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Miguel Pereira
Título de Especialista em Marketing
Docente no ISCA-UA e no ISCET Porto
13+ anos de experiência profissional
Fundador da Glory Tea e Dragão de Cartão
Áreas de interesse: marketing digital e retalho

Email: ola@miguel-pereira.pt
Web: www.miguel-pereira.pt
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Duração: 10 horas
Datas: 7, 8, 14 e 15 março 2022
Horário: 9:00 às 11:30
Local: UNAVE ou Live Training
Conteúdos e atividades: 
http://miguel-pereira.pt/lab/dcs

Informações
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- Conhecer o novo consumidor digital e os seus comportamentos;
- Compreender os aspetos relevantes para a promoção de 
experiências de consumo online positivas;
- Saber tomar decisões relativas ao planeamento e gestão de uma 
presença na Internet;
- Descobrir as principais funcionalidades das ferramentas de gestão 
de websites.

Objetivos
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1. Comportamento do consumidor digital 
2. A experiência do cliente online
3. Planeamento e gestão de websites
4. Ferramentas para gestão de websites

Conteúdos
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- Portfólio de atividades propostas (100%)

Avaliação
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1ª sessão

Tópicos a abordar:

• Comportamento do consumidor digital
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O que é a Internet?

Pergunta
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Definições de Internet

Rede global de redes de computadores.

• Conglomerado de redes à escala mundial, com milhões de computadores 
interligados pelo conjunto de protocolos TCP/IP e que permite, por exemplo, o 
acesso a informações e a todo tipo de transferência de dados. 

Não é uma ferramenta mas sim um veículo!
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Web

Hoje em dia existem +/- 1,9 mil 
milhões de websites!

A Web foi o serviço da Internet que 
deu o impulso decisivo à sua 
democratização.
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Fun facts!

Estatísticas da Internet em tempo 
real: 
https://www.internetlivestats.com/
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Se em 2005 imaginávamos o visitante do nosso website sentado 
com um computador de mesa a consultar a nossa oferta com uma 

velocidade lenta, hoje em dia o nosso potencial cliente está em 
mobilidade e a comparar a nossa oferta com a dos concorrentes na 

palma da sua mão.
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"O digital é o agente de transformação, 
não a transformação em si.”

Para reflexão
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Transformação digital

A transformação digital é feita à volta do cliente, colocando-o no centro do universo 
da organização.
A transformação digital não deve ser focada na tecnologia, mas sim sobre o uso 
estratégico da tecnologia.
O foco da transformação digital não deve recair na “aquisição” da tecnologia por si, mas 
sim na satisfação do cliente.

Miguel Pereira 17
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Transformação digital

Para uma empresa se transformar digitalmente, essa transformação tem de:
• Ser transversal a toda a organização
• Ser compreendida por todas as pessoas na organização
• Envolver todas as pessoas na organização
• Ser cultural e não forçada
• Não ter uma data de termo

Miguel Pereira 18
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O digital não é a única opção!

O digital é apenas um dos aspetos do marketing.
Demasiadas vezes, o marketing digital no geral, ou o marketing nas redes sociais em 
particular, são entendidos como:

• A única via do marketing
• Uma panaceia que vai melhorar o ”mau marketing” dos outros canais.

© Miguel Pereira 19
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O que têm em comum?
São modelos de negócio de 
sucesso que não têm lojas 
online.

20
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O que têm em comum?
São negócios nos quais 
pelo menos parte da 
experiência não pode ser 
digitalizada.

21

“Hoje em dia, ainda não podemos afirmar 
que todos os negócios estão online.”

Concorda?

©  Miguel Pereira 22
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O marketing e a Internet

Cerca de 60% de todos os pequenos negócios, a nível global, ainda não têm um 
website. (Charlesworth, A., 2018).
No entanto, todos os negócios estão online, quer seja de forma voluntária ou 
involuntária.

• Motores de pesquisa
• Diretórios de empresas
• Publicações nas redes sociais feitas por terceiros
• Feedback de clientes em websites de avaliação e outros (ex: Maps, TripAdvisor, etc.)
• Peças digitais de imprensa

© Miguel Pereira 23
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1. Pesquise por uma marca ou loja no Google.
2. Que tipo de resultados encontrou na primeira página?

Atividade 1
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Que dispositivos usou para fazer 
compras online nos últimos 12 meses?

Compras na Internet

Miguel Pereira 26
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Compras online por dispositivo nos EUA em 2021
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https://www.statista.com/forecasts/997098/online-purchases-by-device-in-the-us
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Evolução dos telemóveis

Miguel Pereira 28

Fonte: https://justinfo.graphics/mobile-phone-size-evolution/ consultado em 21/09/2020
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2007 – Lançamento do 1º iPhone

https://www.youtube.com/watch?v=MnrJzXM7a6o
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Tempo passado online

Estudos recentes dizem que estamos a passar cerca de 6h58m online, por dia!
Metade é passado em dispositivos móveis.
https://wearesocial.com/uk/blog/2022/01/digital-2022-another-year-of-bumper-
growth-2/
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Número de compradores digitais mundiais

Miguel Pereira 33

https://www.statista.com/statistics/251666/number-of-digital-buyers-worldwide/
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https://wearesocial-net.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/01/21-Ecommerce-Adoption-by-Country-DataReportal-20210126-Digital-
2021-Global-Overview-Report-Slide-226.png
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”O marketing digital introduziu uma 
nova era para o consumidor. Nós 

podemos pesquisar, comparar, partilhar 
e comprar online”.

Hanlon, A.(2019)

Miguel Pereira 39
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Principais razões pelas quais os consumidores 
mundiais escolheram comprar online em 2021

Miguel Pereira - www.miguel-pereira.pt 40

https://www.statista.com/statistics/676358/reasons-online-shoppers-prefer-to-shop-online/
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1. Visite o website e descarregue o 
documento “compras online”
http://miguel-pereira.pt/lab/dcs
2. Preencha os vários campos, de acordo 
com a sua experiência pessoal.
3. No final, apresente e discuta os 
resultados com o grupo.

Atividade 2

Miguel Pereira - www.miguel-pereira.pt 41
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Diferenças na aquisição de clientes entre os canais 
tradicionais e digitais

Miguel Pereira 42

Etapas Cliente tradicional Cliente digital
Pesquisa e exposição Comércio de rua, centros comerciais, 

produtos em revistas
Pesquisa na Internet, anúncios online, recomendações de amigos 
nas redes sociais.

Procura Visita a lojas físicas Visita a websites das marcas, websites de comparação e 
aplicações de lojas.

Avaliação e seleção Ver produtos em detalhe e decidir a 
eventual compra

Compara tempos e custos de entrega e custos globais.

Verifica avaliações e comentários de outros clientes.
Tomada de decisão Tomada de decisão dentro dos tempos 

possíveis da loja
Baseada em avaliações e facilidade de compra.

Criação de ”wish lists”.

Compra Requer pagamento na caixa (filas, etc.) Compra em “um clique”, entrega no dia seguinte, entrega em
cacifos, etc.

Prendas Requer esforço de levar, embrulhar, 
empacotar e expedir

Opções automáticas para prendas, lembretes, entregas de um 
endereço para outro endereço.

Aluguer Visita física a uma loja para tartar de um 
contrato de aluguer

Aluguer de música, filmes, casas, quartos de hotel, automóveis e 
mais a um clique ou toque de distância.

42

Tendências do consumo digital

• Os padrões de compra das pessoas continuarão a mudar à medida que reagem à 
imprevisibilidade. 15% das pesquisas diárias no Google, acontecem pela primeira 
vez.

• As pessoas continuarão a pesquisar ideias e inspiração para compras online. Com as 
suas pesquisas, descobrem marcas novas.

• As pessoas continuarão a comprar de novas formas, com um foco na conveniência. 
(Ex.: antes de irem a uma loja, as pessoas querem saber se há stock do produto que 
procuram e os horários)

• As pessoas vão preocupar-se cada vez mais acerca do local e da forma como 
gastam o seu dinheiro, nomeadamente o alinhamento da marca com os seus valores.

https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-gb/consumer-insights/consumer-trends/trending-visual-stories/retail-report-trends-insights
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Um utilizador pode estar positivamente 
inclinado para comprar online, mas precisamos 

de ir ao encontro das suas expetativas: a 
experiência tem de ser positiva, para que se 
crie uma base de confiança. Só assim alguém 

se torna um cliente frequente.

Visser, M., Sikkenga, B., Berry, M. (2021)
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Webrooming e showrooming

O webrooming e o showrooming estão a ter um efeito disruptor no retalho
convencional.
Showrooming: procurar na loja, comprar online

• ‘Os compradores agora frequentemente pesquisam informação na loja física e simultaneamente
pesquisa nos seus dispositivos móveis para obter mais informações sobre ofertas e podem
encontrar preços mais atrativos’ (Verhoef, Kannan and Inman, 2015)

Webrooming: procurar online, comprar na loja
• ‘O oposto do showrooming também ocorre, (…) quando o comprador pesquisa informação online e 

compra offline. No passado, tal era considerado como uma forma dominante de pesquisa de 
compras’ (Verhoef, Kannan and Inman, 2015)

45

45

Second screening

É o conceito de observar um ecrã de TV (canal de TV, serviço de streaming, etc.) e 
simultaneamente usar outro dispositivo como o smartphone ou tablet para navegar no 
Facebook, trocar mensagens com amigos, pesquisar conteúdos vistos na TV, etc.
Os noticiários da TVI começaram a usar QR codes em setembro de 2020 para 
disponibilizar conteúdos adicionais ao espetadores sobre notícias exibidas.

Miguel Pereira 46
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5 tipos de compradores

Segmento Descrição Pontos de 
contacto

O que fazer para fidelizar

Compradores em 
loja

Usam apenas 2 pontos de 
contacto na fase de pesquisa, 
consultam poucas fontes online e 
quase sempre compram numa 
loja física. Usam pouco os 
dispositivos móveis

- Loja física
- Lojas físicas 

concorrentes
- Passa-palavra

Marketing digital é, quase, inútil. 
Investir numa loja inspiradora, com 
uma seleção atrativa de produtos, com 
preço adequado em termos de value
for money.

Compradores 
online 
pragmáticos

Usam apenas 2 pontos de 
contacto na etapa de pesquisa, 
consultam várias fontes online e 
quase sempre compram numa 
loja online. Uso médio de 
dispositivos móveis.

- Loja online
- Outros pontos 

de contacto 
online

- Catálogos

Oferecer serviço online. Assegurar 
uma apresentação atrativa da gama de 
produtos disponível online e apropriar 
o preço em termos de value for 
money. Providenciar um processo de 
compra eficiente, para que os 
produtos possam ser comprados 
rapidamente.

Miguel Pereira 48

Fonte: Herhausen et al 2019, traduzido e editado.
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5 tipos de compradores

Segmento Descrição Pontos de 
contacto

O que fazer para fidelizar

Compradores 
online 
minuciosos

Usam 4 pontos de contacto na 
etapa de pesquisa, 
maioritariamente online. 
Compram sempre numa loja 
online. O uso de dispositivos 
móveis é acima da média.

- Loja online
- Lojas online dos 

concorrentes
- Motores de 

pesquisa

Um segmento para quem os serviços 
apenas devem ser fornecidos online. 
Oferecer opções extensivas de 
pesquisa online e informações do 
produto. Tentar mantê-los dentro da 
nossa própria loja online.

Compradores 
com múltiplos 
pontos de 
contacto

Usam mais de 6 pontos de 
contacto na fase de pesquisa, 
mais de metade deles online. 
Habitualmente compram online. 
Elevado uso de dispositivos 
móveis.

- Loja online
- Loja física
- Motores de 

pesquisa

Segmento para quem a provisão de 
serviços deve alternar sem entraves 
entre o online (móvel) e os pontos de 
contacto físicos, durante a fase de 
pesquisa, assim como na de compra. 
Dar inspiração e investir em SEM.

Miguel Pereira 49

Fonte: Herhausen et al 2019, traduzido e editado.
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5 tipos de compradores

Segmento Descrição Pontos de 
contacto

O que fazer para fidelizar

Compradores de 
on para offline

Usam 4 pontos de contacto na 
fase de pesquisa, mais de 
metade online. As compras são 
sempre feitas na loja física do 
retalhista local. O uso dos 
dispositivos móveis é médio.

- Loja física
- Motores de 

pesquisa
- Loja online dos 

concorrentes

Este cliente deve ser servido online na 
fase de pesquisa e offline na fase de 
compra. Garantir uma gama de 
produtos atrativa com preços 
apropriados em termos de value for 
money, através dos vários canais. 
Oferecer uma experiência sem 
entraves entre os pontos de contacto 
relevantes. Inspirar o cliente.

Miguel Pereira 50

Fonte: Herhausen et al 2019, traduzido e editado.
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Jornada de compra online

A Jornada de compra online é o processo que os clientes levam desde a pesquisa por 
um item, passando pela conclusão da compra, até ao feedback, tendo três etapas 
principais:
Pré-compra: quando os clientes interagem com a marca, incluindo a identificação do 
problema, a pesquisa e a consideração de alternativas.

Compra: inclui todas as interações com o cliente durante a decisão e efetivação da 
compra.
Pós-compra: inclui os comportamentos posteriores, tais como o uso, consumo, o 
feedback, o recurso ao suporte pós-venda, a partilha da experiência e a recompra.

Miguel Pereira 51
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Jornada de compra online

A importância de estudar a jornada do cliente é tentar perceber o que funciona para a 
nossa marca.

No entanto a jornada de compra online de cada cliente é diferente, tomando 
caminhos diferentes quando fazem uma compra.

Miguel Pereira 52
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Jornada de compra online

Miguel Pereira 53

Fonte: Visser, M., Sikkenga, B., Berry, M. (2021)
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Jornada de compra online

1. Reconhecimento da necessidade
Online, as pessoas não estão limitadas em termos de tempo ou distância. São livres de 
seguir o seu caminho.
Embora a Internet ofereça muitos estímulos, os visitantes online não fazem 
necessariamente compras por impulso.
Depois das pessoas se acostumarem a fazer compras pela Internet, elas respondem às 
'tentações' online da mesma forma que o fazem offline.

Miguel Pereira 54

54

Jornada de compra online

2. Pesquisa de informação
O comprador procura produtos ou serviços que satisfaçam os seus desejos da melhor 
forma, recolhendo e processando informação.
A extensão desta pesquisa depende daquilo que o comprador assume que serão os 
benefícios. 
• Se tiver experiências anteriores positivas e não quiser correr riscos, vai procurar pouca informação.
• Se a perceção de risco com a repetição de compra for alta, o comprador vai considerar marcas ou 

fornecedores alternativos (ex.: seguro automóvel).
• Se o comprador tem pouca ou nenhuma experiência com o produto, ou se este é caro, vai pesquisar 

extensivamente (ex.: férias, automóveis, etc.)

Miguel Pereira 55
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Jornada de compra online

2. Pesquisa de informação
Quando os compradores pesquisam extensivamente, o processo consiste em duas 
fases (Payne et al., 1993):
A. Apanhado das possíveis alternativas, através da procura por produtos que vão ao encontro das suas 

preferências em diversas formas
B. Pesquisa por informação mais detalhada sobre as alternativas que encontrou.
Os compradores selecionam a fonte de informação com base em: informação fornecida, conveniência, 
espetro de produtos apresentado, riscos percebidos, o prazer de usar o canal (Vroomen, 2006).

Miguel Pereira 56
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Jornada de compra online

2. Pesquisa de informação
Paradoxo da Escolha (Tamaki, 2005)
Quanto mais alternativas o consumidor considerar, melhor será a qualidade das suas decisões de 
compra. Por outro lado, examinar todas as possibilidades consome muito tempo.

À medida que um site permite que os consumidores combinem uma comparação de 
alta qualidade de muitas alternativas com velocidade, ele entrega mais valor aos 
consumidores e a probabilidade de ir pesquisar a outros sites diminui.
Atitudes positivas em relação a um site levam a uma menor sensibilidade ao preço e a 
um maior número de compras de maior valor (Teo & Yeong, 2003).

Miguel Pereira 57
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Jornada de compra online

3. Avaliação de alternativas e escolha do produto

Para os profissionais de marketing, é importante descobrir quais são os critérios de 
avaliação relevantes para os seus grupos-alvo.
Os consumidores podem ser ajudados de várias maneiras na escolha dos critérios de 
avaliação e nas alternativas de avaliação, como por exemplo incluir classificações.
Embora os sites dos fornecedores desempenhem um papel importante no processo de 
procura de informações, os consumidores tendem a valorizar mais a opinião de 
terceiros independentes.

Miguel Pereira 58
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Jornada de compra online

4. Escolha do canal de compra

Critérios principais: gama de produtos, risco percebido, custo total, prazo de entrega, 
serviço pós-venda da loja.
A opção de compra pela internet também é influenciada pela complexidade do 
problema de compra do consumidor e sua experiência com o tipo de produto.

Miguel Pereira 59
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Jornada de compra online

5. Compra
A intenção de compra nem sempre é convertida numa compra real.
Se o consumidor encontrar muitos obstáculos, encontrará um canal de vendas 
diferente ou abandonará completamente a compra.
Motivos para as pessoas não comprarem os produtos no carrinho:
• Os consumidores usam o carrinho de compras como um local de armazenamento temporário para 

opções alternativas ou como uma lista de desejos.
• Os consumidores usam o carrinho de compras para descobrir qual será o preço total ou para 

responder a uma promoção de preço e 'segurar' os produtos.
• Os consumidores têm a intenção de comprar, mas encontram obstáculos, como dificuldades de 

pagamento ou custos acrescidos.
Miguel Pereira 60
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Jornada de compra online

6. Resultado
Na etapa de avaliação, o cliente vai voltar a pesar os prós e contras de comprar no 
website do vendedor. O resultado desta consideração vai deixá-lo mais ou menos 
satisfeito. Clientes muito satisfeitos são habitualmente clientes fiéis que regressam à 
loja online.
Uma forma de avaliar o valor do website ou app é o ponto até o qual o visitante 
experiencia o flow (fluidez). A fluidez é a extensão na qual uma pessoa está 
totalmente absorvida pelo que está a fazer. 

Miguel Pereira 61
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Jornada de compra online

6. Resultado
A fluidez dá ao visitante do site ou app uma sensação de controlo sobre a sua 
experiência e isso leva a uma sensação agradável e a prazer na visita. Isto resulta numa 
atitude positiva face ao vendedor e a uma maior probabilidade de repetir a visita (Sicilia
& Ruiz, 2007).
A satisfação com um canal de vendas online está positivamente relacionada com três 
elementos da fluidez:
• até que ponto o visitante tem um objetivo claro
• até que ponto se confirma que alcançar a meta está dentro do alcance
• o prazer que é experimentado como resultado das compras

Miguel Pereira 62
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Jornada de compra online

6. Resultado
Nas décadas recentes, a investigação mostrou que o impacto que os websites têm na 
notoriedade da marca é influenciada por:
• Fatores relacionados com o indivíduo: envolvimento, interatividade experienciada e os sentimentos 

de estar in the flow (a fluir).
• Fatores relacionados com o website: a interatividade atual do website, a sua usabilidade, os seus 

recursos e o nível em que o website está alinhado com a imagem de marca.

Os marketers controlam os fatores relacionados com o website e devem considerar os 
fatores relacionados com o indivíduo na construção do website, o que significa que é 
imperativo ter um conhecimento extensivo sobre o alvo.

Miguel Pereira 63
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1. Visite o website e descarregue o 
documento “jornada de compra”
http://miguel-pereira.pt/lab/dcs
2. Preencha os vários campos, de acordo 
com a sua experiência pessoal.
3. No final, apresente e discuta os 
resultados com o grupo.

Atividade 3

Miguel Pereira - www.miguel-pereira.pt 64
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O website é a extensão natural do
dia-a-dia do negócio.

Para reflexão.

© Miguel Pereira 65
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O website

O website é uma das ferramentas 
profissionais de marketing 
digital mais importantes de uma 
organização na Internet, 
independentemente do seu 
tamanho.
O maior desafio de qualquer 
website, é ser encontrado pelos 
seus clientes-alvo, entre os mais 
de mil milhões de websites 
existentes na web.

© Miguel Pereira 66
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O website

Os websites são um dos poucos 
elementos do marketing digital que são 
totalmente controlados pelas próprias 
organizações ou marcas, ao contrário de 
outras plataformas como as redes 
sociais.
O website nunca está 100% concluído. 
Deve ser permanecer atualizado do 
ponto de vista tecnológico e ser 
entendido como uma publicação, ou 
seja, é preciso criar conteúdo 
regularmente, direcionado às pessoas 
certas, no timing próprio e a custos 
adequados.

© Miguel Pereira 67
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Quem desenvolve o website?
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Quem é o responsável  pelo website?

© Miguel Pereira 69

A “dream team” para o desenvolvimento de um website inclui: programadores, 
designers e marketers, podendo ainda incluir criadores de conteúdos, especialistas em 
SEO, vendedores, tradutores, entre outros.
Pode ser desenvolvido internamente ou contratado a empresas especializadas. (No entanto 
a gestão do processo e da vida do website deverá ser interna.)

Cuidado com os "falsos profetas" e propostas que ofereçam muito por pouco dinheiro: ambas 
vão custar caro no futuro.

Na prática, o desenvolvimento muitas vezes é uma responsabilidade delegada a uma só 
pessoa das áreas de TI, design ou marketing... Cuidado com os amadores... De pouco 
adianta atrair tráfego para um website mal concebido, os resultados não vão aparecer.

69

WWW – what, who and why

Pensar www aquando do planeamento do website:
• What are the website’s objectives?
• Who are the visitors going to be?
• Why are they visiting the site – what need is being met?

É impossível desenvolver um website eficaz se não se conhecerem as 
respostas a estas três questões.

Estes três pontos são uma consequência do plano de marketing digital.
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Propósito e função do website
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Propósito do Website Função do Website Exemplo

Informativo Fornecer informações a clientes novos e 
potenciais.

Websites de empresas industriais
ou do Estado

Repositório de informações e 
materiais

Fornecer recursos e registos on-line Wikipedia

Compras Permitir aos clientes pesquisar e comprar La Redoute, Amazon, Dott

Utilitário Permitir aos clientes executar uma tarefa
útil Websites de conversão de moeda

Serviço ao cliente Indicar ao cliente uma área de acesso Serviços de suporte de TI
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Tom de voz do website

Uma das decisões anteriores ao início do desenvolvimento de um website 
é o tom de voz a ser usado, ou seja o tipo de linguagem, a personalidade 
do conteúdo, reflexo da cultura da organização ou marca.

A voz não pode soar a falsa, será rapidamente detetada on-line.

Pode ser mais ou menos formal, divertida, irreverente, factual, etc.
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Tópicos de desenvolvimento de 
websites
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Passo 1

Escolher o nome do domínio
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Domínios

O primeiro passo para a criação de um website é a escolha e registo do 
domínio.

O domínio identifica o endereço de um determinado site na Web.
• Ex: www.iscet.pt
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Domínios
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http://www.iscet.pt/
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Domínios

Há dois tipos de domínios top level (TLD)
Domínios públicos

• Podem ser adquiridos através de um Registrar.
• Ex.: .com, .net, .org, .info, .website, .me, .space, .online, .store, .xxx, etc.

Domínios nacionais
• Geridos por um país – cada país pode apresentar restrições ao registo.
• Ex.: .pt, .de, .es, .tv, .co.uk, etc.

Registrars: dominios.pt, godaddy.com, etc.
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Domínios

O domínio é apenas um 
endereço.

Indica onde o website reside, mas 
não é o website por si só.
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Ficheiros

O Website é feito de ficheiros

Esses ficheiros incluem linhas de 
texto, escritas em linguagem de 
programação web, tais como 
HTML, CSS, PHP, etc.

Pode também incluir ficheiros 
multimédia como imagens, vídeos 
e outros.
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Alojamento

Os ficheiros estão alojados num 
servidor

Um servidor é um computador 
especialmente configurado para 
permitir aos websites funcionar 
online.
Portanto, um domínio aponta 
para um servidor, no qual os 
ficheiros do website estão 
alojados.
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Atividade

1. Escolha um nome para uma 
marca fictícia.

2. Viste www.dominios.pt ou use 
um motor de pesquisa e 
encontre um registrar.

3. Procure a disponibilidade do 
domínio para a marca 
escolhida, pesquise preços e 
simule o processo de compra.
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Domínios

A ter em atenção:
• O domínio ideal para a nossa empresa/marca pode já estar comprado por outra 

entidade.
• A opção pelo tipo de domínio pode afetar a imagem da empresa ou marca.
• Domínios complexos ou longos dificultam a memorização e a escrita.

• A opção por subdomínios gratuitos pode retirar credibilidade ao negócio e pode 
estar associado à colocação de publicidade.
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Domínios

Há muitos registrars nacionais e 
internacionais.
• Em Portugal são muito conhecidos o 

https://www.dominios.pt/ e o 
https://www.amen.pt/

• Na imagem, um dos internacionais 
mais conhecidos, “GoDaddy”, 
https://pt.godaddy.com/ consultado 
em 29 de setembro de 2020.
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Passo 2

Escolher uma solução de 
alojamento
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Soluções de alojamento

Tipos de solução de alojamento para um website:

• Servidores dedicados (próprios ou alugados) > ideais para um maior controlo dos 
dados, requerem pessoal especializado

• Alojamento na nuvem / cloud virtual servers (espaço, serviços e recursos 
avançados – ex.: Amazon AWS) > melhor performance, fácil escalabilidade, maior 
flexibilidade e integração

• Serviços de alojamento (espaço / recursos num servidor partilhado) > mais 
económico

• Soluções “chave-na-mão” (inclui todos os serviços, como domínios e outros) > 
para pequenos negócios e equipas / profissionais pouco familiares com as 
tecnologias.
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Atividade

Aceda a 
https://www.dominios.pt/alojament
o/web/business/comparativo e 
consulte a comparação de opções 
de alojamento
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Passo 3

Escolher uma forma de criação do 
website: código vs. software
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Tecnologia: CMS

CMS: Content Management Systems ou Sistemas de Gestão de 
Conteúdos
• São softwares que se substituem ao processo de programação de um website de 

raiz, podendo ser instalados diretamente no alojamento, ou adquiridos/subscritos 
numa solução completa (CMS + alojamento + domínio + outros serviços).

• Oferecem um conjunto de ferramentas para criar, editar, organizar e publicar 
conteúdos no website, gerir aspetos administrativos, adicionar outras 
funcionalidades como formulários, e-commerce, fóruns, blogues, entre outros.

• São muitas vezes considerados ”o melhor amigo” do marketer digital.
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Tecnologia: CMS

Os CMS permitem uma atualização simples e rápida do conteúdo dos 
websites.

As atualizações regulares são um sinal para os motores de pesquisa 
de que novos conteúdos estão disponíveis para os seus utilizadores.

No entanto, os CMS não criam conteúdos sozinhos...
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CMS

Exemplos de CMS:
• WordPress (o mais usado)
• Drupal

• Joomla!

https://trends.builtwith.com/cms
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CMS - WordPress

É uma ferramenta híbrida, entre blogue e CMS. Oferece um largo conjunto de recursos, 
permitindo personalizar temas e expandir com plugins.
Tem-se popularizado também como plataforma de e-commerce através da expansão 
WooCommerce e outros plugins.
Existem duas versões:

• WordPress.org – a versão open source para instalar em alojamentos próprios
• WordPress.com – com alojamento incluído e várias versões, desde uma gratuita e pessoal, até 

outras premium, empresariais ou para lojas on-line.

Há ainda diversas empresas que prestam serviços completos combinando o 
WordPress com outras tecnologias e serviços.
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Segurança

Certificados digitais SSL
Os certificados SSL (Secure Socket Layer) 
permitem a comunicação entre o servidor e os 
visitantes de um site de forma segura e 
encriptada, protegendo as informações dos 
utilizadores. 
• HTTPS + Cadeado na barra de endereço 
• Maior confiança dos visitantes 
• Ajuda na melhoria do ranking no Google
Exemplo: https://www.dominios.pt/certificado/ssl/planos
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Credibilidade online

Para um website ser considerado credível pelos utilizadores, devem considerar-se algumas orientações:
• Simplificar a verificação da veracidade das informações disponibilizadas no website
• Mostrar que há uma organização real e verificável na retaguarda do website (incluir morada completa, 

mapa com localização, fotos e nomes dos colaboradores)

• Salientar as competências especializadas o na organização

• Mostrar que pessoas honestas e confiáveis dão a cara pelo website (ex.: equipa de marketing, vendas, 
apoio ao cliente, influencers, figuras públicas, parceiros, clientes, etc.)

• Garantir que o conteúdo responde a todas as questões dos clientes e incluir uma página de FAQ (resposta 
a questões frequentes)

• Explanar todas as questões relacionadas com privacidade dos dados pessoais, termos e condições de 
venda, opt-out de bases de dados e outros aspetos legais

• Permitir, de forma simples, contactar a organização (formulário, email, telefone, morada física, chat, etc.)
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