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QUEM SOU
A minha paixão por comunicação tem guiado a
minha vida profissional. Neste momento, sou
Diretor de Marketing na TECNIQUITEL, mas
entre 2013 e 2019 liderei uma agência de
marketing digital, a Beat Digital, uma agência de
marketing digital especializada na criação de
Projectos 8Ps, blogs, gestão de redes sociais,
produção de conteúdos e planos de marketing
digital.
Contudo, fui jornalista alguns anos antes de
mudar o meu dia a dia para o marketing digital.
Como tenho uma visão apaixonada sobre o
mundo da música, cinema, literatura, viagens e
futebol resolvi também criar em 2015 uma rede
de blogs temáticos culturais com o apoio de
alguns grandes amigos que aceitaram o desafio
para colaborar neste projecto.
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CLIENTES
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REDE DE BLOGS
Além de servir os meus clientes criei uma rede de blogs temáticos culturais, dedicados a áreas como
marketing digital, música, cinema, literatura, viagens e futebol.

https://www.estrategiadigital.pt

https://mundodemusicas.com

https://mundodecinema.com

https://mundodelivros.com

https://mundodeviagens.com

https://mundodefutebol.com
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FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Desde Setembro de 2017 tornei-me Formador na área de Marketing Digital, passando a leccionar no
Centro de Formação Profissional CICCOPN, além de ter realizado várias palestras em Associações
Empresariais sobre Blogs Corporativos, Redes Sociais e Marketing Digital.
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OBJECTIVO DO E-BOOK
Neste documento vou abordar sobretudo as ferramentas para redes sociais que me permitem criar uma
automatização constante e disciplinada de publicações e interacções nos projectos online que executo.
Na verdade, este documento menciona algumas das ferramentas que estão reunidas nesta página em
http://www.estrategiadigital.pt/ferramentas-de-marketing-digital/
e
também
na
página
http://www.estrategiadigital.pt/kit-online-marketing/ , além de muitos outros artigos do blog Estratégia
Digital.
A ideia é demonstrar de modo sucinto como funcionará o mapa geral de promoção nas redes sociais para
um Projecto Online que inclui não apenas 1 website, mas também 1 blog que pratica marketing de
conteúdo, assim como uma aposta clara em fazer das redes sociais uma fonte de tráfego qualificada e
segmentada para os respectivos Funis de Venda já estabelecidos noutro documento.
Habitualmente, este é o conjunto de táticas que recomendo nos Projectos 8Ps para os meus clientes,
correspondendo por isso a um esquema elaborado e complexo numa primeira análise, mas que no entanto
é bastante simples de gerir quando está devidamente configurado.
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OBJECTIVO DO E-BOOK
Outro grande objectivo deste documento é apresentar info-produtos inovadores e desmistificar alguns
medos e receios que tenho encontrado em muitas pessoas que desejam melhorar a sua performance nas
redes sociais, mas que não sabem como, nem de que modo podem utilizar estas ferramentas a seu favor.
Na verdade, recomendo as ferramentas que vamos analisar a seguir, pois no futuro permitem inclusive
uma gestão rápida e eficaz das mesmas. Contudo, quero realçar que todas as ferramentas obrigam sempre
a um período de aprendizagem sobre as suas funcionalidades, de modo a extrair o melhor rendimento
possível. A questão nem são as ferramentas x ou y, mas sim a estratégia complementar que é possível
montar.
Ignorar os vídeos de treino por exemplo é um pecado fulcral para muitas pessoas se sentirem
decepcionadas quando compram ou subscrevem algumas destas ferramentas.
Outro factor que gostaria de realçar é que a grande maioria dos produtores destes info-produtos
disponibilizam também o acesso a um Grupo Exclusivo no Facebook, onde se reúnem os utilizadores e
produtores com a finalidade de esclarecer dúvidas, comunicar bugs e melhorar de forma constante esse
mesmo produto. Estar atento a esse Grupo no Facebook pode poupar muitas dores de cabeça!
Assim, considero importante que cada leitor deste documento estude a sério, para que no futuro possa
sozinho gerir, executar e criar novas estratégias com estas ferramentas.
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AUTOMATIZAÇÃO É ESSENCIAL
Uma das razões para integrar estas ferramentas nas suas acções diárias das redes sociais advém da
necessidade de automatizar processos. O que significa automatizar? Primeiro, é importante explicar que
automatizar não significa perder o controlo, mas tão somente deter formas automáticas de realizar acções
concretas que de outra forma teriam de ser executadas de maneira manual.
Por exemplo, analisar os seus concorrentes no Instagram e obter as informações de contato dos seus
seguidores (e-mail, localização, preferências e número do telemóvel) é uma tarefa fulcral para obter
seguidores qualificados e segmentados no Instagram. Mas a forma tradicional de fazer isso consiste em
perder imenso tempo à procura de outras páginas, depois entrar em cada uma delas e escolher os posts
onde fazer comentários, além de ter ainda necessariamente de escrever o comentário. Vou demonstrar
como uma ferramenta automatiza tudo o que acabei de descrever mantendo um controlo bastante
razoável e simples após a devida configuração.
Outro exemplo é a publicação de conteúdos (fotos, vídeos, links de outros) dentro da página de fãs do
Facebook ou do LinkedIn. Com uma única ferramenta online é possível agendar ou publicar de imediato
em uma ou várias fanpages conteúdos de acordo com uma agenda pré-determinada.
É possível também usar uma ferramenta online para criar Stories poderosas para Instagram e Facebook,
assim como criar vídeos com qualidade profissional através de outro recurso disponível e bastante
acessível.
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AUTOMATIZAÇÃO É ESSENCIAL
PLANO ESTRATÉGICO
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
DISCIPLINA
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
REGULARIDADE
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
EFICÁCIA DAS ACÇÕES
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
PÚBLICO-ALVO
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
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AUTOMATIZAÇÃO É ESSENCIAL
PODER DE SEDUÇÃO
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
MENSAGEM ADAPTADA / ORGANIZADA / AUTOMATIZADA
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
DIFUSÃO DE BONS CONTEÚDOS
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
+ PODER DE ENVOLVIMENTO UTILIZADORES SEGMENTADOS
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
+ RELACIONAMENTO COM O CONSUMIDOR QUE INTERESSA
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
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LEADS QUALIFICADAS = VENDAS

3 FILOSOFIAS DIFERENTES PARA FERRAMENTAS
Além das redes sociais usamos também ferramentas de publicação. Existem 3 filosofias diferentes na base
destas ferramentas cujo conceito é importante explicar neste momento. Ou seja, as ferramentas dividemse entre o tipo de plataforma que usam como base da sua atividade. Algumas são executadas de modo
online com sistema cloud, outras são plugins que apenas correm dentro da plataforma Wordpress,
outras ainda correm no desktop do pc com um programa executável.

FERRAMENTAS ONLINE
EM MODO CLOUD

FERRAMENTAS DENTRO
DO WORDPRESS
PLUGINS

FERRAMENTAS
EXECUTÁVEIS NO PC
DESKTOP

HOOTSUITE

FACEBOOK PAGE PROMOTER
LIGHTBOX PREMIUM

PINFLUX

SWONKIE
IFTTT
ONLYWIRE

WP TWEET MACHINE
PINTEREST AUTOMATIC PIN
WORDPRESS

PROFILEMATE
VIDDYOZE
CANVA
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A IMPORTÂNCIA DA PROMOÇÃO NAS REDES SOCIAIS
Um dos principais objetivos da sua estratégia digital nas redes sociais deve ser naturalmente alcançar o
público-alvo da sua empresa ou negócio. A melhor maneira de divulgar uma empresa, marca ou
serviço/produto é basear a divulgação em conteúdo de qualidade. Quanto melhor o conteúdo publicado
nas redes sociais, melhor a marca será divulgada como uma referência. Esta estratégia tem muito a ver
com criar reputação perante o mercado e fazer com que a marca se espalhe a partir do próprio
consumidor.
ACÇÃO CRÍTICA: Se os conteúdos existentes do Projecto Online já são bastante vastos e de qualidade.
Textos, fotos, vídeos e outros tipos de documentos têm por isso de ser inventariados, classificados,
organizados e re-distribuídos com recurso à criação de novas redes sociais e respectivas automatizações.
A organização destes conteúdos conforme as categorias do blog de apoio é fulcral para um Projecto
Online.
Vamos depois disciplinar o agendamento da comunicação nas redes sociais para gerar leads, vendas,
visibilidade e notoriedade por meio deste esforço e atividade. Estas acções, porém, não podem visar
apenas a divulgação da marca, mas sim, a propagação da mesma pelos consumidores. Quanto maior o
coeficiente viral da comunicação (likes, shares, comentários) maior será a performance de vendas da
empresa ou negócio online. Por isso a necessidade de usar algumas das estratégia apresentadas em baixo.
Um dos objectivos é a viralização orgânica, ou seja, gratuita.
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CRIAÇÃO DE GRANDE GRUPO DE REDES SOCIAIS
Antes de avançar para a acção concreta devemos pensar em construir um grande grupo de redes sociais
(que vão ser abastecidas e mantidas de maneira automatizada) da mesma forma que um treinador de
futebol encara uma nova época. Cada rede social é como um jogador num plantel. Ou seja, nesta
concepção das Redes Sociais que vou apresentar existe um grande plano que vai além de ter uma página
de fãs no Facebook, mais uma conta no Instagram e outra conta no Linkedin. Este plano reconhece as
características e regras únicas de cada rede social, pois cada uma faz coisas diferentes, embora sejam todas
redes sociais que permitem alcançar o público-alvo desejado.
Este plano consiste em utilizar diariamente todas as redes sociais da marca + todas as redes sociais do
embaixador da marca, ou seja, as contas de um perfil. E tal como um treinador de futebol ninguém deve
esperar resultados óptimos no final da segunda ou terceira semana. É preciso saber fazer, trabalhar bem
todas as componentes do plano e executá-lo com disciplina diária para os resultados aparecerem.
ACÇÃO CRÍTICA: será necessário criar novas contas de redes sociais para o Website/Blog e para o
Embaixador. A ideia é tecer uma enorme teia de contas com vantagens múltiplas: ao comunicar
regularmente e de forma automatizada vai gerar um bom link building na Internet a favor do website +
blog em simultâneo. Mais à frente explico com maior detalhe como a conjugação das ferramentas vai
permitir gerar muitas mais visitas diárias através destas redes sociais. Mas vejamos agora quais são essas
contas de redes sociais. É fundamental ter acesso sem restrições a todas as redes sociais já existentes do
projecto.
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CRIAÇÃO DE GRANDE GRUPO DE REDES SOCIAIS
REDES SOCIAIS WEBSITE/BLOG
RSS FEED (FEED DO BLOG)

TUMBLR

FACEBOOK PAGE

BLOGGER

FACEBOOK GROUP

FLICKR

LINKEDIN PAGE

MEDIUM

LINKEDIN GROUP

NARRO

INSTAGRAM

SOUNDCLOUD

PINTEREST
TWITTER
YOUTUBE
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CRIAÇÃO DE GRANDE GRUPO DE REDES SOCIAIS
REDES SOCIAIS EMBAIXADOR
FACEBOOK PERFIL

SOUNDCLOUD

GOOGLE+ PERFIL

REDDIT

INSTAGRAM

DIIGO

PINTEREST

POCKET

TWITTER

FEEDSPOT

TUMBLR

FOLKD

BLOGGER

PLURK

LINKEDIN PERFIL

SKYROCK

MEDIUM

TAGGED
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NARRO

XING

FERRAMENTAS PARA REDES SOCIAIS
HOOTSUITE – https://www.estrategiadigital.pt/hootsuite/
TAMBÉM PODE USAR A FERRAMENTA SWONKIE- https://swonkie.com/
Esta é uma ferramenta essencial por várias razões, sendo uma peça central na nossa estratégia para as
redes sociais. Consiste num serviço online para publicação manual nas principais redes sociais, como
Facebook (Fanpages e Grupos em que seja admin), Linkedin (Perfil, Página de Empresa e Grupos dos
quais faça parte), Instagram, Twitter (qualquer tipo de conta).
Esta é sem dúvida a nossa principal fonte emissora das grandes redes sociais, que serve no mínimo para
publicar 5 posts diários do blog (ou outros conteúdos) nos melhores horários detectados pela própria
ferramenta. Tem ainda a vantagem de permitir com apenas 1 conta Hootsuite a criação de um equipa com
2 membros, que podem à distância publicar ou agendar posts dentro das principais redes sociais do
projecto. Através da criação antecipada de todos os POSTS DE REDES do projecto (incluindo url com
descrição dos posts do blog + url com descrição de páginas de serviços, produtos ou páginas de captura)
vamos ter na nossa posse documentos de texto que sejam facilmente atualizados. Com o Hootsuite vamos
agendar essas publicações de forma muito ágil e totalmente controlada.
ACÇÃO CRÍTICA: Deve ser usado antecipadamente para programar 30 dias, um mês inteiro, mas também
serve para todas as necessidades urgentes de comunicação que possam existir. Ou seja, se for lançada
uma nova campanha ou promoção que necessite de divulgação imediata, é possível usar o Hootsuite
para enviar essas mensagens em grande escala. O Hootsuite inclui também um módulo de relatórios
para Facebook e Twitter e a divulgação por RSS Feeds dos novos posts do blog em todas as contas.
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FERRAMENTAS PARA REDES SOCIAIS
HOOTSUITE – ESTRATÉGIA
Como esta ferramenta permite ligar até 10 contas vamos ativar o máximo possível de redes sociais
organizados por colunas, ou seja, as Redes Sociais Website/Blog + Redes Sociais Embaixador. Na tabela
em baixo demonstro como fazer isso.

4 Contas Facebook

4 Contas Linkedin

FACEBOOK WEBSITE

LINKEDIN PERFIL
EMBAIXADOR

FACEBOOK BLOG

GRUPO FACEBOOK
WEBSITE
GRUPO FACEBOOK
BLOG

LINKEDIN WEBSITE

LINKEDIN BLOG
LINKEDIN GRUPO

1 Conta Twitter

TWITTER PERFIL
EMBAIXADOR

1 Conta Instagram

INSTAGRAM WEBSITE
/ MARCA / EMPRESA

Publicação por Feed
automatizada

TODAS AS QUE
FIZEREM SENTIDO –
AVALIAR CADA CASO
PARA EVITAR
REPETIÇÕES COM
IFTTT
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FERRAMENTAS PARA REDES SOCIAIS
HOOTSUITE – ESTRATÉGIA PARA FACEBOOK + LINKEDIN + TWITTER
Para começar a publicar o ideal é pensarmos numa estratégia concreta relativamente ao volume,
periodicidade e tipo de publicações que desejamos ter nas fanpages de modo a criar um público
qualificado e segmentado que gere retorno para o projecto.
ACÇÃO CRÍTICA: Ativar a ferramenta e depois publicar 4 conteúdos por dia no Facebook + LinkedIn:
1 foto, 1 vídeo, 1 post de link e 1 share. Analisando as estatísticas atuais da fanpage apuramos quais os 4
picos mais positivos de horário que tem ao longo do dia. Usamos esses períodos para agendar nessas horas
todos os dias, como neste exemplo em baixo.
HORAS

TIPO DE POST FBPAGE

09h00

1 foto

13h00

1 post de link

18h00

1 vídeo

21h00

1 foto
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FERRAMENTAS PARA REDES SOCIAIS
HOOTSUITE – ESTRATÉGIA PARA INSTAGRAM = PINTEREST
Este é o trabalho diário mínimo recomendado para tirar boa rentabilidade do Instagram + Pinterest ao
nível de publicações.

ACÇÕES DIÁRIAS INSTAGRAM

Instagram WEBSITE/BLOG
2 fotos de criação interna para
Instagram

2 fotos virais do sector de mercado
Instagram Embaixador
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FERRAMENTAS PARA REDES SOCIAIS
IFTTT – https://www.estrategiadigital.pt/ifttt/
Através da ferramenta IFTTT é possível automatizar uma série de acções que são bastante valiosas para a
intensidade de comunicação que pretendemos atingir nas redes sociais. E é gratuito!
IFTTT é uma abreviatura para a expressão “If This Then That” (Se Isto Então Aquilo) e permite criar
sequências de tarefas no mais variado tipo de serviços online. Estas sequências de tarefas são as chamadas
receitas e podem ser usadas de formas muito variadas.
Para funcionar exige sempre uma conta de rede social emissora e outra receptora. Por exemplo, se vamos
ter o trabalho de publicar com regularidade para a conta Instagram do website, então através do IFTTT
conseguimos rentabilizar o trabalho, porque com as receitas aplicadas cada imagem irá ser publicada em
simultâneo em cerca de 10 contas de redes sociais. Uma única publicação no Instagram representa 10
publicações no total sem fazer mais nada (a não ser configurar bem a receita no IFTTT).
ACÇÃO CRÍTICA: Recomendamos o uso de várias fontes emissoras do projecto para gerar todas as receitas
possíveis e desejadas dentro do IFTTT!
NOTA: Será sempre será necessário criar com emails diferentes = 1 conta IFTTT para o website/blog + 1
conta IFTTT para o Embaixador, de modo a explorar todo o potencial desta ferramenta.
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FERRAMENTAS PARA REDES SOCIAIS
RECEITAS IFTTT WEBSITE/BLOG
Realçamos ainda que o RSS Feed do blog é uma fonte emissora muito importante, mas não é naturalmente
uma rede social. Para aproveitar as contas de redes sociais mencionadas em cima sugerimos agora um
conjunto de receitas para o Website, outro conjunto para o Blog, outro ainda para o Embaixador.

CONTA
EMISSORA

CONTA RECEPTORA

RSS FEED BLOG

MEDIUM
BLOGGER
FACEBOOK PAGE
TUMBLR

CONTA
EMISSORA

CONTA RECEPTORA

INSTAGRAM

MEDIUM
BLOGGER
FACEBOOK PAGE
TUMBLR
PINTEREST
TWITTER
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FERRAMENTAS PARA REDES SOCIAIS
RECEITAS IFTTT WEBSITE/BLOG

CONTA
EMISSORA

CONTA RECEPTORA

YOUTUBE

MEDIUM
BLOGGER
FACEBOOK PAGE
TUMBLR
TWITTER

CONTA
EMISSORA

FACEBOOK
PAGE

CONTA RECEPTORA

MEDIUM
FLICKR (fotos)
TUMBLR
PINTEREST (fotos)
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FERRAMENTAS PARA REDES SOCIAIS
RECEITAS IFTTT EMBAIXADOR

CONTA
EMISSORA

CONTA RECEPTORA

RSS FEED BLOG

MEDIUM
BLOGGER
FACEBOOK PERFIL
DIIGO
POCKET
TUMBLR

CONTA
EMISSORA

CONTA RECEPTORA

INSTAGRAM

MEDIUM
BLOGGER
FACEBOOK PERFIL
DIIGO
POCKET
TUMBLR
PINTEREST
TWITTER

23

FERRAMENTAS PARA REDES SOCIAIS
RECEITAS IFTTT EMBAIXADOR

CONTA EMISSORA

CONTA RECEPTORA

FACEBOOK PERFIL

MEDIUM
BLOGGER
DIIGO
POCKET
TUMBLR
PINTEREST
TWITTER
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FERRAMENTAS PARA REDES SOCIAIS
ONLYWIRE – https://www.estrategiadigital.pt/onlywire/
A plataforma Onlywire é uma ferramenta muito útil para blogs ou mesmo para websites que tenham
algum tipo de estratégia de RSS Feed, porque automatiza a publicação dentro de várias redes sociais,
inclusive algumas que o IFTTT não contempla, aumentando bastante os social signals espalhados pela web.
Mas, além de ser bastante barata e rentável, ela é sobretudo muito valiosa porque permite publicar
automaticamente dentro de Grupos de Facebook, mesmo dentro dos quais não somos administradores.
Através da inserção do RSS Feed do blog ou do website conseguimos automatizar cerca de 1000
submissões por mês de forma automática (no plano anual que recomendamos). Isto quer dizer que, por
exemplo, quando publica um novo artigo no seu blog ele será publicado escassos minutos depois e
automaticamente em várias contas de redes sociais (incluindo grupos de Facebook) que estão préconfiguradas.
Vamos ver quais são as redes sociais que recomendamos para receberem cada novo post do blog e/ou
website via Onlywire no próximo slide.
ACÇÃO CRÍTICA: Corrigir o formato atual do Feed do Blog dentro do Wordpress e depois ativar esta
ferramenta de modo a publicar em várias contas do grande grupo de redes sociais. Sem as definições
corretas o feed do blog não vai ter efeito, portanto essa fase é fundamental. Pode ser usado para 50 contas
de redes sociais diferentes até ao máximo de 3 RSS Feeds por conta Onlywire (plano básico).
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FERRAMENTAS PARA REDES SOCIAIS
ONLYWIRE – ESTRATÉGIA

CONTA

CONTAS

EMISSORA

RECEPTORAS

ONLYWIRE

GRUPOS DO FACEBOOK (ATÉ 15,
NUNCA MAIS DO QUE 20)
FACEBOOK PAGE
RSS FEED

LINKEDIN PERFIL EMBAIXADOR

DIIGO

PLURK

POCKET

SKYROCK

FEEDSPOT

TAGGED

FOLKD

XING

LINKEDIN PAGE WEBSITE
REDDIT
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FERRAMENTAS PARA REDES SOCIAIS
PROFILEMATE – https://www.estrategiadigital.pt/fazer-vendas-pelo-instagram-profilemate/
O Profilemate permite que você segmente os seguidores do Instagram dos seus concorrentes e
instantaneamente passe as suas informações de contato: e-mail, localização, preferências e número do
telemóvel! Melhor ainda, o Profilemate converte instantaneamente esses leads prontos para serem
contatados numa lista para que você possa enviar SMS, ligar e enviar e-mails automaticamente!
Com o Profilemate nunca foi tão fácil converter seguidores do Instagram em clientes.
Tudo o que tem a fazer é:
ACÇÃO CRÍTICA: Insira um concorrente, página de fã ou conteúdo que deseja analisar…
Visualize instantaneamente os resultados dos seguidores dos seus concorrentes – incluindo os seus e-mails
públicos prontos para contato, números de telefone, localizações e informações, segmentando utilizadores
que desejam receber e-mails e entrar em contato.
Obtenha centenas até milhares de novos leads para entrar em contato e converter seguidores em fãs e
clientes, como nunca antes.
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FERRAMENTAS PARA REDES SOCIAIS
PROFILEMATE – https://www.estrategiadigital.pt/fazer-vendas-pelo-instagram-profilemate/
Aqui estão mais algumas das coisas que o Profilemate pode fazer:
* Você receberá toneladas de seguidores no Instagram, sem usar as mãos e de maneira totalmente legal
e ética.
* Ele permite que você envie uma mensagem automaticamente a todos os seus novos seguidores.
* O Profilemate interage e envolve os seus seguidores em seu nome.
* Implanta aprendizagem de máquinas avançadas para melhorar constantemente o seu alcance e
resultados.
Sim… a palavra-chave aqui é “automático” novamente. Profilemate faz quase todo o trabalho para você.
Este é, de longe, o software de marketing do Instagram mais inovador e poderoso já criado.
Estou a falar sobre você desviar centenas a milhares de clientes potenciais das páginas dos seus
concorrentes todos os dias! É por isso que, como um profissional de marketing de mídia social, você
precisa participar… senão você será rapidamente deixado para trás.
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FERRAMENTAS PARA REDES SOCIAIS
VIDDYOZE – https://www.estrategiadigital.pt/viddyoze/
FERRAMENTA ALTERNATIVA – CANVA
Só no YouTube estima-se que a cada minuto sejam carregadas 400 horas de vídeo. Perante TANTOS vídeos
como podemos esperar que as pessoas encontrem o nosso? A resposta só pode ser uma: o nosso vídeo
tem de ser aquele que brilha entre a multidão.
Como podemos chamar a atenção com um vídeo? É algo mais fácil de dizer do que aplicar. Mas o Viddyoze
ajuda precisamente a criar vídeos capazes de mudar de vez o seu negócio. Como?
De forma geral, trata-se de uma plataforma de software baseada em animações 3D que permitem a
qualquer pessoa – não importa se percebe ou não de programação ou produção de vídeos – que crie o seu
vídeo de animação usando uma vasta biblioteca de templates e efeitos.
A simplicidade e facilidade deste serviço é surpreendente: basta entrar na plataforma, escolher um
modelo, clicar em alguns botões e em poucos segundos você terá uma sequência de vídeo animado pronta
para carregar para um serviço de armazenamento de vídeo como o YouTube e o Vimeo.
CLIQUE AQUI PARA EXPERIMENTAR O VIDDYOZE
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FERRAMENTAS PARA REDES SOCIAIS
VIDDYOZE – https://www.estrategiadigital.pt/viddyoze/
Os templates disponíveis na biblioteca do Viddyoze variam tanto no que toca a qualidade (existem alguns
mais arrojados que outros), tanto no que diz respeito ao nível de personalização permitido ao utilizador.
Alguns dos modelos, por exemplo, permitem a inserção de texto personalizado, mudar as cores e até
mesmo a inclusão de um logotipo, mas uma pequena minoria dos templates (aqueles com aparência mais
simples) são também um pouco mais limitados.
ACÇÃO CRÍTICA: Não há nada que saber para utilizar o Viddyoze. Assim que fizer o seu login na plataforma
terá de escolher um template da biblioteca a plataforma. De seguida, abre-se o espaço do trabalho onde
poderá então divertir-se a explorar os efeitos disponíveis e a acrescentar diferentes elementos para
construir a história e mensagem que têm em mente.
Uma vez finalizado o seu vídeo, pode exportá-lo. Uma das mais valias que destacamos é que este é um
processo extremamente rápido que não levará mais do que 5 a 8 minutos.
Mesmo assim, se não tiver tempo ou paciência para esperar, pode desligar o navegador web que o vídeo
continuará a processar até ficar finalizado e por fim disponível para download.
O vídeo pode ainda ser descarregado em vários formatos (.mp4, 3gp, mov, webm, 3g2), conforme lhe for
mais conveniente.
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VIDDYOZE – https://www.estrategiadigital.pt/viddyoze/
O Viddyoze conta com alguns trunfos que vão além da produção do vídeo e que o ajudam a melhorar o seu
trabalho para conseguir produzir aquele vídeo que se vai mesmo distinguir por ser diferente dos outros.
Como? Basicamente, o Viddyoze prepara-se para esta guerra usando:
Efeitos de introdução e logo
Uma das melhores formas de chamar a atenção passa por captar o interesse do consumidor logo nos
primeiros segundos do vídeo. Graças aos muitos efeitos 3D e às introduções disponíveis no Viddyoze, pode
começar o seu vídeo logo a matar. Os efeitos são surpreendentes, profissionais, com animações de
qualidade que parecem ter sido trabalhadas directamente no AfterEffects.
Acções relacionadas com redes sociais
Precisa de vídeos para redes sociais? Bem sabemos que este é um meio repleto de conteúdos, todos eles a
lutar desesperadamente pelo Like dos utilizadores. Com uma selecção de animações reservadas a redes
sociais, a plataforma Viddyoze conta com balões personalizados que convidam a audiência a colocar Like, a
comentar, a seguir, a partilhar, entre outros.
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VIDDYOZE – https://www.estrategiadigital.pt/viddyoze/
Efeitos de transição
Ninguém quer que os seus vídeos contem com transições abruptas. Isso só irá provocar desconforto ao
espectador e chamar a atenção pelos piores motivos. Por essa razão, o ideal é que as transições sejam
suaves e elegantes. Felizmente, graças à ampla biblioteca de efeitos do Viddyoze não se tem de preocupar
mais com a transição de diferentes cenas porque irão fluir naturalmente.
Caixas para CTAs
Precisa de maximizar as suas vendas aplicando Call to Actions ao vídeo? Não se preocupe. O Viddyoze
conta com inúmeras opções para CTAs, nomeadamente caixas que pode imbuir no vídeo com mensagens
concretas que convidem à acção.
Filtros de filmes
Quer acrescentar um aspecto cinematográfico aos seus vídeos? O Viddyoze conta com vários efeitos que o
ajudam a dar aquele estilo de Hollywood ao seu vídeo. Efeitos de luz, grão de filme, e muitos outros efeitos
permitem transformar seu vídeo em algo de que até Steven Spielberg se orgulharia.
32

FERRAMENTAS PARA REDES SOCIAIS
FACEBOOK PAGE PROMOTER – https://www.estrategiadigital.pt/ganhar-curtidas-no-facebook/
Ganhar curtidas no Facebook e seguidores: é este o propósito do Facebook Page Promoter. Este plugin,
que está disponível numa versão free e numa versão paga com múltiplas e imperdíveis funcionalidades, vai
ajudá-lo a criar uma janela pop-up lightbox que abre por cima dos seus artigos e páginas (pode configurar
as suas opções), convidando as suas visitas a fazer Like na Página de Fãs do Facebook.
A versão grátis permite única e exclusivamente incluir a janela pop-up na sua página WordPress, sem
permitir grandes configurações. Tem também acesso a suporte por parte da equipa responsável pelo
desenvolvimento deste plugin.
Para evitar uma estratégia intrusiva, o Facebook Page Promoter tem, como apontamos acima, a função de
relembrar a visita de que pode seguir a sua página do Facebook. O utilizador não necessita
obrigatoriamente de fazer Like para continuar a ler o seu conteúdo, podendo facilmente fechar a janela
pop-up.
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FACEBOOK PAGE PROMOTER – https://www.estrategiadigital.pt/ganhar-curtidas-no-facebook/
A versão gratuita é excelente. No entanto é na versão premium que estão as principais funcionalidades de
configuração do plugin, otimizando a experiência de cada utilizador sem ser demasiado intrusivo. Se optar
pela versão premium do plugin Facebook Page Promoter, tem acesso a uma série de outros recursos:
– Pode exluir utilizadores de Mobile;
– Não mostrar a janela pop-up depois do utilizador ter clicado em Like (graças à instalação de um cookie);
– Aparecer apenas a utilizadores que tenham login feito no Facebook;

– Não aparecer a utilizadores que já se tenham conectado;
– Mostrar/Esconder a janela pop-up de utilizadores que cheguem à página através de motores de pesquisa
ou do Facebook;
– Personalizar cores e dimensões;
– Mostrar o feed, fotografias e outros elementos.
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FACEBOOK PAGE PROMOTER – https://www.estrategiadigital.pt/ganhar-curtidas-no-facebook/
O Facebook Page Promoter torna a experiência extremamente conveniente. A partir do momento em que
o utilizador faz Gosto na página, é instalado um cookie no browser e a janela lightbox não volta a aparecer.
Se o utilizador, em contrapartida, clicar no link e autorizar a aplicação, o aviso não voltará a aparecer.
Você, enquanto gestor de um blog ou site WordPress, pode ainda configurar o Facebook Page Promoter
para que só abra a janela pop-up a tráfego vindo de pesquisas orgânicas ou do Facebok.
O Facebook Page Promoter permite ainda criar janelas pop-ups atrativas. Embora o utilizador possa definir
a aparência desta janela, tem ao seu dispor várias opções: pode incluir a fotografia de capa, mudar a cor de
fundo, o cabeçalho, a mensagem e incluir o feed com as últimas publicações da página.
Para quem receia que este plugin possa ser demasiado complicado e usar uma app do Facebook, na
verdade é mesmo tudo muito simples. Para quem quiser uma configuração ainda mais avançada terá de
gerar efectivamente uma app do Facebook que sincroniza com o plugin. Mas para a grande maioria das
opções e utilizadores existe também a hipótese de usar este plugin sem qualquer configuração de app no
Facebook, facilitando assim o processo, que demora apenas 5 minutos. Apenas tem de comprar, instalar,
configurar e salvar as definições. E ver a sua página de fãs no Facebook crescer todos os dias!
Ao comprar este plugin na versão premium garante o acesso ilimitado, ou seja, pode instalar em todos os
blogs que gere, inclusive dos seus clientes.
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WP TWEET MACHINE – https://www.estrategiadigital.pt/ganhar-seguidores-no-twitter-plugin/
O WP Tweet Machine funciona para a rede social Twitter. Também possibilita inúmeras combinações de
estratégias diferentes para gerar mais seguidores e interesse numa ou em várias contas do Twitter.
ACÇÃO CRÍTICA: É importante salientar que este plugin exige que crie uma app no Twitter que sincronize
as contas Twitter com o plugin. Requere também a criação de vários cron jobs dentro do cpanel do
website.
Esta ferramenta interage com a audiência com uma estratégia muito simples e automática para angariar
seguidores qualificados e segmentados. Como? Escolhendo contas do YouTube, Instagram, RSS Feeds e
outras contas de users, hastags e palavras-chave dentro do nosso nicho de mercado com total controlo
para a execução de várias tarefas. Outro aspecto importante a referir é deve ser instalado no sub-domínio
do seu website ou blog para assim ser executado sem interferir no website atual.
Após a devida implementação no blog será possível configurar campanhas que geram efectivamente
seguidores qualificados para:
Twitter Website
Twitter Blog
Twitter Embaixador
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WP TWEET MACHINE 2.0 - CAMPANHAS
Video - onde colocamos o url de qualquer canal de YouTube à escolha com conteúdos que consideramos
interessantes e mais valias para o nosso público, associando a respectiva mensagem que queremos
associar para o plugin publicar vídeos nas nossas contas Twitter
Feeds - onde colocamos o RSS Feed de qualquer website ou blog à escolha com conteúdos que
consideramos interessantes e mais valias para o nosso público para o plugin publicar artigos dessas contas
e feeds de blogs ou websites nas nossas contas Twitter
Retweets/Follows - onde especificamos keywords, hastags ou users do Twitter para que as nossas contas
façam retweet e follows dentro desses parâmetros (como o plugin é inteligente, ele segue outras contas
sozinho e publica os tweets mais populares dessas mesmas contas). Devemos também criar uma Lista
dentro do Twitter para o plugin adicionar utilizadores automaticamente a essa mesma lista.
Mensagens Customizadas - onde colocamos um conjunto de mensagens pré-feitas do nosso projecto para
o Twitter de modo a serem publicadas frequentemente nas nossas contas, como por exemplo, as
mensagens de venda de serviços, produtos, e-books, ou outros call to actions importantes para o negócio,
assim como posts do blog.
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WP TWEET MACHINE 2.0 - DOCUMENTOS
Para utilizar com sucesso o WP Tweet Machine devemos preparar antecipadamente vários documentos em
ficheiros word:
Lista de tweets importantes do negócio (as mensagens de venda de serviços, produtos, e-books, ou
outros call to actions)
Lista de contas Twitter de terceiros relevantes e de referências aprovadas por Mário Caetano
Lista de Conjunto de RSS Feeds do blog e/ou categorias
Lista de Conjunto de RSS Feeds de outros blogs relacionados com o nosso mercado
Lista de Canal e Playlists do YouTube do website
Lista de canais de YouTube de terceiros relacionados com o nosso público-alvo e mercado
Lista de Tweets Customizados (com base nas mensagens que fazemos para cada post do blog, ou para as
páginas de captura dos e-books ou ainda mensagens de venda que desejamos promover de forma
constante)
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PLUGIN PINTEREST AUTOMATIC PIN WORDPRESS - https://www.estrategiadigital.pt/melhor-pluginpinterest-wordpress/
O Pinterest Automatic Pin WordPress funciona como um plugin que publica todo o conteúdo do seu
website, loja online, blog na sua conta Pinterest de forma automática. É importante referir que o seu site
deverá ter como base a plataforma WordpPress.
De forma muito fácil pode ligar rapidamente a sua conta Pinterest e o seu site com este software. O
processo de instalação é muito simples e em poucos minutos efectua configuração do software… para que
daí para a frente ele faça todo o trabalho por si.
Uma vez configurado, o Pinterest Automatic Pin WordPress começa por identificar todas as categorias
dentro do seu site e, dentro de cada uma delas, todos os conteúdos, itens, imagens e links associados.
Usando toda essa informação, pode então começar a publicar diretamente os conteúdos no Pinterest.
As imagens vão ser publicadas nos respectivos álbuns do Pinterest com o mesmo nome, pois
recomendamos organizar as suas categorias de acordo com os álbuns criados na sua conta Pinterest.
Salientamos que existem várias configurações possíveis para atribuir texto às imagens, que vão contar
ainda com um backlink para a página, título, descrição ou as tags usadas no texto. É fantástico!
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PLUGIN PINTEREST AUTOMATIC PIN WORDPRESS - https://www.estrategiadigital.pt/melhor-pluginpinterest-wordpress/
Tudo isto de forma automática, sem recorrer ao processo mecânico de fazer upload de cada imagem e de
as integrar, uma a uma, em cada álbum do Pinterest.
O modo de publicação está ainda a seu cargo: se deseja publicar tudo de uma só vez, entrando para uma
fila de tempo definido por si, alimentando rapidamente a sua conta do Pinterest com todos os conteúdos
ou será que prefere agendar as imagens para serem publicadas mais lentamente durante o dia?
Esta é uma decisão que está nas suas mãos.
Não se esqueça também de consultar regularmente os registos no plugin, além da excelente plataforma de
Analytics que mostra detalhadamente os dados da sua conta Pinterest, como por exemplo o número de
pins, o número de seguidores, o número de Likes e ainda uma linha cronológica que regista cada venda
que for realizada em cada trimestre.
CLIQUE AQUI PARA EXPERIMENTAR O PINTEREST AUTOMATIC PIN WORDPRESS
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PROGRAMA PINFLUX – https://www.estrategiadigital.pt/como-usar-pinterest-pinflux-review/
O Pinflux é um software executável em Windows que automatiza todas as acções necessárias para ter
sucesso no Pinterest. Esta rede social além de ser excelente para SEO e criação de backlinks valiosos reúne
um conjunto de características que devem ser exploradas a favor das contas Mário Caetano. Será
necessário adquirir o software para usar. (Ler Review AQUI)
Desta forma, fazer marketing no Pinterest torna-se muito mais fácil, rápido e sobretudo eficaz.
Após a devida configuração, o Pinflux tem a capacidade de fazer em piloto automático o seguinte:
– Postar Pins de forma automática nas suas contas e álbuns de acordo com keywords pré-definidas (pode
definir o período de tempo de intervalo entre as publicações)
– Fazer Repins de imagens identificadas por utilizadores ou keywords
– Fazer Follow e Unfollow dos seguidores da sua concorrência direta e indirecta, através da indicação de
outras contas de Pinterest por via de keywords
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PROGRAMA PINFLUX – ESTRATÉGIA

ACÇÃO CRÍTICA: Não existe nada mais simples do que usar o Pinflux. O Pinterest tem no entanto alguns
limites e por isso mesmo vamos ligar esta ferramenta apenas 8 horas por dia de segunda sexta-feira, ou
seja, 5 dias por semana. As principais acções a executar são:
Através de palavras-chave encontamos álbuns e pins em qualquer nicho de mercado.
Configuramos o agendamento das acções e publicações de pins em álbuns ilimitados e em piloto
automático.
Encontramos os melhores pins do nosso nicho de Mercado e executamos repin atuomaticamente para os
nossos álbuns.
Seguir pessoas relacionadas com o nosso nicho de mercado atraindo novos seguidores todos os dias.
Fazer likes automaticamente em novos conteúdos para fazer crescer a audiência.
Enviar o tráfego dos seus pins e repins para qualquer link ou url, incluindo texto com descrições,
promovendo links de venda, captura de email, posts do blog.
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PROGRAM PINFLUX – EXEMPLO DE CONFIGURAÇÃO – PASSO 1
São apenas 3 passos rápidos que temos de executar na configuração. Ligar todas as nossas contas Pinterest
e respectivos álbuns.
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PROGRAM PINFLUX – EXEMPLO DE CONFIGURAÇÃO – PASSO 2
Configurar as keywords nos álbuns e as respectivas acções (pin, repin, like, follow boards, unfollow boards,
follow users, unfollow users)
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PROGRAM PINFLUX – EXEMPLO DE CONFIGURAÇÃO – PASSO 3
Observar o aumento de tráfego nas estatísticas do Pinterest Analytics!
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CONCLUSÃO
Neste documento tinha como principal objectivo abordar sobretudo as ferramentas para redes sociais que
permitem criar uma automatização constante e disciplinada de publicações e interacções nos projectos
online que executo.
Foi um prazer preparar todo este conteúdo que você possa começar a usar estas ferramentas e alcançar
resultados significativos através das redes socias. Existem de facto muitas possibilidades diferentes para
automatizar as redes sociais. Vamos explorar estas nesta configuração devido à minha própria experiência
na aplicação desta estratégia nos meus projectos.
Ou seja, se executarmos este plano vamos gerar não somente mais seguidores segmentados e
qualificados nas redes sociais, mas também mais backlinks de qualidade para o website/blog e landing
pages, o que irá gerar ainda social signals constantes através da publicação de bons conteúdos dentro de
redes sociais e grupos de forma disciplinada, obtendo assim maior reconhecimento por parte dos motores
de busca de forma natural.
E isso irá gerar mais e melhores vendas para o seu negócio, que é o objectivo deste documento.
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CONCLUSÃO
LINKS RECOMENDADOS
REVIEW HOOTSUITE – https://www.estrategiadigital.pt/hootsuite/
ENTREVISTA SOBRE FERRAMENTA SWONKIE- https://www.estrategiadigital.pt/entrevista-swonkie/
REVIEW IFTTT – https://www.estrategiadigital.pt/ifttt/
REVIEW ONLYWIRE – https://www.estrategiadigital.pt/onlywire/
REVIEW PROFILEMATE – https://www.estrategiadigital.pt/fazer-vendas-pelo-instagram-profilemate/
REVIEW VIDDYOZE – https://www.estrategiadigital.pt/viddyoze/
REVIEW CANVA – https://www.canva.com/join/vtl-lwc-rrj - https://www.estrategiadigital.pt/canva/
REVIEW FACEBOOK PAGE PROMOTER – https://www.estrategiadigital.pt/ganhar-curtidas-no-facebook/
REVIEW WP TWEET MACHINE – https://www.estrategiadigital.pt/ganhar-seguidores-no-twitter-plugin/
REVIEW PLUGIN PINTEREST AUTOMATIC PIN WORDPRESS - https://www.estrategiadigital.pt/melhor-plugin-pinterest-wordpress/
REVIEW PROGRAMA PINFLUX – https://www.estrategiadigital.pt/como-usar-pinterest-pinflux-review/
FERRAMENTAS DE MARKETING DIGITAL - http://www.estrategiadigital.pt/ferramentas-de-marketing-digital/
KIT ONLINE MARKETING - http://www.estrategiadigital.pt/kit-online-marketing/
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E-BOOK REALIZADO POR GONÇALO SOUSA

Perfil Facebook - https://www.facebook.com/goncalosousa.beatdigital
Perfil LinkedIn - https://www.facebook.com/goncalosousa.beatdigital
Email – gsousa.beatdigital@gmail.com
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