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A Web 2.0 e as redes sociais como forma 
de angariar e fidelizar novos clientes! 

(Marketing Digital) 

OBJECTIVOS 

 Estabelecer as principais diferenças entre Marketing Digital e o Marketing Tradicional;  

 Identificar ferramentas essenciais do Marketing Digital e suas funcionalidades/objetivos;  

 Adaptar o Marketing Digital a estratégias de internacionalização;  

 Criar, configurar, gerir e publicar uma Página Empresarial de Facebook e de Linkedin;  

 Segmentar mercados e impactar os mesmos; 

 Identificar métodos de Angariação e Fidelização de Clientes em ambiente digital;  

 Criar Campanhas de Marketing Digital com diversas ferramentas;  

 Operacionalizar técnicas de Análise de Resultados e ROI. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Fundamentos do Marketing Digital 

Evolução histórica 
Segmentação e comportamentos dos consumidores 
Desenvolvimento do Marketing Digital 
Processo de integração do Marketing Digital no Marketing Tradicional 
Meios de Comunicação online 
Valor e papel da Marca 
Publicidade online 
Valor das Métricas 

Internacionalização 
Presença física e virtual nos mercados 
Vendas e prestação de serviços à distância 
Concorrência alargada 
Diferentes clientes e diferentes culturas 
Exigências de quem promove 

Blog’s, Fóruns e Grupos 
Web Sites 
E-Mail Marketing 
Redes Sociais 

O papel e a importância das Redes Sociais no Marketing Digital 
Estratégia nas Redes Sociais 
Facebook Marketing 
Linkedin Marketing 
Outras Redes Sociais 

SEO 
Conceitos Gerais 
Vantagens do SEO 
Elaboração dum report de SEO 
Ferramentas: Google Page Rank e outras 

Google Adwords 
Conceitos e Vantagens 
Anúncios 
Métricas e Indicadores de Resultados 

Google Analytics 
Conceitos gerais e valor 
Funcionamento: Métricas e Relatórios 
Fontes de Tráfego 
Conteúdo 
Visitas e Tracking 
Atuação com base na análise dos relatórios 

Projeto Final 
Plano estratégico de Marketing Digital 
Elaboração e execução 
Métricas 

BENEFÍCIOS 

 Comunique o seu produto/serviço no canal online com sucesso;  

 Analise a melhor estratégia digital para implementar o seu pro-

jecto;  

 Saiba como medir os resultados das suas campanhas online;  

 Identifique as melhores plataformas para cada anúncio em espe-

cífico. 
 

DESTINATÁRIOS 
 Profissionais de Marketing e Comunicação e diretores de PME’s 

que pretendam potenciar as suas competências ao nível das no-

vas ferramentas de Marketing;  

 Quadros intermédios e administrativos de organizações públicas e 

privadas que necessitem de técnicas de Marketing Digital para 

potenciar o seu negócio;  

 Estudantes de Marketing, Comunicação e Gestão, que pretendam 

ganhar conhecimentos práticos na área;  

 Profissionais Liberais / Empreendedores que pretendam desen-

volver o seu negócio através de ferramentas digitais. 

 

CONDIÇÕES DE FORMAÇÃO 
 Curso ministrado em regime presencial com ferramentas de 

apoio online;  

 Turmas com um máximo de 12 formandos;  

 Utilização de meios audiovisuais e informáticos adequados;  
 Documentação e material de suporte à formação. 

50 

HORAS 

PARA INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

Consultora de Formação:___________________________________  E-Mail:_________________________ 

Horário:______________________________________________ 

Data Prevista de Início: _____ de _____________________ de 20____ 


