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agência de marketing digital full-service
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redes sociais apps

SEM SEO

conteúdos integração

alojamento segurança

estratégiarecovery
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clientes e parceiros

https://www.blueserenity.pt/portfolio/

https://www.blueserenity.pt/portfolio/


o que fazemos

Geramos               para os nossos clientes pela                                             

.  do seu negócio na

– Aumento de notoriedade de marca ou produtos

– Visibilidade instantânea junto de potenciais clientes

– Angariação de leads qualificadas ou clientes



portfolio: https://www.blueserenity.pt/portfolio/

https://www.blueserenity.pt/portfolio/


redes sociais



portais – verticais e regiões de turismo



sites corporativos



sites corporativos



sites corporativos



sites corporativos



ecommerce



comunidades



campanhas em Google Ads e redes sociais



venda online de telecomunicações e serviços de utilities



Mais cursos em desenvolvimento…..

e-learning



equipa de gestão



soluções

E-notoriedade

• Promoção de marcas ou 
produtos a longo prazo 
(websites, redes sociais, 
canais verticais)

• Aumento substancial da 
relevância em pesquisa 
orgânica, redes sociais e 
endorsers

Search & Social Marketing

• Acções instantâneas 
para campanhas ou 
lançamentos

• Lógica de guerrilha, com 
saturação de meios e 
máxima visibilidade 
durante o período de 
campanha

Online Sales

• Angariação online de 
leads ou clientes para os 
seus produtos

• Racional de canal de 
distribuição: 
remuneração apenas 
pelas angariações



a nossa vantagem 

Equipa

• Certificada Google

• Expertise internacional

• Senioridade

• As melhores 
ferramentas

1 Modelo de 
negócio

• Capacidade de partilhar 
risco e receitas

• Transparência para si

• Orientado aos seus 
resultados

2 Recursos do grupo

• Full Service Agency

• Provas dadas em 
campo

• Clientes referência 
nacionais e 
internacionais

3
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TER UM SITE WORPRESS

presença web profissional



30 segundos de aspetos técnicos dos sites

Otimizados para móveis e tablets além de PC’s
• Cada vez mais se faz o acesso por dispositivos móveis

• Os sites são otimizados para funcionar nestes, com uma organização dirigida ao 
dispositivo de acesso

Baseados num gestor de conteúdos
• O conteúdo dos sites (e até a estrutura) podem ser editados e atualizados pela 

vossa equipa, sem ser necessário conhecimentos técnicos – é como usar o Word

• Os sites são extensíveis, ou seja, é possível adicionar funcionalidades extra no 
futuro

“Open Source”
• Utilizamos gestores de conteúdo “open source”

• Significa que não precisam pagar licenças recorrentes pela utilização do gestor de 
conteúdos

• Existem diversas empresas a trabalhar com estes gestores de conteúdos, o que 
significa que não estão limitados a, no futuro, terem de trabalhar com a empresa 
que vos faz o site



o racional: Ter e manter

Como um carro ou casa nova… 
Ter um site novo é bom…….
• O design é novo e fresco….. cheira a novo
• Os conteúdos saltam à vista e a diferença face 

ao site anterior é enorme….
• No início …

Manter um site custa (dinheiro, tempo, …)
• Uma boa agência (coordenada, responsiva, 

assertiva, proativa,…) custa dinheiro
ou

• A facilidade de replicar design em novos 
conteúdos com o mínimo esforço é crítica

• A facilidade de usar o backoffice ou executar as 
tarefas mais simples também

Na ausência de tal, o site “morre”: conteúdos 
antigos, interação reduzida,…

E que tal um robot que gere a manutenção?
Atualmente é possível ter automatização que gere o site:
• Criação automática de conteúdos ricos a partir de posts de 

redes sociais
• Gestão automática de eventos, apresentando o que é 

relevante e ocultando o que não é
• Gestão automática de interação com redes sociais, com 

conteúdos ricos que promovem o engagement

A nossa proposta de valor prevê um 
novo site que se auto-mantém: 

• Alimenta-se dos conteúdos gerados 
pelos utilizadores de redes sociais

• Gere a dinâmica eventos, destaques  
ou promoções, maximizando as 
vendas de ingressos

• É lindo que se farta (como os outros)



páginas

As páginas são construídas com um editor visual de “arrastar-e-
largar”

Isto permite criar e alterar páginas com relativa facilidade, sem 
obrigar a programação

Existem “blocos” pré-definidos, que facilitam a construção de 
conteúdo, e a formatação global permite manter a harmonia 
face ao conceito de design do site.

As páginas atualizam-se automaticamente em função da 
evolução de conteúdo em “cursos”, “eventos” e “noticias”



organizar o conteúdo

No site existe conteúdo que tem apresentação única (por exemplo: 
homepage, sobre nós, contacto,…) e outro conteúdo que podemos 
agregar por forma a ter uma apresentação mais uniforme entre si (por 
exemplo: cursos, eventos, colaboradores, produtos, serviços).
Para facilitar a gestão do conteúdo no site, e também, caso necessário, 
poder fazer alterações globais, são criados vários tipos de conteúdo, os 
quais depois são editados através do backoffice sem preocupações 
especiais de formatação, que é automática.

Assim, podemos ter (por exemplo):
• Páginas
• Cursos
• Eventos
• Departamentos
• Colaboradores
• Produtos

Do ponto de vista prático, significa que qualquer pessoa, mesmo sem conhecimentos de design, consegue criar novos “cursos”, 

“eventos”, “colaboradores”, …, apenas escrevendo ou fazendo copy-paste de outro formato qualquer. Simples



conteúdo Automático

No site pode ser incorporada uma funcionalidade de importação 
automática de conteúdo, que permite “ler” a página de Facebook 
da empresa e automaticamente criar artigos no site a partir de 
publicação no Facebook (timeline posts e eventos).

Não só pode importar todos os artigos, como é possível fazer 
filtragem aos conteúdos que importa. Assim, é possível definir um 
conjunto de palavras que impedem a importação ou que obrigam à 
importação ignorando tudo o resto.  Por exemplo: importar apenas 
posts que contenham a palavra-chave “no site”.

Esta funcionalidade não se limita ao Facebook, sendo, por 
exemplo, possível importar posts do Instagram e dos outros blogs 
departamentais.

Com isto é possível “alimentar” o site com conteúdos ricos sem 
ter de aceder ao backoffice.



arquivos Automáticos - Taxonomias

Neste site são criadas automaticamente listagens de conteúdo 
relacionado. Chama-se a isso “Arquivos”, sendo que é possível 
configurar como são criados e como são apresentados. 

Neste site existem “Arquivos” para os vários tipos de conteúdos 
(Artigos, Autores, Livros), sendo que a forma de os agregar varia 
em função das classificações que estão associadas a cada tipo de 
conteúdo – as “Taxonomias”. Todos são criados automaticamente.

Estes “arquivos” são importantes não só pela capacidade de reter 
visitantes no site, fazendo-os descobrir conteúdo, como também 
para posicionamento em motores de busca – o Google indexa os 
“Arquivos”



multi-idioma

Tradução automática ou manual?

• Dentro de alguns anos, a tradução automática será tão 
boa ou melhor que a manual

• Até lá, e no caso concreto do português, as traduções 
Google e Bing deixam a desejar, já que o algoritmo 
aprende a partir de volume e o volume maior é brasileiro 
(pt-br), em não português “europeu” (pt-pt). Daí 
resultam textos menos conseguidos, mesmo na 
passagem de PT para EN ou ES

O site funciona em multi-idioma dirigido (manual). 

• A zona internacional traduzida manualmente

• Cada artigo automático do blog é apresentado apenas 
em português. É apenas esta zona que fica excluída, para 
já, de tradução, e pelo racional acima



funcionalidade Obrigatória: RGPD
(requisitos legais e operacionais para o site)

Cumprimento RGPD:

• Obrigatório desde Maio de 2018 (há um ano)

• O site cumpre os requisitos de RGPD, incluindo política 
de privacidade, controlo de cookies, etc…

O site inclui política de privacidade, mecanismos de 
controlo de cookies e de ação em caso de pedidos de 
eliminação ou portabilidade de dados. 

Ligação Segura (certificado digital)

• O nosso alojamento (que é opcional) prevê a utilização 
automática de certificados digitais, fundamentais para 
a utilização de qualquer site a partir de 2018



Formação
Com a entrega do site é agendada uma formação na 
sua utilização, edição e gestão, por forma a 
assegurar a máxima independência aos futuros 
editores e administradores do mesmo.

Suporte
O painel de controlo do site inclui um conjunto de 
documentos de ajuda, bem como vídeos e tutoriais, 
que permitem aos utilizadores esclarecerem dúvidas 
pontuais a qualquer momento.
É ainda assegurado o apoio pontual à edição e 
administração do site durante os primeiros 3 meses 
após a sua entrada em produção ou durante toda a 
duração de contrato de manutenção.

Google Analytics e Webmaster Tools
Criação de contas de Google Analytics e Webmaster 
tools, com submissão de mapas de site. 
Opcionalmente incorporação de códigos de tracking
e remarketing, criação de eventos para acções de 
visitantes e integração de analytics com o painel de 
controlo do gestor de conteúdos.

Integração com Redes Sociais
Para além de existirem botões de “like” e 
recomendação em praticamente todas as páginas do 
site, está incluída a possibilidade de sindicação 
(republish) automática do site para as respetivas 
páginas em Facebook e LinkedIn

com o site, o que está incluído



automatização, simplicidade, automatização, simplicidade

É fácil de usar
• O wordpress é o gestor de conteúdos mais usado no mundo, 

representando 33% de todos os sites da internet
• A curva de aprendizagem é muito curta, criar conteúdo 

genérico no wordpress aprende-se rapidamente, 
• Os tipos de conteúdo específicos criados para o site 

permitem, com um mínimo de tempo e conhecimentos, criar 
e atualizar conteúdo bonito, inteligente, envolvente

O robot trata do trabalho repetitivo
• O robot gere a importação e formatação de conteúdo a partir 

das redes sociais, 
• a criação das palavras-chave para o Google e Bing, 
• a formatação do conteúdo quando este é partilhado nas 

redes sociais
• as melhorias automáticas de conteúdo para dispositivos 

móveis
• a gestão de quais exibições apresentar e quais ocultar



o que vos podemos trazer

presença web profissional

SOLUÇÕES À MEDIDA PARA OS NOSSOS CLIENTES, ASSENTES EM TECNOLOGIA 
COMPROVADA E OPEN-SOURCE

ou seja

o design, conteúdo, textos, posicionamento, são totalmente focados e únicos para o cliente
e

as soluções tecnológicas baseiam-se nas melhores plataformas, verdadeiros standard do mercado, simples de gerir, 
seguras e comprovadas, que podem ser geridas pela nossa ou por outra empresa, dando total liberdade de escolha 

aos nossos clientes.

o melhor de dois mundos

https://www.blueserenity.pt/2018/02/20/queremos-clientes-nao-queremos-refens/É assim:

https://www.blueserenity.pt/2018/02/20/queremos-clientes-nao-queremos-refens/


porque nos escolher?

Design cuidado e premium
O site/rede social são os primeiros pontos de contacto de potenciais clientes. A qualidade da 
apresentação é um indicador de como a vossa empresa pretende ser percecionada e do 
cuidado que pretende com a relação com os clientes

Na linha da frente
Os nossos sites cumprem a nova legislação de proteção de dados (GDPR), incluindo as 
recomendações emitidas pela entidades reguladoras

A solução tecnológica (wordpress) é o gestor de conteúdos mais usado no mundo, sendo 
intuitivo, seguro, robusto, open source

Os sites são “responsive” adaptando-se a todos os dispositivos de acesso: PC, tablet, 
telemóvel

Experiência e provas dadas no mercado
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PROMOVER O SEU NEGÓCIO NA WEB

webmarketing



o objetivo de um site comercial

Angariar clientes / Vender

Objetivo pretendido

Converter

O que realmente acontece

A não ser para as marcas de elevada 
notoriedade, em que os visitantes 
digitam diretamente o endereço, a 
maioria dos sites surge como resultado 
de um motor de pesquisa ou de um 
anúncio.

O site é assim a segunda iteração e o seu 
foco na interação com o “humano” deve 
ser em convencê-lo a agir: converter



como os internautas formam a decisão de compra
pesquisar, auscultar, criar uma opinião

1º Procuro logo encontro

1) Resultados no Google para o tópico. 
Clica num dos primeiros *

2) Artigo que fala sobre o tópico e a 
sua importância. Contém um link para 
a empresa que vende o produto.

3) Utilizador chega ao site da empresa 
e constrói primeira impressão. 

Ainda não decidiu comprar

2º Procuro validação humana

Opinião 
positiva

Opinião 
positiva

Empresa 
confiável. 
OK para 
comprar

* Alternativamente, o clique pode ser num anúncio direcionado para uma landing page, saltando o passo intermédio



a porta de entrada: motores de busca

Os motores de busca são a porta de entrada:

• 40% dos utilizadores de internet usam os 

motores de busca para procurar produtos e 

serviços

• O Google continua o maior gerador de 

tráfego mundial

• A primeira página do Google é o espaço 

publicitário que mais receitas gera no mundo 

online e, simultaneamente, o espaço mais 

apetecível para se estar em pesquisa 

orgânica

• População de Portugal 
usa internet77%

• Pesquisa online por 
produtos e serviços40%

• Participa activamente 
em redes sociais37%

• Compra online19%
Fonte: Eurostat - Europe’s Digital Competitiveness Report,



como conseguir estar no Google: 
Empurrar ou Puxar?

Campanhas Google Ads
• Anúncios pagos nas páginas Google e rede de conteúdo

• Lógica de leilão por palavras chave

• Aparecem nas páginas Google de imediato e podem ter muito bons 
resultados

• Desaparecem logo que se termine o investimento

Optimização do site (SEO)
• Ajuda ao Google a indexar e compreender o site

• Criação de links para o conteúdo em outros sites ou menções em 
redes sociais, considerados importantes pelo Google (PageRank)

• Conteúdo local dirigido a um tópico relacionado com o negócio

• Demora várias semanas, mas resultados mantêm-se ao longo do 
tempo, mesmo depois de terminado o investimento

Resultados

Investimento



“empurrar”: mecânica de campanhas online
push de informação e compra por impulso

Anúncio durante 
navegação

• Contextualizado 
(search ou 
social)

• Temático 
(display)

• Conteúdo (SEO)

Clique e visita

• Landing page
contextualizada

• Dirigida para o 
que procura

• Hard sell

Conversão

• Acção 
pretendida 
(compra, 
registo, reserva, 
…)

• Mensurável e 
quantificada, 
permitindo 
analisar ROI

As landing pages contextualizadas são fundamentais para assegurar a eficácia



“puxar”: porquê o SEO?

• Porque vai gerar “tráfego grátis”

– Não requer pagamento por clique ou venda

– Não requer troca de links ou acordos com sites 
de parceiros

– Resulta da relevância do site para o negócio 
em causa

• A exposição de marca é positiva

– O posicionamento no Google funciona como 
endorsement da marca

25%

15%

13%

7%
5%

35%

Fontes de Tráfego

Adwords Facebook Email Mkt

Sites de Parceiros Tráfego Directo Pesquisa Natural

Distribuição típica de fontes de tráfego em sites comerciais



o que é relevância para Google? 
algoritmo Page Rank: ligações externas + marketing de conteúdo

Minha 
página

Página 
importante

Página 
muito 

importante

Pagina 
normal

O Google atribui um valor às páginas individuais em 
função do seu conteúdo e do número de ligações 
para estas e importância relativa de cada página ou 
link social que o faz

O algoritmo do Google inclui vários parâmetros e 
essencialmente replica o contexto social na 
pesquisa: 
“se eu tiver muitos amigos importantes a falarem de 
mim, então também sou importante”

Adicionalmente valoriza cada página em função da 
qualidade do seu conteúdo, sua originalidade e 
profundidade e alinhamento com o resto do site 
(Indexação Semântica Latente). Ou seja, marketing 
de conteúdo



resumindo: o que é necessário fazer para trazer novos clientes

Anunciar nos vários meios 
ou

Convencer os motores de 
busca que o nosso site é o 
mais indicado para a 
pesquisa em causa

1º
Convencer o visitante 
humano que o nosso 
negócio é a solução para o 
seu problema

2º

No âmbito desta apresentação vamos focar-nos no cenário geral em que um potencial cliente tem uma 
necessidade não satisfeita (versus o caso específico de promoção de oportunidade)



onde isto nos leva: o iceberg digital

website

Campanhas 
SEM/SMM

Redes sociais

SEO

Campanhas SEO
Campanhas 

leads

retargeting

Usabilidade 
testes A/B

Marketing 
conteúdo

Influencers e 
grass roots

Gestão dinâmica
Bots e AI

Segmentação 
analiytics & big data

NORMALMENTE ESTÁ VISÍVEL 
APENAS A PONTA DO ICEBERG

Não só parte do que se vê é resultado direto 
do resto, como o sucesso comercial 
depende diretamente do que não se vê.

O conjunto de competências e valências 
necessárias para cobrir os aspetos mais 
críticos ou relevantes obriga a equipas 
dedicadas (internas ou em outsourcing) 
e/ou a automatização de processos digitais



endereçamos todo o processo da necessidade à solução

Necessidade -
pesquisa

Site/página –
convencido? Acção

ENTREGAMOS-LHE CLIENTES
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