
O Papel Central da Marca 

nas Estratégias Digitais



1.
A Marca

“A soma total de como alguém 
perceciona uma determinada 
organização/produto/serviço.” 

Ashley Friedlein
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estratégias digitais”

A marca é um nome, termo, símbolo, sinal, design, 
ou uma combinação de todos, os quais se 

presume que identifiquem os bens ou serviços de 
um ou grupo de vendedores, bem como os 

diferenciem dos concorrentes”. Kotler

“A marca é a razão para uma escolha.”
Cheryl Burgess

A Marca
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Fonte: Lencastre e Pedro, 2000.

Triângulo da Marca
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A marca é o sinal de um 
benefício para um público alvo. 

Tem como funções

A Marca

DIFERENCIARIDENTIFICAR
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2.
Penetração de

E-commerce
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Estar ou não 
online?
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Entre 2022 e 2025 a totalidade do 
planeta, de 8M de pessoas estará 
conectado à internet.
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E- Shoppers

E-commerce
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E-commerce

Fonte: AEP/PDE/2019  
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Valor médio de comércio

E-commerce
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E-commerce

Fonte AEP/PDE/2019



LAPIDAR – “O papel central da marca nas 
estratégias digitais”

Valor médio de comércio

E-commerce
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E-commerce

Vendas Cross Border

Fonte AEP/PDE/19
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Valor médio de comércio

E-commerce
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E-commerce

Online versus E Comm

Fonte AEP/PDE/19
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Valor médio de comércio

E-commerce
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E-commerce

AEP/PDE/19
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Valor médio de comércio

E-commerce
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E-commerce

E Commerce Growth

AEP/PDE/19
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88%
da pesquisa pré-compra acontece online

O online                                         o offline!
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E-commerce

Fonte:AEP/PDE/19
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ROPO

Research Online Buy Offline

Não está na web, não existe!
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Estar ou não 
online?
Condição necessária, mas não 
suficiente!
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E-commerce



3.
Digital Branding

“As marcas já não existem sem reconhecerem a 
vitalidade da presença estratégica no digital.”

Afonso, Monteiro, Amaral e Neto, 2016



3.
Digital Branding

Gestão de marcas , neste novo contexto, movido pela 
interação e pelas potencialidades da tecnologia inerente que 
enforma o modo como as marcas comunicam, posicionam e 

entregam a sua proposta de valor.
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Produto

Preço

Distribuição

Promoção

Pessoas

Processo

Experiência
Física

Experiência
Digital

Com o digital, 
verifica-se 
uma evolução
dos 7P’s para 
os 8 P’s do 
Marketing!

Ferramentas 
da Marca

A Marca

Marketing-Mix
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Digital Branding

No digital, as marcas são produtores 
de conteúdos, distribuem-nos de 
forma multifacetada, são 
interlocutors ativos e atuam, além do 
intuito comercial, para criar emoções
e provocar micro-momentos
memoráveis que auxiliam o 
consumidor no percurso da sua 
construção.

Tal facto implica uma gestão eficaz da 
marca e da sua reputação.

“content marketing is a strategy focused
on the creation of a valuable
experience”.

Digital
Branding
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Digital Branding

Digital
Branding

Marketing de conteúdo é a forma de 
potenciar o engagement com o 
público-alvo, fazer crescer a rede de 
clientes e potenciais clientes através 
da criação de conteúdo relevante e 
credível, atraindo, envolvendo e 
gerando valor para as pessoas de 
modo a criar uma perceção positiva 
da marca e gerar mais vendas.

21

Digital Branding



LAPIDAR – “O papel central da marca nas 
estratégias digitais”

O 5º elemento DB/X

No branding digital, a experiência
ganha nova preponderância na equação da 
construção de marcas. 

Trata-se de um ativo indissociável para a 
criação de valor e para a projecção da 
marca de forma coerente e eficaz na 
relação com o utilizador/consumidor. 
Ganha nova preponderância na equação da 
construção de marcas por se distinguir pelo 
conjunto dos impactos sensoriais.

Ideia
Central

Fonte: Afonso, Monteiro, Amaral e Neto, 2016.
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Digital Brand Experience (DB/X)

A experiência de consumo vai muito além da simples 
decisão entre a concorrência. 

A DB/X está ligada a emoções e comportamentos que 
resultam da performance da comunicação da marca. Em 
muitos casos, verificam-se fenómenos como os 

Prosumers. 

“Quando os consumidores participam na criação 
de produtos de uma forma ativa e contínua.” 

(Tapscott & Williams, 2007)

Produtor + Consumidor

Digital
Branding
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Digital Brand Experience (DB/X)

Introduzindo os elementos subjetivos e intangíveis nos processos de decisão de compra e 

fidelização, assumimos que as experiências levadas a cabo pela marca, multissensoriais e 

orientadas para a natureza do ponto de contacto, são elementos únicos, capazes de 
diferenciá-las. 

The NikePlus platform Swarovski – app de realidade aumentada

Digital
Branding
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Digital Branding IMPLICA: 

Focar-se no consumidor e não na plataforma nem na marca

Análise profunda da audiência através da identificação de personas

Atender à lógica multiplataforma

Manter a consistência na comunicação

Gerar resultados a médio e longo prazo, identificados através de 
métricas

Digital
Branding
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12 passos para construir uma campanha digital de sucesso

Digital
Branding
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Funil de Vendas

O Funil de Vendas consiste em atrair
visitantes, converter essas visitas em 

oportunidades de negócio, concretizar o 

negócio e fidelizar o cliente.

A chave de sucesso desta estratégia é a
construção de um bom processo de
qualificação de leads.
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Omnichannel

Experiência integrada e homogénea ao longo de vários pontos de venda, 
dispositivos e touchpoints. 

Omnichannel
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Uma marca deverá alinhar as suas tácticas e promover a coerência da sua expressão em
todos os touchpoints e garantir com eficácia elos de conversação dinâmicos e interativos
que impactem o consumidor, aumentando o engagement com a marca.

Omnichannel
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Canais de Venda

O desafio para  a marca é ser “platform agnostic”. O foco deverá

estar na promoção de vendas através do maior número de canais
possível, que não danifiquem o posicionamento da marca.  

MarketplacesLoja online Redes Sociais

Omnichannel
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Canais de Venda

2019 2020 2023

Compras via loja 
online

66% 58% 40%

Compras via 
Marketplace

33% 40% 50%

Compras via Social 
Selling

1% 2% 10%

Fonte: AEP | Pedro Barbosa | 2019

A loja online é o canal de venda mais tradicional. No entanto, verifica-se uma
tendência de crescimento das vendas através de Marketplaces e Redes Sociais.

Omnichannel
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Métricas do Marketing Digital

OBJETIVO POSSÍVEIS MÉTRICAS

Notoriedade da marca
Tráfego do site. Page views. Video views. Document views. Downloads. Referências à
marca em redes sociais. Referral links.

Engagement Comentários no blogue. Gostos, partilhas, tweets, pins. Forwards. Inbound links.

Geração de leads
Preenchimento de formulários e downloads. Subscrições por email. Taxa de
conversão.

Vendas Vendas online. Vendas offline.

Retenção de clients/lealdade
Percentagem de conteúdo consumido pelos clientes. Taxa de retenção e de
renovação.

Up-selling/cross-selling Venda de novos produtos ou serviços.

Omnichannel

Os aspetos qualitativos são também importantes e, além dos números, o objetivo 
final deve ser sempre produzir o melhor conteúdo, que aproxime a marca das 
personas com quem pretende relacionar-se.

32

Métricas



4.
Conclusão

“The only thing that’s consistent about this 
new digital branding space phenomenon is 

that it will keep changing.” Adamson, 2008
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4.
Conclusão

A presença estratégica das marcas na WEB, já não 
representa apenas modernidade. É o diferencial entre 

a competitividade e o sucesso ou a decadência de 
modelos de negócio e a falência pré-anunciada.
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Uma abordagem 360º

EXPERIENCE

INSIGHTS

DESIGN

ENGAGEMENT
TOUCHPOINTS

DISPOSITIVOS

CANAIS 
DE VENDA

Emoções 
Comportamentos

Gestão da marca
(desenvolver, 
monitorizar, avaliar)

Mobile, desktop

Marketing de conteúdo
Valores e Promessa da 
marca

Homogeneidade
Experiência integrada

Atributos da Marca 
(tom de voz, 
atitude, Sistema 
visual)

Brandin
g

360º
Valor da Marca

Notoriedade, interação, 
autenticidade (prometida
e percecionada).
Fidelização/recompra
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DB/X é um vetor-chave no trilho 
da comunicação da marca e um 
ativo fundamental para a 
conversão. 

No entanto, a experiência 
digital apenas será bem 
sucedida se houver uma 
ação prévia de estudo da 
audiência e identificação 
da Persona. 

Conclusão
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Q&A

◦ justaoliveira@estrategiacrucial.com

◦ http://www.estrategiacrucial.com/

◦ Tlm 937809545
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