
MARKETING DIGITAL - Nível intermédio

Lição 2.  Cinco fases do marketing digital

As 5 fases do marketing digital são o plano, o alcance, a atuação, a conversão e a 

interação. Nesta lição, iremos falar dos principais fatores para o sucesso em cada uma 

das fases da sua estratégia de marketing digital.

1. Plano

Todas as estratégias de marketing digital bem-sucedidas começam com um plano! 

Deverá ter uma abordagem orientada pelos dados que recolher, rever a eficácia do seu 

marketing digital atual e, a partir daí, fazer planos para melhorar.

As oportunidades de planeamento multicanal incluem análise personalizada, configuração

de quadros de indicadores chave de desempenho (KPIs) e configuração de objetivos 

SMART para criar uma estratégia que tenha como prioridade melhorar a forma como 

utiliza os meios de marketing digital, a tecnologia e os dados, de forma a que consiga 

melhorar as vendas e aumentar as suas ligações.

Para garantir que a sua estratégia de marketing digital tem bons resultados, 

recomendamos que aposte numa estratégia e num planeamento focados no aspeto 

digital. 

O objetivo da transformação digital é melhorar a maturidade digital de todos os ramos do 

negócio, ao mesmo tempo que junta atividades de marketing digital "sempre ativas" com 

marketing de produtos e de marca relacionados com o negócio.

Um plano de marketing digital otimizado de forma a ser líder de mercado contém aspetos 

como a integração de marketing digital em todos os ramos do negócio, um programa de 

otimização e teste da estrutura e análise de dados para estar sempre a par das 

necessidades e requisitos dos consumidores.

2. Alcance

Em publicidade, media e marketing, o alcance significa o número de utilizadores que irão 

ser expostos à sua publicidade. No marketing digital, o alcance pode ser o número de 

utilizadores individuais que foram expostos a uma campanha digital e não o número total 

de vezes que esta foi vista.



O alcance é geralmente acompanhado pela frequência: enquanto que o alcance nos diz 

quantos utilizadores foram expostos à publicidade, a frequência irá mostrar a quantidade 

de vezes, em média, que o utilizador foi exposto.

A métrica foi definida nos media para campanhas de televisão, nas quais o responsável 

por planear/comprar os espaços de publicidade definia uma certa percentagem de 

alcance de um público-alvo (por exemplo, adultos entre os 16 e os 34 anos) com uma 

determinada frequência. A terminologia tem sido adaptada e redefinida à medida que os 

meios digitais têm vindo a crescer.

Enquanto que na esfera digital o alcance e a frequência estão a ficar cada vez mais fáceis

de medir, ainda há um grande caminho a percorrer em termos de duplicar o alcance em 

plataformas mais fechadas (por exemplo, Google, Amazon e Facebook) e em diversos 

dispositivos. Isto quer dizer que apesar de conseguirmos ver o alcance com cada vez 

mais precisão, ainda não é 100% possível obter uma representação real de quantos 

utilizadores foram expostos à publicidade durante uma campanha.

3. Atuação

Incentivar a que os utilizadores interajam com seu website ou com as suas redes sociais 

pode ajudar a criar ligações para o futuro. Após já ter alcançado o seu público, é muito 

importante fazer com que estas pessoas passem ao próximo passo, que é comprar algo.

Na fase da "chamada para ação", pede-se ao utilizador de um website que faça uma 

determinada ação.

Esta "chamada para ação" é geralmente feita através de um pedido direto - por exemplo, 

"clique aqui" ou "contacte-nos" - e é muitas vezes colocada em posições estratégicas 

onde é mais provável que seja vista.

Estes pedidos estarão geralmente num botão que irá levar o utilizador para outra página 

assim que fizer o clique.

Uma "chamada para ação" pode ajudar na parte estética do seu website, mas essa não é 

a única razão pela qual é usada.

A principal razão é simplesmente o facto de serem ferramentas de marketing eficazes - 

MUITO eficazes.



4. Marketing de conteúdo

O marketing de conteúdo é aplicado nesta fase. Utilize marketing de conteúdo para dar 

entretenimento, inspirar, educar e convencer potenciais clientes a converterem-se durante

o seu ciclo de vida como consumidores.

Para influenciar o comportamento dos consumidores no seu website ou nas plataformas 

de redes sociais, deve olhar para a grande variedade de inovações que existem 

atualmente na área do design de interação, uma vez que pode ajudar a aumentar o 

número de vezes que interagem com o seu conteúdo. 

Usar consistentemente o marketing de conteúdo estabelece e cria relações entre os seus 

potenciais clientes e os já existentes. Quando os seus clientes pensam na sua empresa 

como um parceiro que preza pelo seu sucesso e como uma fonte valiosa de 

aconselhamento e orientação, torna-se mais provável que escolham a sua empresa 

quando chegar a altura de comprarem algo.

5. Conversão

O auge da sua estratégia estruturada de marketing digital é quando consegue converter 

mais clientes. Utilize redirecionamento, estimulação e otimização da taxa de conversão 

para relembrar e persuadir o seu público a comprar online ou offline, dependendo do tipo 

de canais que mais valoriza.

As tendências de marketing digital destacam três dicas para aumentar a sua taxa de 

conversão

 Tenha em consideração a forma como usa a otimização estruturada "sempre 

ativa". As opções para realizar testes são um dos maiores pontos fortes do 

marketing digital. Ainda assim, ainda há muitos negócios e empresas que não 

aproveitam estas oportunidades.

 Reveja o grau de sofisticação da personalização do seu website (mensagens de 

marketing personalizadas e feitas à medida dos interesses dos consumidores).

 Não subestime o comércio social.



6. Interação

Após todo o trabalho para conseguir que lhe fizessem compras a si, sabia que é possível 

aumentar as vendas aos consumidores já existentes ao continuar a interagir com eles 

após a sua primeira compra?

Melhore as suas comunicações personalizadas, utilizando a Internet, o e-mail e as redes 

sociais como meios de marketing, e utilize os dados que já recolheu para criar campanhas

de marketing extremamente personalizadas. 


