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Opção 1: Criar uma Identidade Profissional Online
O principal objetivo deste projeto é que consigas demonstrar o domínio que tens sobre as
ferramentas de marketing que aprendeste ao longo do curso, além de te destacares
enquanto futuro profissional de marketing digital. No final deverás ser capaz de criar e
analisar o sucesso de um projeto de conteúdo online relevante para os teus objetivos
profissionais e interesses pessoais.
Além disso, este será um trabalho que provará aos outros que, se consegues criar uma
presença online de sucesso para ti, também poderás fazê-lo para uma marca.
Os principais componentes do projeto deste semestre são:
1. Criar um espaço online que seja uma âncora para a tua identidade profissional
online e o teu portfólio.
2. Criar um plano de marketing digital específico que te ajude a atingir as tuas metas de
curto prazo e inclua formas de medição (certifica-te de incorporar ferramentas como
o Swonkie ou Hootsuite e o Google Analytics na tua estratégia).
3. Construir a tua presença online. O objetivo: quando pesquisarmos pelo teu nome no
Google, devemos encontrar-te rapidamente e todo o conteúdo que aparece deve ser
um reflexo positivo de ti.
4. Apresentar os teus sucessos (e insucessos) à turma nas últimas aulas.
Antes de iniciares, lê este artigo sobre como construir uma carreira em marketing.

O projeto
As ferramentas e técnicas que vais usar são da tua exclusiva responsabilidade. No entanto,
no sentido de atingires os resultados esperados neste projeto, terás de:
1. Definir o teu foco inicial (1ª e 2ª semana de aulas): O marketing digital
compreende todas as estratégias que temos disponíveis para tentar levar as
pessoas até a um website (aquisição), fazer com que elas voltem (retenção) e fazer
com que elas façam uma determinada ação (conversão). Escolhe um projeto que te
permita desenvolver competências nesses 3 níveis:
a. Tens interesse por marketing B2B? Então cria conteúdo sobre as tendências
atuais, que destaque os sucessos que tiveste nessa área, que te faça
questionar e apoiar outros profissionais do sector.
b. Tens interesse em marketing de eventos? Explora as tendências atuais
desse setor, destaca a tua experiência na organização de eventos (p.e. ABC
Digital) falando do que correu bem e do que correu mal, recomenda a outros
estudantes formas de criarem um evento de sucesso.
c. É o branding o tema que mais te motiva? Então faz a tua própria análise a
marcas e aos seus anúncios, escreve sobre sucessos e insucessos de
marcas, fala dos passos para a criação de uma marca.
d. Se o que gostas é de bicicletas, futebol, moda, viagens, empreendedorismo
ou até mesmo cerveja - foca-te nesse tópico. Partilha as tuas dicas, opiniões,
análises, sucessos e insucessos nessas áreas.
e. As tuas ideias de conteúdo são completamente tuas. Mas é importante que
escolhas uma área ou tema que te mova. Algo que gostes e que te
motive ao longo do semestre.
f.

Para esta fase do projeto, recomendo-te a preencheres as folhas Auditoria e
Objetivos do excel Template de Auditoria aos Social Media e
 a leres o

Capítulo 1 - Estratégia de Marketing Digital do livro Marketing Digital de
A a Z de Vasco Marques.
2. Construir o teu espaço online (3ª e 4ª semana de aulas): Vais precisar de um
espaço para praticar tudo o que tens vindo a aprender ao longo do curso e
analisares os teus resultados. A maioria das ferramentas e técnicas que queres usar

ficam à tua escolha e responsabilidade. No entanto, para alcançares os objetivos
pretendidos com este projeto deves criar um website em Wordpress com:
a. Um espaço de blog específico para partilhares os conteúdos que vais criar
ao longo do semestre:
i.

Este deve ser um espaço de conteúdo atualizado regularmente que
destaque os teus interesses, dúvidas ou pensamentos, de forma
profissional. Deve ser um lugar onde publicas conteúdo relevante e
específico para os teus objetivos profissionais.
1. Se não gostas de escrever podes criar conteúdo de vídeo ou
podcasts e publicar, respectivamente, no Youtube ou no
Soundcloud/Spreaker) e depois incorporar no teu website.

ii.

Para a apresentação final, tens de ter pelo menos 15
artigos/vídeos/podcasts, pelo que deves publicar, em média, uma
ou duas vezes por semana.

iii.

Lê este artigo para te ajudar a organizar e a escrever os teus
artigos de blog.

b. Uma área de portfólio: Que trabalho é que realizaste nas aulas, como
voluntário, em estágios ou apenas por diversão e do qual tens orgulho?
Neste espaço deves partilhar links ou amostras/provas visuais desses
trabalhos, assim como uma breve descrição do que foi feito e qual o
resultado. Sê o mais específico e claro possível das descrição.
i.

Para seres verdadeiramente bem sucedido neste ponto, esta área
deve ter, pelo menos, cinco itens e não mais do que dez.

c. Design visualmente atrativo e visualmente e textualmente coerente:
existem diversas formas de tornares o teu conteúdo visualmente coerente.
Selecciona um template que reflita quem tu és e, ao mesmo tempo, transmita
profissionalismo. Utiliza a mesma fotografia tua em todas as plataformas ou
uma série de imagens que mostrem continuidade. Esquemas de cores
semelhantes também podem ajudar. Com todas as ferramentas que temos
ao nosso dispor hoje em dia, não é preciso seres um web designer para fazer
isto tudo. Isto não significa que peças ajuda a um amigo designer para tornar
a tua identidade visual ainda mais forte.

d. Para esta fase do projeto, recomendo-te a leres o Capítulo 2 - Sites e
Vendas Online do livro Marketing Digital de A a Z de Vasco Marques.
3. Começar a praticar (5ª e 6ª semana de aulas): Nesta fase, já deves ter o teu
espaço online concluído e pronto para ser divulgado.
a. Coloca no teu website o link para, pelo menos, duas redes sociais vitais
para o teu objetivo profissional:
i.

Perfil do LinkedIn (Obrigatório e importante para o teu sucesso):
1. Deve incluir toda a informação relevante sobre ti,
profissionalmente.
2. Deve incluir uma fotografia tua.
3. Deve ter um URL personalizado.
4. Deve estar vinculado a outros sites externos relevantes (p.e. o
website que criaste).
5. Deve ser usado todo o semestre para divulgares o conteúdo
que vais criar e publicar no teu website.
6. Deve conter duas recomendações que não sejam de colegas
de turma.

ii.

Escolhe outra rede social ou plataforma: que outra plataforma
achas que acrescentaria valor à tua identidade profissional online?
Lembra-te que o teu objetivo é seres encontrado!
1. Facebook (Página)
2. Instagram
3. Pinterest
4. Twitter
5. Tumblr
6. Youtube (Canal)
7. Vimeo
8. Prezi
9. Slideshare
10. Behance

b. Partilha os teus primeiros conteúdos (artigos/vídeos/podcasts e itens do
portfólio) nas plataformas que seleccionaste.

c. Para esta fase do projeto, recomendo-te a leres o Capítulo 3 - Redes
Sociais, o Capítulo 4 - Conteúdos e o Capítulo 5 - Google Marketing do
livro Marketing Digital de A a Z de Vasco Marques.
4. Testar, analisar e repetir (7ª semana - até ao final do semestre): recorre às
estatísticas nativas das redes sociais, ao SSI do LinkedIn e ao Google Analytics para
avaliares e registares o teu crescimento ao longo do semestre.
a. Todos os alunos devem mostrar progresso ao longo do semestre. Exemplos
de algumas métricas que deves medir:
i.

LinkedIn: seguidores, conexões, interações.

ii.

Facebook: seguidores, partilhas, interações.

iii.

Website/Google Analytics: visitantes únicos, tempo no website,
partilhas de conteúdo, comentários, conteúdo mais visualizado.

iv.

Outros conforme apropriado.

b. Para esta fase do projeto, recomendo-te a, mensalmente, preencheres as
folhas de métricas no excel Template de Auditoria aos Social Media.
Este projeto é inteiramente sobre ti e deve ser algo pelo qual estás de facto interessado e
apaixonado. Usa o livro Marketing Digital de A a Z de Vasco Marques como um manual e
guia de inspiração e ajuda e o livro Digital Marketing Analytics para analisares o sucesso do
teu projeto.
Uma nota sobre SEO:
Lembra-te de que um dos objetivos principais deste projeto é teres um projeto que possas
mostrar a futuros empregadores para poderem examinar, por isso, é fundamental que eles
te encontrem ao pesquisarem no Google. E o SEO demora até vermos resultados!
Não esperes até à última aula para completares a tua identidade profissional online. É por
isso que te estou a pedir que publiques o máximo de conteúdo que puderes para te ajudar a
seres encontrado online de forma profissional. Ser encontrado online nos motores de
pesquisa significa que precisas de conteúdo relevante, atual e envolvente com o qual os
outros se conectem, comentem e partilhem. E não vais conseguir fazer isso do dia para a
noite.

Uma nota sobre as redes sociais:
Nem sempre é fácil mostrarmo-nos e conectarmo-nos online. Por isso, deixo-te algumas
recomendações que te vão ajudar a começar:
●

Certifica-te de que segues e te conectas com todos os colegas (e professores)
online. No mínimo, todos vocês devem ler o conteúdo uns dos outros, fazer
comentários e até mesmo escreverem artigos que linkem para os artigos dos outros
(link building em turma

●

😊)

Recomendem-se uns aos outros no LinkedIn. Sigam-se nas outras redes sociais
seleccionadas. Impulsionem o sucesso uns aos outros.

●

Participem em grupos no LinkedIn e Facebook. Desta forma, vais construir conexões
relevantes e podes até mesmo encontrar um estágio ou oportunidade de trabalho
dessa forma.

●

Escrevam algo algo bom para que eu e o ISCIA partilhemos nas nossas redes
sociais. Os melhores projetos vão ser mencionados no Community Manager
Portugal.

A apresentação
A apresentação do teu projeto será o culminar de todo o teu trabalho ao longo do semestre,
a ser celebrado e partilhado com os teus colegas, professores e profissionais da área.
A tua apresentação deve focar-se nos RESULTADOS obtidos.
Durante 10 minutos, vais ter a oportunidade de apresentar todos os teus sucessos (e
insucessos) ao longo do semestre. O que vou estar à espera na apresentação (no mínimo):
●

Relato e reflexão de todo o processo pelo qual passaste para criares a tua
identidade profissional online.

●

Apresentação da tua presença online, incluindo:
○

O conteúdo do teu blog;

○

Os teus resultados da pesquisa no Google;

○

Cada plataforma online que utilizaste este semestre para criar a tua
identidade profissional online.

○

Mostra-nos os teus RESULTADOS utilizando as métricas de marketing e os
dados recolhidos através do Google Analytics, Facebook Insights, LinkedIn
SSI e outros que sejam apropriados.

○

Responde à pergunta: Porque é que eu te devia contratar?

