
maneira personalizada. 
Propostas de valor associadas a soluções 
personalizadas são uma tendência que está a 
evoluir significativamente.
A oferta deve estar cada vez mais focada no que o 
consumidor precisa e nos momentos em que 
precisa.

MARKETING-MIX | COMUNICAÇÃO DIGITAL



Personalização

MARKETING-MIX | COMUNICAÇÃO DIGITAL



Peer-to-peer – Se uma das principais mais-valias 
da Web é o “boca-a-boca”, é importante que as 
Marcas facilitem e promovam esse 
comportamento. 
O consumidor confia mais nas recomendações 
fornecidas por outros consumidores, 
comunidades, conhecidos e amigos. 
Plataformas como redes sociais são essenciais, 
uma vez que o consumidor é um criador de 
opinião e é igualmente influenciado por outros. 
Nesse sentido, é interessante que as marcas 
considerem a socialização como uma das bases 
fundamentais de sua estratégia.

MARKETING-MIX | COMUNICAÇÃO DIGITAL



Participação – Os consumidores no online 
pertencem às Marcas, querem fazer parte da 
estratégia e querem sentir que são ouvidos e 
importantes para as decisões a tomar.
Oportunidades de implementar estratégias de 
marketing nas quais o público está envolvido na 
própria estratégia. Comunidades, sejam elas off-
line ou on-line, que permitem que os usuários 
participem e tenham sua própria voz.

MARKETING-MIX | COMUNICAÇÃO DIGITAL



Participação

MARKETING-MIX | COMUNICAÇÃO DIGITAL



Predictive Modeling – Um dos principais erros das Marcas 
que estão no digital é que não estão a aprender com as 
preferências do consumidor. 
Através da análise do comportamento do consumidor 
online, da monitorização e de estudos de mercado, é 
importante ser capaz de tirar“insights” para melhorar 
processos, produtos ou estratégias. 
Marcas sociais de sucesso como a Dell ou Starbucks já 
perceberam esta tendência e criaram plataformas para dar 
“voz” ao seu cliente, ajustando processos e produtos sempre 
que se justifique.

MARKETING-MIX | COMUNICAÇÃO DIGITAL



Predictive Modeling

MARKETING-MIX | COMUNICAÇÃO DIGITAL

Mobile Order & Pay app



WEBSITE/ PLATAFORMA E-COMMERCE

O WEBSITE É O ELEMENTO CENTRAL DE UMA 
ESTRATÉGIA ONLINE

• Enquadramento com estratégia e 
posicionamento pretendido no mercado 

• Conceito gráfico e de comunicação do site em 
função da lógica da marca 

• Conteúdos que credibilizem a marca, que 
reforcem o posicionamento e clarifiquem a sua 
proposta de valor. 

• Navegabilidade e acessibilidade 



MARKETING DE CONTEÚDO/ E-CONTENT



MARKETING DE CONTEÚDO/ E-CONTENT

WEB COPYWRITING (ESCRITA PARA WEB)

Como é que os 
utilizadores 
leem online?



MARKETING DE CONTEÚDO/ E-CONTENT

WEB COPYWRITING (ESCRITA PARA WEB)

Não leem, por 
norma scanerizam, 
pesquisam e reagem 
a estímulos CTA’s



MARKETING DE CONTEÚDO/ E-CONTENT

WEB COPYWRITING (ESCRITA PARA WEB)

OBJECTIVO WEBCOPY

USADO: Explicar, Informar, Persuadir, Entreter

AFECTA a forma como os utilizadores navegam no site
QUESTÃO FUNCIONAL

AFECTA a forma como interagem com a marca online
QUESTÃO EMOCIONAL



MARKETING DE CONTEÚDO/ E-CONTENT

VIDEO NA ESTRATÉGIA DE MKT DIGITAL

O Vídeo tem um forte poder sobre o utilizador

Tem um maior impacto quando comparado com a leitura do 
conteúdo online

A relação criada através do vídeo é mais pessoal, 
próxima, criativa e mais convincente



A IMPORTÂNCIA DA IMAGEM COMO FACTOR DE CONVERSÃO

A imagem é o principal factor de proximidade do cliente com a realidade 
palpável. 

Nas diferentes plataformas digitais como são os websites, esse factor é 
fundamental para o aumento da confiança do consumidor na sua empresa 
e no produto.

MARKETING DE CONTEÚDO/ E-CONTENT



EMAIL MARKETING

O QUE É O E-MAIL MARKETING?

Acções e estratégias de 
Marketing através da Internet, 
utilizando como meio o correio electrónico.

As estatísticas (tracking) 
são um elemento fundamental 

nesta estratégia. 



EMAIL MARKETING

O QUE É O E-MAIL MARKETING?

OBJECTIVOS

•Captar novos clientes

•Fidelizar os clientes actuais

•Criar um maior reconhecimento da marca

•Vender produtos/serviços

•Criar uma maior interacção cliente/empresa



SEM | SEO



SEM | SEO



SEM | SEO

O QUE É O SEARCH ENGINE MARKETING?

SEM – Search Engine Marketing ou Marketing nos 
motores de busca.

Conjunto de técnicas na internet que visam promover 
websites (marcas, produtos, etc) e outras 
propriedades digitais nos Motores de Busca. 

Resultados Pagos (SEM) - Anúncios Patrocinados 
(Google AdWords), Anúncios Sapo, Sponsored Sites.



SEM | SEO

Resultados 
Pagos



SEM | SEO

O QUE É O SEARCH ENGINE OPTIMIZATION?

SEO – Search Engine Optimization, ou Optimização
para Motores de Busca.

Conjunto de boas práticas e estratégias para evidenciar 
conteúdo. (importância de boas práticas SEO no copy
do site)

Potencializar e melhorar o posicionamento 
(indexação) de um website nos motores de busca (google)



LANDING PAGES

Características principais
Credibilidade

Design (atractivas e simples - maior credibilidade quando enquadrado 
com a temática)

Testemunhos (feedbacks positivos)

Reforço da ideia (integração de conteúdo anúncio/landing page)

Recolha de dados (não exigir demasiado)

Acção em 30 segundos (máximo)



LANDING PAGES



REDES SOCIAIS

PORQUÊ INVESTIR EM 
ESTRATÉGIAS DE SOCIAL MEDIA? 
(REDES SOCIAIS)

Os consumidores PARTILHAM sentimentos, 
necessidades e interesses!!!

A solução será estar presente e interagir sobre 
esses mesmos sentimentos, necessidades e 
interesses

O poder do ENGAGEMENT
e o efeito VIRAL

INTERAGIR

INFORMAR

COMUNICAR

INCENTIVAR

IMPRESSIONAR



sempre vivemos 
em redes

e agora também estamos 
online

SOCIAL MEDIA MARKETING 



o que nos une
relacionamentos afectivos ou profissionais

interesses e objectivos em comum
partilhar de ideias

SOCIAL MEDIA MARKETING 



O importante é:
Interacção (influência)

Conteúdo (relevância)

participação (engagement)

SOCIAL MEDIA MARKETING 



O importante é:
manter relacionamentos 
[manter e construir identidade / posicionamento]

aprendizagem
[planear, criar, monitorizar, mensurar e melhorar]

SOCIAL MEDIA MARKETING 



PORQUÊ AS PESSOAS SEGUEM 
SITES, MARCAS OU EMPRESAS?

Mais do que saber como funcionam as redes sociais, é 
importante saber como funcionam as pessoas.

O “segredo” do sucesso nas redes sociais, é perceber 
exatamente isto e basear toda a abordagem a 
pensar nas pessoas.

SOCIAL MEDIA MARKETING 



COMO É QUE SABEMOS COMO FUNCIONAM AS 
PESSOAS?

Monitorização de Insights (estatísticas) nas diferentes 
plataformas. (Facebook, LinkedIn, Youtube, Slide Share, etc)

SOCIAL MEDIA MARKETING 



OBJECTIVOS PARA A PRESENÇA 
NAS REDES SOCIAIS

• Educar – Gera bastante impacto, especialmente junto daqueles que 

ainda não conhecem os produtos, serviços ou ideias que estão a ser 

apresentados.

• Entreter – Todos precisamos de algum humor na nossa vida. 

Publicações divertidas que vão ao encontro da personalidade da marca 

têm tendência a ser bem sucedidas.

• Humanizar – Possibilitar mostrar quem são as pessoas que estão por 

trás dos negócios e marcas, a sua cultura e contribuir para a 

autenticidade. 
111

SOCIAL MEDIA MARKETING 



• Converter – Apelar ao lado mais lógico do cérebro. A mensagem deve ser 

baseada em factos reais para que o receptor possa tomar uma decisão 

informada. Se publicações para as redes sociais não forem suficientes (e 

nestes casos geralmente não são), podemos reencaminhá-lo para uma 

página que o ajude a obter mais informação.

• Convencer – Mensagens associadas a conteúdos com carga emocional 

elevada. As campanhas que permitam colocar o receptor na pele de outra 

pessoa e conseguem, aos poucos, convencê-lo a mudar os seus hábitos 

e atitudes.
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OBJECTIVOS PARA A PRESENÇA 
NAS REDES SOCIAIS

SOCIAL MEDIA MARKETING 



DEFINIR PERSONAS

Na gestão da presença em canais de Social 

Media a linha editorial deverá procurar dar 

resposta aos principais objetivos, desafios, 

dificuldades e obstáculos das personas.



SOCIAL SELLING 

PORQUÊ IMPLEMENTAR UMA ESTRATÉGIA DE “VENDAS 
SOCIAIS” COMO COMPLEMENTO À DINÂMICA COMERCIAL

• O cliente de hoje compra de forma diferente

• Está mais presente e disponível nas redes sociais

• Inicia o seu processo de compra de forma silenciosa

• Responde cada vez menos a telefonemas e emails

• Valoriza cada vez mais o seu bem mais precioso, o TEMPO

… no entanto a maioria das empresas continua a procurar vender a estes clientes da 

forma como sempre o fez. 



SOCIAL SELLING 

PORQUÊ IMPLEMENTAR UMA ESTRATÉGIA DE “VENDAS 
SOCIAS” COMO COMPLEMENTO À DINÂMICA COMERCIAL

O Social Selling (venda através das redes sociais) é um novo canal que poderá utilizar, em paralelo com outros, para 

vender os seus produtos ou serviços. Quando bem implementado e utilizado, este novo canal de vendas poderá 

representar um incremento de 10 a 15% nas suas vendas. 

Após implementação desta estratégia pretende-se que o Social Selling permita:

- Identificar novos clientes / parceiros e oportunidades de negócio;

- Contactar decisores-chave nas organizações e assim encurtar a duração do ciclo de venda;

- Reduzir custos nas suas operações comerciais;

- Networking

Fonte: LinkedIn Sales Solutions



SOCIAL SELLING - LINKEDIN 

SALES NAVIGATOR



INFLUENCER MARKETING

Influencer 
Marketing is the process 
of identifying, researching, engaging and 
supporting the people who create high-
impact conversations with customers 
about your brand, products or services.
Fonte:Traackr

Alguns exemplos:
- Bloggers & Vloggers
- Social Media Stars (Youtubers, Instagrammers, etc)
- Celebridades (modelos, atores, músicos, atletas, etc)
- Empreendedores



MOBILE

ESTUDOS INDICAM QUE NO 
FUTURO CADA VEZ MAIS PESSOAS 
VÃO ACEDER À INTERNET ATRAVÉS 
DE DISPOSITIVOS MÓVEIS 
(SMARTPHONES E TABLETS)



MOBILE

APLICAÇÕES MOBILE

POTENCIA ENVOLVIMENTO, 
INTERACÇÃO DAS MARCAS 

APRESENTAM PROPOSTAS 
DE VALOR



MOBILE

QR CODES

“Quick Response” é um código de 
barras bidimensional que pode ser 
facilmente scanerizado usando a 
maioria dos smartphones

http://goqr.me/
http://www.qr-code-generator.com/



WEB ANALYTICS

O QUE É O GOOGLE ANALYTICS?

Ferramenta que permite analisar o comportamento 
dos visitantes do nosso site.

Analisar a eficácia das campanhas de marketing 
(online e offline).

Analisar a eficácia do website.



WEB ANALYTICS

Alguns Indicadores de Performance (KPI’s) e métricas

Alcance (nº de pessoas alcançadas)
Impressões (nº de vezes que um conteúdo/anúncio foi visto)
Cliques
Compras ou Adições ao Carrinho
Downloads
Leads
Tráfego / Páginas vistas / tempo médio de visita

CTR (Click Through Rate) = (Cliques / Impressões) x 100 – Percentagem de pessoas que clicam num anuncio
CPM (Custo por mil impressões)
CPC (Custo por clique)
CAC (Custo de Aquisição de Clientes) = (investimento em Marketing + investimento em Vendas) / nº de novos clientes
ROI (Return of Investement)



DIAGRAMA SOLUÇÕES DIGITAIS



FUNIL DE MARKETING

O papel dos diferentes canais nas diferentes etapas do funil



ALGUNS OBJETIVOS DO PLANEAMENTO DE 

MARKETING E COMUNICAÇÃO DIGITAL

• Captar novos clientes

• Fidelizar os atuais clientes

• Reforçar posicionamento do negócio

• Reputação da marca/ empresa/ organização

• Criar um maior reconhecimento da marca (notoriedade)

• Vender produtos/serviços

• Criar uma maior interação cliente/empresa

• Gerar tráfego para o website/ Loja online

• Envolvimento com influenciadores

• Angariar Leads (potenciais clientes)

• Converter leads em clientes

• Vendas



COMNICAÇÃO DIGITAL B2B VS B2C 

O marketing B2B (business-to-business) assenta 
numa abordagem comercial. Os intervenientes têm uma 
análise mais crítica e técnica durante a comunicação. 
Procuram valor e requerem um diálogo mais profissional.

Em B2C (business-to-consumer) a comunicação é 
mais emotiva e direcionada para um grupo mais amplo. 
As mensagens têm um ciclo de vida mais curto e 
pretendem essencialmente captar a atenção e obter uma 
reacção dos destinatários. 
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