
MARKETING DIGITAL - Nível intermédio

Lição 5.  Encontrar emprego em Marketing Digital

O marketing digital tem sido um setor bastante ativo nos últimos anos, especialmente 

devido ao interesse das empresas na Internet como forma de alcançar os seus clientes.

Para aqueles que querem encontrar emprego em marketing digital, oportunidades é o que

não falta e há muita procura por diferentes posições nesta área.

Algumas das posições mais procuradas em Marketing Digital são: Estrategista Digital, 

Gestor de Redes Sociais, Criador de Conteúdos, Gestor de e-commerce, Estrategista de 

SEO (Otimização de Motores de Busca) e SEM (Marketing de Motores de Busca), 

Analista Web, Especialista em Ciência de Dados, Growth Hacker. Finalmente, também é 

muito necessário ter um Gestor de Marketing Digital.

Mas o que é preciso para se ser um bom gestor web ou gestor de marketing digital?

Neste setor, há profissionais com uma grande variedade de origens: alguns vêm de TI, 

outros de marketing, alguns de humanidades ou, mais frequentemente, de estudos de 

comunicação. Deste modo, sempre que trabalhar com uma empresa, seja como 

freelancer ou através de uma agência, há coisas que pode fazer no seu dia a dia para 

conseguir arranjar emprego neste setor mais facilmente. Alguns exemplos são:

 Seguir blogs, fóruns e comunidades sobre esta indústria e manter-se sempre a par 

das notícias mais recentes;

 Estar atento as atividades dos seu colegas, aos seus contactos nas várias redes 

sociais e às pessoas com quem se relaciona;

 Fazer uma pesquisa sempre que encontrar algo sobre o qual queira aprender mais 

ou sobre algo que não saiba;

 Pôr em prática os novos conhecimentos que conseguiu e, acima de tudo, criar 

contactos com os seus colegas, falar sobre as suas experiências e partilhar 

opiniões, recursos e informação.

O Gestor de Marketing Digital é a figura que coordena e gere uma equipa de marketing 

digital dentro de uma agência ou empresa, equipa essa que desenvolve uma estratégia 

de marketing e um plano de comunicação eficazes para um produto ou serviço.

Mas que conhecimentos deverá ter um Gestor de Marketing Digital?



 conhecimentos de web design, para que perceba os limites de um web designer, e 

competências no âmbito da experiência do utilizador

 conhecimentos de SEO, ou seja, de posicionamento em motores de busca. 

 Deve estar dentro do mundo da publicidade: conhecimentos de AdWords, 

remarketing direto e campanhas em redes sociais.

Resumidamente, um Gestor de Marketing Digital é alguém que combina conhecimentos 

sobre ferramentas de pesquisa online e sobre marketing por e-mail (como utilizar 

softwares de respostas automáticas) e domínio sobre redes socias e competências 

sociais (saber como liderar uma equipa), de forma a conseguir desenvolver com sucesso 

campanhas de marketing online para a sua empresa.


