
Um Olhar sobre o
Comércio Local
Câmara Municipal

Santa Maria da Feira

Novembro 2021



2

Bem-vindos!
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Mais que um 
recomeço um 
novo começo

Há um pouco mais de um ano e meio atrás, no início de março de 2020, embora 

já existissem sinais que iríamos viver um momento com impacto nas nossas 

vidas, não se imaginava o alcance e intensidade desse impacto. Ao fim deste 

tempo, muitas mudanças ocorreram e algumas delas vieram para ficar. Hoje:

• O escritório já não é um local para visitar cinco dias por semana – a 

normalidade do trabalho remoto

• Sabemos como devemos comprar online – a utilização do eCommerce é 

frequente

• Utilizamos telemóvel ou um cartão para pagar um café – a segurança como 

fator de escolha

Embora o leque de transformações seja diversificado e vá para além das três 

mudanças mencionadas acima, estas três revelam o acelerar e consolidar da 

importância do digital nas nossas vidas. Existe um maior conhecimento e maior 

número de interações com os clientes que utilizam uma maior diversidade de 

pontos de contacto, com tradução em vendas ou intensidade do negócio.

Este documento tem como objetivo partilhar indicadores, ideias e ferramentas 

que permitam ao Comércio e HORECA (hotéis, restaurantes e cafés) do Concelho 

de Santa Maria da Feira desenvolver a sua competitividade num mundo que é 

Digital. Não é objetivo deste estudo apresentar soluções fechadas, mas antes 

exemplos e ferramentas que permitam a todas as partes interessadas iniciar ou 

desenvolver esta mudança, para que os clientes batam à nossa porta!

Estar no 
Digital

Contar um 
história

Estar 
disponível

Kit de ferramentas digitais para 
servir todos os consumidores
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Indicadores
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Portugal recupera 
assimetricamente 
no pós-pandemia

Durante este ano e meio de convivência com a pandemia 

da COVID-19 constata-se que a reação do mercado 

ancorado no consumo sentiu um grande impacto. O 

impacto foi mais sentido quando existiram limitações aos 

movimentos dos Portugueses e recuperou de forma 

vigorosa assim que as limitações foram levantadas.

Mantém-se a aceleração do crescimento do eCommerce e 

da utilização de meios de pagamento eletrónicos, ambos 

minimizam o contacto físico. 
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Depois de dois momentos de grande impacto causados por 

dois confinamentos a recuperação da atividade é 

significativa observando-se um nível de transações acima 

do período pré-pandémico. 

Digital Economy - SIBS Analyticsv

Portugal recupera 
assimetricamente 
no pós-pandemia

https://www.sibsanalytics.com/en/digital-economy/
https://www.sibsanalytics.com/en/digital-economy/
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A recuperação do comércio é assimétrica, sendo 

menos significativa nos setores não alimentares, 

do que no comércio alimentar. O HORECA 

também ainda não recuperou totalmente do 

impacto da COVID-19.

GRADUAL REOPENING AND CONSUMPTION IN PORTUGAL - SIBS Analytics

Portugal recupera 
assimetricamente 
no pós-pandemia

https://www.sibsanalytics.com/wp-content/uploads/2021/04/210430_SIBS-Analytics_Retoma-da-Economia_EN.pdf
https://www.sibsanalytics.com/wp-content/uploads/2021/04/210430_SIBS-Analytics_Retoma-da-Economia_EN.pdf
https://www.sibsanalytics.com/wp-content/uploads/2021/04/210430_SIBS-Analytics_Retoma-da-Economia_EN.pdf
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O comércio nacional apresenta um nível de 

atividade similar ao observado no período pré-

pandémico.

Indicadores setoriais do comércio - Banco de Portugal

Portugal recupera 
assimetricamente 
no pós-pandemia

https://bpstat.bportugal.pt/dados/series?mode=graphic&svid=xqW_AAAAAAA.yKW_AAAAAAA.y6W_AAAAAAA.!lll!B!C!10!!!False!24!:1j1BHK:tP3dvu5vkhtn2sXDyxvFpoaT24k&series=12559814,12559816,12559819
https://bpstat.bportugal.pt/dados/series?mode=graphic&svid=xqW_AAAAAAA.yKW_AAAAAAA.y6W_AAAAAAA.!lll!B!C!10!!!False!24!:1j1BHK:tP3dvu5vkhtn2sXDyxvFpoaT24k&series=12559814,12559816,12559819
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O HORECA ainda não atingiu totalmente os níveis do 

período pré-pandémico, mas mostra níveis acima dos dois 

momentos de confinamento.

Indicadores setoriais dos serviços - Banco de Portugalv

Portugal recupera 
assimetricamente 
no pós-pandemia

https://bpstat.bportugal.pt/dados/series?mode=graphic&svid=j6W_AAAAAAA.iaW_AAAAAAA.iqW_AAAAAAA.i6W_AAAAAAA.jKW_AAAAAAA.jqW_AAAAAAA.!llllll!B!C!10!!!False!24!:1ipYyC:AjRlo4Q_r71lBJBhSlkOcqaEk5k&series=12559759,12559753,12559754,12559755,12559756,12559758
https://bpstat.bportugal.pt/dados/series?mode=graphic&svid=j6W_AAAAAAA.iaW_AAAAAAA.iqW_AAAAAAA.i6W_AAAAAAA.jKW_AAAAAAA.jqW_AAAAAAA.!llllll!B!C!10!!!False!24!:1ipYyC:AjRlo4Q_r71lBJBhSlkOcqaEk5k&series=12559759,12559753,12559754,12559755,12559756,12559758
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Constata-se que a pandemia da COVID-19 embora 

também tenha sido sentida nos agentes 

económicos do Concelho de Santa Maria da Feira, 

os períodos de confinamento tiveram um impacto 

global menor, comparativamente ao que aconteceu 

a nível nacional .

O Consumo em 
Santa Maria da 
Feira apresenta um 
comportamento 
mais positivo do 
que a média 
nacional

Hipermercados e 

Supermercados

7%

7%

-3%

-2%

5%
Farmácias

Petróleo

Telecomunicações

Restauração

A recuperação do comércio e retalho no Concelho de Santa Maria da 

Feira está no comercio tradicional e local, sendo que ainda há espaço 

de recuperação no HORECA.

Breakdown of operations, by the 10 greater industries - SIBS Analytics

https://www.sibsanalytics.com/en/consumption-indicators/#type=0&indicator=255&sector=65535&destination=concelho%7C109&origin=pais%7C65535&lang=en&fulllang=en&startDate=2020-01-01&endDate=2021-10-01
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Os pagamentos feitos no Comércio e HORECA no 

Concelho da Santa Maria da Feira apresentam níveis 

superiores ao período pré-pandémico.

Breakdown of operations, per month - SIBS Analytics

Nota Metodológica:

Utilizamos como indicador da atividade económica de consumo as transações 

com meios de pagamento eletrónicos, nomeadamente, cartões e contacless, pela 

crescente importância que têm nos hábitos de compra dos portugueses

Dinheiro vai desaparecer? Futuro é cada vez mais cashless

https://www.sibsanalytics.com/en/consumption-indicators/#type=0&indicator=255&sector=65535&destination=concelho%7C109&origin=pais%7C65535&lang=en&fulllang=en&startDate=2020-01-01&endDate=2021-10-01
https://www.sibsanalytics.com/en/consumption-indicators/#type=0&indicator=255&sector=65535&destination=concelho%7C109&origin=pais%7C65535&lang=en&fulllang=en&startDate=2020-01-01&endDate=2021-10-01
https://eco.sapo.pt/2021/08/17/dinheiro-vai-desaparecer-futuro-e-cada-vez-mais-cashless/
https://eco.sapo.pt/2021/08/17/dinheiro-vai-desaparecer-futuro-e-cada-vez-mais-cashless/
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Os consumidores Portugueses mostram que estão a 
alterar os seus comportamentos de compra. As 
motivações mais importantes para estas alterações 
são a Segurança (sanitária) e o Impacto Ambiental.

EY Future Consumer Index é realizado pela EY em mais 
de 20 países. Os dados apresentados são referentes a 
Portugal - abril 2021.

O Novo Normal

O Futuro, 
depois da 
pandemia

Planet First
30%

“Farei escolhas que 
protejam a minha saúde 
e a da minha família em 
primeiro lugar.” 

“Serei mais consciente 
sobre as minhas ações e o 
impacto que elas têm no 
mundo.” 

Safety First
13%

Society First
12%

Affordability First
20%

Experience First
24%

“Vou acreditar firmemente 
na ideia de que todos 
devemos trabalhar juntos 
para o bem maior.” 

“Vou viver o presente e 
procurar experiências que 
me ajudem a aproveitar a 
vida ao máximo.”

“Vou tentar viver 
dentro das minhas 
condições e do meu 
orçamento.” 

https://www.ey.com/en_gl/future-consumer-index
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Os consumidores Portugueses mostram que estão a 
alterar os seus comportamentos de compra. As 
motivações mais importantes para estas alterações 
são a Segurança (sanitária) e o Impacto Ambiental.

EY Future Consumer Index é realizado pela EY em mais 
de 20 países. Os dados apresentados são referentes a 
Portugal - abril 2021.

O Novo Normal

O Futuro, 
depois da 
pandemia

Na sua opinião, quais das 
seguintes atividades 
mudarão a longo prazo como 
resultado da pandemia da 
COVID-19?

O modo como faço 
compras

46%

Ao escolher um 
restaurante, será mais 
provável que eu opte 
por um que ofereça 
grande espaço entre 
os clientes

61%

Indicou que a maneira como 
"faz refeições fora de casa" 
mudará no longo prazo como 
resultado da pandemia COVID-
19. Quais das seguintes 
maneiras acha que 
modificarão a sua 
alimentação? Estarei mais 

consciente e 
cauteloso quanto 
a minha saúde 
física

67%

Escolha as frases com as quais 
concorda sobre os planos de 
vida a longo prazo a partir de 
agora?

63%
Estarei mais 
consciente e 
cauteloso quanto 
à minha saúde 
mental

52%
Serei mais 
consciente e 
cauteloso com os 
meus gastos

Ainda pensando no longo prazo, 
escolha as afirmações com as 
quais concorda. 

O meio ambiente e as 
mudanças climáticas 
serão uma prioridade 
para mim, na maneira 
como vivo e na escolha 
de produtos que 
compro

57%

https://www.ey.com/en_gl/future-consumer-index
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Inspiração
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Too Good To Go

Sabia que, todos os anos, os portugueses desperdiçam 

cerca de um milhão de refeições? A boa notícia é que a 

Too Good To Go é uma aplicação gratuita que permite 

encomendar excedentes alimentares de diversos 

restaurantes, pastelarias e outros estabelecimentos 

comerciais a preços reduzidos. Através de dezenas de 

parcerias, esta aplicação dinamarquesa, que chega 

agora a Portugal, permite encomendar caixas-surpresa 

por três vezes menos o valor real da comida. Em vez de 

gastar 10€ ou 15€, pagará apenas entre 3€ a 5€ por 

vários produtos, salvando uma refeição de qualidade 

que, de outra forma, iria parar ao lixo.

Juntos contra o desperdício alimentar | Too Good To Go

Bou Market

O BOU Market surgiu com o objetivo de juntar todas as marcas 

boutique num único espaço, criando uma comunidade de 

marcas que se ajudam mutuamente a crescer e a potenciar 

vendas. O BOU Market ajuda a comunidade a desenvolver os 

seus negócios, uma vez que para além de conectar vendedores 

com os mais diversos consumidores, a plataforma do BOU 

Market também oferece ferramentas eficazes para a 

comercialização de produtos. O BOU Market simplifica a vida 

aos consumidores, uma vez que a plataforma para além de 

oferecer mais segurança nas transações, também facilita o 

processo de pesquisa de produtos únicos e extraordinários.

BOU Market – Marcas portuguesas com alma

Apps e sites

https://toogoodtogo.pt/pt
https://www.boumarket.com/
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Horta do amigo

A Horta do amigo pelas mãos da Microgreens, 

empresa especializada na produção e 

comercialização de legumes, ervas aromáticas e 

flores comestíveis. Faz entregas de terça a sexta, em 

toda a Península Ibérica.

Apps e sites

Flores Comestíveis e Microvegetais – Microgreens

https://www.microgreens.pt/
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Exemplos de sucesso

Promove a inovação e o  
empreendedorismo

Programa de pessoas para 
pessoas

Comunidade de pequenos 
negócios

Criação de uma comunidade de empreendedores 

e comerciantes, com o objetivo de criar um 

programa de sinergias entre negócios para 

amplificar e escalar o seu alcance na sua 

comunidade.

Conceito que procura diversificar a 

oferta de serviço de bar em casa 

com a entrega de cocktails 

prontos a beber.

O consumidor pode encomendar os 

produtos para diferentes eventos 

através da página de Instagram, 

onde a marca tem uma grande 

proximidade ao cliente e às suas 

necessidades.

Loja de produtos de infusão e 

condimentos de produção 

própria, que procura as redes 

sociais para difundir e vender os 

seus produtos para uma 

experiência gastronómica 

diferenciada.

Esta é uma alternativa à sua loja 

física, onde os clientes têm a 

opção de aceder ao website e 

Instagram para seguir a marca e 

comprar produtos.https://www.instagram.com/enfrascados.cocktails/

https://www.instagram.com/infusa_pt/

Comunidades

https://www.instagram.com/enfrascados.cocktails/
https://www.instagram.com/infusa_pt/
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Acelerando a conversão. O comércio ao vivo é divertido e 

imersivo, mantendo os espetadores a ver mais tempo.. 

Táticas limitadas no tempo, como cupões pontuais, podem 

ser usadas para gerar uma sensação de urgência. As 

empresas reportam taxas de conversão próximas de 30% —

até dez vezes mais altas do que no e-commerce 

convencional.

Melhorar o apelo e diferenciação da marca. Bem feito, o 

comércio ao vivo aumenta o apelo e a distinção de uma 

marca e puxa para o tráfego web adicional. Pode fortalecer o 

posicionamento entre os clientes existentes e atrair novos, 

especialmente jovens interessados em formatos e 

experiências de compras inovadoras. Algumas empresas 

estão a ver a sua quota de públicos mais jovens aumentar até 

20%.

Live Streams

Experimentar para aprender! Sugestões:

Nível BÁSICO: 

Têm fluxos pouco frequentes focados em um a cinco produtos

Confie na tecnologia de um canal de redes sociais (como TikTok, Instagram ou 

Facebook) ou marketplace (como Amazon Live, Taobao ou Tmall)

Fornecer diretrizes de marca de alto nível a um líder de opinião chave ou cliente 

de opinião chave  que detém a criação de conteúdos

Acompanhar o desempenho dos livestreams com indicadores-chave de 

desempenho (KPI's) em vigor para o número de visualizações, taxas de 

conversão e produtos mais vendidos.

As práticas de comércio ao vivo devem estar 

alinhadas com o nível de maturidade digital da 

empresa
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Live Streams

Moda é a Categoria líder de eventos de Live Stream.

% de Live Stream1

Moda Cosmética Alimentação

Eletrónica de 
Consumo

Alimentação Automóvel
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Pontos Chave

Um dos setores que mais impacto sentiram 

durante o último ano e meio foi o HORECA. O 

impacto veio de duas grandes fontes:

- Exigências legais

- Novos comportamentos e expetativas do 

cliente

A equipa do Praceta atuou proativamente

entregando aos clientes:

- Uma nova experiência de ir ao restaurante em 

segurança, que é hoje uma exigência 

fundamental dos clientes;

- Aproveitou cada momento chave para criar 

memórias inesquecíveis;

- Comunicar para valorizar quem já é cliente e 

atrair novos.

Praceta - Surpreender o cliente

Em março de 2020 quando já se antevia que o impacto da pandemia da COVID-

19 Miguel Bernardes optou por se antecipar e encerrar prematuramente o seu 

restaurante para acomodar a transformação que as medidas de combate à 

COVID-19 iriam exigir.

O primeiro passo foi preparar-se para a nova importância do delivery e do take-

away. Este desafio obrigou a uma grande transformação, pois foi necessário 

repensar alguns dos aspetos mais operacionais (a embalagem, como se 

entregam as refeições, que preço cobrar, mas também como se motivam os 

clientes e os colaboradores para o novo serviço.

Num momento de grande incerteza a equipa do Praceta ultrapassou o desafio 

transformando as entregas numa experiência única tirando partido da 

encenação utilizada na presença do Perlim e levando alegria numa altura de 

incerteza e ansiedade.

A mesma abordagem inovadora foi também aplicada a refazer a experiência de 

serviço em restaurante não só para responder às novas exigências legais, mas 

também ao que é hoje a expetativa dos clientes. Para entregar uma nova 

experiência aos clientes identificaram-se todos os elementos da jornada de 

cliente de ir a um restaurante e procuraram-se novas soluções que limitassem o 

toque, para que o cliente se sentisse seguro, na entrada do restaurante, durante 

a refeição ou no pagamento.

Todos estas transformações foram partilhadas na primeira pessoa utilizando 

meios digitais, redes sociais e outros meios online, para que os clientes se 

sentissem participantes desta importante alteração. 

Pórtico de desinfeção

Entrega ao domicílio

https://www.facebook.com/praceta

Testemunhos

https://www.facebook.com/praceta
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Pontos Chave

A SAMIPE parte de uma base comum do comércio 

tradicional e evoluiu para uma abordagem omnicanal

partindo de duas premissas:

- É possível fazer evoluir um negócio 

progressivamente

- Os nossos hábitos evoluem fruto da alteração do 

contexto

A equipa da SAMIPE construiu o ecossistema de 

soluções para o cliente, garantindo:

- A criação de novas formas de comprar não é feita 

às custas do novo negócio – coordenação entre as 

lojas on-line e as lojas físicas;

- Desenvolveram-se as competências da equipa e dos 

recursos disponíveis para responder às novas 

necessidades dos clientes – estar presente nos 

canais digitais que os clientes naturalmente 

utilizam; 

- Estar sempre disponível aos clientes – tal como 

numa loja física, no on-line os clientes não gostam 

de esperar e os canais de mensagens facilitam a 

comunicação.

A COVID -19 limitou os meios que muitos comerciantes 

podiam utilizar para servir os seus clientes. Assim, o início 

de março de 2020 a SAMIPE foi obrigada a encerra as suas 

lojas, tal como aconteceu com todo o comércio na altura 

considerado como não essencial. Como foi constatado que 

os novos constrangimentos não seriam para poucos, foram 

utlizados os diretos do Facebook para promover as vendas. 

Os primeiros eventos foram numa loja adaptando o espaço 

e utilizando um telefone. Os resultados foram 

surpreendentes.

A operação foi evoluindo ao ritmo da evolução do impacto 

no negócio. Progressivo crescimento das audiências dos 

diretos e também do volume transacionado foi respondido 

por um sustentado por um desenvolvimento da capacidade 

operacional (equipa dedicada à operação de eCommerce), 

sofisticação dos meios utilizados e também a diversificação 

dos meios de contacto.

Hoje a SAMIPE gere um ecossistema de soluções de serviço 

que responde à exigência do cliente omnicanal em que o 

contacto direto e facilmente acessível pelos clientes é uma 

faceta fundamental. Prova disso, as entregas são feitas via 

correio ou nas lojas utilizando uma embalagem que valoriza 

o produto e a experiência do cliente.

Canal Youtube

Loja Online

Lives de Facebook para 
eventos de venda

https://www.youtube.com/channel/UCYDDN
fCReqjKUwKZeRgOIxw/videos

https://www.samipe.pt/

https://www.facebook.co
m/samipe.fashion/?ref=p
age_internal

SAMIPE - Responder ao cliente digital

Testemunhos

https://www.youtube.com/channel/UCYDDNfCReqjKUwKZeRgOIxw/videos
https://www.samipe.pt/
https://www.facebook.com/samipe.fashion/?ref=page_internal


22

O objetivo de apresentar estas tendências é permitir a 

cada comerciante desenvolver uma imagem mental de 

como o seu cenário é suscetível de evoluir no futuro. 

Dentro desse quadro, haverá elementos que são muito 

claros e que merecem a implementação de ações 

reativas. Outros elementos serão mais desfocados, 

mas será bom tê-los em mente, para o caso de ser 

necessário uma resposta rápida.

Tendências para a atualização do comércio local

O teletrabalho vai continuar a mudar as nossas cidades

O teletrabalho vai continuar a mudar os nossos bairros

O turismo levará tempo a regressar

Haverá mais confinamentos... e mais aberturas

Vamos continuar a passar muito tempo nas nossas casas

O consumo será polarizado

O consumo responsável irá aumentar

A experiência de compra será mais decisiva do que nunca

A abordagem de omnicanal será essencial

Há muitas maneiras de vender online

As instituições terão de liderar o renascimento

A crise será desigual... e o mesmo acontecerá com a recuperação

The Importance of Shopping Local

Ideias de promoção de comércio local. Exemplos 
exigem adaptação ao contexto específico do local e 
modelo de negócio.

Tendencias 2021 para la actualización del comercio local

Tendências

https://mobilechamber.com/the-importance-of-shopping-local
https://celestinomartinez.com/tendencias-actualizacion-comercio-local/
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A experiência de compra tem evoluido de forma 

constante nos últimos anos, onde o social 

commerce tem ganho um papel preponderante 

no desenvolvimento das marcas e na sua 

proximidade com os clientes.

A utilização de redes sociais como o Facebook ou 

Instagram para aquisição e comparação de 

produtos e serviços ganhou relevância no 

mercado, onde se posicionaram como canais 

preferênciais de compra para os clientes.

Facebook e Messenger 

Instagram

Pros

Contacto direto entre vendedores e clientes

Permite criar confiança com os clientes

Partilha espontânea e instantânea de feedback

Acesso a clientes que compram maioritariamente por mobile

Marca e produto com maior capacidade de escalar abrangência

Contras

Social commerce é estruturado para compradores e não para vendedores

A criação de conteúdo consome muito tempo

Vendas dependentes maioritariamente da publicidade

Vulnerabilidade a feedback negativo

Abrange apenas publico das redes sociais

Social Commerce

Para operar de forma sustentada deverá 

garantir o seguinte:

Criar página com clareza de informação - Partilhar produtos e sua 

informação - Customizar catálogo de produtos/serviços - Vender 

diretamente nas páginas - Simplificar experiência de compra -Perceber 

público alvo - Gerir encomendas - Promover produtos/serviços - Permitir 

insights diretos -Utilizar comunidade para potenciar a marca

@FarmaciaBarreiros

A Farmácia Barreiros apresenta uma abordagem de envolvimento total dos 
clientes oferecendo um serviço 24/7 ancorado nas suas lojas de rua, mas 
com uma presença online através de site (loja), Facebook e Instagram. 
Respeitando as limitações de venda à distância existentes, a Farmácia 
Barreiros tem uma consistência de proposta de valor em qualquer momento 
e em qualquer lugar. De realçar que esta proximidade é alimentada com um 
fluxo constante com o cliente.

https://www.facebook.com/FarmaciaBarreiros/shop/?referral_code=page_shop_tab&preview=1
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O comércio conversacional é a prática de utilizar a 

comunicação digital entre uma marca e um cliente para 

impulsionar as vendas

Uma estratégia comercial de conversação permitir-lhe-á 

converter o seu público alvo, quer este esteja em viagem com 

pouca atenção para poupar ou em casa à procura da forma 

mais conveniente de fazer compras.

O comércio conversacional permite que as empresas 

entreguem as partes mais complexas da viagem do cliente -

incluindo a fase de pesquisa - a peritos da sua equipa. Ao fazê-

lo, pode tornar o processo de compras e de checkout muito 

mais simples, resultando numa melhor experiência para o 

cliente e quatro vezes mais conversões do que antes.

Comércio Conversacional Como utilizar o comércio conversacional ?

1. Oferecer recomendações

2. Simplificar o check-out

3. Permitir marcações

4. Enviar promoções

5. Fornecer atualizações

6. Permitir o envio de mensagens de texto para o seu negócio

7. Adicione capacidades de chat ao seu sítio web

8. Pedir feedback

9. Responda aos seus clientes

Conversational commerce: 9 ways to drive sales and convert shoppers.

https://www.podium.com/article/conversational-commerce/
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Kit de 
sobrevivência
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A digitalização das marcas, assume particular importância num tempo onde o contacto dos 

clientes com as marcas não tem tempo ou local definido. Para que as marcas se posicionem 

e estejam presentes no quotidiano dos seus clientes, destacamos algumas ações, táticas e 

iniciativas que as marcas devem garantir para o seu sucesso.

Apresentação do PowerPoint (comerciodigital.pt)

Exemplos de táticas de Marketing Digital

Criar website e conteúdos apelativos

Enviar mensagem por email para 
clientes

Escrever posts no Blog

Colocar posts no Facebook

Colocar posts no Linkedin

Realizar campanha no Google Ads

Realizar campanha no Facebook Ads

Enviar Newsletter Mensal

Otimizar o website para motores de 
pesquisa

Criar conteúdos para download através 
do Website

Colocar produtos nos Marketplaces

Criar Loja Online

https://www.comerciodigital.pt/media/2321/webinar-diagnostico-e-planeamento.pdf
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A relação com os clientes e o seu desenvolvimento é feita de forma gradual, pelo que, após serem 

criadas as condições que fomentem este relacionamento, deverá passar a existir uma cadência de 

atividades que mantenha a relação ativa, com o objetivo que se torne duradoura.

Apresentação do PowerPoint (comerciodigital.pt)

Obter

Landing pages

Loja online

Market places

Campanhas Google Ads
e Facebook Ads

Otimização SEO 
(motores de busca)

Redes sociais

Manter

Linha telefónica para 
acompanhamento ao 
cliente (durante e pós-
serviço)

Newsletter mensal

Sistema de pontos para 
clientes registados e que 
subscrevem a newsletter

Partilha de conteúdos, 
como estudos e analises 
da indústria

Artigos do Blog

Crescer

Emails promocionais 
específicos para clientes

Campanhas com 
descontos únicos para 
clientes (celebrar novos 
lançamentos, datas 
especiais)

Programa de afiliação e 
recomendação

Relacionamento com clientes

https://www.comerciodigital.pt/media/2321/webinar-diagnostico-e-planeamento.pdf
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É essencial fazer o acompanhamento de indicadores e metas de referência que nos 

permitam aferir e controlar o plano de relação com os clientes. Só é possível corrigir rotas, 

promovendo ações especificas, através de um controlo regular do negócio e identificar 

oportunidades de melhorias ao longo do tempo.

Apresentação do PowerPoint (comerciodigital.pt)

Painel de controlo

Indicador
Facebook Obj Real Obj Real Obj Real Obj Real Obj Real

#Post

#Seguidores

#Lives

#Partilhas

Instagram Obj Real Obj Real Obj Real Obj Real Obj Real

#Post

#Seguidores

#Lives

#Partilhas

Site Obj Real Obj Real Obj Real Obj Real Obj Real

#Visitantes

#Páginas/Visita

Tempo de Visita

Churn

Legenda de Execução

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio

>90%

90%>70%

<70%

https://www.comerciodigital.pt/media/2321/webinar-diagnostico-e-planeamento.pdf


EY | Building a better working world

Sobre a EY

A EY tem como propósito construir um mundo melhor de negócios, 
ajudando a criar valor a longo prazo para os seus clientes, 
colaboradores e a sociedade, bem como a gerar confiança nos 
mercados.

Dotados de informação e de tecnologia, várias equipas da EY, em mais 
de 150 países, asseguram confiança através da auditoria e ajudam os 
seus clientes a crescer, transformar e operar.

Através de serviços de auditoria, consultoria, fiscalidade, transações, 
estratégia e serviços jurídicos, as equipas da EY pretendem colocar 
melhores perguntas para encontrar novas respostas para as 
complexas questões que o nosso mundo enfrenta hoje.

EY refere-se à organização global, e pode referir-se a uma ou mais 
firmas-membro da Ernst & Young Global Limited, cada uma das quais 
uma entidade juridicamente distinta. A Ernst & Young Global Limited, 
firma sedeada no Reino Unido, limitada por garantia, não presta 
serviços a clientes. Informações sobre como a EY recolhe e utiliza 
dados pessoais e uma descrição dos direitos que os titulares dos 
dados têm ao abrigo da legislação de proteção de dados estão 
disponíveis em ey.com/pt_pt/legal-and-privacy.

As firmas-membro da EY não prestam serviços jurídicos quando tal 
seja vedado pela legislação local. Para mais informação sobre a nossa 
organização, por favor visite ey.com.

© 2021 Ernst & Young, S.A.

Todos os direitos reservados.

Este material foi preparado para fins meramente informativos e não se destina a ser 
considerado como aconselhamento contabilístico, fiscal, ou outro aconselhamento 
profissional. Por favor consulte-nos para aconselhamento específico.

ey.com


