
MARKETING DIGITAL 

 

Estratégias para a Internacionalização 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA: 

Estratégias de marketing digital para a internacionalização 

Promotor | ANIET Associação Nacional da Indústria Extractiva e Transformadora 

Conteúdos | Pamésa Consultores / Isabel Luna 

2020 

 

 

 

 



 

 

Índice 

 

Enquadramento 5 

Defina a estratégia digital 8 

Crie um website potente 11 

Seja consistente no SEO 14 

Difunda conteúdos 22 

Preserve os contactos 37 

Automatize a qualificação e nutrição dos leads 39 

Forneça informações à sua equipa de vendas 40 

Impacte leads tanto quanto possa 41 

Conclusão 42 



5 

Estratégias de Marketing Digital para a Internacionalização 

  

 

 

Enquadramento 

 presente trabalho, promovido pela ANIET – Associação Nacional da Indústria Extractiva e 

Transformadora, no âmbito do projeto Pedra E+2020 do Sistema de Incentivos 

“Internacionalização das PME” - Projetos Conjuntos, do Portugal 2020, tem em vista dotar o 

tecido empresarial de informação relevante para o desenvolvimento internacional dos seus negócios, 

aproveitando a oportunidade proporcionada pela revolução digital para modernizar as suas organizações 

e otimizar o relacionamento com os seus clientes. 

Pretende-se, através de um guia essencialmente prático, demonstrar o impacto que a implementação 

de estratégias de Marketing Digital poderá ter na forma de comunicar os valores da oferta e na 

capacidade de resposta às necessidades, cada vez mais voláteis, dos mercados. 

Estamos plenamente conscientes do esforço que é exigido a qualquer empresa na abertura de novos 

mercados. Viagens, alojamentos, visitas comerciais, feiras, catálogos, ... Mas há também que estar 

consciente de que existem novas formas de aceder aos mercados externos que, sem incorrer em 

elevados investimentos e com menor esforço, permitem gerar resultados muito positivos para o negócio: 

referimo-nos, em concreto, ao Marketing Digital. 

A generalidade das empresas do setor não se encontra familiarizada com estratégias de Marketing 

Digital. Isto acontece, maioritariamente, porque não identificam este canal como uma ferramenta de 

internacionalização e continuam a sua aposta unicamente em canais tradicionais que exigem a presença 

física nos mercados-alvo (com o investimento que isso implica). 

A transformação dos canais de comercialização e distribuição está a ser uma verdadeira revolução para 

muitas empresas, incluindo as do setor da Pedra Natural, e as mutações que estão a operar nos seus 

negócios estão à vista. A evolução dos mercados e a necessidade de encontrar resposta aos novos 

perfis consumidores estão a obrigar as empesas a partilhar o foco do processo produtivo com os 

O 
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extremos da cadeia, estando agora mais atentas às fases a montante (conceção/investigação) e a 

jusante (comercial/marketing/distribuição). Contudo, embora seja universalmente reconhecida a 

importância e relevância do Marketing Digital nestes processos, a sua implementação, no contexto 

internacional, continua a ser claramente insuficiente, muito por desconhecimento e falta de experiência 

do tecido empresarial neste âmbito. 

A indústria da Pedra Natural precisa, como ninguém, de incorporar rapidamente novas 

metodologias que lhe permitam aliviar os seus pesados e complexos processos de 

venda, de modo a que seja capaz de acompanhar a concorrência internacional, garantindo a 

sustentabilidade por via da incorporação de novos fatores de competitividade como o marketing e a 

comunicação. 

E como tal, ao longo deste guia irá ser demonstrado como é possível implementar uma estratégia digital 

eficaz na Pedra Natural por meio de técnicas atuais e simples de operacionalizar, que permitirá às 

empresas do setor ser competitivas perante os novos desafios do mercado digital. 

O Marketing Digital conta com diversas ferramentas, mas, entre elas, o Inbound Marketing está 

consolidado como uma metodologia adequada para a otimização dos processos de vendas das 

empresas B2B (“Business-to-Business”) pelo que a análise que será apresentada neste trabalho 

focar-se-á neste domínio. 

O Inbound Marketing é uma estratégia de marketing que combina diferentes técnicas de 

marketing não-invasivas para comunicar com o potencial cliente. Isto é, na atualidade, assiste-se a 

uma transição do marketing direto/convencional, em que os produtos ou serviços eram oferecidos 

diretamente aos clientes (telemarketing, email marketing, envio de catálogos, …), para o marketing 

relacional, que se centra na criação de pontos de relacionamento onde é realizada a divulgação da oferta 

(website institucional, redes sociais, …). 

O Inbound Marketing é então uma forma de marketing relacional em que, através da utilização 

de diferentes técnicas, se pretende atrair tráfego (visitas) para um determinado site, permitindo, 

desta forma, “englobar” diferentes técnicas na mesma estratégia e assim otimizar o investimento 

realizado. Tudo com um único objetivo: vender.  

“Os consumidores de hoje em dia procuram o 
atendimento imediato e fazem-no a nível global.” 
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Os clientes usam cada vez mais a web para procurar soluções para as suas necessidades ou 

para encontrar o melhor fornecedor para o que desejam. Este novo perfil de cliente será cada vez 

mais exigente, uma vez que as estimativas apontam que, até 2030, 40% de todos os consumidores 

serão nativos digitais. 

Além disso, há que considerar que as compras em ambientes B2B (e mais na indústria), ao contrário 

das do consumidor final (mais impulsivo), são produto de uma opção predefinida, que foi objeto de 

análise e fundamentação e não fruto de uma vontade espontânea de comprar. 

Por estas razões, a forma de comunicar o produto ou serviço é substancialmente diferente no segmento 

empresarial, pelo que a informação deverá incidir sobre aspetos adicionais, como sejam a demonstração 

da qualidade intrínseca do produto, das condições apropriadas em termos de preço, prazos de entrega, 

financiamento da compra, … 

Independentemente do ambiente em causa, em última análise são sempre pessoas que decidem as 

compras. Pessoas que têm problemas e que, quando surge algo, fazem o que todos fazemos: recorrer 

à internet à procura de soluções, no campo pessoal ou profissional, que sejam as melhores. Aliás, hoje 

a qualidade é um dado adquirido e está a converter-se numa “commodity”. Ninguém compra ‘sem 

qualidade’. A qualidade é um elemento diferenciador, o que não acontecia no passado. Hoje é preciso 

mais. E nesse “mais” o Marketing Digital desempenha um papel importante para as empresas, pois, com 

uma concorrência cada vez mais acérrima, qualquer ação que suponha uma vantagem competitiva, 

como é o caso, fará crescer a nossa empresa.
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Defina a estratégia digital 

m potencial cliente procura sempre, entre diversos possíveis fornecedores, a melhor solução 

para o seu problema, sendo que atualmente a pesquisa de mercado acaba por passar, quase 

obrigatoriamente, pelo online. 

Apenas há alguns anos, a interação humana era necessária em todas as fases da venda de um contacto, 

até ao serviço pós-venda. Atualmente, até os clientes de primeiro nível recorrem à internet para cada 

compra. 

Este é o motivo principal que pelo qual a 

importância dos ambientes digitais das 

empresas tem vindo a crescer dia após dia 

pois, não contar com uma presença “ali” onde 

o possível cliente faz o seu estudo, é o mesmo 

que não existir no seu universo. 

Atualmente não importa apenas ter uma presença na internet mais ou menos atrativa ou websites que, 

na maioria dos casos, se limitem a informar acerca de produtos e da grande experiência da empresa. É 

essencial ir mais além. 

Pois bem, a solução está dentro das próprias organizações! Porque são quem melhor conhece os seus 

clientes, os seus problemas e os motivos pelos quais compram e, nesse aspeto, o Marketing Digital, 

como veremos, proporciona ferramentas adequadas para direcionar a oferta e conduzir 

diretamente a quem tem esse mesmo problema e ainda não nos conhece. 

Alcançar diretamente um potencial cliente, é possível. O futuro cliente conta com as redes sociais e a 

pesquisa nos motores de busca, para encontrar soluções para as suas necessidades. E por isso é 

precisamente nestes campos onde podemos - e devemos - utilizar o conhecimento que detemos para 

U 

A internet revolucionou a 

forma como as empresas 

industriais fazem os 

negócios. 
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apresentar a nossa solução e fazer ressaltar os valores que nos diferenciam. 

Neste sentido existem três ferramentas do Marketing Digital que funcionam para atrair potenciais clientes 

ao nosso site: a publicidade em motores de busca (Adwords), a publicidade nas redes sociais (como 

o Linkedin) e o Blogue (sempre ativo). 

Mas não basta alcançar o potencial cliente (como é o caso das técnicas convencionais) para conseguir 

que nos contacte ou solicite uma proposta. É necessário também saber atraí-lo e convertê-lo. 

É aqui que entra em jogo uma das técnicas mais inovadoras que apresenta o Inbound Marketing: o 

Lead Management (ou Gestão de Leads). Trata-se de uma técnica que consegue novos contactos – 

leads - de forma automatizada e paralela ao trabalho comercial do departamento de vendas.  Isto é, um 

processo que, através das páginas de destino e formulários instalados no website da empresa, permite 

a captação de contactos. 

Deste modo, são recolhidos dados de potenciais 

clientes que efetivamente demonstraram interesse em 

adquirir alguns dos nossos produtos ou serviços, o que 

permite “saltar” as fases iniciais no processo comercial. 

Com a vantagem adicional de apresentar custos 

substancialmente inferiores às abordagens via offline. 

Como havíamos comentado anteriormente, com as 

novas ferramentas digitais as empresas da indústria da 

Pedra Natural (referindo-nos principalmente ao 

segmento B2B que é o mais significativo), têm agora 

uma oportunidade de excelência para atrair clientes 

através de novas redes. 

Com isto não se pretende abdicar dos canais comerciais que tradicionalmente são utilizados pelas 

empresas, mas demonstrar que existem oportunidades complementares ao nível das ferramentas 

digitais que poderiam ter um papel determinante na evolução do setor e no crescimento dos seus 

negócios, designadamente nos mercados externos, e que por desconhecimento não têm sido 

aproveitadas. 

Desta forma, propõe-se de seguida o alinhamento de uma estratégia de angariação de leads, 

correspondentes etapas a ser seguidas e algumas dicas úteis de modo a facilitar a sua implementação.   

“Mas, não é só 

chegando ao nosso 
potencial cliente 

que conseguiremos 
que nos contacte 

ou peça uma 
proposta. 

Devemos saber atrair 
e convertê-lo.” 
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#01 

Crie um website potente 
ualquer profissional de marketing e vendas sabe que atualmente ter um website profissional é 

mais importante que possuir um cartão de visita. 

A maioria das pessoas procurará o seu website e o utilizará para conhecer muito mais que 

cargos e números de telefone. O site é onde os potenciais clientes podem ver como vão satisfazer 

as suas necessidades através dos produtos e serviços disponibilizados. Para os clientes 

existentes, o site deve ser uma fonte de informação 24/7. 

A internet deveria ter as respostas às suas perguntas e proporcionar formas de interagir de modo 

simples. Para cumprir com isso, terá de considerar os seguintes pontos: 

 

Adaptado a todos os dispositivos 

Isto pode exigir uma atualização do site para que seja recetível a dispositivos móveis. É essencial para 

o sucesso do marketing! Pelo menos 40% dos potenciais clientes realizam pesquisas e acedem ao 

seu email em dispositivos móveis, na maior parte do tempo. Se o site não for dimensionado 

corretamente e for difícil navegar, podem perder-se oportunidade de potenciais negócios. 

 

A informação mais importante sempre visível 

Não cair no erro de querer colocar demasiada informação. Tudo o que é importante deve estar 

acessível logo na primeira página. 

Q 
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“Think out of the box”: seria interessante incorporar pop-ups, “call to action” (instruções ao utilizador 

com links para outras páginas, como "saiba mais" e "disponível aqui”), formulários de conversão 

(formulários para inscrição em newsletters ou para receber mais informação, que têm como função 

obter os dados do utilizador), vídeos, imagens e links de informação. Existem imensas opções, pelo 

que não existe motivo para não chamar à atenção sobre o conteúdo mais importante. 

 

Clean UX 

User Experience não é mais do que proporcionar uma experiência agradável para o visitante. Este 

poderia ser um tópico em si mesmo, mas aqui vão algumas formas de proporcionar uma melhor 

experiência ao utilizador: 

→ Adicionar um Chat em direto. Ele informará instantaneamente o visitante que o seu site é 

dinâmico e que existem pessoas reais para responder às suas perguntas. 

→ Comunicar a personalidade e os valores dos funcionários. Faça uso de histórias, fotografias, 

e vídeos para estabelecer contacto. 

→ Posicione-se como um líder do setor. Faça do seu site uma fonte de informação de referência 

relacionada com a indústria, assim como conhecimento técnico. Pode fazê-lo mediante blogs, vídeos 

e outras formas de conteúdo. 

→ Testemunhos de clientes e casos de estudo, são técnicas que funcionam para manter um 

visitante em suspense e criar credibilidade. 

 

Mostre a sua marca constantemente 

Ter a certeza de que a marca visual e mensagens de marca estão em todas as páginas.  

Alguém que está de passagem pode não permanecer muito tempo na página na primeira vez que a 

visita. O objetivo é que se recorde da marca quando voltar. 
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Call-to-actions bem claros em cada página 

Deve haver várias formas de um visitante entrar em contacto com a pessoa adequada na sua empresa, 

e algumas devem ser instantâneas. Além disso é uma boa ideia guardar alguns dos seus melhores 

conteúdos para um call-to-action. Este tipo de conteúdos é chamado de “conteúdo de ativos”, podendo 

ser disponibilizados, por exemplo, White-papers (conteúdos especializados avançados), cursos em 

vídeo, e-books e infográficos (ferramenta que serve para transmitir informações através do uso de 

imagens, desenhos e demais elementos visuais gráficos). 

 

Internacionalização dos sites 

Um requisito básico para qualquer atividade global de marketing digital é a própria internacionalização 

da página da empresa. 

Os especialistas diferenciam entre sites internacionais e multilingues, termos que, no marketing, têm 

conotações bastante distintas. Os sites internacionais são destinados a um público internacional, é 

pedido ao utilizador que selecione um subsite regional com o mesmo domínio. É o caso de empresas 

com atividade em vários países. Os sites multilingues são aqueles em que o utilizador escolhe a 

língua em que quer os conteúdos. 

Se a meta for um país específico, geralmente é recomendável segmentar por países mediante os 

códigos de domínio (company.de, no caso da Alemanha ou então company.fr no caso de França). 

No entanto, atribuir subdomínios, (company.com/de) é mais fácil e barato. 

A implementação da internacionalização do site pode ser feita de forma relativamente rápida. Não 

obstante, o foco deve estar na criação do conteúdo e na sua tradução. 
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#02 

Seja consistente no SEO 
EO (Search Engine Optimization) é, explicado de uma forma simples, como um conjunto de 

ações destinadas a melhorar a posição de uma página (ou website, blogue, …) nos principais 

resultados de pesquisa de diferentes motores de busca, com o objetivo de ampliar a visibilidade 

da marca ou o tráfego (visitas) nessa página. 

Esta ferramenta é extremamente importante uma vez que ter presença na internet não garante posições 

cimeiras em motores de busca, pelo que é necessário investir em estratégias especificas para otimizar 

esses resultados. 

SEO não é algo que se faz uma vez e se esquece. Os motores de busca evoluem constantemente 

para oferecer os melhores resultados aos utilizadores. Por isso, se uma empresa deseja manter uma 

posição de destaque no ranking dos resultados da primeira página, deverá igualmente acompanhar essa 

evolução. 

Algumas sugestões: 

→ Utilizar ferramentas de análise para conhecer as keywords (palavras-chave) ou frases de maior 

sucesso na área de negócio da sua empresa; 

→ Usar ferramentas de análise para perceber como se posicionam os seus concorrentes; 

→ Escolher palavras-chave com altas taxas de pesquisa combinadas com a baixa concorrência. 

 

SEO para a Internacionalização 

O posicionamento do nosso site em motores de busca a nível internacional oferece uma forma 

efetiva de alcançar novos clientes. 

S 
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Ser capaz de dirigir campanhas de SEO para países específicos permite um impacto direto nesses 

mercados. Nesse caso, é importante considerar os mecanismos de pesquisa mais usados nos 

mercados-alvo, uma vez que nem sempre o Google é o motor de busca ideal. Por exemplo, na China, 

o «Baidu» é o líder de mercado com 61% de quota, na Coreia do Sul «Naver» tem 77% e na Rússia 

«Yandex» com 60,4%. 

O SEO deve fazer parte de qualquer estratégia digital de uma empresa B2B.  

Segundo o Hubspot, 90% dos consumidores de B2B procuram soluções em motores de busca como 

o Google. Não obstante, constata-se que a maioria das empresas do setor continua a não valorizar as 

potencialidades desta ferramenta, sem uma estratégia digital clara e perdendo oportunidades de 

conquistar clientes dia após dia. Aliás, a perder bem mais clientes do que aqueles que poderiam 

ganhar na próxima feira. 

 

Definição da palavra-chave 

Keywords ou Palavras-chave são termos compostos por uma ou mais palavras que resumem 

determinado conteúdo. 

São importantes para orientar a otimização do website, pois ajudam a atrair mais visitantes através 

de motores de pesquisa como o Google. 

O segredo é usar estas palavras através de uma estratégia de Content Marketing (método que tem 

como objetivo gerar resultados para as empresas por meio da disponibilização de conteúdo relevante 

ao público-alvo), para atrair o potencial cliente ao website e criar autoridade sobre determinada 

temática. 

Então como identificar as melhores palavras-chave para os seus conteúdos? Estas dicas vão ajudar 

a poupar tempo e escolher as melhores keywords atendendo ao orçamento disponível. 

O Google tem várias ferramentas gratuitas para ajudar as empresas a planear as suas Campanhas 

Adwords, que são os anúncios publicitários sob a forma de links patrocinados que aparecem 

quando se abre um motor de busca. 

Uma solução bastante interessante é o Google Trends, que mostra as tendências globais de 
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pesquisa do Google e do YouTube (até dezembro de 2019 existia também o Google Correlate, que 

permitia encontrar os termos de pesquisa mais relacionados com determinada keyword). 

Por exemplo, uma pesquisa por “granite”, “natural stone” e “marble”, pode ser feita com filtros 

temporais (horas, dias, anos), geográficos (Mundo/país e sub-regiões), categoria (ex: empresas e 

indústrias, viagens, imobiliário, …), local de pesquisa (web do google, imagens, YouTube, ...), permite 

comparar a frequência de pesquisa de cada termos e ainda encontrar pesquisas relacionadas. 

 

Fig. 1 Google Trends (https://trends.google.com/trends/?geo=PT) 

Outra ferramenta utilizada é o Google Keyword Planner (Planeador de Palavras-Chave do Google), 

que permite conhecer a concorrência das palavras-chave (termos relacionados que podem ajudar a 

aumentar o alcance da página a promover), volume e tráfego de pesquisa. 

Imagine-se o termo “luonnonkiveä” (pedra natural em finlandês) tem como principais concorrentes 
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“pengerrys kivet” (pedras de aterro) e “myydään isoja kiviä” (grandes pedras à venda), isto é, estes 

são os termos mais procurados na Finlândia no período selecionado e que poderão ser as melhores 

escolhas de keywords para campanhas publicitárias no Google. 

 

Fig. 2 Google Keyword Planner (https://ads.google.com/home/tools/keyword-planner/) 

Outra ferramenta interessante para identificação de keywords é o Ubersuggest, que fornece também 

alguns dados importantes como o volume de pesquisa (granito teve 4.400e o CPC (Custo Por Click). 

 

Fig.3 Ubersuggest (https://neilpatel.com/ubersuggest/) 

Uma forma de analisarmos a concorrência e de identificarmos as keywords utilizadas é o site 

www.similarweb.com no entanto, os sites precisam ter tráfego significativo para que o SimilarWeb o 

monitorize. 

http://www.similarweb.com/
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Fig. 4 SimilarWeb (https://www.similarweb.com/) 

Dicas para utilizar com sucesso as ferramentas da Google: 

→ Tente compreender a intenção do cliente que procura algo (via Google) 

→ Selecione /escolha as keywords 

→ Optimize o seu conteúdo em volta de uma keyword principal 

→ Optimize o conteúdo do website para mobile 

 

Erros a evitar: 

→ Não ter um orçamento definido para Adwords 

→ Não ter definido uma duração clara para cada campanha 

→ Não incluir as keywords corretas 

→ Escolher demasiadas keywords 

A pesquisa na Internet está cada vez mais enraizada nos hábitos diários dos consumidores.  

A visibilidade nos resultados de pesquisa pode aumentar as visitas ao site, o que se traduz no 

aumento da notoriedade da marca e em maiores vendas e lucros. 
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Algumas estatísticas a reter: 

Dados de 2019 da Brightedge (empresa especialista em SEO) mostram que 53% do tráfego geral de 

um site provém da pesquisa orgânica (não proveniente de cliques em anúncios pagos), 15% da 

pesquisa paga, 5% das redes socais, e 27% de outras fontes. 

 

Fig. 5 Repartição do tráfego de um site em% 

A maior parte do tráfego de um site provém da pesquisa orgânica em todos os setores de 

atividade. 

 

Fig. 6 Repartição do tráfego por setores de atividade em % 

O Search Engine Optimization (SEO) permite assegurar um eficiente posicionamento e destaque dos 

conteúdos de um site nos resultados de pesquisa (orgânicos). 
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Outra noção que convém reter é que a CTR (taxa de clique) sofre uma quebra acentuada entre a 

primeira e a segunda posição, sendo que os 3 primeiros resultados apresentam valores com maior 

retorno que os restantes. 

 

Fig. 7 Evolução da CTR 
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On-page SEO: Nos bastidores do seu website 

Comece por utilizar o passo anterior para encontrar as suas keywords alvo. Em seguida otimize cada 

página do seu website para cada uma dessas keywords, designadamente as secções: URL, Page 

Title, Headers, Meta description (corresponde ao que o Google mostra nos resultados de busca), 

Image ALT tags. 

 

Utilize no copy do seu website 

Utilize as keywords sugeridas e as variantes mais relevantes no copy do seu website. O copy de um 

website é composto por todos os conteúdos que o compõem (títulos, descrição de serviços, blog, FAQ’s, 

…)
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#03 

Difunda conteúdos 
 importante criar conteúdos de interesse para os potenciais clientes e disponibilizá-los em 

qualquer site onde se crê que irão aceder. Tente encontrar o seu cliente antes que ele perceba 

que existe a solução que procura para o seu problema. Uma vez que consiga levá-lo ao site 

terá de otimizar uma maneira de transformar esse tráfego em contactos possíveis de gerir. 

 

Internacionalização das empresas com ações off-page 

Existem mais de 1.500 diretórios de empresas e portais B2B, que os compradores empresariais usam 

ativamente na procura de fornecedores. As empresas podem publicar os seus dados e produtos em 

diretórios relevantes, como “wer-liefert-was” muito usado na Alemanha ou “TradeIndia” na India. 

Ao procurar estar presente nas plataformas digitais de comercialização que são mais relevantes em 

cada mercado-alvo, leva-se a cabo uma internacionalização simples, mas eficiente. 

Os compradores geralmente acedem a estes portais quando procuram palavras chave B2B genéricas 

como «Fornecedores de fresadoras CNC» devido à boa classificação desses portais nos motores de 

busca. Muitos compradores procuram diretamente nestes diretórios. 

Estas ações, chamadas de “off-page” também contribuem de forma favorável para o SEO do seu 

website. 

  

É 
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Internacionalização com publicidade online e redes 

sociais 

Sem dúvida a maneira mais direta de chegar ao nosso potencial cliente é receber feedback de 

forma imediata. Publicidade online, quer seja através de motores de busca (Adwords) ou redes 

sociais (Linkedin), permitem direcionar campanhas a um público específico de forma imediata. 

 

As redes sociais certas para o mercado a alcançar 

O Facebook é, sem dúvida, a plataforma de social media mais popular. Mas isso não significa 

necessariamente que seja a plataforma adequada para os diferentes segmentos do seu público-

alvo. A estes segmentos atribui-se a designação de persona, que mais não é do que a representação 

fictícia do cliente ideal de um negócio. 

Ter uma página no Facebook não é uma estratégia de social media! A empresa deve pensar 

estrategicamente sobre os seus meios de comunicação social e encarar este processo como um 

mecanismo de forte geração de leads (contactos que demonstraram interesse em adquirir o 

produto ou serviço da sua empresa) e relacionamento inicial com o seu target (público-alvo). 

Com base no entendimento da identidade cultural das suas personas, pode determinar os locais 

onde pode estar presente online e participar de forma significativa. Além disso, a seleção da rede 

social certa depende do setor em causa e da oferta de produtos. 

Em alguns países, as redes sociais locais atraem a maioria dos utilizadores, pelo que é 

recomendável uma pesquisa em cada mercado estrangeiro antes de lançar o seu website, de 

modo a garantir que está a segmentar a rede(s) com a maior parte do seu público potencial. 

Aqui estão duas das maiores alternativas locais: 

→ Qzone - a maior rede na China, popular entre os adolescentes e utilizadores casuais. Ela 

ainda domina a paisagem asiática com 659 milhões de utilizadores. 

→ VKontakte - um website de redes ao estilo Linkedin para profissionais, que domina a Rússia 

com 76 milhões de membros. 
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Mapa mundo das redes sociais 

Independentemente das plataformas definidas como alvo, a chave para o sucesso nas redes sociais 

externas é a pesquisa para saber qual a principal utilização que as pessoas fazem delas 

(entretenimento, networking, benchmarking, recrutamento, etc.). 

As pessoas tendem a usar as redes sociais para fins diferentes em países diferentes, por isso é útil 

procurar compreender o tipo de respostas mais provável consoante as culturas, antes de lançar 

qualquer campanha. 

 
Fig. 8 Mapa mundo das redes sociais 
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→ Europa Ocidental - o mais semelhante à América do Norte, valoriza o conteúdo que é útil (por 

exemplo potencial para vencer um concorrente) ou de entretenimento. 

→ América do Sul - os países com a maior percentagem de utilizadores do Twitter estão na América 

do Sul. Eles também são bloggers ávidos, e frequentemente acedem à Web em dispositivos móveis. 

→ Ásia - partilha e download de músicas e vídeos é o passatempo mais popular nas redes sociais 

em grande parte da Ásia. 

→ Índia - são populares as redes sociais baseadas em jogos online e partilhas de música. 

 

Desenvolver uma estratégia de Social Media 

A defesa de que os social media constituem um meio para desenvolver uma estratégia efetiva de 

geração de leads B2B, abre a porta a uma discussão no mínimo controversa. Existem estudos de 

distintas entidades que mostram resultados contraditórios no que respeita à eficiência dos social media 

numa estratégia para geração de leads. 

É nossa convicção que os social media não são uma ferramenta ineficiente para a geração de leads 

B2B, sendo que, no espectro da sua utilização, as empresas com negócios B2B desenvolvem 

frequentemente um fraco trabalho na conceção e implementação duma estratégia efetiva de social 

media. 

 

Social media é uma componente importante do inbound marketing. Como podemos pensar que uma 

empresa pode alavancar e tirar partido da sua presença na web se não está presente nas redes 

sociais? Não nos podemos dar ao luxo de não estar presentes em plataformas onde os 

potenciais clientes são assíduos e não as utilizar para criar valor através da geração de leads. 

Na verdade, as redes sociais constituem ferramentas cost-effective, perante as quais, dependendo do 

seu orçamento, a empresa pode abraçar duas opções distintas para desenvolvimento duma estratégia 

“Como podemos pensar que uma empresa pode 
alavancar e tirar partido da sua presença na web 

se não está presente nas redes sociais?” 
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de social media para mercados internacionais: por um lado, pode tentar desenvolver e implementar 

por si próprio (dentro de portas) ou então contratar especialistas de gestão de social media no país da 

rede social. 

A primeira opção é teoricamente mais económica, na medida em que a sua empresa tenha os recursos 

para preparar e/ou traduzir conteúdos para a língua dos países alvo. Tem, contudo, a desvantagem 

de limitar os níveis de localização e capacidade de resposta. 

A contratação de copywriters locais para gerir os seus canais de redes sociais é a melhor opção - se 

o puder pagar - já que significa, para a sua rede social que os perfis serão efetivamente localizados e 

responsivos. A desvantagem desta abordagem é que os copywriters locais e industriais de social 

media podem não perceber totalmente a sua indústria ou produto. 

 

Uma das partes mais importantes de qualquer plano de social media, e onde estes gestores têm um 

potencial para fazer a maior diferença, é na interação e envolvimento com os seus seguidores de 

social media, por forma a ter mais hipótese de transformar com sucesso os seus gostos, e seguir os 

contactos até serem clientes. 

 

Localize o seu conteúdo 

Depois de ter definido/identificado as plataformas de social media que as suas personas estão a usar 

ativamente para pesquisa de informações ou networking, você deve pensar no conteúdo que irá 

captar a atenção dos seus potenciais clientes internacionais. 

DICA PRÁTICA 

Desenvolva uma ampla cultura de conteúdo empresarial. Estabeleça uma visão 

unificada para a sua equipa de marketing de conteúdo (dedicado a conhecer 

os meandros da produção e distribuição da sua empresa). Desta forma eles 

serão embaixadores da empresa e espalham a consciência por toda a empresa 

e pelas redes sociais. 
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Esse conteúdo é relevante para as suas personas 

e público-alvo? Se é sobre o lançamento de um 

produto no Reino Unido, irão os seus potenciais 

compradores na Alemanha estar interessados 

nele? Como pode ajustar o conteúdo para o tornar 

relevante para eles? Será que ele contém 

referências culturais específicas? Você teve em 

conta diferentes moedas, sistemas de medição e 

de ortografia local (por exemplo, a diferença entre 

a ortografia nos EUA e Reino Unido)? 

E quanto a outros fatores culturais? Por exemplo, 

na China, há uma lista de keywords que vão 

resultar no bloqueio do seu conteúdo por parte 

das entidades governamentais. Está certo que 

verificou o seu conteúdo para garantir que ele não 

é potencialmente ofensivo ou não será 

censurado? 

Há mais na “localização” do que simplesmente a tradução de um post, tweet ou blog do Inglês 

para qualquer outra língua. 

 

Linkedin 

O Linkedin é uma rede social pensada para utilização apenas no âmbito profissional, isto é, um 

espaço online para colocar o seu percurso, experiências profissionais e habilitações académicas. Esta 

rede pode ainda funcionar como uma espécie de montra daquilo que faz, escreve, desenha, pensa, 

etc. Tudo sempre em torno de um perfil profissional. 

O Linkedin permite enviar e receber convites de usuários para aumentar as suas ligações, e criar 

assim uma rede profissional dinâmica e interessante, onde pode recomendar e ser recomendado 

pelas suas competências em contexto profissional. 

A par de um perfil profissional próprio e das ligações estabelecidas com outros usuários, tem a 

possibilidade de seguir empresas, universidades e grupos que lhe interessam, aumentando 

 

Se o seu negócio é internacional, 

os seus meios de comunicação 

social não podem “dormir 

nunca”. Se só faz negócios num 

país ou área específica, então 

deve planear as suas horas de 

programação social de acordo 

com o fuso horário dos seus 

clientes, por forma a ajustar-se 

melhor aos padrões de consumo 

de social media. 
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igualmente a sua visibilidade na rede. 

A criação de um perfil no Linkedin é gratuita para a versão base, mas o utilizador poderá escolher 

uma conta premium (carreira, negócios, vendas e contratações). Neste caso, e após um período 

experimental, a conta passa a ter custos.  

Permite também ligar profissionais de todo o mundo, conhecidos e desconhecidos, ajudando os seus 

utilizadores a encontrarem propostas de emprego universais, o que facilita a vida tanto a candidatos 

como a recrutadores que se encontram mais facilmente. Esta rede social vive ainda da publicidade e 

dos serviços de recrutamento. 

A rede tem mais funcionalidades como, por exemplo no caso das empresas, manter a ligação com os 

seus clientes, pesquisar investidores, partilhar e dar a conhecer aquilo que fazem, etc. A título 

individual, qualquer pessoa pode ainda: 

→ Solicitar recomendações dos seus pares; 

→ Ligar-se a empresas e/ou a comunidades científicas nacionais e internacionais; 

→ Estabelecer ligação e acompanhar notícias de universidades, professores, investigadores, outros 

estudantes; 

→ Conhecer ofertas formativas ou participar em discussões de grupos sobre determinada temática 

ou área de interesse, entre outras possibilidades. 

 

Criar Perfil Corporativo 

O número de páginas corporativas tem sido crescente nos últimos anos, fruto da relevância dada à 

rede por parte dos profissionais. 

Esta participação é pertinente não só para credibilizar a empresa, mas também os seus colaboradores. 

A falta de informação profissional nos perfis dos colaboradores pode revelar-se negativo para as suas 

investidas comerciais ou afins. 

Vejamos como criar um perfil corporativo. 

1. No menu principal, selecionar a opção Soluções > Crie uma Company Page: 
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Fig. 9 Criação da empresa no LinkedIn 

2. No ecrã seguinte, é apresentado o campo “Crie uma LinkedIn Page”, e deverá ser selecionada a 

opção adequada, conforme o tipo de entidade em causa (Pequena empresa, Média e grande 

empresa, …): 

 

Fig. 10 Criação da página no LinkedIn 

3. Aqui começará o preenchimento dos dados relativos à empresa. 

É preciso ter em atenção que os domínios gmail.com, yahoo.com ou outros serviços de e-mail 

genéricos, não são exclusivos de uma empresa, pelo que não podem ser utilizados para criar uma 

página. É necessário o e-mail corporativo com o mesmo domínio do site. 

Para efeitos de registo, deverá ser colocado o email da empresa (este email serve apenas este 

propósito e não será visualizado por ninguém) que valida a associação à empresa. 

Depois deverá ser inserido o nome da empresa conforme o que se pretende que conste no URL da 

página. Não poderão ser colocados acentos nas palavras nem lda, unipessoal, inc., … 
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Será este o endereço da sua nova página: 

www.linkedin.com/company/ 

 

Fig. 11 URL da empresa "Minas e Pedreiras, Lda" 

O modo de edição da página fica então ativo! 

O Linkedin apresenta-lhe 5 áreas de configuração básica da página. 

Na primeira área, deve ser redigida uma descrição da empresa até 2.000 caracteres. Pode e deve ser 

feito em mais do que um idioma dependendo do mercado que se pretende alcançar. Posteriormente, 

haverá que selecionar o idioma padrão – inglês para garantir que todos possam ler a descrição da sua 

empresa; se redigiu em português, a sua audiência lusófona irá ler a sua descrição no idioma 

português. 

 
Fig. 12 Descrição da empresa 

Na segunda área, indique dados mais detalhes sobre a empresa (tipo, tamanho, URL do site, principal 

setor, status, ano de fundação, localidades). Pode adicionar pelo menos até 5 moradas da empresa 

(nacional e internacional). Este pormenor influencia decisivamente no processo de pesquisa de 

empresas por localização. 

 

 

 

 

 

Fig. 13 Moradas da empresa 

http://www.linkedin.com/company/
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A terceira área permite ao responsável pela criação da página designar novos administradores (até 

10). Devem estar previamente conectados ao utilizador para incluí-lo como administrador. Todos os 

administradores designados terão agora as mesmas funções (podendo até eliminar outros 

administradores!).  

 

Fig. 14 Ferramentas administrativas 

Também é possível identificar os Anunciantes das Publicações promovidas. Estes anunciantes 

receberam aprovação para criar tal conteúdo para a empresa. 

 

Fig. 15 Gerir administradores e anunciantes 

A quarta área permite adicionar uma imagem de capa e um logotipo à página da empresa. Os arquivos 

devem ser em formato PNG, JPEG ou GIF até 2 MB. A imagem deve ser de 646 X 220 pixels ou maior. 

A quinta e última área de configuração serve para listar todas as palavras-chave associadas ao 

negócio – especializações da empresa.  
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Fig. 16 Especialidades (palavras-chave) 

Finalmente, podem ser listados até 3 grupos corporativos que estejam a ser administrados por alguém 

da empresa. 

 

Fig. 17 Adicionar grupos 

Quais os principais problemas no registo de uma página de empresa? 

É possível atualizar a URL da página da empresa, contactando o Linkedin. Contudo, as alterações de 

nome de empresa e a URL estão sujeitas à disponibilidade do sistema.  

Não é possível ter várias URL da sua Company Page. Depois de alterada uma URL, a URL antiga, 

em seguida, ficará disponível, pois não será redirecionada para a sua nova URL. 
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Promoção de Posts 

Atendendo aos mercados-alvo do projeto e às indústrias e senioridades abaixo indicadas, foi realizada 

uma estimativa para promoção de posts, cujos resultados são apresentados de seguida, podendo 

constituir uma referência para futuras campanhas que as empresas do setor venham a desenvolver:  

 

Mercado EUA 

→ Audiência disponível: 5,3M 

→ CPC estimado: 7€ 

→ CPM estimado: 48 € 

→ Cliques estimados para 5k de 

investimento: 715 

→ Impressões estimadas para 5k de 

investimento: 104.166 

 

Mercado Alemanha 

→ Audiência disponível: 470.000 

→ CPC estimado: 6,5 € 

→ CPM estimado: 50 € 

→ Cliques estimados para 5k de investimento: 

770 

→ Impressões estimadas para 5k de investimento: 

100.000 

 

Mercado Finlândia 

→ Audiência disponível: 64.000 

→ CPC estimado: 5 € 

→ CPM estimado: 30 € 

→ Cliques estimados para 5k de investimento: 

1000 

→ Impressões estimadas para 5k de investimento: 

166.666 

Mercado Reino Unido 

→ Audiência disponível: 1,2M 

→ CPC estimado: 5€ 

→ CPM estimado: 32 € 

→ Cliques estimados para 5k de investimento: 1000 

→ Impressões estimadas para 5k de investimento: 

156.250 

 

 

Mercado Itália 

→ Audiência disponível: 470.000 

→ CPC estimado: 4 € 

→ CPM estimado: 27 € 

→ Cliques estimados para 5k de investimento: 1250 

→ Impressões estimadas para 5k de investimento: 

185.185 

 

 

Senioridades 

→ Manager 

→ Director 

→ CXO 

→ VP 

→ Partner 
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Segmentação 

→ Nome da Empresa 

→ Indústria da empresa 

→ Tamanho da empresa 

→ Localização 

→ Título da função 

→ Senioridade 

→ Função 

→ Anos de Experiência 

 

Mercados 

→ Construction 

→ Energy & Mining 

→ Manufacturing 

→ Public Administration 

→ Real Estate 

→ Arquitetos 

→ Engenheiros civis 

 

Legenda: 

CPC – custo por clique 

CPM – custo por mil impressões 

5k – cinco mil euros 

 

 

→ Skills 

→ Grupos 

→ Idade 

→ Género 

→ Área de Estudo 

→ Nível de graduação 

→ Escolas 

 

 

Apresentação 

→ 610 Milhões de utilizadores registados 

→ 3 Milhões em Portugal 

→ de 60% é tráfego móvel 
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Google Ads 

O Google Ads é um programa de publicidade online da Google através do qual se podem 

apresentar anúncios nas suas plataformas, como as páginas de resultados (ou SERP – Search 

Engine Results Page), Google Maps, Gmail, etc., bem como nos websites parceiros que 

disponibilizam espaço para apresentação de anúncios. 

 

 

 

 

 

 

 

Os anúncios podem aparecer na Rede de Pesquisa ou na Rede de Display. Vejamos de seguida 

o que é cada uma delas. 

Rede de Pesquisa 

A Rede de Pesquisa abrange os sites da Google e 

de parceiros que têm a funcionalidade de pesquisa. 

São exemplos o Google Shopping, Google Maps e o 

Google Imagens, bem como milhares de sites que 

incorporaram a função pesquisa personalizada. 

O anunciante cria os seus anúncios e escolhe a 

palavra-chave e outros tipos de segmentação 

relacionados com o seu negócio. Quando o utilizador 

pesquisar por essa palavra-chave no Google, o 

anúncio será apresentado juntamente com os 

resultados da pesquisa. Uma vez que esses 

Fig.18 Rede do Google 
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anúncios estarão diretamente relacionados com o interesse demonstrado pelo utilizador, o 

índice de conversão tende a ser muito bom nesta rede. 

Rede de Display 

A Rede de Display é composta por sites com os 

quais a Google tem parceria, tais como o YouTube, 

o Blogger e o Gmail, bem como por milhares de sites 

que disponibilizam espaço para afixar anúncios 

através do programa Google AdSense (mais de 2 

milhões), sites esses que permitem que o Google lá 

coloque anúncios. 

Normalmente, a Rede de Display tende a converter 

menos que a Rede de Pesquisa, uma vez que nem 

sempre os utilizadores daqueles sites estarão 

interessados naquilo que é oferecido no anúncio. 

 

Tipos de Segmentação no Google Ads 

Nas campanhas Ads existem sistemas que, quando bem configurados, possibilitam um grande 

grau de definição dos públicos a quem queremos apresentar os nossos anúncios. Quantos mais 

critérios de segmentação forem escolhidos, menor é o grupo a quem os anúncios são 

apresentados. 

Os 10 tipos de segmentação no Google AdWords são os seguintes: 

 

1. Keywords na Rede de Pesquisa 

2. Keywords na Rede de Display 

3. Posicionamentos 

4. Interesses 

5. Remarketing 

6. Tópicos 

7. Dados demográficos 

8. Localização 

9. Idioma 

10. Dispositivo 
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#04 

Preserve os contactos 

ara este objetivo será vital delinear uma base de dados onde armazenar os dados de possíveis 

clientes. Isto, que parece ser tão óbvio, não o é para muitas empresas, que não têm o cuidado 

de sistematizar informação de potenciais clientes à medida que vão estabelecendo novos 

contactos. 

Se já detém uma base de dados, continue a construir esse perfil dos seus potenciais clientes, 

conhecendo-os e recolhendo informação acerca dos seus interesses e comportamentos: que páginas 

visitam, que conteúdos pesquisam e fazem download, etc. Desta forma poderá segmentar essa base de 

dados, chegar a cada potencial cliente com uma mensagem personalizada e conteúdo adequado (no 

fundo a informação necessária para avançar com a venda). 

Os dados podem ser recolhidos a partir de ferramentas como mailchimp ou e-goi que depois nos 

permitem a automatização das comunicações, qualificação dos leads e a sua nutrição com informação 

relevante em cada fase. 

Quando alguém que mostra interesse pelo nosso produto ou serviço (lead) está pronto para ser abordado 

para a venda, passa a ser designado de lead qualificado. 

A nutrição de leads – ou lead nurturing - serve para conduzir até à venda os contactos que já 

P 
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demonstraram interesse pela sua empresa, facultando-lhes informação útil (através de emails, posts, 

eBooks, apresentações, webinars, …) tendo em vista criar um relacionamento mais próximo e aumentar 

a credibilidade e autoridade no assunto aos olhos do potencial cliente. 

As campanhas de nutrição de leads têm vários níveis, consoante o estágio de desenvolvimento – 

maturidade - de cada lead. 
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#05 

Automatize a qualificação e 

nutrição dos leads 
uando se alcançam níveis acima de 50 leads mensais, não é praticável atender a todos de 

forma personalizada sem um sistema de automação de gestão de leads. 

Também não será possível, sem um procedimento, determinar quando um lead está 

pronto para vendas ou quando deve continuar a receber informação. A automatização permitirá 

implementar um sistema de lead scoring e enviar a cada lead a informação que ele precisará em cada 

momento (lead nurturing). 

Lead Scoring é uma técnica de pontuação de Leads utilizada para identificar aqueles que estão mais 

preparados para comprar. Ou seja, mediante um sistema de classificação de potenciais clientes, é 

possível definir o momento em que alguém que mostra interesse pelo nosso produto ou serviço (lead) 

está pronto para ser abordado para a venda – lead qualificado. 

O próximo passo deste procedimento será saber o que terá de acontecer, uma vez que teremos um lead 

que consideramos estar pronto para ser atendido por um comercial: normalmente passa para o CRM, é 

alterado o seu status para Opportunity, é transmitida toda a informação aos membros da equipa de 

vendas, … 

Não improvise, ter procedimentos ajudá-lo-á a sistematizar processos (saber o que fazer em cada 

situação) e oferecer nível de qualidade consistente ao longo do tempo (e não depender do quão ocupado 

estará nessa semana /altura para responder (ou não!) à oportunidade).

Q 
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#06 

Forneça informações à sua 

equipa de vendas 
e, por ser uma oportunidade de venda, reuniu informações sobre cada possível cliente, durante 

a fase em que o Marketing atendeu os seus leads, certifique-se que a sua equipa de vendas 

dispõe de todas essas informações quando continuar a conversação com esses potenciais 

clientes. 

Contar com esta informação é uma grande e competitiva vantagem para qualquer agente ou comercial, 

atendendo a que podem criar empatia e comunicar com mais facilidade, concentrando-se no diálogo e 

interesses do lead, em vez de tentar descobrir que serviço no catálogo de ofertas pode interessar 

quando, afinal, foram dadas pistas durante todo o contacto anterior.

S 
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#07 

Impacte leads tanto quanto 

possa 
 essencial ter consciência de que a maioria das pessoas que visita um site, comunica e sai, e os 

que começam a conhecer e fornecem os seus dados, na sua maioria não estão preparados para 

comprar naquele momento. Mas temos a possibilidade de seguir as suas intenções e estar” ali” 

quando precisarem. 

 

 

Crie, por isso, horários e mensagens para se manter na mente dos seus potenciais clientes, podendo 

voltar a esses leads no futuro, que poderão vir a comprar o seu produto estando convencidos do quanto 

precisavam dele. 

Para aquelas oportunidades que não acabam em venda, faça o mesmo. Tenha um plano de ação 

para conseguir comunicar no tempo certo e com uma proposta que vá ao encontro do interesse desse 

lead. 

É 
visitante > lead > lead qualificado > cliente (?) 

 

 



 

 

  

 

Conclusão 

 

 

 

 

 canal digital oferece às empresas do setor uma opção imbatível para aceder a 

novos mercados sem investimentos substanciais e com relativa facilidade. Em 

muitos casos, pode ser o primeiro passo para continuar a eleger aqueles mercados 

que melhor tenham respondido e apostar neles todos os esforços comerciais. 

As campanhas internacionais de SEO e publicidade online, em conjunto com ações de off-page 

com a web como um ponto de conversão, são o caminho para uma internacionalização mais eficaz 

das PME. 
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