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Porquê?



Quantas vezes já procurou na Internet 
por um determinado tipo de negócio, 

produto ou serviço na sua região?



E quando utilizou um motor de pesquisa 
(Google, Bing, etc,) para procurar esses 

serviços, quantas vezes foi além da 
primeira página de resultados?



Marketing Digital para Negócios Locais

O que é?



Conjunto das estratégias e ferramentas on-line 
utilizadas para divulgar uma empresa em determinada 

zona geográfica, isto é, o local onde o negócio atua.

Indicado para estabelecimentos de atuação regional: 
cabeleireiros, farmácias, restaurantes, empreiteiros, 

eletricistas, canalizadores, etc.
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Vantagens



Aumentar a 
proximidade com o 
público-alvo

Aumentar a 
visibilidade da marca

Ganhar autoridade/
credibilidade

Melhorar a 
segmentação

Aumentar os clientes Medir os resultados
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Como?



Antes de começar a mexer nas plataformas...



… é necessário algum trabalho de análise e 
planeamento!



1.Conheça a sua persona



A persona consiste numa representação 
semi ficcional daquele que seria o seu 

cliente ideal!



Algumas perguntas a que pode 
responder para construir a sua persona



Nome e Dados demográficos (idade, género, estado civil, 
número de filhos, localização geográfica, etc.)

Que dificuldades/problemas/necessidades a pessoa está a 
sentir

Onde é que a pessoa procura informação sobre esses 
produtos/serviços?

Como é que o seu negócio pode ajudar a resolver as essas
dificuldades/problemas?



2. Defina os seus objetivos



É essencial definir claramente os objetivos a 
atingir!

A metodologia SMART pode ser uma ótima aliada 
nesse processo.
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3. Google My Business



Ajuda a que a sua empresa seja mais facilmente 
encontrada nas pesquisas realizadas no Google 

e no Google Maps.









Usar palavras-chave da área de negócio 
no perfil.

Fazer publicações com alguma 
periodicidade.



Os resultados da pesquisa podem variar 
dependendo da localização em que é 

realizada.



Após ter o perfil devidamente preenchido, 
pode importá-lo para o Bing Places for 

Business (ferramenta da Microsoft similar 
ao Google My Business).



4. Redes Sociais



Identificar as redes sociais em que faz 
sentido estar presente (tipicamente aquelas 

onde está a persona).

Dependendo da rede social, usar os recursos 
de localização e/ou hashtags de localização.



5. Website



Criar conteúdo local, ou seja, páginas 
específicas por cidade ou zona.

Garantir que essas páginas estão otimizadas 
em termos conteúdo e estrutura



Se possível, integrar o mapa do Google Maps
nos contactos.

Coerência entre os contactos do site e do 
Google My Business.



6. E-mail Marketing



Continua a ser uma forma rápida e eficaz de 
comunicar com a sua lista de contactos.

Ofereça, por exemplo, campanhas exclusivas.



7. Campanhas Patrocinadas



No Google ou nas Redes Sociais, são uma 
forma rápida de dar a conhecer a sua 

empresa, produtos ou serviços.

Podem obter-se alguns resultados com 
investimentos relativamente baixos.
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E agora?



Acompanhar os resultados.

Caso necessário, corrigir.

E voltar a acompanhar.



Grata pela vossa presença!
Sónia Campos Ayres

@soniacamposayres


