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Apresente-se (3 minutos) 

• Agradeça aos seus participantes a sua presença e apresente-se. Não se esqueça de mencionar que é
um membro interessado da Rede YALI que quer encetar uma importante conversa sobre marketing
digital e empreendedorismo.

• Descreva sucintamente por que está interessado neste tópico e por que decidiu organizar um diálogo
comunitário sobre os elementos fundamentais do marketing digital para empreendedores.

Quebra-gelo: Pontos comuns  (5 minutos) 
Se a aula for presencial: 

• Peça aos participantes que formem um círculo.

• Entre no círculo, diga o seu nome e apresente um facto sobre si mesmo/a: o que gosta de fazer nos
seus tempos livres, um interesse que tenha, o seu prato favorito, etc.

• Peça aos participantes que tiverem factos ou interesses semelhantes para levantarem a mão.

• Peça à pessoa que estiver à sua esquerda para se apresentar e partilhar um facto.

• Peça aos participantes que tiverem factos ou interesses semelhantes para levantarem a mão.

• Dirija-se a todos no círculo até que todos tenham partilhado um facto pessoal. Lembre aos partici-
pantes que devem ser breves — tem apenas 5 minutos!
Se for uma aula virtual:

• Apresente um facto sobre si próprio/a.

• Peça directamente a cada um dos participantes que partilhe um facto pessoal também.

• Lembre aos participantes que devem ser breves — tem apenas 5 minutos!

Actividade em grupo (10 minutos)
Se for uma aula presencial: Peça que todos escrevam um objectivo ou interesse para a dis-
cussão de hoje num post-it ou num papel. Peça que mantenham as notas que escreveram anónimas

O seu Guia para Moderar uma Discussão sobre Marketing Digital  
Para usar o curso online da Rede YALI, Elementos fundamentais de Marketing Digital para 
Empreendedores, este guia ajudará o utilizador a moderar o diálogo sobre a forma como os 
empreendedores podem usar o marketing digital para apoiar o desenvolvimento das suas empresas. 
Os participantes aprenderão como criar uma marca online, elaborar uma estratégia de marketing 
digital e maximizar uma estratégia de marketing digital.   
Tempo total: 112 Minutos    

Obs.: Se estiver a moderar um YALILearns virtual, convide os seus participantes a juntar-se a si através 
da plataforma online da sua preferência (WhatsApp, Facebook Messenger, Zoom, Google Meet, etc.) 

http://Elementos fundamentais de Marketing Digital para Empreendedores,
http://Elementos fundamentais de Marketing Digital para Empreendedores,
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para que escrevam à vontade. Quando todos tiverem acabado de escrever, peça-lhes que afixem as 
notas na parede. Permita que todos vejam as notas uns dos outros 

Após todos os participantes terem tido tempo para ler todas as ideias, peça ao grupo para gerar dois 
objectivos ou interesses comuns que todos gostariam de concretizar como parte desta discussão 
moderada.   

Se for uma aula virtual: Peça aos participantes que comentem no chat quais são os seus objectivos 
ou interesses relativamente a esta discussão. Leia os comentários e diga ao grupo os dois interesses 
comuns mais prevalentes nos comentários do grupo.   

Exemplos de objectivos /interesses: 

1. Gostaria de obter algumas ideias sobre marketing digital para me ajudar nas minhas novas actividades
comerciais.

2. Estou interessada em frequentar este curso para me candidatar a um emprego em marketing digital.

3. Acabo de aceitar um emprego em marketing digital e gostaria de me actualizar.

4. Sou gerente comercial e gostaria de entender os elementos básicos do marketing digital para que eu
possa entender melhor a minha equipa e auxiliar os meus coordenadores de marketing digital.

Aulas em vídeo e perguntas para discussão:   

As perguntas abaixo foram preparadas com o fim de estimular conversas mais profundas e abrangentes 
sobre a importância de criar uma marca pessoal online. Dependendo do número de participantes presentes, 
poderá ter apenas tempo para uma das seguintes perguntas para cada aula em vídeo. Poderá também 
concentrar-se em apenas uma aula para a totalidade do seu programa, em vez das três, se houver um tópico 
que seja mais relevante para si. 

Assista à Aula Um:  Criar a sua Marca Online  (10 minutos) 
Discussão em grupo (20 minutos) 

1. Neste vídeo, Christopher fala sobre a diferença entre marketing tradicional e marketing online:
a. Pense em exemplos de marketing tradicional e online na sua comunidade. De que forma este exemplo
teve resultados positivos na geração de vendas?
b. Pense numa ideia que gostaria de criar na sua comunidade. Que tipos de marketing usaria para
promover o seu novo negócio?
2. Ao desenvolver a sua marca pessoal, é essencial que a sua abordagem seja focada, sistemática,
fiável e familiar. Pense na sua ideia de negócio:
a. Por que é que o marketing pessoal é importante para um empreendedor/empresário?
b. Qual é a mensagem principal que pretende transmitir ao seu público-alvo?
c. O que quer que as pessoas saibam sobre si e a sua empresa?
d. Quando pensa no seu cliente-alvo, quem são? Que problema deles quer resolver?
3. Criar uma marca pessoal online é um passo importante para a geração de vendas e para
ampliar a reputação da sua empresa:.
a. Que pontos chave devem ser considerados ao desenvolver um website comercial?
b. Pense num negócio online que tenha sucesso na sua comunidade. O que fez este negócio para criar a

https://yali.state.gov/pt/course-4852/#/lesson/criando-a-sua-marca-online
yali.state.gov/course-4565/#/lesson/renforcer-la-participation-politique
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melhor experiência para o cliente e os melhores resultados de vendas? 

Assista à Aula Dois: Desenvolver uma Estratégia de Marketing Digital (8 minutos) 

Discussão em grupo (20 minutos) 
1. Neste vídeo, o narrador fala sobre os pontos principais para o desenvolvimento de uma estratégia de market-
ing digital:
a. Como define uma boa estratégia de marketing digital? Como define uma estratégia de marketing digital
inadequada?
b. Pense na sua ideia de negócio. Que tipos de marketing digital (email, influenciadores, conteúdo, redes sociais,
motores de busca, etc.) produziriam melhores resultados para o seu negócio?

2. É importante manter os seus potenciais compradores em mente ao desenvolver a sua estratégia de market-
ing digital:
a. O que necessita de saber sobre os seus clientes de mercado-alvo antes de desenvolver a sua estratégia?
b. Pense no seu mercado-alvo. Quem são as suas “pessoas compradoras?”

Assista ao Vídeo Três: Maximizar o seu Marketing Digital (7 minutos) 

Discussão em grupo (20 minutos) 

1. Há diversas ferramentas que poderá usar para maximizar os seus esforços de marketing digital:   
a. Pense na sua ideia de negócio. Que ferramentas usaria para maximizar o seu marketing digital?
b. Quais das melhores práticas usaria para maximizar os seus esforços de marketing digital? Quais são as melhores
estratégias e tácticas na utilização destas ferramentas?
c. Como empreendedor, o que é importante para si ao identificar os melhores recursos para rastrear vendas de clien-
tes e dados? Por que é que isso é importante?
2. No vídeo, Christopher fala sobre forjar relacionamentos com clientes. Como é que os empreendedores devem
gerir os relacionamentos com os seus clientes? 

Discussão final sobre metas /interesses (5 minutos)  
Expliquem sucintamente de que forma a(s) aula(s) a que assistiram em conjunto os poderão ajudar a alcançar as 
duas metas ou interesses, como parte da actividade em grupo inicial. Em seguida, peça a todos os participantes que 
escrevam três coisas que aprenderam durante a actividade de hoje que lhes serão úteis para alcançar as suas metas 
pessoais relacionadas com marketing digital.  

Récapitulatif (3 minutes) 
• Agradeça aos participantes a sua presença e reitere a importância do marketing digital.
• Peça aos participantes que se registem na Rede YALI em yali.state.gov.

https://yali.state.gov/pt/course-4852/#/lesson/desenvolvendo-uma-estrategia-de-marketing-digital
https://yali.state.gov/pt/course-4852/#/lesson/optimizando-o-seu-marketing-digital
yali.state.gov/pt/



