
COMO COMEÇAR NO DIGITAL
SEM ACABAR COM O CAPITAL?



O DIGITAL EM TODO O MUNDO EM 2020
                   Os dados essenciais que precisas para entender o uso de dispositivos móveis, internet e redes sociais

FONTE: HOOTSUITE



QUANTOS ESTÃO ONLINE?

4,552,252,899
Utilizadores de internet 

1,768,852,769
Número total de websites

26,558,7879,998
E-mails enviados hoje

2,938,737,404
Pesquisas feitas hoje no Google

2,801,133
Posts publicados em blogs hoje

327,597,038
Número de tweet feitos hoje



As vantagens do DIGITAL

Os consumidores de hoje acedem à informação 
digital através de muitos dispositivos e canais.

O marketing digital significa que é possível:

• Visar grupos específicos

• Baixo investimento

• Resultados mensuráveis e rápidos

• Participar em conversas com clientes



MAS AFINAL, ONDE PODE 

SURGIR O TEU NEGÓCIO? 



Perfil Google My Business



Como colocar o meu negócio no Google My Business?

1. 

 2. 

3. 

4. 

5.

Cria uma conta no Google My Business;

Introduz o domínio da empresa e a sua localização 
(ou área em que atua);

Define, ou não, se pretendes listar o teu negócio no
Google Maps;

Seleciona a sua categoria empresarial;

 Introduz o número de telefone e URL do Website;

Valida o teu negócio.
(será enviada uma carta para o endereço da empresa, no prazo de 30 dias, 
com um código que deverá ser colocado na plataforma).6.



Website de reviews



Aplicação móvel



Página nas redes sociais



Exemplo de redes em que podes estar presente



Website



● Verificar se o website é rápido a 
carregar;

● Otimizar as imagens para visualização;
● Optar pela simplicidade;
● Testar o website em vários browsers;
● Visitar outros websites para recolher 

ideias;
● Verificar se o website funciona em 

aparelhos móveis;
● Pensar na informação que as pessoas 

possam procurar.
● Manter o design consistente.

● Conceber o website só para ecrãs de 
computadores;

● Obrigar os utilizadores a clicar muitas 
vezes para obter informações 
essenciais;

● Encher o ecrã com demasiada 
informação;

● Incluir imagens ou animações que 
demoram muito tempo a carregar.

● Lançar o website sem testá-lo.

O que fazer? O que não 
fazer?

Conselho 



MARKETING PARA MOTORES DE 
PESQUISA 

▪ Introdução ao marketing para os motores de pesquisa



Principais Motores de Pesquisa

http://pesquisa.sapo.pt/
http://www.baidu.com/
http://www.bing.com/?cc=pt
http://search.yahoo.com/
http://www.yandex.ru/
https://www.google.pt


O Marketing para motores de pesquisa envolve o conjunto de técnicas que 
visam aumentar a visibilidade das páginas web nos resultados dos motores 
de pesquisa. Este inclui: 

Marketing para motores de pesquisa 

SEO SEA 
Otimização para resultados 

orgânicos ou não pagos. Resultados pagos 



SEA – Anúncios nos motores de pesquisa



SEO - Resultados orgânicos (não pagos)



Quais as diferenças?

SEO
● Tráfego de qualidade sem custo 

por clique.

● Exercício de consistência e 
qualidade 

● Não existem garantias concretas 
quanto à obtenção de resultados.

SEA
• Tráfego de qualidade com custo por clique. 

• Processo mais rápido que SEO

• Resultados mensuráveis 

• Não existem compromissos temporais, nem 
budgets definidos. Pagamos pelo clique.

• Apelo comercial – escolher as palavras e os 
textos dos anúncios.



SEO

▪ Como funciona o Google?
▪ Principais fatores de otimização



O QUE É SEO?

• Consiste no conjunto de técnicas de otimização das páginas web, dentro e fora do 
website, que visam melhorar o seu posicionamento nos resultados orgânicos dos 
motores de pesquisa.

“O SEO é a arte de alcançar tráfego gratuito e qualificado que gere conversões.”
(Marco Gouveia, eShow Lisboa, 2012)



SEA
▪ Como funciona o Google Ads? 
▪ Como otimizar? 



SEA – ANÚNCIOS GOOGLE



O QUE É O GOOGLE ADS?

O Google Ads é o produto de publicidade online da Google que pode ajudar-vos a 

atrair novos clientes para o vosso Website e a desenvolver o negócio.

O utilizador cria anúncios para o respetivo negócio e o Google Ads apresenta-os às 

pessoas que pesquisam produtos ou serviços como o seu, no momento exato em 

que os procuram.”



Produz uma CTR forte através das palavras-chave;
Taxa de cliques 

Prevista

Relevância

Qualidade da página 
de destino

Ligação clara da Palavra-Chave 🡪 Anúncio 🡪 Página de 
Destino;

ROTN: Relevante, Original, Transparente, 
Navegável   (e Rápida).

O QUE É O ÍNDICE DE QUALIDADE?

O Índice de Qualidade é uma medida de avaliação atribuída pela Google 

às palavras-chave com base em:

 Pontuação de 1-10  (1 – Mau, 10 - Excelente) 



OPORTUNIDADES NAS REDES 
SOCIAIS
▪ Quais as oportunidades de anúncios? 
▪ O que é o Facebook ads?
▪ Conteúdo de social media  



Rede Facebook
Canais que constituem a Rede Facebook



Social Media

As Buyer Personas não são mais que representações fictícias
dos potenciais clientes do nosso negócio. 

Ajudam-nos a identificar as necessidades dos potenciais clientes, 
os seus hábitos, a sua navegação online, entre outros fatores relevantes. 

Jornada do Consumidor



Social Media

1. PLANEAMENTO DE CONTEÚDO

Além do processo criativo fundamental e das publicações com relevância, é importante:
● Conhecer a audiência;
● Traçar objectivos;
● Medir resultados;
● Atrair público alvos;
● Criar interação e proximidade;
● Criar distinção;

2. ATIVAÇÕES DE MARCA

E o Marketing de Influência?

Os Influenciadores geram confiança e confiança gera vendas. 
O que se espera para o retorno do negócio? 

● Vender X unidades 
● Aumentar o número de seguidores e engagement
● Gerar leads em uma determinada campanha 
● Reforçar a marca da empresa nas redes sociais

Gestão de conteúdo de redes sociais



E-MAIL MARKETING
▪ O que é o e-mail marketing?
▪ Principais vantagens 



Os exemplos de E-mail Marketing mais comuns são:

● Promoções

● Folhetos de publicidade em formato digital

● Confirmação de uma compra online

● Newsletters

O E-mail Marketing é uma estratégia de Marketing Digital que consiste no envio de e-mails para um 
determinado público, de forma mais ou menos consistente. Este “público” pode ser proveniente de 
uma base de contactos de clientes ou mesmo das leads geradas por meio de outras estratégias.



As principais vantagens: 

● Grande Alcance

● Impacto Previsível

● Alto Retorno Financeiro

● Manutenção da Relação Com os Consumidores

● Promover Conteúdos

● Nutrir leads

● Vender

e-goi

Plataforma Portuguesa de e-mail 
marketing e marketing automation 
que facilita todo o processo!

25% DESCONTO
marcogouveia25



EXISTEM MUITAS OUTROS CANAIS 
NO DIGITAL QUE PODES APOSTAR:

▪ Google Display Ads
▪ Youtube (orgânico e anúncios) 
▪ Google Shopping 
▪ Affiliate Marketing 
▪ Google Search
▪ Affiliate Marketing



CONTEÚDO SOBRE MARKETING DIGITAL TODOS OS 
DIAS, E GRATUITAMENTE, EM:



As nossas soluções

https://www.influenza.pt/


Obrigado!
Auditoria seo

Dermoteca

Contactos Redes

www.marcogouveia.pt

marcogouveia.pt

marcogouveia.pt

marcogouveia

211629542

geral@marcogouveia.pt

http://www.marcogouveia.pt
https://www.instagram.com/marcogouveia.pt/
https://www.facebook.com/marcogouveia.pt
https://www.linkedin.com/in/marcogouveia/
https://www.linkedin.com/in/marcogouveia/

