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RESUMO

SUMÁRIO
Este guia é constituído por um conjunto de elementos que estão
presentes numa grande parte dos negócios com presença no
mundo digital. Os dados estatísticos de comércio mundial dos
últimos anos indicam uma transferência gradual dos negócios para
os mercados digitais, principalmente, no caso das empresas com
marcas e modelo de negócio B2C.
A pandemia Covid-19 veio acelerar este processo e colocar os
negócios B2B num patamar similar. A presença digital só faz
sentido e é eficaz se for definida e implementada tendo como base
um plano definido que considere o mercado alvo e a estratégia da
marca (Quintas de Enoturismo).
Não existem ações ideiais nem fórmulas 100% eficazes que sirvam
para aplicar em todos as empresas e marcas. Cada empresa e cada
marca deverá olhar para as etapas apresentadas neste guia e
identificar os que mais se adequam e como implementar cada um
deles em função da estratégia definida.
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ETAPA 1
Identidade Corporativa
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A identidade corporativa é constituída por um conjunto de aspetos
que definem a “personalidade” da empresa. A história, os valores, a
missão, a cultura, a forma de estar, os seus fatores diferenciadores
são aspetos distintivos da empresa que devem ser a essência do
marketing e comunicação.
Esta “personalidade” definida por todos estes aspetos imateriais
deve ser refletida na identidade visual da marca da empresa
(imagem gráfica da marca), para a mensagem, para a linguagem e
para as formas de comunicação a utilizar (texto, fotos, vídeo) de
acordo com o público-alvo.
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ASPETOS ESSENCIAIS
DA IDENTIDADE
CORPORATIVA:
DISTINÇÃO:
A identidade da empresa deve distinguir-se dos
concorrentes para que o cliente se sinta atraído.

RELEVÂNCIA:
Deve criar uma ligação entre empresa e o que o públicoalvo deseja ou precisa.

HOMOGENEIDADE:
Não deve existir um paradoxo entre o que a empresa
transmite e o que ela realmente faz. A comunicação e a
prática devem estar alinhados.

REPUTAÇÃO:
Depois de ter os tópicos anteriores alinhados é possível
que a empresa seja reconhecida no mercado e mantenha
a sua reputação.
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RESUMINDO:
Para desenvolver a comunicação
a empresa/marca pode utilizar
uma mensagem sob a forma de
texto, imagem ou vídeo ou
desenvolver
conteúdos
que
articulem a utilização destes três
tipos de comunicação.
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ANÁLISE PARA DEFINIR A
IDENTIDADE DA EMPRESA/MARCA
PARA TOMAR ESTA DECIS ÃO É NECES S ÁRIO QUE A
EMPRESA REF LITA PREVI AMENTE SOBRE VÁRIOS A S PET OS :
› Qual o modelo de negócio da empresa? (B2C – B2B)
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› Qual o público-alvo que interessa alcançar?
› De que forma está a marca segmentada? É uma marca de nicho?
› Qual a identidade e posicionamento da marca? O que nos diferencia? O que é
importante comunicar?
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ESCREVER UM TEXTO CURTO
QUE DESCREVA A
EMPRESA/MARCA, A HISTÓRIA,
OS SERVIÇOS E QUE PRODUTOS
FAZEM
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No desenvolvimento deste texto é
importante ter em consideração
alguns aspetos relevantes.

ARTICULAR O TEXTO COM
IMAGENS OU VÍDEOS
EXISTENTES

A mensagem do texto deve estar
articulada com os restantes
conteúdos da página.

CONTAR HISTÓRIAS

É relevante para dar a conhecer a
história da empresa/marca e tanto
mais importante quanto mais
interessante for o percurso e
experiência da empresa/marca ao
longo dos anos.

ESCREVER TEXTOS CURTOS
COM, SE POSSÍVEL, UMA IDEIA
POR FRASE

Evitar textos longos e não misturar
ideias e conceitos em cada frase.

ADAPTAR A LINGUAGEM AO
PÚBLICO-ALVO

Colocar-se como potencial cliente e
refletir sobre o tipo de linguagem e
respostas que o seu público-alvo
procura.

PRODUÇÃO DE UM CONJUNTO
DE FOTOS DA EMPRESA
(QUINTA) OU DOS SEUS
PRODUTOS DE ENOTURISMO

Uma boa imagem é crucial para o
sucesso das estratégias de Marketing
Digital, pois ajuda a transmitir
profissionalismo e favorece a
conquista de clientes.
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FOTOGRAFIA DA QUINTA
(EXTERIOR E INTERIOR)

FOTOGRAFIAS DA EQUIPA DA
EMPRESA

FOTOGRAFIA DAS QUINTAS DE
ENOTURISMO/PRODUTO

Relevante, é fundamental mostrar a
qualidade das infraestruturas. As
fotografias podem focar áreas
específicas, locais de visita, adega,
instalações, outros dependendo dos
aspetos diferenciadores e estratégicos
que se pretende apresentar.

Importante para demonstrar o caráter
social e humano das quintas e a
valorização das pessoas,
competências e experiência
acumulada no Enoturismo. Pode
ainda ser utilizada para associar um
rosto e um nome a uma dada função
específica (ex. guia de visita).

Envolve fotos das quintas com vários
enquadramentos possíveis. A escolha
do tipo de imagem depende dos
objetivos e do suporte financeiro
disponível. Apresentar as quintas em
várias perspetivas ou, idealmente, em
perspetiva 360º, destacar zonas
especificas.

CRITÉRIOS PRINCIPAIS NO
PROCESSO DE PRODUÇÃO DE
FOTOGRAFIAS CRIATIVAS PARA
MARKETING DIGITAL

PRODUÇÃO DE VÍDEOS DA
EMPRESA OU DOS SEUS
PRODUTOS

Ser criativo.
Apostar na qualidade da imagem.
Introduzir trabalho de pós produção
(se possível trabalhar as fotos).

INCLUIR VÍDEOS NO SITE
MELHORA O POSICIONAMENTO
EM MOTORES DE BUSCA.
AUMENTAM O TEMPO DE
PERMANÊNCIA DO UTILIZADOR
NA PÁGINA.

Utilizar conteúdos de vídeo é uma
estratégia que consiste no uso de
conteúdos de audiovisual para atrair,
converter e reter clientes.

Demonstração – O objetivo de
qualquer técnica de marketing é
mostrar o produto e, neste caso, os
vídeos têm uma grande vantagem
sobre o texto.
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ETAPA 2
Registar a empresa no
Google Business
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GOOGLE BUSINESS
O Google My Business é uma plataforma que o Google
disponibiliza para os negócios com presença na Internet.
Com uma conta do Google My Business, a empresa está
presente na internet com divulgação dos principais dados
da empresa. (Morada, localização, fotos, horário, produtos,
serviços, contactos telefónicos/emails).
O registo é gratuito, facilita a comunicação com os
potenciais clientes e destaca a empresa através dos
resultados da pesquisa do Google e no Google Maps.
Sendo o Google, o motor de busca mais utilizado para
pesquisa de informação, percebemos o quanto é
importante estar presente nesta plataforma.
Disponibiliza um conjunto de estatísticas relacionadas
com visitas, acesso e pesquisa da empresa.
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GOOGLE BUSINESS
Aceder ao google business:
https://www.google.com/intl/pt-PT_pt/business/
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IMPORTANTE

Ser criterioso em relação à informação e conteúdos que se coloca nesta
plataforma. Para definir o que é um bom conteúdo há que identificar
para quem pretende comunicar. Se é cliente profissional ou final, por
exemplo, no caso de um modelo de negócio B2B, o conteúdo terá de ser
construído de modo a ir de encontro ao tipo de informação e forma de
comunicação que consideramos mais adaptado a este tipo de cliente.
Ter em atenção a necessidade de manter a informação atualizada
quanto aos dados da empresa como localização, contactos e tipo de
produto. Apesar de ser uma plataforma para informação mínima, sobre
a realidade da empresa, é importante ser evidente e que a informação
seja atualizada com regularidade.
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ETAPA 3
Ter acesso a informação
do setor
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INFORMAÇÃO DO
SETOR
A informação de mercado é cada vez mais importante.
O contexto externo (a dinâmica dos mercados do país
e internacional) deve ser acompanhado pela gestão
da empresa de forma permanente, de modo a
identificar ameaças e oportunidades e antecipar
cenários futuros.
Uma das fontes de informação que pode utilizar é o
website https://www.turismodeportugal.pt/
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Este website possui
informação e notícias
atualizadas sobre
mercados, eventos e
empresas do sector do
turismo.
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Possui ainda links para páginas de
eventos, formação e auxilio ao negócio.
Desta forma, é possível aceder a
enumeras áreas de apoio à gestão
turística, subscrever newsletters e
acompanhar as notícias mais relevantes
dos mercados.
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A APENO – Associação Portuguesa
de Enoturismo nasceu em
Fevereiro de 2020 com o objectivo
de colocar no mapa o Enoturismo
português. Para alcançar essa
meta, um grupo de profissionais
das mais diversas áreas (Financeira,
Novas Tecnologias, Jurídica,
Comunicação e Marketing,
Recursos Humanos) decidiu juntarse para apoiar os enoturismos
nacionais a dar respostas eficazes
aos obstáculos que impedem o
sector de evoluir.
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O Infovini – Vinhos de Portugal é um projecto
que tem como objectivo ser o paradigma da
utilização da Internet para a divulgação e
promoção do vinho português e da cultura do
sector, quer a nível nacional quer internacional.
A missão do portal Infovini é a formação de uma
comunidade alargada constituída por
utilizadores ligados ao sector e consumidores,
motivados e capazes de partilhar
conhecimentos e experiências relacionadas com
o vinho e a sua cultura.
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ETAPA 4
Criar e-mail personalizado
com dominio e alojamento
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COM UM DOMÍNIO REGISTADO E COM
UM ALOJAMENTO ADQUIRIDO É
POSSÍVEL TER E-MAILS
PERSONALIZADOS PARA O NEGÓCIO,
EX: GERAL@QUINTADAFONTOURA.PT.
› QUINTADAFONTOURA.PT
› NOME: QUINTA DA FONTOURA
› TOP LEVEL DOMAIN (TLD): .PT
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E-MAIL COMO
FERRAMENTA
Utilizar um email personalizado transmite uma
imagem da empresa/marca estruturada e com
preocupação
na
imagem,
colocando
a
empresa/marca com um posicionamento mais
consistente e profissional. Na definição de mails
personalizados é importante analisar vantagens e
desvantagens da utilização de mails nominativos
(nome@aempresa.com) ou associados a função
(comercial@aempresa.com).
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ETAPA 5
Página web
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CRIAR UM WEBSITE
CORPORATIVO
PERSONALIZADO
Um website corporativo pretende apresentar a
empresa sem incorporar a venda de produtos. O
website deve possuir uma estrutura adequada e
pensada para apresentar a quinta e os fatores
competitivos que a diferenciam, história e a
caracterização, portfólio de produtos e serviços,
combinando texto e conteúdos como fotografias e
vídeos.
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WEBSITE COM
VENDAS ONLINE
A estrutura e o aspeto do website são fundamentais
para cativar o cliente. A facilidade de navegação
poderá definir a forma como o cliente reage aos
conteúdos. O ideal é possuir uma estrutura com
navegação simples, adaptado a telemóvel, com
design integrado. Para que o aumento das visitas ao
website, corresponda a um aumento de vendas é
importante a criação de uma estratégia de navegação
dentro do site que oriente para destaques e
atualizações do interesse do utilizador.
Como não existe no e-commerce um contacto direto
com o potencial cliente, as imagens escolhidas e a
descrição
do
produto/serviços
devem
ser
esclarecedoras.
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A existência de um espaço de comunicação e de comentários para o
utilizador (consumer reviews) poderá trazer maior confiança e potenciar
a concetização da compra.
Outro aspeto relevante é o da definição das condições inerentes à
compra de produtos no website. Formas de pagamento, trocas,
devoluções, entregas e prazos devem ser informações claras e de fácil
acesso.
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O uso de smartphones como ferramenta de visualização de
websites e de compra é cada vez mais frequente e, como
tal, é uma consequência natural preparar plataformas de
comércio
eletrónico
para
dispositivos
móveis.
O
desenvolvimento de websites responsivos é fundamental,
mas muitos aspetos têm de ser considerados para tornar o
manuseamento da informação adequado para smartphone.
Ter em atenção os aspetos legais que devem ser
considerados para cumprimento da legislação europeia, e
que devem incluir pelo menos:
›
›
›
›
›
›

Termos e Condições;
Políticas de vendas e livre resolução de contrato;
Livro de reclamações;
Política de privacidade;
Política de cookies;
Resolução de conflitos online.
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ASPETOS
LEGAIS

ETAPA 6
Presença nas redes sociais
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1.

2.

As redes sociais são importantes para criar um
canal de contacto próximo com os clientes,
permitindo não só divulgar produtos e serviços,
mas também, promover a troca de informação
entre eles. Redes sociais são estruturas sociais
(comumente atribuídas ao universo digital),
compostas por pessoas ou organizações, onde os
participantes se conectam e interagem sobre
interesses comuns.

Uma das características mais importante é permitir
a produção e partilha de informações e conteúdos
diversos. Num economia cada vez mais digital, as
redes sociais tornaram-se ferramentas essenciais
para as empresas/marcas que desejam aumentar a
sua visibilidade e credibilidade, assim com
aumentar as vendas.

3.

4.

Facebook, Instagram, Pinterest, Linkedin, Youtube
e Twitter são hoje as principais redes sociais
utilizadas a nível Europeu. Cada rede social pode e
deve ser usada com objetivos diferentes, com base
no modelo de negócio da empresa, público-alvo e
estratégia.

A utilização de redes sociais pode ser um meio
digital importante quando a empresa/marca
pretende: aumentar a visibilidade e alcance da
marca; potenciar a notoriedade da marca ou de
um produto/serviço; aumentar a rede de parceiros;
angariar novos clientes; dar visibilidade a um novo
projeto.
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REDES SOCIAIS
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QUE REDES SOCIAIS
UTILIZAR
Para desenvolver uma estratégia de
marketing com utilização de redes sociais é
importante, primeiro, identificar qual ou
quais as redes sociais adequadas à
estratégia digital.
1. Identificar em que rede social ou redes
sociais estão os clientes e parceiros (ex
empresas de animação turística);
2. Identificar o público principal de cada
rede
social
e
a
sua
matriz
de
comportamento;
3. Conhecer ferramentas e recursos para
gerir as redes sociais;

5. Estabelecer imputação de
competências e orçamento anual;

recursos,

6. Definir frequência de publicação;
7. Planear e desenvolver conteúdos digitais;
8. Monitorizar os KPIs mais importantes para
o negócio (gostos, interação, subscritores,
comentários, visitas).
Aspetos críticos associados à utilização de
redes sociais: Regularidade, Autenticidade,
Domínio da rede social em causa, Interação
adequada (no modo e no tempo), Gestão
cuidada de imprevistos, Análise de métricas.

4.
Reconhecer as principais funções e
vantagens de cada rede social;
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VANTAGENS E DESVANTAGENS
REDES SOCIAIS
Principais vantagens das redes sociais
Têm o poder de aproximar as empresas e os clientes;
Permitem criar e desenvolver uma relação com clientes e potenciais clientes;
Permitem criar a sua própria base de seguidores;
Possibilitam a interação em tempo real;
Possibilitam a comunicação em simultâneo para todos os seus seguidores;
Permitem partilhar informações próprias;
Possibilitam um aumento da notoriedade;
Permitem passar uma imagem atual e empenhada;
Contribuem para um bom posicionamento nos motores de pesquisa;
Se bem planeada, uma estratégia de marketing de redes sociais pode trazer um
excelente retorno;
Canal aberto 24h.
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VANTAGENS E DESVANTAGENS
REDES SOCIAIS
Principais desvantagens das redes sociais
A informação distribuída pode ser usada por qualquer pessoa;
As informações de contacto podem ser utilizadas para SPAM;
Nem sempre é simples elaborar uma estratégia coerente para as redes sociais;
A gestão de redes sociais pode consumir-lhe imenso tempo;
A mensagem não é totalmente controlada pela empresa;
Os comentários negativos podem contribuir para uma imagem mais negativa da
empresa;
É necessário criar conteúdos com frequência;
É difícil manter o seu público-alvo fidelizado (já que existe muita informação).
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O LinkedIn é uma rede social direcionada para os
negócios. Para empresas B2B (Business to Business) a
possibilidade de encontrar o público-alvo é ainda
maior, afinal, o LinkedIn para empresas é uma
plataforma de negócios e tem um leque extenso de
utilizadores extremamente ativos enquadrados nesse
perfil. Atualmente o Linkedin possui cerca de 575
milhões de utilizadores em todo o mundo.
O Linkedin para empresas é importante para
aumentar
a
visibilidade
da
marca
entre
profissionais (prescritores, empresas de animação
turística) e partilhar a cultura da empresa.
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PRESENÇA
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Para ter presença na rede é necessário entender que esse espaço é essencialmente
voltado para o mercado e que o tipo de conteúdo partilhado no Linkedin deve ser
diferente do trabalhado em outras plataformas digitais. Enquanto outras redes
sociais, como Facebook e Instagram, as possibilidades de conteúdos são várias, no
LinkedIn a abordagem deve ser mais corporativa. Assim, para o posicionamento no
Linkedin, é importante desenvolver conteúdos suficientes e adequados nesse
sentido – ou disponibilizar recursos para os produzir. Não adianta criar uma página,
tendo em mente que o LinkedIn para empresas é um canal corporativo, apenas
para replicar os posts de outras redes.
A comunicação no Linkedin deve apresentar características e fatores
diferenciadores da empresa, com o objetivo de aproximá-la de pessoas
relevantes (sejam elas colaboradores, clientes e entusiastas da marca/quinta).
Outras possibilidades de publicações no LinkedIn são notícias ou artigos que se
relacionem diretamente com o mercado turístico.
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Para potenciar os seus contactos, as empresas podem
ainda fazer parte de grupos com interesses comuns.
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Este conteúdo que pode ajudar a reforçar uma imagem de
bem estar e sustentabilidade no segmento. As publicações
devem ter um caráter profissional para reforçar a
identidade corporativa da empresa/quinta junto de outras
empresas (animação turística, agência de viagens) e
profissionais da sua área de negócio sendo relevante assegurar
uma frequência de publicação pelo menos semanal.

Ao integrar este tipo de grupos as empresas acedem a
contactos e informações específicas, podendo também em
simultâneo promover os seus conteúdos.
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O Facebook é uma rede social que permite conversar
com amigos e partilhar mensagens, links, vídeos e
fotografias. Nasceu em 2004 e tem vindo a crescer em
número de utilizadores tendo atingido, em 2019, cerca
de 2,6 biliões de utilizadores mensais. O Facebook é
assim a maior rede social do mundo sendo, ainda,
impressionante o número de utilizadores mensais que
acedem a esta rede social através de smartphone
(cerca de 2,26 biliões de utilizadores mensais).
Do ponto de vista da estratégia de comunicação
para as quintas de enoturismo, faz sentido estar
presente
no
Facebook
para
aumentar
a
notoriedade, seja numa perspetiva só de notoriedade
ou tambem de aumento de alcançe e de vendas.
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PRESENÇA
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O Facebook permite que pessoas, associações,
entidades de diferentes tipos e empresas possuam a sua
própria página de apresentação no Facebook e que, a
partir daí estabeleçam ligações (amigos ou seguidores,
conforme as circunstâncias), ou seja, redes de contactos
sociais.
Desta forma, o volume de utilizadores
existentes e a informação disponibilizada tornam o
Facebook uma rede social relevante para as
empresas/quintas com marca própria e que
pretendem aumentar a sua notoriedade junto de um
determinado público-alvo.
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Comunicação direta

Facebook como uma plataforma de
comunicação e de venda é uma estratégia
essencial para as quintas e a suas marcas,
ou seja, marcas que são comercializadas
diretamente ao consumidor final (através
de e-commerce) ou indiretamente (através
de prescritores, empresas de animação
turística e agências de viagens ou digitais).

As marcas desenvolvem ligações com o seu
público-alvo, ou seja, pessoas membros da
plataforma Facebook que, em algum
momento, manifestaram interesse na marca,
sendo possível comunicar diretamente para
o público-alvo. É essencial desenvolver
conteúdos adequados suportados em
imagens e vídeos. É também possível
desenvolver anúncios específicos dentro do
Facebook e definir parâmetros específicos
para alcançar o seu público-alvo através de
critérios como a idade e localização
geográfica.
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Comunicação e Venda
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O Instagram é uma rede social principalmente visual,
onde um utilizador pode colocar fotos e vídeos de
curta duração, aplicar efeitos e também interagir
com publicações de outras pessoas, através de
comentários e gostos. Enquanto Rede Social, os
utilizadores do Instagram podem gostar e comentar
as fotos que vão aparecendo no feed. Também
podem clicar nas hashtags (#) para que seja possível
encontrar imagens relacionadas com o mesmo
tema/segmento. Também é possível partilhar
pequenos vídeos, tornando assim a experiência
ainda mais interessante.
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PRESENÇA
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1

2

3

Dada a sua natureza, a
utilização do Instagram faz
sentido para empresas com
marcas idealmente com vendas
online através de website
próprio ou que estão presentes
em marketplaces e se destinam
a um público mais jovem.

É expectável uma dinâmica de
marketing baseada na imagem,
em histórias curtas, na utilização
de influenciadores com a
necessidade de uma frequência,
pelo menos, diária de colocação
de imagens ou histórias.

Principais características do
Instagram:
Foco em imagens
Integração com o facebook
Instagram Ads
Instagram Stories
Instagram Live
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PRINCIPAIS VANTAGENS DA UTILIZAÇÃO
A SUA UTILIZAÇÃO É ATRAVÉS DE PLATAFORMAS MOBILE;
PERMITE GRAVAR E PARTILHAR VÍDEOS CURTOS QUE SÃO
AUTOMATICAMENTE APRESENTADOS NA TIMELINE DOS
SEGUIDORES;
É INTEGRADO COM O FACEBOOK, VISTO QUE PERTENCEM
AMBOS AO MESMO GRUPO;
É UTILIZADO POR DIVERSAS FAIXAS ETÁRIAS E UM PÚBLICO
MUITO DIVERSIFICADO;
PERMITE QUE AS EMPRESAS COM CONTA COMERCIAL POSSAM
SEGUIR O PERFIL DO SEU PÚBLICO, FICANDO A CONHECER
MELHOR OS SEUS GOSTOS E PREFERÊNCIAS.

Página 43

GUIA DIGITAL
Soul Wines Eno & Taste Tour

Estar presente em
outras redes sociais
Existem muitas redes sociais
espalhadas pelo mundo. Algumas
redes sociais têm um relevo
significativo em mercados
específicos. Por exemplo a Vk
(https://vk.com/) é muito popular na
Rússia mas pouco utilizada na
Europa Ocidental ou nos EUA.
Na Europa Ocidental e EUA para
além das redes sociais referidas e
que consideramos as mais relevantes
(Facebook, Instagram e Linkedin)
existem outras redes sociais com um
número de utilizadores significativo e
que podem ser utilizadas pelas
empresas e marcas de uma forma
eficaz.

Salientamos as
seguintes:
Twitter
Pinterest
Flickr
A decisão de alargar a presença da
empresa ou marca a várias redes
sociais tem implicações ao nível dos
recursos a imputar, conseguir uma
estratégia concertada entre as
diferentes redes sociais e assegurar
uma frequência e qualidade dos
conteúdos a postar.
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IMPORTANTE
Para desenvolver uma estratégia de marketing com utilização de redes
sociais é importante, em primeiro lugar, identificar qual ou quais as
redes sociais adequadas à estratégia digital da empresa.
Identificar em que rede social ou redes sociais estão os clientes e
prescritores/parceiros.
Identificar o público principal de cada rede social e a sua matriz de
comportamento.
Conhecer ferramentas e recursos para gerir as redes sociais.
Reconhecer as principais funções e vantagens de cada rede social.
Estabelecer imputação de recursos, competências e orçamento
anual.
Definir frequência de publicação.
Planear e desenvolver conteúdos digitais.
Monitorizar os KPIs mais importantes para o negócio (gostos,
interação, subscritores, comentários, visitas).
Aspetos críticos associados à utilização de redes sociais: Regularidade,
Autenticidade, Domínio da rede social em causa, Interação adequada
(no modo e no tempo), Gestão cuidada de imprevistos, Análise de
métricas.
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PRESENÇA

Ter um canal no youtube demonstra que a
empresa/marca
se
mantém
atualizada.
Um
anúncio/vídeo, quando bem feito, é uma excelente
forma de divulgação e fortalecimento da identidade
da empresa, permitindo que os clientes existentes e
potenciais se possam identificar melhor com a
realidade da empresa. O canal no youtube pode e
deve
ser
integrado
com
outros
meios
de
comunicação. É um meio de divulgação gratuito.
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1.
Efetuar o login no youtube com uma conta
google.

2.
Aceder ao item “Configurações do YouTube” e,
em “Recursos adicionais”, clique em “Criar
novo canal”.
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3.
Escolher um nome e selecionar a categoria
empresarial.

4.
Com o canal pronto, ir até a página, clicando
no canto superior direito.

5.

CRIAR UM
CANAL
YOUTUBE

No canal, selecionar “adicionar arte do canal”
para personalizá-lo, e adicionar descrição e
informações de contato ou outras no “sobre”.

6.
Para publicar vídeos basta clicar em “carregar”
no canto superior direito.
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Possuir um canal Youtube sem a qualidade necessária nos vídeos aí apresentados tem impacto
negativo na imagem e posicionamento da empresa/marca junto do mercado. É importante
manter o canal com vídeos atualizados de modo a demonstrar a dinâmica da empresa.
Por fim, é muito importante que exista uma integração entre os conteúdos do canal Youtube e os
conteúdos utilizados nas redes sociais e no website da empresa. Desta forma, são aproveitadas
sinergias e potenciada a dinâmica de contactos entre redes sociais, canal youtube e plataformas
de e-commerce onde a empresa/marca possa estar presente.
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O e-mail marketing é uma estratégia muito utilizada
na otimização digital. Pode ser usada para comunicar
informação importante, notificar promoções ou
divulgar ofertas da empresa/marca.
Se bem utilizada esta estratégia de e-mail marketing
pode potenciar excelentes resultados.
Por exemplo, é possível enviar um email de boas
vindas a um novo cliente ou sugerir a um utilizador
que conclua uma compra iniciada na loja online.
Para desenvolver esta estratégia é necessário
selecionar a plataforma mais adequada. Há várias
disponíveis no mercado. Por exemplo, E-Goi,
MailChimp, GetResponse, Constant Contact.
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E-mail
Marketing

GUIA DIGITAL
Soul Wines Eno & Taste Tour

Aspetos importantes na utilização do email marketing:
Escrever um título que tenha impacto;
Personalizar sempre a comunicação (por
exemplo, no envio de uma newsletter);
Evitar o envio muito frequente;
Treinar a capacidade de resumo e síntese
dos textos;
Utilizar mails fidedignos - atualizar
permanentemente a base de dados de
contactos;
Disponibilizar algum tipo de recompensa
sempre que possível;
Destacar o máximo possível a Call to
Action;
Monitorizar as métricas de envio.
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Internet-Ads
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Lançado em 2010 o Google Ads é uma
ferramenta de publicidade on-line que
exibe anúncios em forma de links
patrocinados assim que uma potencial
cliente realiza uma busca, baseando seus
resultados nas palavras-chave usadas no
momento da pesquisa.
Isso quer dizer que, no momento exato em
que a busca é realizada, o potencial cliente
vai receber um anúncio da Quinta, produto
ou serviço relacionado com o que procura.
Os anúncios são posicionados em locais
estratégicos da página.
O Google AdWords também pode exibir
anúncios em forma de banners e vídeos em
diversos sites parceiros do Google.
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Google Ads
O potencial do Google é impressionante, já que a
empresa se tornou onipresente na vida das pessoas e
todos utilizam este motor de busca para encontrar as
mais diversas informações. Isso torna o Google
AdWords a escolha certa para atrair muitos cliques
para o negócio.
Uma
estratégia
de
ads
pode
também
ser
implementada no Facebook, Youtube, Linkedin ou
Instagram. Os anúncios em redes sociais têm ganho
uma importância acrescida, dada a popularidade
destas plataformas e atendendo ao tempo que cada
vez mais as pessoas dedicam a navegar nas redes
sociais.
Página 55

GUIA DIGITAL
Soul Wines Eno & Taste Tour

Como potenciar o
Google Ads
Compreender como o Google Ads funciona é um ponto importante para utilizar esta forma
de anunciar e aumentar as vendas. Mas, para que o Google Ads possa ser eficaz é preciso
ter um bom anúncio. Para criar um bom anúncio no Google Ads é importante escrever um
bom título que vá de encontro às necessidades do público-alvo naquele momento
(anúncios para épocas e datas especiais). Trabalhar numa boa descrição do anúncio,
utilizando expressões e argumentos que deixem o utilizador interessado no produto.
Ao criar um bom anúncio no Google Ads, é importante redireccionar o utilizador para uma
página que ofereça exatamente aquilo que ele procura, uma landing page criada especialmente
para isso.
É também possível aplicar nos anúncios, como as extensões de anúncio, local onde podem ser
incluídas informações complementares, tornando a oferta ainda mais atraente.
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De cada vez que uma página é publicada na internet, o Google (e outros motores de
busca) procuram indexá-la de modo a que seja encontrada por quem a procura .
Mas existem milhares de páginas publicadas todos os dias na internet e isso faz com
que haja bastante concorrência. Portanto, como fazer com que uma página fique
melhor posicionada que as outras?
O SEO (Search Engine Otimization) é um otimizador para os motores de busca ,
isto é, um conjunto de técnicas que influenciam os algoritmos dos motores de
busca a definir o ranking de uma página para determinada palavra chave
pesquisada .
Uma ferramenta de teste SEO é uma plataforma que efetua uma análise do website
de modo a indicar quais são as alterações que precisam ser feitas em termos de
estrutura e conteúdo e o que já está de acordo com os critérios de otimização de
posicionamento do motor de busca.
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SEO
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Plataformas
SEO
Google Analytics;
Google Search Console;
Semrush;
Majestic;
Woorank.
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Motores de busca
O trabalho do SEO – Otimizador de
Motores de Busca – é otimizar um
website e direcionar os motores de
busca (como o Google) para dar
destaque ao conteúdo. Hoje os
motores de busca são a principal
fonte de procura de informações
pelos utilizadores que navegam na
internet. Portanto, ter um website
bem posicionado nestes motores de
busca é fundamental para ser visto.
Aspetos relevantes a considerar no
website para que se possa destacar
nos motores de busca:

Website e alojamento seguros (com
certificado SSL);
Website rápido (Google PageSpeed);
Website responsivo (Mobile Friendly);
Selecionar as palavras-chave certas para o
negócio;
Personalizar todos os títulos das páginas;
Incluir mapa do site (sitemap.xml);
Possuir imagens otimizadas;
Apostar em conteúdo de qualidade.
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Um marketplace é uma plataforma de vendas online que reúne vários vendedores e marcas
num único local. Quando uma marca vende num marketplace, o que normalmente
acontece é que após a receção da encomenda, irá contactar diretamente ao cliente final.
A grande vantagem de utilização dos marketplaces na estratégia de vendas online, é a
possibilidade de colocar uma marca ou produto junto de um público fidelizado ao
marketplace. Por um lado, reduz o investimento numa plataforma de e-commerce e uma
parte do investimento em marketing digital, por outro lado é importante ter em
consideração que o marketplace irá receber uma percentagem da sua margem em cada
venda efetuada.

Os marketplaces são uma tendência crescente em e-commerce.
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MARKETPLACES

De acordo com o artigo da Forbes “What Are Online
Marketplaces And What Is Their Future?”, existem 3 tipos de
marketplaces:
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Marketplaces

Verticais: vendem produtos de diversas marcas, mas focamse em apenas um setor como experiências, viagens, vinhos,
entre outros.
Horizontais: os produtos vendidos são focados numa
tipologia de cliente e reúnem fornecedores de diversos
sectores, como por exemplo, marketplaces focados em
vinhos, mas que tem outros produtos relacionados como
estadias, experiências.
Globais: marketplaces que vendem todo o tipo de produtos.
Não é ao acaso que a Amazon se auto-intitula de
“Everything Store” – a loja que tem tudo.
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A empresa/marca deve analisar os diferentes marketplaces existentes no
mercado, para avaliar se a sua presença num determinado marketplace é ou
não adequado. Há vários aspetos a considerar nesta análise:
Tipo de Marketplace – verificar se é um Marketplace vertical, horizontal ou
global;
Posicionamento do Marketplace – atender ao preço médio de venda dos
produtos já presentes para verificar se o posicionamento da marca/ empresa
se integra em termos de preço;
Abrangência geográfica do Marketplace – muitos marketplaces possuem uma
abrangência geográfica restrita, quer dizer, o volume de negócios incide
muito apenas em um mercado;
Volume de negócios do Marketplace no que se refere aos produtos
relacionados com enoturismo e, se possível, no que se refere a produtos
similares;
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QUAL O MARKETPLACE MAIS ADEQUADO

Modelo de negócio do Marketplace, nomeadamente em relação à gestão de
stocks do produto e às exigências de resposta ao cliente final;
Condições de acesso ao Marketplace – qual o custo de acesso/alojamento se
existir ou comissões de venda pré-definidas.
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As marcas perceberam que o marketing de influência é
uma ferramenta essencial de marketing, especialmente
quando se procuram alternativas à imprensa física ou aos
anúncios cada vez mais caros e com resultados menos
tangíveis.

O sucesso do digital, prende-se com a capacidade de
medirmos as ações. Entre likes, comentários, impressões,
visualizações, o retorno de investimento é possível de ser
medido.
Esta nova prática de influenciar provou ser mais eficaz do que
as mensagens da marca unilateral, porque os consumidores
provavam que queriam cada vez mais um discurso direto e
autêntico.
É essencial a marca adaptar o influenciador certo, ao
local certo e à estratégia geral de conteúdo, sem nunca
esquecer as metas a alcançar e a plataforma a usar.
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Para uma marca os influenciadores podem ser
vistos como um parceiro relevante de negócio
criando
uma
ligação
que
pode
gerar
relacionamentos mais profundos da marca com
o cliente final. É essencial a marca olhar para um
influenciador, para além dos seguidores.
A estratégia passa por saber abordar da forma
certa, através de uma relação genuína,
envolvendo o influenciador no processo. A marca
deverá confiar no influenciador, não só para
entender melhor o seu mercado, como para criar
a melhor estratégia para atingir o seu objetivo.

INFLUENCIADORES

É fundamental as marcas manterem-se atentas e
flexíveis às mudanças de mercado, porque o
marketing de influência está a evoluir e veio para
ficar.
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Métricas no
Marketing Digital
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MÉTRICAS
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Um dos maiores desafios das empresas é conseguir visualizar os
resultados das suas estratégias de marketing digital. A dificuldade que
se coloca é saber quais as métricas a serem utilizadas para medir os
resultados das ações desenvolvidas. Para avaliar a eficácia das ações e
investimentos efetuados e termos de Marketing Digital a empresa/marca
deve recorrer a métricas apropriadas, quer dizer, indicadores de gestão
que permitem quantificar os resultados alcançados a sua evolução ao
longo do tempo

Há ferramentas gratuitas ou a baixo custo para qualquer dos meios que
emprega no seu marketing on-line, e geralmente com ótimos retornos de
pesquisa, por exemplo o Facebook Page Insights e o Analytics do Linkedin
bem como, para a análise de tráfego o popular Google Analytics. A utilização
destas ferramentas permite o acesso a várias métricas geradas
automaticamente sendo a sua análise periódica para a tomada de decisões,
por exemplo, decidir que tipo de investimento efetuar e onde
Página 69

CAC - Custo por Aquisição de Clientes
Para avaliar se o esforço realizado na obtenção de clientes tem sido rentável, o CAC é uma
métrica a utilizar. Esta métrica é importante para saber quanto custou cada cliente
conquistado.
CPL - Custo Por Lead
Trata-se do valor investido em media online dividido pelo número de leads gerados pelas
campanhas.
ROI (Retorno sobre o Investimento)
Uma das métricas mais importantes nas estratégias de marketing digital é o ROI. Trata-se
basicamente de medir qual o resultado verdadeiro de cada euro gasto numa campanha.
Taxa de conversão
Existem diversos tipos de taxas de conversão: cliques, acessos, vendas, etc. É fundamental que
essa métrica seja medida para que a empresa tenha em mente a quantidade de vendas, por
exemplo, que obteve com uma determinada estratégia de marketing digital.
Tráfego por origem
Avalia qual a origem dos visitantes do website da empresa. permite direcionar ações e
investimentos para cada tipo de origem: busca orgânica, visitantes diretos, referências ou links
de outras páginas, redes sociais.
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KPIs (Key Performance
Indicators)

GUIA DIGITAL
Soul Wines Eno & Taste Tour

Perspetivas de
futuro-digital
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IOT - Internet Of Things – Desenvolvimento da internet em todos os tipos de objetos que estejam
conectados com a web, permitindo a receção e envio automático de dados. Este facto poderá permitir
que de uma forma “intrusiva” sejam recolhidos e analisados dados do consumidor e o desenvolvimento
de uma comunicação digital mais personalizada, de acordo com gostos e necessidades específicas
registadas.
Realidade Aumentada – A possibilidade de “experimentar” e "visitar" locais (quintas) de forma virtual é já
possível, mas espera-se que esta tecnologia evolua e aproxime cada vez mais a experiência de compra
online da experiência física, Pelo menos no que se refere à simulação estética de utilização.
Automação no Marketing – A automação no marketing refere-se à utilização de software para
automatizar os processos de marketing nos múltiplos canais digitais, website, redes sociais, email e
outros.
Progressive Web Apps – Progressive Web Apps (PWA) são websites que parecem ser uma app. Isto
significa que os utilizadores podem aceder a toda a informação e capacidades sem descarregar uma
app no telemóvel. Em vez disso, as PWA utilizam tecnologia web recente para desencadear
experiências similares às das app mas nos seus browsers.
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Inteligência Artificial – O uso inteligente de dados tornar-se-à fundamental permitindo uma
análise detalhada do comportamento do consumidor e uma interação mais personalizada,
focada nas preferências individuais.

Conclusão
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Este guia digital, apresenta uma conjunto de etapas que cada empresa/marca pode seguir para
desenvolver a sua estratégia na economia digital.
De todas as etapas identificados destacam-se algumas:
Definir e conhecer o público-alvo é essencial para determinar a estratégia, os conteúdos e as
plataformas digitais a utilizar e, assim, adequar a comunicação e evitar a dispersão de recursos;
Planear as ações a desenvolver e imputar recursos ao longo do tempo. A presença digital deve ser
pensada numa perspetiva de que resultados efetivos poderão ser atingidos a médio/longo prazo (e
quase nunca a curto prazo);
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Selecionar as plataformas digitais adequadas ao público-alvo e para as quais a empresa possua os
meios (humanos e financeiros) para assegurar uma presença consistente, periódica e prolongada;
Ter conteúdos com qualidade é crítico, sejam textos, fotos ou vídeos. Conteúdos com qualidade e
adequados ao público-alvo são vistos e partilhados permitindo alargar a rede de potenciais clientes;
Promover os conteúdos permite chegar a novos contactos e aumentar gradualmente a notoriedade
da marca e, assim, promover quando é o caso as vendas;
Monitorizar os resultados, ou seja, medir os resultados alcançados face ao investimento efetuado.
Utilizar métricas adequadas e analisar o desempenho digital da empresa permite ajustar as ações e
investimentos e aumentar a sua eficácia.
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