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Em qualquer momento da jornada é possível interagir e captar o cliente para o processo de aquisição.

DESCOBERTA CONSIDERAÇÃO DECISÃO

Google

Blog

YouTube

Google

Sites

Conversão

- Compra online;

- Pedir Orçamento;

- Visitar loja física;

- (…)
Facebook

Instagram

A Jornada do Cliente



Alcance relevante

DESCOBERTA CONSIDERAÇÃO DECISÃO

Digital Ads e a Jornada do Cliente

Captar tráfego qualificado Gerar a conversão

Segmentação demográfica e 

interesses

Segmentação por 

comportamento

Audiências customizadas

Retargeting

Precisa de um Hotel para 

cães porque vai de férias

Tem um cão Chamada de atenção para 

reservar o hotel



Caso Prático – Lavandaria
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• Utilizador pesquisa no Google por "como lavar carpetes" - Anúncio de Pesquisa

• Entra no artigo "Aprenda a lavar carpetes e tome nota de dicas úteis e práticas" - Anúncio Display

• Vê um vídeo no YouTube - Anúncio Vídeo

• Clica no anúncio e visita o site da empresa - Retargeting

• Segue a empresa nas Redes Sociais - Audiência

• Faz scroll down no feed do Facebook - Anúncio de Feed

• Vê stories do Instagram - Anúncio de Story

• Clica no anúncio e faz a marcação do serviço online para recolherem a carpete em casa.



Brand Awareness

Notoriedade

Engagement

Interação

Performance

Resultados

Digital Ads



Digital Ads

Audiência, Mensagem e Contexto.

A mensagem certa para a audiência certa no momento certo.



Digital Ads

• Comunicar hoje deve ser uma ação menos intrusiva, mais envolvente e 

melhor preparada para construir um diálogo com o público.

• Queremos fazer chegar a nossa mensagem/conteúdo no momento que o 

consumidor quiser e precisar dele, não o contrário.



Digital Ads

Display Ads

Social Media Ads

Affiliate Marketing

Video Ads

Retargeting

Rich Media

Google Ads

…
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Biblioteca de Anúncios: https://www.facebook.com/ads/library/

Social Media Ads

- Extrair todo o potencial 

de segmentação;

- Investir tempo no copy

e imagem;

- Ter atenção aos locais 

e formatos;

- Objetivos e pagamento 

(CPC, CPM, CPA, ...)

https://www.facebook.com/ads/library/


10

Display Ads

Como anunciar?

• Redes (Google Display Network, 

Sapo, Cofina, Hi-media, OLX, ...);

• Affiliate Marketing - através de 

network (Kwanko, Netlucro, Awin, ...) 

ou diretamente com afiliados;

• Publicidade direta.
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Audiências Customizadas

• Facebook Custom Audiences: https://www.facebook.com/business/a/custom-audiences

• LinkedIn Matched Audiences: https://business.linkedin.com/marketing-solutions/ad-targeting/matched-audiences

• Twitter Tailored Audiences: https://business.twitter.com/pt/help/campaign-setup/campaign-targeting/tailored-audiences/TA-from-lists.html

• Google Ads Customer Match: https://support.google.com/google-ads/answer/6379332?hl=en

Alcançar públicos que já conhecem o negócio e/ou 

fazem parte da nossa base de dados.

Incentivar os clientes a voltar a comprar.

Lookalike audience ((pessoas 

com perfis semelhantes aos 

dos clientes do seu negócio)

https://www.facebook.com/business/a/custom-audiences
https://business.linkedin.com/marketing-solutions/ad-targeting/matched-audiences
https://business.twitter.com/pt/help/campaign-setup/campaign-targeting/tailored-audiences/TA-from-lists.html
https://support.google.com/google-ads/answer/6379332?hl=en


Retargeting

Exemplos:

Critérios de público-alvo Tipo de anúncio

Utilizadores que visualizaram páginas de de produtos, 

mas que não compraram

Anúncios para os artigos que não adicionaram aos 

respetivos carrinhos

Utilizadores que adicionaram artigos aos carrinhos de 

compras, mas que não concluíram as compras

Anúncios com código de desconto para artigos nos 

respetivos carrinhos

Utilizadores que compraram artigos X e Y Anúncios do artigo relacionado Z

Apresentar anúncios segmentados aos 

utilizadores que já interagiram com a marca.



Ad Blockers

• O uso de Adblockers - bloqueadores de 

publicidade - não mostra nenhum sinal de queda;

• O banner tradicional é um formato de publicidade 

que já não chega a todo o público;

• Inovar nos formatos de comunicação a utilizar 

para fazer chegar a mensagem ao público.
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Resistir à tentação de querer comunicar 

tudo para todos.
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Digital Ads deve sempre ser trabalhado de 

forma integrada com uma estratégia de 

Inbound Marketing.



comerciodigital.pt
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