
MARKETING DIGITAL - Nível intermédio

Lição 1. Marketing Digital: o que é e porque é usado?

O QUE É?

Marketing digital é o marketing de produtos ou serviços que é feito utilizando tecnologias 

digitais como a Internet, as redes sociais, os telemóveis ou qualquer outro meio digital.

É também um termo genérico que engloba diferentes estratégias de marketing como o 

marketing em redes sociais, a otimização de motores de busca (SEO) e o marketing por 

e-mail.

Quando comparado com métodos de marketing tradicionais - por exemplo, na imprensa, 

em cartazes e na TV -, o marketing digital baseia-se nos dados obtidos. Muitas das 

plataformas mais comuns de publicidade digital disponibilizam o acesso a relatórios de 

campanha para análise extensiva de dados.

Combinando o poder da Internet e da tecnologia, os comerciantes digitais conseguem 

atualmente reunir e analisar os dados dos diferentes comportamentos dos consumidores 

e das diversas interações dos utilizadores. Esta análise torna mais fácil a criação de 

conteúdos mais personalizados e publicidades dirigidas diretamente para um determinado

grupo, o que gera um maior envolvimento do público e melhores resultados.

PORQUE É USADO?

Ao contrário do marketing tradicional, o marketing digital tem os seguintes benefícios:

1. Possível de monitorizar e de avaliar

Os avanços tecnológicos tornaram relativamente fácil a avaliação da eficácia das 

campanhas de marketing através de softwares de análise de dados como o Google 

Analytics, o Google Data Studio e o Adobe Analytics.

Com a ajuda da análise digital, os dados recolhidos ao longo de um certo período de 

tempo estão à sua disposição. Cada interação dos utilizadores (ponto de contacto) com 

algo do seu negócio irá produzir um conjunto de dados, que por sua vez possibilita a 

segmentação dos dados e ajuda a perceber como cada um destes pontos de contacto 

contribuem para os resultados que irá obter (vendas ou conversões).



Uma conversão pode ser qualquer ação que um utilizador realize, como, por exemplo, 

descarregar um artigo técnico, submeter um formulário ou realizar uma compra online. A 

partir daqui, pode tentar perceber com que pontos de contacto o seu público-alvo se 

identifica mais e quais são os que causam um maior número de conversões. A partir 

destes dados, pode reproduzir o sucesso em campanhas futuras.

Uma pergunta importante: “porque é que é importante utilizar ferramentas de análise de 

redes sociais?”

#1 Para monitorizar a evolução dos objetivos do seu marketing

#2 Para perceber o que o seu público quer

#3 Para ficar a saber as melhores redes sociais para partilhar os seus conteúdos

#4 Para compreender a sua concorrência

As 5 melhores ferramentas de análise de redes sociais são: 1) Google Analytics, 2) 

CoSchedule, 3) Hootsuite, 4) Cyfe, 5) Hashtagify. Experimente as versões grátis ou de 

teste destas 5 ferramentas e veja as que prefere utilizar.

2. Eficiência na otimização

O surgimento das plataformas de compra de espaço em meios de comunicação permitiu 

aos comerciantes comprar espaços para publicidade em vários websites e aplicações e 

receber relatórios em tempo real em poucas horas.

Com isto, os comerciantes conseguem analisar o desempenho das suas campanhas 

publicitárias e fazer rapidamente ajustes e otimizações para aumentar o envolvimento e a 

interação do público.

3. Alcance grande e direcionado

Em plataformas de redes sociais com milhões de utilizadores, como é o caso do 

Facebook, Youtube e LinkedIn, o seu alcance é apenas limitado pelo seu orçamento. 

Muitas destas plataformas permitem ainda que direcione a sua publicidade a 

determinados grupos, podendo filtrar por demografia, interesse, padrões de 

comportamento, etc.

O redirecionamento é uma forma de marketing que lhe permite mostrar publicidades 

específicas a utilizadores que visitaram determinadas páginas do seu website. Por 

exemplo, se um utilizador visitou uma loja online de venda de produtos alimentares e foi à 



página das maçãs, essa loja poderia agora direcionar publicidade relacionada com maçãs

para esse utilizador após este sair do website e visitar outros websites, redes sociais ou 

aplicações.


