
MARKETING DIGITAL - Nível intermédio

Lição 4.  Tendências atuais

No mundo do marketing digital, que vai crescendo cada vez mais, é sempre difícil saber o 

que se vai passar amanhã. No entanto, podemos tentar observar o que se passa no 

presente e tentar definir as tendências digitais.

Existem atualmente cinco tendências digitais principais:

1) BIG DATA

Big data é uma combinação de dados estruturados, semi-estruturados e não estruturados 

recolhidos por organizações e que podem ser extraídos para recolha de informação e 

usados em projetos de aprendizagem de máquina (em inglês, machine learning), 

modelagem preditiva e outras aplicações de análise avançada. Os sistemas que 

processam e armazenam estes dados tornaram-se componentes comuns das arquiteturas

de gestão de dados em organizações, juntamente com ferramentas que suportam análise 

de big data. A big data é muitas vezes caracterizada por três V's:

 o grande Volume de dados em vários ambientes;

 a vasta Variedade de tipos de dados frequentemente armazenados em sistemas de

big data; 

 a Velocidade à qual muitos dos dados são gerados, recolhidos e processados.

Hoje em dia, esta big data é uma mina de ouro para o marketing. Até há pouco tempo, 

muitos comerciantes digitais evitavam estes dados porque não tinham as competências 

nem o orçamento para os usar. Neste momento, as ferramentas de extração de dados 

estão a ficar cada vez mais fáceis de usar e a gestão destes dados é cada vez mais 

acessível.

PROBLEMA DOS ANÚNCIOS ONLINE: Os consumidores não querem mais marketing 

invasivo, o que levou à criação dos bloqueadores de anúncios (em inglês, ad blockers). 

Os bloqueadores de anúncios são aplicações (plugins ou extensões do navegador) que 

removem ou alteram os anúncios numa página web. Enquanto a página estiver a 

carregar, o bloqueador irá analisar o script do website e compará-lo com uma lista de 

websites e scripts que tem de bloquear. Se encontrar algum anúncio, bloqueia-o. A 

pergunta que tem então de ser feita é: como pode uma boa marca fazer-se notar? 



A primeira ideia passa por continuar a criar anúncios que se misturem de forma 

despercebida no website em vez de perturbar a pesquisa, mas é necessário aplicar uma 

abordagem centrada no consumidor em qualquer solução de marketing na Internet. 

Falámos sobre isto no curso de Estratégias de Promoção. Consulte-o para saber mais!

REDES SOCIAIS: Os comerciantes estão finalmente a considerar as redes sociais como 

um canal e não como uma estratégia. Já se percebeu que as redes sociais não servem 

apenas para comunicar e não funcionam apenas como uma "estratégia". Falamos mais 

sobre isto no nível básico do custo de Marketing Digital. Consulte-o para saber mais!

REALIDADE 3D: Em sistemas informáticos, a tecnologia 3D (tridimensional) descreve 

uma fotografia, o que nos dá informação visual. Fala-se de um ambiente de realidade 

aumentada sempre que imagens 3D se tornam dinâmicas, de forma que os participantes 

se sintam inseridos no ambiente. A experiência do consumidor é sempre a maior 

prioridade e, apesar de ainda estar em fase de evolução, a tecnologia 3D parece ser algo 

que terá de ser integrado. Começou principalmente na indústria dos videojogos, mas foi-

se lentamente tornando mais acessível e utilizável noutros setores. Pensemos nos hotéis 

que oferecem uma tour 3D online dos seus quartos ou nos novos vídeos 3D 

implementados pelo Facebook.  

MULTICANAL: O marketing multicanal é um marketing que utiliza todos os canais 

disponíveis. Exemplo: "Tweet por Pizza!" A Domino's Pizza criou uma das mais eficazes 

campanhas de marketing na Internet. Mas em breve todos vão perceber que a tendência 

atual passa pela integração da experiência online e offline. Isto aplica-se tanto a 

comerciantes a retalho como no comércio entre empresas (B2B). 


