
MARKETING DIGITAL - Nível intermédio

Lição 3.  Oito Tipos de Estratégias de Marketing Digital

As oito plataformas mais usadas para marketing digital são as redes sociais, o marketing 

por influenciadores, o marketing de conteúdo, o e-mail, a otimização de motores de busca

(SEO), o pay-per-click (em português, pagamento por clique), a afiliação e o marketing 

móvel. Vamos olhar mais atentamente para cada uma:

1. Marketing em plataformas de redes sociais 

Os consumidores de hoje em dia estão muito dependentes de plataformas de redes 

sociais como o Instagram, o Facebook, o LinkedIn ou o Snapchat. É por esta razão que é 

essencial que as marcas sejam ativas nestas plataformas. Considere os seguintes dados: 

 Em média, os utilizadores têm cerca de 8 contas em redes sociais.

 Em média, uma pessoa passa, por dia, 2 horas e 22 minutos em redes sociais.

 Das 5,11 mil milhões de pessoas que têm um telemóvel, 3,26 mil milhões usam-no 

para aceder às redes sociais.

 As pessoas passam cerca de 1/7 do tempo em que estão acordadas em redes 

sociais.

As plataformas de redes sociais permitem aos comerciantes alcançar os seus objetivos de

várias formas. Em primeiro lugar, as equipas de marketing podem usar estes canais para 

divulgar publicidades pagas e conteúdos patrocinados. Cada plataforma oferece às 

equipas de marketing uma forma de criar campanhas pagas e de segmentar utilizadores 

de forma a que estes anúncios apareçam para os membros do público-alvo. Ainda que 

cada plataforma seja diferente, a maioria permite às equipas de marketing 

direcionar publicidades com base na localização, emprego, interesses, idade, etc.

As redes sociais são também uma excelente forma de promover produtos ou recursos de 

uma forma orgânica junto dos seus seguidores e facilitam a interação com os 

consumidores. É provável que quem siga a sua marca nas redes sociais já tenha 

comprado algo seu no passado. Interagir com os consumidores nas redes sociais ou 

responder a dúvidas dos clientes sobre os serviços é uma boa forma de assegurar que 



continuam a envolver-se com a marca e ajuda ainda a promover experiências positivas e 

fidelidade dos clientes.

Por fim, as equipas de marketing utilizam as redes sociais para construir a imagem da sua

marca e estabelecer uma atitude que pode fazer com que se tornem populares e tenham 

mais seguidores e partilhas. Por exemplo, a conta de Twitter da marca Wendy's é 

bastante popular devido à atitude irreverente e divertida, o que faz com que tenha 

bastantes gostos, "retweets" e respostas.  

2. Marketing por influenciadores

Outra forma eficaz de utilizar canais digitais para chegar ao público-alvo é através do 

marketing por influenciadores. As marcas podem fazer parcerias com celebridades, 

websites ou outras pessoas que sejam consideradas especialistas na área em que 

operam e com quem partilham valores semelhantes. As marcas têm assim a oportunidade

de mostrar aos seguidores destes influenciadores os seus produtos ou serviços. Há 

muitas marcas que têm bastante sucesso nestas parcerias com influenciadores, sendo 

que 9 em cada 10 afirma que funciona tão bem ou melhor que as outras estratégias que 

utilizam. Além disso, 1 em cada 2 mulheres já decidiram comprar algo devido à 

recomendação de um influenciador ou influenciadora.

3. Marketing por E-mail

As campanhas de marketing por e-mail permitem às organizações manterem-se ligadas 

aos consumidores, enviando-lhes "newsletters" personalizadas ou ofertas com base no 

histórico de compras ou nas interações com a marca. Se uma pessoa interagiu com 

algum dos pontos de contacto da marca - por exemplo, com uma oferta enviada por e-

mail de 10% de desconto em alguns produtos ou de portes grátis -, é mais provável que 

se consiga uma conversão. Quase 60% dos consumidores afirmam que os e-mails têm 

influência nas suas decisões de comprar algo. Além disso, os e-mails transacionais 

têm maior probabilidade de serem abertos pelos subscritores.

4. Marketing de Conteúdo

O marketing de conteúdo permite às equipas de marketing serem proativas na resposta 

às questões dos utilizadores. Estas equipas criam vídeos e outros tipos de conteúdos 

para responder a questões ou dar contexto aos consumidores ao longo das três fases do 

percurso de um comprador:



 Fase da consciencialização: O comprador percebe que tem uma necessidade 

 Fase da consideração: O comprador determina um plano de ação para satisfazer 

as suas necessidades 

 Fase da decisão: O comprador decide que produto/serviço comprar para satisfazer 

as suas necessidades

Por exemplo, um consumidor pode perceber que precisa de calçado novo para usar no 

ginásio. A equipa de marketing de uma empresa de calçado desportivo pode produzir 

conteúdo em que destaque a necessidade por calçado de corrida, apesar do que o 

consumidor precisa é de calçado para treino em ginásio. Ao ver este conteúdo, o 

consumidor decide que precisa de um par de calçado de corrida que preencha aqueles 

critérios. Pode haver um outro artigo que mostre o calçado de corrida mais popular e 

mostre quanto custa. Assim que o consumidor estiver a par destes fatores, irá tomar uma 

decisão. A orientação que a sua marca irá dar ao cliente vai provavelmente levá-lo a que 

comprar algum dos seus produtos. O marketing de conteúdo é geralmente mais barato 

que as outras formas de marketing e pode gerar quase o triplo dos resultados.

5. Marketing através da otimização de motores de busca (SEO)

A otimização de motores de busca acompanha muitas vezes o marketing de conteúdo. 

Quando o consumidor do exemplo anterior está a fazer uma pesquisa de calçado para o 

ginásio, é provável que clique num dos primeiros três resultados que aparecerem no 

Google. Com isto em mente, a equipa de marketing de calçado desportivo quer 

assegurar-se que o seu artigo aparece no topo da lista de resultados. Para o fazer, terá 

de otimizar o conteúdo tendo em conta a experiência do utilizador e terá também de 

assegurar que existem os elementos técnicos necessários que permitam que o motor de 

busca encontre facilmente este conteúdo.

6. Pay-per-click (PPC)

O pay-per-click, ou pagamento por clique, é uma forma de publicidade paga que permite 

que as equipas de marketing comprem tráfego de utilizadores para o seu website. Estas 

equipas colocam publicidades nos websites ou nos motores de pesquisa como o Google 

ou o Microsoft Bling e pagam uma comissão sempre que alguém clica nessa publicidade. 

Estas publicidades aparecem geralmente no topo da página de resultados e são muitas 

vezes determinadas por quem paga mais por palavras-chave específicas, enquanto que 



as publicidades em "banners" (faixas, em português) nos websites têm geralmente preços

estabelecidos.  

7. Marketing de afiliação 

O marketing de afiliação é semelhante aos programas de referências. Este tipo de 

marketing envolve a cooperação com pessoas ou empresas exteriores, existindo um 

acordo para que estas promovam o seu produto e em troca recebam uma comissão por 

cada venda que possa ser atribuída à sua contribuição. É uma forma de reduzir os custos 

e fazer com que partes exteriores tratem da maioria da promoção da marca. No entanto, 

está a colocar a reputação da sua marca nas mãos de outras pessoas, pelo que este tipo 

de marketing requer geralmente uma maior monitorização.

8. Marketing Móvel

As iniciativas de marketing móvel podem incluir muitas das estratégias de marketing 

digital já referidas e contêm geralmente uma combinação de mensagens de texto, redes 

sociais, e-mails, notificações "push" e aplicações móveis. A importância do marketing 

digital é cada vez maior e espera-se que em 2024 o número de compradores móveis 

aumente para cerca de 187,5 milhões de utilizadores. Com a clara transição para o 

marketing móvel, os comerciantes precisam de pensar em formas de otimizar o seu 

marketing atual para dispositivos móveis, de forma que possam oferecer uma experiência 

simples e sem problemas.


