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INTRODUÇÃO

ESTRUTURA
O plano de marketing digital aqui elaborado foi estruturado tendo em conta vários fatores como a análise da situação atual da empresa em várias vertentes,
sugestões para um caminho coerente com os objetivos apontados e estimativas de custos na sua implementação.

INTRODUÇÃO

Assim, estruturalmente irão ser abordadas os seguintes temas:

• Qual o enquadramento da empresa no mercado?
• Qual o enquadramento digital da empresa?
• Como chegamos aos influencers e como conseguimos uma boa estratégia de linkbuilding?
• Quais os nosso objetivos?
• Que conteúdos vamos utilizar na nossa estratégia?
• Quais os canais que a Dismel tem e como os podemos melhorar?
• Quais os canais digitais que faz sentido implementar?
• O que nos dizem as métricas e dimensões do Google Analytics e Google Ads? Como estes dados vão influenciar a nossa estratégia?
• Qual a melhor estratégia para atingir os nossos objetivos?
• Que custos vamos ter com o nosso plano de marketing?
Uma visão mais detalhada da estrutura do plano de marketing digital pode ser visualizada no seguinte mind map: https://cutt.ly/projeto-final-mind-map
NOTA: Devido ao fato de, quer o calendário dos períodos escolar, quer as datas dos exames não estarem disponíveis para o ano letivo de 2021/2022, este plano
de marketing digital irá incidir sobre o ano escolar em curso, nomeadamente o ano escolar de 2020/2021.
Na implementação do plano aqui definido deverão ser efetuadas as devidas alterações que são consequência das novas datas (ano escolar, feriados, dias
importantes) sem alteração da implementação estrutural do mesmo.
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No enquadramento da empresa no mercado irão ser abordadas diversas perspetivas que irão posicionar o plano de marketing, de maneira a otimizar para os
objetivos propostos.
Assim, irão ser abordados os seguintes pontos:
• Introdução da empresa: quem somos, produto principal, posicionamento no mercado, mudar os comportamentos do consumidor.
• Análise macro: PESTLE.
• Analise de forças competitivas: 5 Forças de PORTER.
• Análise micro:
• Análise SWOT.
• Marketing Mix.
• Análise da concorrência.

Análise digital
• Canais digitais.
• Personas.
• Influencers.
• Objetivos e KPIs.
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A EMPRESA

A Dismel Lda é uma empresa que existe desde 1992, e que foi criada em parceria com a Tetri, localizada no Porto, neste momento já inexistente, e que tem
como principal fonte de negócio a comercialização de calculadoras da Texas Instruments (TI), nomeadamente calculadoras gráficas para o 3º Ciclo do ensino
básico e ensino secundário.
Até 2019 estas duas empresas eram os únicos distribuidores das calculadoras da TI em Portugal, quer para professores (das áreas cientificas e matemáticas),
quer para estudantes, sendo que muitos modelos tinham um packing diferente para professores, com algumas ofertas de valor acrescentado como um
software de PC mais completo, um adaptador de parede para carregamento e um preço mais acessível mediante apresentação comprovativo do grupo de
ensino (Ciências, economia ou matemática).
Esta proximidade com os professores, cimentada por visitas de um comercial, participações em exposições reconhecidas e um branding da empresa Dismel
por parte da própria Texas Instruments, originou uma relação que se refletiu em duas vertentes principais:
• Originou milhares de leads de professores (resultando numa base de dados).
• Transformou os professores em influencers da marca.

No que diz respeito aos estudantes, nunca foi pedida informação de email ou contato telefónico no ato da venda, pelo que nunca foi criada uma base de
dados de contatos para poder ser utilizada em campanhas de email marketing.
Entretanto em 2020 houve uma grande mudança de estratégia de negócio pela parte da Texas Instruments, nomeadamente:
• Fim dos distribuidores exclusivos, resultando na entrada no mercado de outros players que funcionam como venda direta ou venda para a revenda.
• Com o fim daTetri a Dismel ficou como o mais histórico parceiro da TI.
• A TI começa a vender diretamente aos professores de ciências e matemática, a preços especiais, os packings vendidos anteriormente pela Dismel.
Como resultado, os papeis dos professores/estudantes mudam significativamente :
• Os professores continuam a ser os influenciadores da marca Texas Instruments (na realidade existem escolas “Casio” e escolas “Texas Instruments”,
consoante as calculadoras recomendadas), mas a relação da Dismel com estes é cortada substancialmente: a Dismel já não vende diretamente para estes
e nesta altura deixa também de ter um comercial na relação de proximidade. A empresa Dismel perde branding junto dos professores.
• Os estudantes passam a ser os principais e quase únicos consumidores da marca Dismel.

INTRODUÇÃO
No entanto o professor ainda tem um papel importante para a Dismel, isto porque o professor pode organizar compras em grupo para os estudantes (não
efetuadas na loja online), ou fazer branding pela empresa Dismel, influenciando o estudante, se souber que a empresa representa uma mais valia para o aluno
(preço e oferta de valor acrescentado).
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Com vários players no mercado é importante não perder esta perspetiva !
No primeiro trimestre de 2020, e porque as vendas tiveram uma quebra substancial devido à pandemia do Covid-19, foi decidido criar uma loja de e-commerce
dedicada exclusivamente a calculadoras gráficas e acessórios, e que vai de servir de nervo central ao plano de marketing a ser elaborado.
Nota sobre a concorrência
Devido ao fato das escolas sugerirem aos alunos a marca das calculadoras (Casio ou Texas Instruments), ao ponto de existirem escolas “Casio” e escolas “Texas
Instruments”, a concorrência da Dismel está nos outros vendedores da marca Texas Instruments.
Modificar este panorama equivale a modificar a preferência de uma escola e a modificar preferências de professores que já utilizam uma marca há muito
tempo, o que é uma tarefa a longo prazo e muitas vezes sem qualquer taxa de sucesso.
Mercado Internacional
Há vários anos existiu um grande investimento para penetração no mercado dos Palops, nomeadamente:

• Moçambique
• Angola
• Cabo Verde
• São Tomé e Príncipe
Este investimento traduziu-se em:
• Visitas a feiras internacionais e locais nos países.

• Parcerias com empresas locais.
• Criação de uma página do Facebook apenas acessível nestes países.
• Investimento em publicidade no Facebook.
No entanto, por várias razões que vão desde a situação económica destes países ao fato de não ser obrigatória a utilização de calculadoras gráficas no ensino
nestes países, o retorno foi insignificante.
Como tal a relevância deste mercado na revenue da empresa é absolutamente negligenciável.
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Relativamente às calculadoras gráficas, há que distinguir duas situações importantes:
• Calculadoras autorizadas para o 3º ciclo do ensino básico e ensino secundário como consta no oficio do Ministério da Educação
(https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/JNE/ofciocgraficas2019-2020-anx.pdf)
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• Calculadoras não autorizadas, ou por serem para o ensino superior ou por não terem os pré-requisitos necessários.

No primeiro caso as calculadoras em questão e comercializadas pela Dismel são todas da marca Texas Instruments. No caso do ensino superior temos duas
marcas relevantes, a Texas Instruments e a HP.
No entanto, o grosso das vendas da Dismel vem das calculadoras gráficas para o 3º ciclo do ensino básico e ensino secundário, já que a sua utilização é
obrigatória nestes níveis de ensino.
Assim a venda de calculadoras no ensino superior é bastante menor relativamente a:
• Não serem obrigatórias no ensino superior.
• Muitas vezes serem proibidas pelos professores.

O plano de marketing digital que vai ser elaborado vai incidir principalmente sobre:

PRODUTO
Calculadoras gráficas autorizadas para o 3º ciclo do ensino básico e ensino
secundário e acessórios.

PÚBLICO ALVO:
Pais de estudantes do 3º ciclo do ensino básico e ensino secundário e
estudantes do 3º ciclo do ensino básico e ensino secundário.

A EMPRESA

CALCULADORAS GRÁFICAS

Ensino Superior

Ensino Superior

TI-Nspire CX CAS II-T

HP-Prime

Calculadoras autorizadas no ensino
secundário e 3º ciclo do ensino
básico

TI-Nspire CX II-T

TI-84 Plus CE-T
Phyton Edition

TI-84 Plus

TI-82 Stats

CALCULADORAS GRÁFICAS - ACESSÓRIOS

A EMPRESA

Acessórios para as calculadoras gráficas Texas Instruments
• TI-Nspire CX CAS II• TI-Nspire CX II-T
• TI-84 Plus CE-T Phyton Edition

Carregador de bateria

Bateria com fios

Bateria sem fios

MUDAR COMPORTAMENTOS
Audiência: Professores
Comportamento: sempre utilizaram CASIO
Novo comportamento: começam a utilizar as calculadoras
Texas Instruments

A EMPRESA

Estrategia:
• Formações para professores nas escolas sobre a utilização
das calculadoras gráficas TI
• Visita de um comercial, a contratar, para
estabelecer/continuar uma relação de um-para-um com
os professores.

Audiência: pais de alunos.
Comportamento: atenção apenas ao preço da calculadora, comprando
o modelo escolhido no sitio onde o preço é mais baixo.
Novo comportamento: darem mais atenção ao produto extendido
diluindo a importância do preço.
Estratégia: Fornecer oferta de valor acima da media:
• Garantia de 3 anos.
• Serviço premium pós-venda.
• Blog
• Apoio por chat, telefone e email.
• Webinars semanais para clientes registados.
• Promoções
• Outros
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ANÁLISE PESTLE

Politicas

Ambientais

Economia

Análise

PESTLE
Legal

Social

Tecnológica

TECNOLOGIA
A utilização da internet veio alavancar, e por vezes até substituir, o negócio tradicional presencial, trazendo ferramentas, oportunidades de negócio,
análise célere de resultados e implementação de estratégias que dantes não estavam disponíveis às micro empresas.

ANÁLISE PESTLE

No universo da implementação das tecnologias digitais para uma empresa, e num ecossistema tão diverso e complexo, há que considerar vários fatores
importantes:
Servidor
• Qual a segurança do servidor? Qual o histórico de segurança do servidor?
• A Dismel trabalha com um servidor externo da empresa Greengeeks (https://www.greengeeks.com/) onde estão localizados os recursos
online (sites, lojas e emails). Apesar da segurança do servidor externo ser assegurada pela Greengeeks já existiram vários problemas com
alguma gravidade.
• Onde está localizado o servidor? Qual a velocidade de acesso? Tem servidores em Portugal?
• Os servidores da Greengeeks estão localizados em Chicago, US, Montreal, CA e Amsterdam, NL. De maneira a otimizar a velocidade de acesso,
principalmente nos países dos PALOPS, é utilizada uma CDN (Cloudflare).
• Qual o custo de aluguer?
• Os custos de aluguer atuais estão detalhados na página da Greengeeks (https://www.greengeeks.com/) .
• Qual o tipo de servidor? É partilhado? VPS? Dedicado?
• O servidor utilizado é partilhado e é um servidor LINUX.
•

O IP é flutuante ou estático?
• No caso da Greengeeks o IP é flutuante.

• Quais os recursos do serviço (capacidade do disco, número de subdomínios, acessos ftp de fácil configuração, caixas de email e capacidades das
mesmas, instaladores de 1-click, C-Panel, backups, certificados SSL “Let´s encrypt” ou oferta de algum certificado, serviços de migração, parked
domains, hosted domais, etc…)
• Incluído com o serviço da Greengeeks está: espaço em disco, emails, capacidade das caixas de email, número de subdomínios, addon domains
e número de ligações ftp, tudo ilimitado (dentro de padrões de bom uso definidos pela Greengeeks).
• 1 domínio (dismellojaweb.com), instalador Softaculous e sem capacidade de fazer backups manuais.
• Suporte em Chat 24/7, email, telefone e tickets.

TECNOLOGIA
• Procedimento de upgrade fácil?
• É necessário contato por email. No entanto é um procedimento rápido.
• Permite instalar certificados SSL “Let´s encrypt”?

ANÁLISE PESTLE

•

Sim é possível em todos os domínios e subdomínios.

• Qual o Guaranteed uptime?
• 99,9%, segundo a Greengeeks.
Dominio
• gTLD ou ccTLD? – É o nosso negócio local ou internacional?
• gTLD: dismellojaweb.com
• ccTLD: dismel.pt (addon domain)
• É o nome do domínio o mais relevante para o nosso negócio?
• O domínio dismel.pt tem o nome da empresa pelo que é de muita relevância. O domínio dismellojaweb.com foi relevante para as lojas antigas
de e-commerce mas, neste momento, está sem utilização (redirecionado para dismel.pt).
• Qual o custo do domínio?
• O domínio dismellojaweb.com está incluído no pacote da Greengeeks, o domínio dismel.pt segue o preçário da Amen.pt onde foi adquirido.

TECNOLOGIA
Estratégia de URL
• Utilizamos subdomínios ou pastas? Que tipo de estrutura organizacional escolhemos para os nossos URLs?
• A Dismel utiliza quase sempre subdomínios, não existindo uma preocupação organizacional com os URLs.

ANÁLISE PESTLE

Websites/blogs/loja de e-commerce

• Que plataformas utilizamos? Quais as mais utilizadas e com mais recursos (plugins, tutoriais, fóruns, etc…)
• Quais plataformas têm mais compatibilidades (plugins para plataformas de pagamento, integração com o google analytics, integração com serviço de
newsletter, etc…)
• Qual o nível de segurança da plataforma? Qual o historial de falhas de segurança da plataforma?
• Qual o custo envolvido ? Quanto pagamos pela plataforma? Quanto pagamos pelos recursos humanos para criar os nosso websites? Quais recursos
humanos utilizamos, internos ou outsourcing? Qual o tempo de time-to-market?
• Plataformas e plugins utilizados:

• Plataforma Joomla + Plugin Gridbox (www.dismel.pt, kits.dismel.pt).
• Plataforma Wordpress (mobile.dismel.pt).
• Plataforma Wordpress + Woocommerce + plugin de integração com Google Analytics (calculadoras.dismel.pt).
• Sendo plataformas open source as falhas de segurança existem.
• A loja calculadoras.dismel.pt foi criada e é gerida em outsourcing, com custos associados a esta implementação e manutenção, estando no
entanto localizada no servidor da Greengeeks.
• A plataforma loja.dismel.pt foi totalmente programada de raiz e internamente na Dismel (em html, css, javascript e php), assim como a
instalação e criação dos sites www.dismel.pt, kits.dismel.pt e mobile.dismel.pt, sendo os custos associados o custo de trabalho normal já pago
ao trabalhador.
Mobile App
• Quais as vantagens que uma app nos pode trazer?
• Claramente será uma USP em relação à concorrência (a desenvolver no plano de marketing).
Qual o custo envolvido e o time-to-market?
• Depende dos recursos serem outsourcing ou internos, sendo que o que é gerido internamente deverá ter um time-to-market mais reduzido.

TECNOLOGIA
Responsivo
• O nosso site é ou está bem projetado para ser responsivo?

ANÁLISE PESTLE

• O site www.dismel.pt não está desenhado para ser responsivo. É utilizado um reencaminhamento para o site mobile.dismel.pt quando o
acesso é feito em mobile, sendo este site responsivo.
• As lojas de e-commerce calculadoras.dismel.pt e loja.dismel.pt são responsivas, assim como o site kits.dismel.pt.
Segurança
• O nosso site utiliza certificados digitais (SSL)
• Todos os sites da Dismel utilizam certificados digitais.
• As nossas transações comerciais são seguras?
• Todas as transações/requisições para as APIs são efetuadas com ligações HTTPS.
• Os nossos parceiros para pagamentos online são fiáveis?

• A Dismel utiliza o parceiro Eupago (eupago.pt) que é um parceiro certificado.
QR Codes
• Exploramos corretamente a divulgação de QR codes em flyers, catálogos, etc? Para onde enviamos os clientes?
•
A Dismel utiliza pontualmente QR codes em catálogos, flyers e expositores.
SMS
• Devemos utilizar SMS no processo de compra? Que vantagens nos trás?
• Esta solução é implementada pelas transportadoras. No entanto não é utilizada pela gestão de encomendas/loja online.

ECONOMIA
No momento atual vivemos uma situação de exceção pandémica desde 2020 que tem várias implicações no funcionamento empresarial. Importa assim analisar
a situação económica macro e qual o impacto que esta pode ter na empresa.
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Crescimento de mercado e emprego
Ao falarmos de crescimento de mercado no segmento de calculadoras gráficas, referimo-nos principalmente a estudantes 3º ciclo do ensino básico, secundário
e superior. Assim, sendo a escolaridade e a utilização de calculadoras gráficas obrigatórias em Portugal , o impacto no crescimento do mercado não deverá ter
alterações significativas a curto prazo.
Em termos de emprego, a taxa de desemprego terá tendência a aumentar devido à pandemia e às dificuldades económicas que as restrições impostas pelo
governo fomentam, limitando a atividade e consequentemente a economia de muitas famílias.
Como tal, o dinheiro liquido para adquirir uma calculadora gráfica é mais reduzido, sendo que muitas vezes tem de ser partilhado por vários filhos em idade
escolar, implicando:
• Empréstimos de calculadoras por parte de familiares em vez da sua compra.
• Compra em agregadores como o eBay, Olx, Amazon, etc.. onde se podem encontrar produtos mais baratos e muitas vezes em segunda mão.
• Compra das calculadoras com preços mais baixos em detrimento das mais caras.
• Compra no vendedor com o preço mais baixo.
Crescimento do mercado internacional e economias emergentes
•

Apesar de já terem existido tentativas de implementação de negócio nos países dos Palops, estas tentativas não tiveram sucesso devido às caraterísticas
económicas e sociais inerentes destes mercados, em fatores como:
• As calculadoras não são obrigatórias no ensino.
• Rendimento per capita baixo, o que dificulta a aquisição de calculadoras.
• Taxas de importação muito elevadas.

• Dificuldades em transporte e desalfandegagem.
• Corrupção a vários níveis de procedimentos essenciais.
A proximidade com Portugal e a partilha da língua Portuguesa (sendo que os blisters e manuais são em Português de Portugal) justifica uma monitorização da
evolução da educação nestes Países, de maneira a retomar a iniciativa quando surgirem novas oportunidades.

ECONOMIA
Disrupção económica
• Numa época de clara disrupção económica é necessário implementar novas estratégias que se possam adaptar e antecipar novos problemas:
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• Foco nas tecnologias digitais para interação com o cliente: vendas, marketing e apoio.
• Estudar novas propostas de valor únicas para uma concorrência apenas online.
• Estudar novos meios para publicidade.
• Inovar no preço do produto: preço mais baixo, portes gratuitos, meios de pagamento, promoções, etc…

LEGAIS
GPDR

ANÁLISE PESTLE

• Temos um DPO? Necessitamos de um?
• Não existe nenhum cargo de DPO atribuído. No entanto tal seria necessário se tivermos em conta as lojas online e o tratamento dos dados
fornecidos pelos clientes.

• Todas as nossas atividades digitais estão de acordo dom as regras do GPDR? Toda a nossa documentação está disponível e bem organizada?
• Existem muitas falhas que deverão ser corrigidas, quer em termos de documentação quer em termos de procedimentos.
Propriedade intelectual
• Toda a nossa documentação, imagens e vídeos está protegida em relação à propriedade intelectual?
• Existe a referência à propriedade intelectual em toda a documentação e média produzidos pela Dismel.
Proteção da marca
• Está a nossa marca registrada?
• Não tendo sido possível analisar esta situação, pede-se urgência na sua averiguação e regulamentação, se for caso disso.
Contratos entre a marca e cliente
• Cancelamentos, retornos, erros de preço, etc…
• Estes tópicos são seguidos pela Dismel de acordo com a legislação em vigor
Chama-se também a atenção para o seguimento das Regras de publicidade online a aplicar sempre que necessárias (source:
https://www.abreuadvogados.com/pt/conhecimento/publicacoes/artigos/publicidade-online-as-regras-para-influenciadores-e-anunciantes/)
• Feita de forma clara, transparenta e responsável;
• Transparente e imediatamente reconhecível como tal;
• Identificada de forma inequívoca, através de sinais facilmente reconhecíveis pelo consumidor;
• Acompanhada pelas menções legais obrigatórias (por ex.: saúde, crédito, bebidas alcoólicas);
• Conforme as regras do Código da Publicidade e demais legislação aplicável.

POLÍTICA
• Onde podemos arranjar fornecedores cujas taxas de importação sejam o mais reduzidas possíveis?

• Num altura em que a Texas Intruments permite a compra a vários fornecedores, deve ser feita uma tentativa de reduzir custos, quer
consultando novos fornecedores em Portugal e fora de Portugal, quer jogando com a concorrência entre fornecedores.

ANÁLISE PESTLE

• Qual a taxa de IVA aplicável? É o nosso produto deduzível no IRS do consumidor como despesas de educação?
• O produto (calculadoras) é obrigatório para o ensino mas não é dedutível no IRS. No entanto muitos pais não sabem desta situação ao
comprarem as calculadoras.

SOCIAIS
• Quais os comportamentos online e offline dos nossos consumidores?
• Onde os podemos encontrar online e offline?
• Quais são os hobbies e gostos dos nosso clientes?
• As respostas a estas questões serão analisadas ao longo do plano de Marketing.

AMBIENTAIS
A passagem para o comércio online tem impacto no meio ambiente :
• Redução de impressões em papéis.
• Redução de emissões de CO2 através de menos viagens para feiras, marketing, etc…

Como podemos integrar estes fatores na nossa oferta de valor?
• Por exemplo, reduzindo os custos em viagens e impressões temos mais margem para melhorar as promoções do produto.
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5 FORÇAS DE PORTER

Rivalidade
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competidores
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competidores

Regateio dos
consumidores

5 Forças de

Porter

Regateio dos
fornecedores

Ameaça de
substitutos

5 FORÇAS DE PORTER

RIVALIDADE ENTRE COMPETIDORES
Com o término da exclusividade da Dismel na venda de calculadoras gráficas da marca Texas Instruments para o ensino, a entrada no mercado de vários
players foi facilitada. Com vários distribuidores em vários países disponíveis, é fácil a qualquer pequena ou média empresa entrar neste mercado.
Como tal, e sendo o produto igual em todos os vendedores e muitas vezes não existindo uma proposta de valor único diferenciada, entra-se numa guerra de
preços entre os vários competidores. Baixam-se os preços diminuindo a margem de lucro, aumentam-se os custos com a publicidade diminuindo ainda mais
os lucros.
Sendo de salientar ainda que é um mercado que não tem grande potencial de crescimento, já que cada aluno só compra uma calculadora e apenas por
necessidade de utilização na escola.
Para uma empresa como a Dismel, que tem como volume principal de negócio a venda de calculadoras gráficas, a barreira de saída deste segmento de
mercado é muito grande, obrigando a dívidas extras com margens de lucro cada vez mais pequenas.

AMEAÇA DE NOVOS COMPETIDORES
A entrada de novos competidores no mercado é bastante facilitada com a liberalização da distribuição das calculadoras Texas Instruments. Os novos players
podem ir buscar a grandes distribuidores ou comprar no mercado da revenda.
A lealdade à marca está associada à marca Texas Instruments e não ao vendedor, pelo que o consumidor geralmente opta pelo preço mais baixo existente no
mercado.
A Dismel tem uma vantagem de ter uma experiência acumulada nesta área, em parceria direta com a Texas Instruments, mas esta vantagem pode não ser
relevante para o cliente que apenas procura um produto mais barato. Seria assim aconselhável uma estratégia para transformar esta experiência numa USP que
fosse de encontro a alguma “dor” do consumidor, podendo ser uma alavancagem na posição da Dismel face à concorrência.
O investimento de entrada para novos players não é necessariamente muito grande, mas se for necessário fazer stock para entregas rápidas a situação altera-se e
existe aqui um entrave para novos concorrentes. Quem não fizer stock tem uma desvantagem competitiva que pode ser explorada pela concorrência.
De novo, face e estas ameaças, é necessário investir em publicidade ou reduzir preços, diminuindo consideravelmente o margem de lucro, o que face a despesas
fixas como despesas com pessoal, alugueres, etc… implica um maior endividamento por parte da empresa.

5 FORÇAS DE PORTER

AMEAÇA DOS SUBSTITUTOS
Devido à obrigatoriedade de calculadoras gráficas no ensino, e à autorização prévia do Ministério da Educação para as marcas e modelos a serem
utilizados, as calculadoras concorrentes são principalmente as calculadoras CASIO.
Estas calculadoras cujos modelos competem diretamente com as calculadoras Texas Instruments, são por norma mais baratos o que é uma vantagem
competitiva para a marca.
No entanto, geralmente os alunos são levados a comprar a marca que o professor/escola utiliza. Assim a disponibilidade para mudar não é muita, as
escolas CASIO compram CASIO as escolas Texas Instruments compram Texas Instruments. Modificar esta dinâmica significa “converter” uma escola
CASIO em uma escola Texas Instruments, o que é difícil e moroso.
Nesta situação não há necessidade de baixar o preço já que a concorrência não é assim tão direta. Pode no entanto, e porque o mercado não apresenta
capacidade de crescimento, e existindo novos players no mercado, ser necessário forçar este crescimento através de uma campanha de preços baixos e
publicidade nas escolas para mudar comportamentos. Assim mais uma vez a margem de lucro decresce e o endividamento aumenta, pois as despesas
fixas mantêm-se.
Há que também ter em conta que no futuro os dispositivos móveis poderão ser uma alternativa às calculadoras nas salas de aula, com Apps de preços
reduzidos ou mesmo gratuitas, o que irá modificar completamente o mercado.

REGATEIO DOS FORNECEDORES
Com a abertura do mercado a vários fornecedores, é cada vez mais fácil escolher e analisar onde ir buscar as calculadoras, tendo em conta variáveis
como o preço de custo, qualidade de serviço, custo dos portes, rapidez de entrega, taxas, etc…
Isto é uma vantagem competitiva para qualquer empresa neste mercado, já que dificulta o monopólio dos fornecedores no que respeita a preços.

5 FORÇAS DE PORTER

REGATEIO DOS CONSUMIDORES

FORNECEDOR

EMPRESA
Revenda

EMPRESA

CONSUMIDOR FINAL

O poder dos consumidores, seja o consumidor final ou uma empresa que compra para revenda, é muito alto. O consumidor final tem muitas alternativas para
exatamente o mesmo produto e uma empresa que compre à revenda tem várias alternativas para aquisição do produto.
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4. ANÁLISE SWOT

FORÇAS
• Calculadoras

ANÁLISE SWOT

• Garantia de 3 anos nas calculadoras Texas instruments: todos os concorrentes online dão apenas garantia de 2 anos. No caso de grandes superfícies como
a Worten pode-se fazer uma extensão de garantia, mas será sempre paga.
• Assistência técnica gratuita durante e após os 3 anos de garantia e feita na hora - durante o período de garantia e após este período a Dismel dá sempre
suporte técnico, como por exemplo atualizações do sistema operativo, formatação da calculadora e outras reparações de hardware básicas (como limpeza
de contatos). Além disto, se o cliente se dirigir à Dismel é tentada a resolução no momento, sem necessidade de deixar a calculadora para reparação.
• Apoio técnico especializado pós-venda: apoio sobre funcionamento da calculadora, quer para Matemática quer para Ciências, através de uma pessoa com
licenciatura nestas áreas.
• Portes gratuitos acima de determinado valor: pouca concorrência oferece portes gratuitos.
• Preço mais baixo online em relação à concorrência na maioria das calculadoras gráficas.
• Packs a preços competitivos (por exemplo calculadora + carregador de parede).
• Produtos exclusivos da Dismel (carregador de parede e bateria recarregável da marca Texas Instruments para as calculadoras gráficas).
• Outros equipamentos
• Portes gratuitos para as escolas na compra de equipamento.
• Representante exclusivo para Portugal da marca Vernier, que é especializada em sistemas de aquisição de dados que funcionam com as calculadoras
gráficas.
• Grande gama de marcas e equipamentos para as escolas.

FRAQUEZAS
• Redes sociais inexistentes ou presença rudimentar.
• Otimização para SEO praticamente inexistente e transversal a todos o sites online.
• Incapacidade de chegar presencialmente às escolas devido à falta de um comercial.
• Publicidade online muito limitada.
• Utilização muito rudimentar de newsletters.

• Falta de uma estratégia de marketing global.
• Dois sites institucionais diferentes para PC e mobile.

OPORTUNIDADES
• Reformular sites
• Fazer sites responsivos e unificar sites.
• Melhorar UX e UI dos vários sites.

ANÁLISE SWOT

• Investir na otimização para SEO.
• Investir num plano de marketing global.
• Aumentar canais e frequência de comunicação online.
• Melhorar publicidade online (melhorar ROI).
• Fazer testes A/B para aumentar conversão na loja de e-commerce.
• Investir num comercial para entrar nas escolas “CASIO” e aumentar o universo de consumidores.
• Pensar em expandir o produto oferecido a outras marcas de calculadoras gráficas.
• Melhorar proposta de valor única de maneira a não ter de descer o preço tão radicalmente.

AMEAÇAS
• Calculadoras
• Aumento do número de empresas que vendem as calculadoras gráficas.
• Concorrência muito agressiva de preços.
• Comerciais da CASIO que visitam escolas Texas Instruments para conversão.
• Outros equipamentos
• Concorrência de outras marcas bem cimentadas no mercado.
• Concorrência mais destacada em SEO.
• Lojas online da concorrência mais user friendly.
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5. MARKETING MIX

MARKETING MIX

PRODUTO – MARCAS REPRESENTADAS

Calculadoras gráficas, cientificas e
financeiras, software e sistemas de aquisição
de dados

Calculadoras gráficas, cientificas
e financeiras

Modelos anatómicos e simuladores médicos
para Biologia

Modelos anatómicos para Biologia

Sistemas de aquisição de dados, software e
equipamento de laboratório

Grande variedade de equipamentos para
laboratórios

Equipamentos e vidraria para
laboratórios de Química e Biologia.

Modelos anatómicos e vários equipamentos
para laboratórios

Equipamentos profissionais e
semi-profissionais de leitura de
dados

Grande variedade de equipamentos para
laboratórios
Microscópios para laboratórios de Ciências

Outras marcas como a Open Data e Jolly para materiais de escritório como etiquetadoras,
ink rollers, display a sua vez, etiquetas e dispensadores de senhas e Citizen e Casio para
calculadoras de secretária.

PRODUTO - MARCAS REPRESENTADAS
Equipamento

Principais compradores

Garantia

Exclusividade em
Portugal?

Calculadoras gráficas/Cientificas/Financeiras/Software e
acessórios.

Professores e estudantes,
revenda

3 anos

Não

Sistemas de aquisição de dados.

Escolas

3 anos

Vernier

Sistemas de aquisição de dados, software e equipamento de
laboratório.

Escolas

2 anos

Sim

Altay Scientific

Modelos anatómicos e vários equipamentos para
laboratórios.

Escolas

2 anos

Não

HP

Calculadoras gráficas, cientificas e financeiras.

Professores e estudantes,
revenda

2 anos

Não

EDULAB

Grande variedade de equipamentos para laboratórios.

Escolas

2 anos

Não

Hanna Instruments

Equipamentos profissionais e semiprofissionais de leitura de
dados.

Escolas

2 anos

Não

Erler-Zimmer

Equipamentos profissionais e semiprofissionais de leitura de
dados.

Escolas

2 anos

Não

ISOLAB

Equipamentos e vidraria para laboratórios de Química e
Biologia.

Escolas

2 anos

Não

Optika

Grande variedade de equipamentos para laboratórios
Microscópios para laboratórios de Ciências.

Escolas

2 anos

Não

GPI Anatomicals

Modelos anatómicos para Biologia.

Escolas

2 anos

Não

Open Data, Jolly, Casio e
Citizen

Equipamento de escritório.

Revenda

2 anos

Não

MARKETING MIX

Marca

Texas Instruments

Não

Nota: nos clientes de revenda coloco aqueles que fazem stock e por isso encomendam regularmente à Dismel. No entanto à sempre encomendas pontuais da
revenda de outros equipamentos quando por exemplo respondem a concursos públicos ou têm consultas de escolas.

PRODUTO – VOLUME DE FATURAÇÃO – TODOS OS PRODUTOS
Calculadoras gráficas p/ ensino (3º ciclo e secundário) e acessórios

MARKETING MIX

(Texas Instruments)

Sistemas de aquisição de dados
(Vernier, Texas Instruments)

Equipamento de laboratório
(Altay Scientific, EDULAB, ISOLAB, Optika)

Material de escritório
(Open Data, Jolly)

Outras calculadoras
(Texas Instruments, HP, Casio, Citizen)

Modelos anatómicos
(Altay Scientific, GPI
Anatomicals,Erler-Zimmer,
Optika, EDULAB )

Quota de faturação no total de faturação da
Dismel.

Sistemas
profissionais
(Hanna Instruments)

PRODUCT VOLUME DE FATURAÇÃO – CALCULADORAS GRÁFICAS TEXAS INTRUMENTS

TI-Nspire CX II-T

MARKETING MIX

(Texas Instruments)

TI-84 Plus CE-T
(Texas Instruments)

TI-Nspire CX CAS II-T
(Texas Instruments)

Ti-84 Plus
(Texas Instruments)

Ti-82 Stats
(Texas Instruments)

Quota de faturação no total de faturação da
Dismel.

PRODUTO
• Assistência técnica gratuita.
• Disponibilidade imediata.
• Apoio ao cliente no pós venda.

MARKETING MIX

• Portes gratuitos.
• Envio imediato e recebimento em 24 horas.
• Acessórios exclusivos (bateria + carregador).
• Manual de instruções em Português.
• Software e SO em Português.
• 15 dias para período de devolução.

PROMOÇÃO
CANAIS DIGITAIS
• Campanhas no Google Ads.
• Agregadores (KuantoKusta).
• Newsletters para escolas e professores.

• Newsletters (outros).
• Catálogo online.
• Participação em grupos do Facebook (apenas para os Palops).
• Grupo da Dismel do Facebook (apenas para os Palops).

PREÇO
• Calculadoras:
• Preço elástico.
• Portes gratuitos acima de um determinado valor.

MARKETING MIX

• Comoditização do preço - seleção baseada no preço, o cliente não entende os fatores diferenciadores entre os vendedores.
• Adaptabilidade - resposta constante ao mercado para ter os preços mais baixos.
• Downward pressure: existe uma pressão constante para baixar os preços devido a agregadores (como o kuantokusta).
• Outros equipamentos
• Preço inelástico
• Portes gratuitos para as escolas

CANAIS TRADICIONAIS
• Pagamentos por transferência bancária, Multibanco e numerário.

CANAIS DIGITAIS
• Pagamentos por Ref MB, MBWay, Cartão de Crédito.
• Pagamento por Paypal.

LOCAL

MARKETING MIX

CANAIS TRADICIONAIS
• Loja física.
• Encomendas por telefone.

CANAIS DIGITAIS
• Lojas online.
• Plataforma Kuantokusta.
• Google shopping.

PESSOAS
• Pessoal da assistência técnica/armazém para apoio técnico (hardware).

MARKETING MIX

• 1 Consultor Educacional para assistência técnica especializada.

CANAIS TRADICIONAIS
• Atendimento e apoio técnico por telefone e presencial. Apenas um número é divulgado online.
Internamente é feito o reencaminhamento.

CANAIS DIGITAIS
• Emails de cada departamento e personalizados divulgados nos principais canais digitais para seleção
à prior.

• Chat online para contato.
• Uma empresa em outsourcing para gestão do marketing digital.

PROCESSO
CANAIS TRADICIONAIS

MARKETING MIX

O cliente escolhe o canal preferido de contato
• Email
• Cliente geralmente envia email para endereço geral onde é reencaminhado para o endereço
correto, ou envia email diretamente para o departamento em questão.
• Chat
• Cliente contata através de chat, ou deixa mensagem na plataforma de chat.
• Telefone
• Cliente geralmente liga para um número geral onde é reencaminhado para a extensão
necessária ou diretamente para o departamento em questão.

CANAIS DIGITAIS
Loja e-commerce
• Sem necessidade de registo.
• O cliente recebe um email automático nas seguintes situações:
• Compra.
• Pagamento.
• Envio.
• Cancelamento.

EVIDÊNCIA FÍSICA
CANAIS TRADICIONAIS

MARKETING MIX

• Loja física

CANAIS DIGITAIS
• Website da Dismel (https://www.dismel.pt)
• Loja de e-commerce (https://calculadoras.dismel.pt)
• Plataforma de procura de produtos (https://loja.dismel.pt)
• Página de kits para ciências (https://kits.dismel.pt)
• Página do Facebook (https://www.facebook.com/dismelportugal )
• Canal do youtube (https://www.youtube.com/user/DISMELpt )
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6. ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA

INTRODUÇÃO
Sendo a Dismel uma empresa de venda exclusivamente online, os concorrentes da Dismel são também marcas que têm uma forte presença online.

ANÁLISE DA
CONCORRÊNCIA

É preciso no entanto analisar qual o tipo de concorrência:
• Como já foi dito anteriormente, as calculadoras Texas Instruments têm o seu maior competidor nas calculadoras CASIO, porém as calculadoras são na maioria
das vezes aconselhadas pelas escolas ou pelo professor. Sendo assim, é perfeitamente possível dividir as escolas Nacionais como escolas “CASIO” e escolas
“Texas Instruments”. Mudar uma escola CASIO para uma escola Texas Instruments é um processo moroso e muitas vezes infrutífero. Daí que os concorrentes
da Dismel são na realidade quem vende calculadoras Texas Instruments e não quem vende calculadoras CASIO. O aluno quando procura uma calculadora
gráfica já procura uma marca especifica.

Irão assim ser analisadas as marcas que mais concorrência online fazem à Dismel. No entanto existem outras duas marcas que estando muito próximas da Texas
Instruments (têm referência na página da marca) e tendo preços muito mais competitivos, não têm presença relevante online e por isso não são competição
relevante:
• www.texasinstruments.ot
• www.calcuso.pt
Ainda como nota há que salientar a loja online da própria marca Texas Instruments (https://education.ti.com/pt/comprar/loja-online-professor), que sendo
apenas para aquisição de calculadoras por professores com a apresentação de comprovativo não faz sobreposição com o público alvo da Dismel.

Publicidade
Publicidade online

Google shopping, Search

Publicidade offline

Não

ANÁLISE DA
CONCORRÊNCIA

Vendas online
Loja online

https://calculadoras.dismel.pt

Presença em agregadores

Sim

Métodos de pagamento

Cartão de crédito, MBWay, MB e envio à cobrança

Devoluções

Prazo de 14 dias, pagamento dos portes pelo cliente

Pagamento a prestações

Não

Portes de envio gratuitos

Sim, para compras acima de 100€

Várias modalidade de entrega

Entrega ao domicilio

Prazo de entrega

24 a 48 horas
Presença online

Redes sociais

Facebook

Registo em newsletters

Não

Outros
Presença offline
Loja física

Sim

Presença em encontros e feiras do setor

Sim

Proximidade com alunos e professores (visitas a escolas/formações)

Formações esporádicas

Horário alargado

Não
Outros

Notoriedade da marca (estimativa de 1-10)

3

Período da garantia

3 anos

Capacidade financeira para baixar preços

Baixa

Catálogo online

Sim

Apoio ao cliente

Chat, telefone, email.

Publicidade
Publicidade online

Google shopping, display, search ads, Facebook, Instagram, Messenger,
Facebook audience Network

Publicidade offline

Sim

ANÁLISE DA
CONCORRÊNCIA

Vendas online

Loja online

https://www.radiopopular.pt/

Presença em agregadores

Sim

Métodos de pagamento

Cartão de crédito, Mbnet, MB, Transf. Bancária, cartão RP-ON

Pagamento a prestações

Sim (RP-ON)

Portes de envio gratuitos

Não (apenas para grandes eletrodomésticos)

Várias modalidade de entrega

Entrega ao domicilio, levantamento na loja

Prazo de entrega
Presença online
Redes sociais

Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Pinterest, Ticktock

Registo em newsletters

Sim

Outros
Presença offline
Loja física

Sim em vários sítios

Presença em encontros e feiras do setor

Não

Proximidade com alunos e professores (visitas a escolas/formações)

Não

Horário alargado

Sim
Outros

Notoriedade da marca (estimativa de 1-10)

8

Período da garantia

2 anos

Capacidade financeira para baixar preços

Elevada

Catálogo online

Sim: https://www.yumpu.com/kiosk/radiopopular

Apoio ao cliente

Telefone, formulário

Publicidade
Publicidade online

Google shopping, display, search ads, Facebook, Instagram, Messenger,
LinkedIn

Publicidade offline

Sim

ANÁLISE DA
CONCORRÊNCIA

Vendas online

Loja online

https://www.worten.pt/

Presença em agregadores

Sim

Métodos de pagamento

Cartão de crédito, cartão universo, MB, MBWay, Paypal

Pagamento a prestações

Sim (cartão universo)

Várias modalidade de entrega

Entrega ao domicilio, levantamento em loja

Portes de envio gratuitos

Sim, a partir de 49,90€

Prazo de entrega

Média 1-3 dias uteis nas calculadoras
Presença online

Redes sociais

Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Twitch, LinkedIn

Registo em newsletters

Sim

Outros
Presença offline
Loja física

Sim em vários sítios

Presença em encontros e feiras do setor

Não

Proximidade com alunos e professores (visitas a escolas/formações)

Não

Horário alargado

Sim
Outros

Notoriedade da marca (estimativa de 1-10)

10

Período da garantia

2 anos

Capacidade financeira para baixar preços

Elevada

Catálogo online

Sim

Apoio ao cliente

Telefone, formulário

Publicidade
Publicidade online

Google shopping, display, search ads

Publicidade offline

Sim

ANÁLISE DA
CONCORRÊNCIA

Vendas online

Loja online

https://www.fnac.pt/

Presença em agregadores

Sim

Métodos de pagamento

Cartão de crédito, MB, cartão Fnac, Paypal

Pagamento a prestações

Sim (cartão Fnac)

Portes de envio gratuitos

Sim a partir de 15€ para aderentes.

Várias modalidade de entrega

Entrega ao domicilio, rede pickup, loja

Prazo de entrega

Várias modalidades com custos variados
Presença online

Redes sociais

Facebook, Instagram, Twitter, Youtube

Registo em newsletters

Sim

Outros
Presença offline
Loja física

Sim em vários sítios

Presença em encontros e feiras do setor

Não

Proximidade com alunos e professores (visitas a escolas/formações)

Não

Horário alargado

Sim
Outros

Notoriedade da marca (estimativa de 1-10)

10

Período da garantia

2 anos

Capacidade financeira para baixar preços

Elevada

Catálogo online

Sim

Apoio ao cliente

Telefone, formulário, bubble de ajuda (pesquisa)

Publicidade
Publicidade online

Google display, search ads, Facebook, Instagram, Messenger, LinkedIn

Publicidade offline

Sim

ANÁLISE DA
CONCORRÊNCIA

Vendas online

Loja online

https://www.staples.pt/

Presença em agregadores

Sim

Métodos de pagamento

Cartão de crédito, MB, Paypal. Transferência bancária

Pagamento a prestações
Portes de envio gratuitos

Sim a partir de 20€.

Várias modalidade de entrega

Entrega ao domicílio, levantamento em loja

Prazo de entrega

24 horas
Presença online

Redes sociais

Facebook, Instagram, LinkedIn, Instagram

Registo em newsletters

Sim

Outros
Presença offline
Loja física

Sim em vários sítios

Presença em encontros e feiras do setor

Não

Proximidade com alunos e professores (visitas a escolas/formações)

Não

Horário alargado

Sim
Outros

Notoriedade da marca (estimativa de 1-10)

9

Período da garantia

2 anos

Capacidade financeira para baixar preços

Elevada

Catálogo online

Sim

Apoio ao cliente

Telefone, fax, email, chat, correio

Publicidade
Publicidade online

Google search, Facebook, Instagram, Messenger

Publicidade offline

Sim

ANÁLISE DA
CONCORRÊNCIA

Vendas online

Loja online

https://www.mediamarkt.pt/

Presença em agregadores

Sim

Métodos de pagamento

Cartão de crédito/débito, MB, Paypal

Pagamento a prestações

Sim

Portes de envio gratuitos

Não

Várias modalidade de entrega

Entrega ao domicilio, levantamento em loja

Prazo de entrega

24 horas
Presença online

Redes sociais

Facebook, Instagram, Youtube

Registo em newsletters

Sim

Outros
Presença offline
Loja física

Sim em vários sítios

Presença em encontros e feiras do setor

Não

Proximidade com alunos e professores (visitas a escolas/formações)

Não

Horário alargado

Sim
Outros

Notoriedade da marca (estimativa de 1-10)

7

Período da garantia

2 anos

Capacidade financeira para baixar preços

Elevada

Catálogo online

Sim

Apoio ao cliente

Telefone, email, formulário, Messenger, twitter
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7. CANAIS DIGITAIS

CANAIS DIGITAIS

EARNED/PAID/OWNED MEDIA

Reviews
Word of Mouth
Conteúdo partilhado
GUC (generated user content)
Conteúdo partilhado
Comentários em grupos
Comentários em fóruns
Influencers

Anúncios PPC
Anúncios Google shopping
Retargeting
Remarketing
Anúncios em social média
Promoção de conteúdo nas redes sociais
Agregadores

EARNED
MEDIA

PAID
MEDIA

OWNED
MEDIA
Facebook
Lojas de e-commerce
Websites
Páginas do Facebook
Grupo de discussão no Facebook (Palops)
Newsletters

CANAIS
Canal

Status

Notas

CANAIS DIGITAIS

Websites
www.dismel.pt

Implementado

Site institucional. Versão servida em requisição vinda de computador.

mobile.dismel.pt

Implementado

Site institucional. Versão servida em requisição vinda de um dispositivo mobile.

kits.dismel.pt

Implementado

Site de kits de laboratório.
Loja de e-commerce

loja.dismel.pt

Implementado

Loja com todos os produtos da Dismel.

calculadoras.dismel.pt

Implementado

Loja dedicada a calculadoras gráficas e acessórios.
Outros

Newsletters

Implementado

Newsletters enviadas com pouca regularidade.

Grupos

Implementado

Implementado no Facebook para PALOPS (ver redes sociais). Sem atividade.

Blog

A implementar

App

A implementar
Redes Sociais

Facebook

Implementado

Facebook apenas disponível nos países dos PALOPS. Facebook pixel não implementado.

Facebook

Implementado

Facebook para o mercado Nacional. Facebook pixel não implementado.

Instagram

A implementar

LinkedIn

A implementar

Youtube

Implementado

Apenas serve como repositório
Publicidade paga

Google shopping

Implementado

Para o canal calculadoras.dismel.pt

Google Search Ads

A implementar

Kuantokusta

Implementado

Links para o canal mobile.dismel.pt

Facebook Ads

A implementar

Implementar para a página de Facebook para Portugal.
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TERESA
Nome
• Teresa (Estudante)
Idade:
• 18
Localidade:

PERSONAS

• Lisboa
Escolaridade:
• Ensino Secundário (11º ano)
Profissão:
• Estudante

Família:

Onde estamos?
•
Escolas
•
Redes sociais

• Vive em casa dos pais,
• Tem um irmão mais novo
Hobbies e interesses
• Música Hip Hop
• Conviver com os amigos
• Ginásio
Pegada digital
• Facebook
• Instagram
Principais objetivos e desafios
• Quer entrar em Veterinária e precisa de uma boa nota a Matemática por causa da média.
Como pode a minha empresa ajudá-la

• Oferta de calculadoras gráficas, da última geração, autorizadas pelo Ministério da Educação para os exames do ensino secundário.
• Oferta de conteúdo como tutoriais, reviews.
• Oferta de valor acrescentado no produto (garantia, portes gratuitos, etc…).

TERESA – JORNADA DO CONSUMIDOR
Atenção
• Contato com os professores
• Os professores alertam, no inicio do ano letivo, da necessidade de ter uma calculadora gráfica para os exames nacionais.
• Acesso na escola à lista de calculadoras autorizadas pelo Ministério da Educação.

PERSONAS

Interesse
• Os estudantes falam entre si das calculadoras possíveis.
• Redes Sociais
• Interações entre os estudantes (comentários de posts, chats).
• Partilha de posts relativos a calculadoras gráficas.
• Participação em grupos de discussão.
• Outros
• Procura de mais informação em fóruns.
• Procura de reviews, especificações e outra informação no Google.

Desejo
• Comportamento de grupo: deseja a calculadora que o grupo vai comprar.
• Tem informação da melhor calculadora para colocar cábulas e jogar jogos para passar o tempo nas aulas.
• Redes Sociais
• Interações entre estudantes (comentários, chats).
Redes Sociais
• Aparecem posts relativos a calculadoras gráficas (display, orgânico, partilhas).
Ação
Passam informação aos Pais (lista de calculadoras ou modelo especifico) para comprarem a calculadora.

JOANA
Nome
• Joana (Mãe)
Idade
• 45

PERSONAS

Localização
• Porto
Escolaridade
• Ensino Superior

Profissão
• Contabilista
Família

Onde estamos?
•
Redes sociais

• Divorciada. Tem 2 filhos que frequentam o ensino secundário.
Hobbies e interesses
• Ver séries no Netflix
• Viajar
Pegada digital
• Facebook
Principais objetivos e desafios
• As finanças são o maior problema. Com duas crianças em idade de utilizarem uma calculadora gráfica, procura comprar a calculadora mais
barata mas, ao mesmo tempo, não quer prejudicar os estudos dos filhos com uma opção errada.
Como pode a minha empresa ajudá-la
• Com conteúdos comparativos e esclarecedores, podemos ajudar esta mãe a tomar a melhor decisão com confiança, ou seja, a melhor relação
qualidade/preço.
• Divulgação de promoções e das nossas ofertas de valor.

JOANA - JORNADA DO CONSUMIDOR
Atenção
• É passada pelos filhos a informação de que necessitam de uma calculadora gráfica para a escola, já que estes também foram informados pelos
professores.
Interesse

PERSONAS

Word-of-mouth
• Fala com outros pais sobre este assunto, quer presencialmente quer através de redes sociais.
Desejo
• Após consulta online depara-se com a melhor oferta de valor quer pelo preço, quer pelo conteúdo e suporte oferecidos que podem fazer a
diferença na vida escolar dos filhos.
Ação
• Com base na informação recolhida efetua a compra da calculadora.

PEDRO (Influencer)
Nome
• Pedro (Professor)
Idade
• 35
Localização

PERSONAS

• Setúbal

Escolaridade
• Ensino Superior
Profissão
• Professor de Matemática (ensino secundário)
Família
• Casado com 2 filhos.

Onde estamos?
•
Escolas
•
Eventos
•
Formações e webinars
•
Redes sociais

Hobbies e interesses
• Cinema
• Ler
• Viajar
Pegada digital
• Facebook
• LinkedIn

Principais objetivos e desafios
• Aprender a trabalhar bem com as calculadoras gráficas, já que, além de ter vários modelos e marcas para dominar, os alunos facilmente estão
à frente dele na utilização das calculadoras. Infelizmente não tem muito tempo para despender com a aprendizagem das mesmas.
Como pode a minha empresa ajudá-la
• Através de conteúdo demonstrativo e didático, como vídeos e tutoriais, que vão de encontro a uma aprendizagem rápida e eficaz.
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9. INFLUENCERS

INFLUENCERS

INSIGHT

Os professores influenciam

os alunos
na marca das calculadoras a comprarem
e os pais é que decidem onde as compram!

INFLUENCERS

DIFERENCIAÇÃO

Professores

• Influencer

Estudantes

• Influencer
• Consumidor

Pais de
estudantes

• Decisor

QUEM INFLUÊNCIA QUEM?

INFLUENCERS

Professores

Os professores influenciam os estudantes no ato da informação da necessidade das
calculadoras para o ano letivo. As escolas “Texas Instruments” recomendam esta marca.
Podem também funcionar como influenciadores para a Dismel, através de uma campanha de
branding atrativa que mostre que a empresa representa um valor acrescentado em relação à
concorrência, quer em termos de preço quer com conteúdos para a vida académica dos alunos.
Sendo muitos professores pais de adolescentes em idade escolar, são também decisores na
compra de calculadoras para os seus filhos.

Estudantes

Pais de
estudantes

Os estudantes influenciam-se a si próprios através do passa palavra ou através das redes sociais,
podendo a Dismel potenciar estes fatos através de uma campanha de branding agressiva nas
redes sociais (Facebook, Instagram e Youtube) .
São também os estudantes que podem influenciar os pais, se acharem que a Dismel representa
um valor acrescentado em relação aos outros vendedores.

INFLUENCER OUTREACH (PROFESSORES)
Quem?

INFLUENCERS

• Professores do 3º ciclo do ensino básico e ensino secundário de
Matemática e Ciências.

• Monitorização de comentários negativos nos fóruns e grupos do
facebook com resposta imediata se possível.
• Participação em fóruns específicos onde os professores participam.

Procura:

• Participação em grupos específicos do Facebook.

• Visita de comercial (a contratar) para uma relação um-para-um.

• Sponsor de eventos ligados à área da Matemática e Ciências.

• Participações em encontros de professores como por exemplo o
ProfMat.
• Pesquisa de blogs e canais de youtube de professores da área de
Matemática e Ciências, oferecendo conteúdos relevante a estes.
• Pesquisa em contas das redes sociais dos professores mais relevantes.
Atividades para angariação:
• Oferta de formações nas escolas.
• Newsletters (através da base de dados da Dismel) com material
relevante para os professors divulgarem aos alunos (por exemplo
material do blog como tutoriais, e-books, etc…)
• Webinars.
• Compras em grupo para os alunos com descontos, organizadas pelos
professores.
• Divulgação por meios online (blog, newsletter, website, redes sociais) e
offline (material impresso como flyers ou catálogos) de material
relevante para os professores de Ciências e Matemática, com material
por exemplo relacionado com as atividades laboratoriais (aquisição de
dados com sensores e com as calculadoras gráficas).
• Divulgação de material relevante (e-books, tutoriais, novidades e outros)
a bloggers e youtubers (professores).

Onde estamos?
•
Escolas
•
Redes sociais
•
Eventos
•
Formações e
webinars

INFLUENCER OUTREACH (ESTUDANTES)
Quem?
• Estudantes do 3º ciclo do ensino básico e ensino secundário.
Alcançar:

INFLUENCERS

• Participação em fóruns especificos ondes os estudantes estão presentes.
• Investigar contas do Facebook em alunos do 3º ciclo do ensino básico e secundário cujos proprietários possam ter um nicho a
influenciar.

• Pesquisa de youtubers e bloggers entre 14 e 18 anos.
Atividades para angariação:
• Newsletters.
• Comentários em posts de contas relevantes.
• Monitorização de comentários negativos e resposta imediata se possivel.
• Participação em fóruns específicos que os alunos frequentam.
• Participação em grupos específicos do Facebook.
• Oferta de conteúdo (e-books, tutoriais e outros).

Onde estamos?
•
Escolas
•
Redes sociais
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GOOGLE MY BUSINESS

PERFIL

COMENTÁRIOS

GOOGLE MY BUSINESS

Por classificação mais alta

Por classificação mais baixa

Por mais recentes

ESTATÍSTICAS

GOOGLE MY BUSINESS

Descobertas do perfil através de pesquisa no Google

Onde os clientes vêm a nossa empresa

Ações do cliente no perfil

Pedidos de direções (a roxo mais escuro estão as TOP 3)

ESTATÍSTICAS

GOOGLE MY BUSINESS

Dias com mais chamadas telefónicas através do perfil

Dia com mais visitas físicas

GOOGLE MY BUSINESS

ANÁLISE – FUNCIONALIDADES DO PERFIL

Funcionalidade

Estado

A fazer

Mensagens

Não estão ativas

Ativar mensagens

Capa

Não existe imagem

Colocar imagem

Interior

Não existe imagem

Vídeo

Não existe vídeo

Colocar imagem

Produtos

Não existem

Colocar produtos mais importantes

Publicações

Não existem

Colocar publicações, por exemplo promoções.

Descrição da empresa

Não existe

Importante colocar descrição da empresa com keywords
relevantes

Responder a críticas

Nenhuma resposta

É essencial interação com as críticas.

Colocar imagem

GOOGLE MY BUSINESS

CONCLUSÃO

• A maior parte das pessoas encontra o nosso perfil através da procura direta pelo nome da empresa. De maneira a aumentarmos a relevância de outras
procuras, como por produto ou marca, devemos utilizar a funcionalidade da descrição da empresa, com keywords relevantes para estas procuras.
• A maior parte das pessoas utiliza o perfil do My Business para ir diretamente para o website da Dismel ou para ligar diretamente à Dismel. Em comparação
não existem muitas pessoas a procurar as direções, sendo tal compreensível, já que a Dismel funciona basicamente em vendas online onde por norma não
existe muito contato presencial.
• Vemos também que a funcionalidade de chamadas pelo perfil da Dismel é bastante utilizada, algo que não era do conhecimento da empresa.
• Em relação aos outros gráficos, são estatísticas que não me parecem ter muita relevância para a compreensão do funcionamento da empresa ou uma sua
otimização. No entanto são inseridos neste trabalho por serem dados com algum valor em termos do conhecimento do cliente.
• Em relação aos comentários dos clientes, é necessário uma maior consciencialização de que estes comentários existem e que podem denegrir a imagem da
empresa. Apesar da pontuação média ser boa, é essencial que no dia a dia da interação da Dismel com os clientes esta realidade esteja sempre presente.
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INFLUENCER OUTREACH E
LINKBUILDING

INTRODUÇÃO
Que recursos podemos utilizar para influencer outraching e para construção de backlinks relevantes?
Esta secção faz um levantamento dos influenciadores e sites mais importantes para alcançar estes objetivos.
No final desta secção encontra-se uma levantamento de backlinks dofollow no Ahrefs, baseado em várias palavas chave relevantes inseridas no Content
Explorer. Este levantamento mais exaustivo pode ser utilizado como 2ª linha na obtenção de novas ideias para contato.
Serão ainda tratadas estratégias de influencer outreach e linkbuilding baseadas nos recursos analisados.
De notar que os influencers encontrados através do site influence.co são menos específicos mas com uma grande audiência, estando no entanto em idade
de utilização de uma calculadora gráfica, podendo assim ser uma excelente aposta se conseguirem integrar o nosso conteúdo nos seus canais.
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1. RECURSOS

RESUMO
Separador

O quê?

Análise efetuada

•

RECURSOS

Professores - Facebook

Professores conhecidos da Dismel e
posts descobertos após procura no
Facebook por palavras chave relevantes

•
•

•

Professores - Instagram

Professores - Explicadores

Posts descobertos após procura de
hashtags relevantes.

Website com vários explicadores.

•

•

Para quê?

Contas (seguidores, publicações, frequência
de publicações, data da última publicação)
Historial de posts (likes, comentários e
partilhas) na conta.
Engagement com utilizadores conhecidos
(Texas Instruments Portugal, Casio e
professores conhecidos da Dismel).

•

Influencer outreach

Análise de contas (seguidores, publicações,
frequência de publicações, data da última
publicação.
Historial de posts (likes, comentários e
partilhas).

•

Influencer outreach

•

Influencer outreach

Pontuação e número/tipo de comentários.

Estratégias

•

Oferta de conteúdo para
partilha.

•

Oferta de conteúdo para
partilha.

•

Oferta de conteúdo para
partilha.
Informação de promoções

•

Professores - Websites

Procura no Google de websites de
professores de matemática.

•

•
Professores- Blogs

Procura no Google de blogs de
professores de matemática.

•

•
Estudantes - Youtube

Procura por palavras chave relevantes.

Análise de tráfego, nº de backlinks e Domain
ranking.
Análise de tráfego/nº de backlinks e Domain
ranking
Análise de frequência de posts, data do
último post, comentários (engagement).

Análise de subscritores/visualizações/nº de
vídeos/frequência de colocação de vídeos,
data do último vídeo.

•

Influencer outreach

•

Link building

•

Influencer outreach

•

Link building

•

Influencer outreach

•

Oferta de conteúdo para
partilha.

•

Pedido para partilhar links

•

Oferta de conteúdo para
partilha.

•

Pedido para partilhar links

•

Oferta de uma calculadora
gráfica.
Pagamento de uma
comissão.
Oferta de conteúdo.

•
•

RESUMO
Separador

O quê?

Análise efetuada

Para quê?

Estratégias
•

Estudantes – Influence.co

Influencers adolescentes, off topic, com
muito engagement, que podem ser
contatados para branding da marca.

•
•

Análise por ordem de engagement.

Influencer
outreach

•

RECURSOS

•

Pais – Influence.co

Grupos - Facebook

•

Grupos relevantes para as palavras chave
utilizadas.

•

Procura no Google por fóruns relevantes
para as palavras chave relevantes.

Fóruns

•

Pais em idade de terem filhos
adolescentes, off topic, com muito
engagement, que podem ser contatados
para branding da marca.

Outros sites relevantes

Sites de entidades que a Dismel tem
histórico de parcerias.

AHREFS – Contente Explorer
/ Backlinks

Vários links após análise no ahrefs. Ver
separador para mais especificações.

•
Análise por ordem de engagement

Influencer
outreach

•

•
•

•

Análise de tráfego, nº de backlinks e Domain
ranking.
Engagement (comentários).

Oferta de uma calculadora
gráfica.
Pagamento de uma
comissão.
Oferta de conteúdo.

Influencer
outreach
Brand awareness

•

Comentários relevantes e
em contexto com link para
artigos do blog.

•

•

Descobrir
influenciadores
Brand awareness

Comentários relevantes e
em contexto com link para
artigos do blog.

•

Link building

•

Patrocínios

•

Influencer
outreach
Link building
Brand awareness

•

Dependendo do objetivo
seguir estratégias já
esplanadas.

Nº de membros
•

•

Oferta de uma calculadora
gráfica.
Pagamento de uma
comissão.
Oferta de conteúdo.

•

•
•

Keywords e hashtags relevantes para procura: calculadoras gráficas, TI-Nspire, TI-84 plus, professores matemática, matemática

RECURSOS

PROFESSORES - FACEBOOK

RECURSOS

PROFESSORES - INSTAGRAM

PROFESSORES - EXPLICADORES

RECURSOS

https://www.superprof.pt/s/matematica,Portugal,,,1.html

https://www.superprof.pt/

PROFESSORES - WEBSITES

RECURSOS

√ Links dofollow

https://recursos-para-matematica.webnode.pt/

PROFESSORES - BLOGS
√ Links dofollow

RECURSOS

√ Links dofollow

https://profslusos.blogspot.com/

√ Links dofollow

http://theblogteacher.blogspot.com/

http://ocantinhodaeducacao.blogspot.com/

RECURSOS

ESTUDANTES - YOUTUBE

https://www.youtube.com/c/BAMCANAL/featured

https://www.youtube.com/channel/UCcVcW_oVBSkr9damECEV4Xg

OUTROS - YOUTUBE

https://www.youtube.com/c/matematicaPT/featured

https://www.youtube.com/channel/UC5RV_s1Jh-jQI4HfexEIb2Q

https://www.youtube.com/channel/UC5c66xEDYKZVSgmwRk_ANow

ESTUDANTES – INFLUENCE.CO

Idade: 13-21
Ordem: por engagement rate

RECURSOS

https://influence.co

PAIS – INFLUENCE.CO

Idade: 13-21
Ordem: por engagement rate

RECURSOS

https://influence.co

RECURSOS

GRUPOS - FACEBOOK

https://www.facebook.com/groups/690711197673660

https://www.facebook.com/groups/profsmateciencias

https://www.facebook.com/groups/919756885090053

https://www.facebook.com/groups/101246996706485

https://www.facebook.com/groups/690711197673660
https://www.facebook.com/groups/162472293861609

https://www.facebook.com/groups/EuExplico
https://www.facebook.com/recursos.para.matematica

https://www.facebook.com/groups/eLearningApoio

DIRETÓRIOS, LISTAS E AGREGADORES

Backlink para:

www.dismel.pt

√ Links dofollow

calculadoras.dismel.pt

RECURSOS

√ Links dofollow

https://www.kuantokusta.pt/
https://www.pai.pt/

√ Links dofollow

http://laboratoriosescolares.net/pt-pt/organizacao/fornecedores

RECURSOS

FÓRUNS

https://uniarea.com/forum/index.php
https://forum.zwame.pt/
Categorias: https://forum.zwame.pt/forums/digital-life.64/

Categorias:
• https://uniarea.com/forum/index.php?forums/ensino-b%C3%A1sico.107/
• https://uniarea.com/forum/index.php?forums/ensino-secund%C3%A1rio.75/
• https://uniarea.com/forum/index.php?forums/exames-nacionais-e-provas-deingresso.69/

√ Links dofollow

https://pt.quora.com/
http://forum.pplware.com/
Categorias: http://forum.pplware.com/forumdisplay.php?fid=15

Categorias:
• https://pt.quora.com/topic/Educa%C3%A7%C3%A3o
• https://pt.quora.com/topic/Calculadoras

RECURSOS

OUTROS SITES RELEVANTES

https://www.spf.pt/
https://www.casadasciencias.org/

https://www.apm.pt/

AHREFS – CONTENT EXPLORER / BACKLINKS
ANEXO: ANEXO 7-CONTENT-EXPLORER.xlsx

CONTENT EXPLORER

RECURSOS

• calculadora gráfica

BACKLINKS
• backlinks - casio-calculadoras

• Procurar por: calculadora gráfica AND calculadora grafica
AND calculadoras gráficas AND calculadoras gráficas

• http + https: casio-calculadoras.com

• Filtro 1 no campo “Content URL”

• Ordenação por URL Rating

• Ordenação por tráfego
• calculadora gráfica - titulo
• Procurar por: calculadora gráfica AND calculadora grafica
AND calculadoras gráficas AND calculadoras gráficas
• Filtro 1 no URL
• Filtro “calculadora gra” no campo “Content Title”
• Ordenação por tráfego
• ti-nspire

• Type: Domain
• backlinks - numworks
• http + https: numworks.com
• Type: Domain
• Ordenação por URL Rating
• backlinks – conc

1.
• http + https: www.worten.pt/escritorio-epapelaria/calculadoras

• Procurar por: ti-nspire

• Type: Prefix

• Filtro 2 no campo “Content URL”

• Ordenação por URL Rating

• Ordenação por tráfego

2.

Filtro 1 / Filtro 2
•

.br/

•

Staples

•

Worten

• Procurar por: ti-nspire

• http + https: www.radiopopular.pt/produto/calculadoragrafica-texas-ti-isp-cx-ii-t

•

Fnac

•

Radiopopular

• Filtro 2 no URL

• Type: URL

•

Castroeletronica

• Ordenação por tráfego

• Ordenação por: URL Rating

•

Education.ti

•

Numworks

•

Br/

•

brasil

•

hp.com (só filtro 1)

• Ti-nspire - titulo
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2. ESTRATÉGIAS DE LINKBUILDING

COMENTÁRIOS E GUEST POSTS
Blog
Comentários nos blogs mencionados:

ESTRATÉGIAS DE
LINKBUILDING

• Ler o artigo e as respostas ao artigo.
• Adicionar um comentário que responda ao artigo ou ao comentário de outro participante.
• Colocar apenas URL no corpo da resposta, se for em contexto e relevante para a resposta.
Blog
Guest posts
• Contatar blogs mencionados para escrever um post.
• Pedir a conhecidos/clientes/fornecedores/influencers se é possível escrever um post nos seus blogs
• Inserir sempre links para o nosso site/página nos posts que escrevemos.
Blog
Roubar links à competição
• Encontrar sites que competem connosco e que estão no topo de ranking do google.
• Analisar backlinks para estes sites.
• Ver quais os backlinks com mais Autoridade de URL.
• Contatar os donos desses sites, oferecendo conteúdo melhor para o mesmo link.

LINK BAIT
Blog

ESTRATÉGIAS DE
LINKBUILDING

•

•

Promover o conteúdo através do nosso site e redes sociais.

Conteúdo
•

Criar conteúdo de qualidade e relevante para o nosso nicho:

•

Encorajar os utilizadores a partilharem o conteúdo.

•

Top 10.

•

Tornar o processo de partilha o mais fácil possível.

•

How to.

•

Guias de iniciação.

•

Novidades.

•

Whitepaper.

•

Infográfico.

•

Downloads.

•

Widgets.

•

Relatórios de indústria.

•

Conteúdo que faz um influencer parecer bem à sua audiênc
(por exemplo que sustenta a sua opinião).

•

List posts.

•

Expert Posts.

•

Entrevistas.

Promover o nosso conteúdo em sites e blogs
•

Mandar emails ao donos dos sites/blogs que têm links
para estes conteúdos para dar a conhecer o nosso
conteúdo de qualidade.

www.dismel.pt, calculadoras.dismel.pt, kits.dismel.pt

Outros link baits
• Dar “medalhas” para menção nos sites:
• Cliente do mês (contatar a informar).
• Fornecedor do mês (contatar a informar).
• Dar produtos em troca de reviews com links para o nosso site.

OUTROS
www.dismel.pt
Google trends:

ESTRATÉGIAS DE
LINKBUILDING

• Descobrir menções à marca e contatar origem para colocar um link.
www.dismel.pt
Google my business
• Completar informação no perfil da Dismel.

Blog
Interagir com os fóruns
• Responder ajudando, colocando um link em contexto.
• Colocar link na assinatura/perfil.
www.dismel.pt, calculadoras.dismel.pt, kits.dismel.pt, loja.dismel.pt
Redes Sociais
• Apesar da maioria dos links nas redes sociais ser nofollow, a interação com os nossos posts conta como sinais para o Google e pode influenciar o nosso
posicionamento.
• Daí, ser importante ter presença nas redes sociais e ter muitas partilhas. Quanto mais partilhas, mais relevância tem o nosso conteúdo aos olhos do Google.
• É também importante colocar botões de partilha nas nossas páginas, relativos às várias redes sociais, de maneira a facilitar esta partilha pelos utilizadores da
página.
• Em relação aos links dofollow, concluo que a rede mais interessante de entre as analisadas é o LinkedIn, com links dofollow em abundância.

OUTROS
Blog

ESTRATÉGIAS DE
LINKBUILDING

• Relational linkbuilding: colocar links nos nossos posts para outros blogs:
• Por exemplo construir um post de blogs top (curated list).
• Contatar os donos dos blogs a informar que temos um link para o blog dele e pedir para retribuir.

www.dismel.pt
• Fazer doações a instituições de caridade e instituições não lucrativas. Pedir para colocarem o link da nossa página no site.
• Se formos a uma exibição como participantes/sponcer, pedir um link para o nosso site à organização.
• Pedir links nas páginas dos fornecedores da Dismel, para o nosso site.

Blog, www.dismel.pt
• Se alguém da empresa tiver um blog, pedir para colocar link para o nosso blog ou site.
• Se alguém der aulas numa universidade (que seja empregado da nossa empresa) pedir para colocar um link para o nosso site no seu perfil.
• Colocar links em pdfs e colocar em repositórios. Os pdfs são tratados pelo Google como páginas web.
Blog
• Utilizar Pingback & Traceback
• Ao colocar um link para outro post num blog, se este tiver Pingback ou Callback ativos é colocado neste post um comentário automático com um
link para o nosso post, se previamente autorizado.
• Criar reviews e contatar o site do produto/serviço a oferecer a nossa review.
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OBJETIVOS E KPIs

OBJETIVOS

Aumentar a notoriedade da marca

SMART
Aumentar o ROAS da loja de e-commerce em 15%, referente ao
período entre Outubro e Novembro, em comparação com o mesmo
período do ano anterior.

KPIs

OBJETIVOS E KPIs

Canal

KPI

Facebook e Instagram

Posts:
• Gostos, partilhas, comentários
• Alcance total, impressões
Página:
• Gostos de página, seguidores de página

Youtube

Vídeo:
• Impressões, visualizações, comentários, gostos, partilhas
Canal:
Subscritores

Newsletter

Taxa de entrega, taxa de rejeição, taxa de abertura, Taxa CTO (Click-to-Open ), taxa de cancelamento da
subscrição

Landing pages

Visualizações de página, sessões, taxa de alcance de objetivos/conversões, tempo médio na página, taxa
de rejeição

Blog

Visualizações de página, sessões, tempo médio na página, tráfego por canal, novos vs visitantes de
regresso

Websites

Novos utilizadores e utilizadores de regresso, sessões, taxa de rejeição, tempo médio na página, tráfego
por canal, páginas por sessão, visualizações de página

Lojas online

Cesto médio, taxa de conversão, ROAS, tempo médio na página, tráfego por canal

APP

Downloads, instalações, desinstalações, taxa de retenção/churn rate, sessões, tempo da sessão, intervalo
entre sessões
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CONTENT MARKETING

CONTENT MARKETING

INTRODUÇÃO
Para uma distribuição de conteúdos, pelo vários canais, equilibrada e eficaz, é necessário saber:
• Que tipos de conteúdos temos à nossa disposição?
• Quando os devemos distribuir (em que local da jornada do consumidor).
• Em que canais os vamos distribuir.
São estas questões resumidamente a abordar-se, tendo em conta os vários canais de distribuição possíveis, quer os atualmente implementados, quer
os que iremos implementar no futuro próximo.

CONTENT MARKETING

TIPO DE CONTEÚDOS
Competições:
• Promover concursos online através das redes sociais (ver anexo 6.2 como exemplo).

Virais:
• Posts virais baseados na framework STEEPS (ver anexos 6.3,6.4 e 6.5 para exemplos).

Infográficos
• Infográficos sobre a utilização das calculadoras (ver anexo 6.1 para exemplo) .

Artigos
• FAQs ou uma série de artigos informativos sobre um determinado assunto, por exemplo o Modo Exame, a aquisição de dados na Física e
Química ou as vantagens das calculadoras gráficas no ensino, para colocar por exemplo na página institucional da Dismel.

Reviews
• Partilha de reviews (exemplo em: https://www.techpoweredmath.com/ti-nspire-cx-review).

E-Books
• Criação de e-books para oferta em troca de geração de leads (Landing Page para geração de leads), como por exemplo entrar e sair do modo
exame na calculadora gráfica, resolução de exames com a calculadora gráfica, a calculadora na estatística, gráficos com a calculadora,
shortcuts na calculadora, diagrama de teclas, etc…).

eNews
• Novos modelos, novas versões de sistema operativo, novas funcionalidades adicionadas, enviados através de newsletters.

Guias/Manuais
• Manuais de utilizadores e guias práticos.

Relatórios de tendências
• Por exemplo relatórios sobre a partilha do mercado Casio/Texas em Portugal.

CONTENT MARKETING

TIPOS DE CONTEÚDOS
Questionários
• Questionários para engagement (Ver anexo 6.8 para exemplo).

Branded Videos
• Vídeos sobre os valores da Dismel, com o envolvimento dos empregados da empresa. Salientar o apoio durante todo o ciclo de compra e no pós
compra. Salientar parceria estratégica com a TI durante décadas e relação de proximidade com os professores.

Vídeos demonstrativos
• Por exemplo tutoriais da utilização das calculadoras (ver exemplo de conteúdo em: https://youtu.be/9vsmdImbwCE) colocados no canal do
Youtube da Dismel e difundido (partilhados) em vários canais.

Reports e whitepapers
• Artigos próprios e partilhas de artigos (por exemplo teses de mestrado) sobre a vantagem da utilização das calculadoras gráficas no ensino
(exemplo: https://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/9823/1/ulfpie044735_tm.pdf).
• Construção de whitepapers destinados à nossa audiência ou partilha de whitepapers da Texas Instruments.

Demonstrações interativas
• Criação de demonstrações interativas (ver exemplo em: https://education.ti.com/en/activities/ti-codes/nspire/10-minutes).

Eventos
• Divulgação de feiras e exposições em que a Dismel participa ou a Texas Instruments participa ou organiza (Ver anexo 6.6).

Ratings
• Possibilidade de reviews (por estrelas) na página do produto.

Datasheets
• Especificações detalhadas de hardware das diferentes calculadoras.

CONTENT MARKETING

TIPOS DE CONTEÚDOS
Casos de estudo
• Partilha ou criação de casos de estudo (ver exemplo em: https://education.ti.com/sites/PORTUGAL/downloads/pdf/Estudodecasoexperienciasestatisticas.pdf).

Caraterísticas
• Caraterísticas genéricas das calculadoras, principais funcionalidades.
Webinars e formações
• Divulgação de webinars/formações presenciais da Dismel, Texas Instruments ou de outros (por exemplo SPM – Sociedade Portuguesa de
Matemática) relacionadas com a utilização das calculadoras gráficas (ver anexo 6.7)
• Criação de um webinar semanal de 1 hora apenas para consumidores que se registaram no blog, com um tópico relativo às calculadoras, com
perguntas e respostas assim como uma exposição sobre o mesmo.

Widgets
• Utilização de widgets do Facebook e Instagram na loja online e noutros canais.

Apoio de celebridades
• Utilização de uma celebridade entre os jovens para fazer branding da Dismel. Por exemplo: “ X é nosso cliente e utiliza a calculadora Y ” ou “hoje
esteve nas nossas instalações X a comprar uma calculadora Y.

Vídeos
• Vídeos sobre novos produtos, novas funcionalidades, branding e outros.

Imagens
• Imagens inspiradoras das calculadoras e outras imagens.

EMOCIONAL

Apoio de
celebridades

Competições
Widgets
Questionários
Imagens

Virais

Vídeos
Branded vídeos

Artigos

E-books

eNews

Relatórios de tendências
Guias

Características
do produto

Demonstrações
interativas
Relatórios e
Whitepapers

ATENÇÃO

Classificações

Eventos

Vídeos
demonstrativos

Infográficos

RACIONAL

CONTENT MARKETING

DIAGRAMA DE CONTEÚDOS

Casos de
estudo

Datasheets
Webinars

COMPRA

CONTENT MARKETING

DISTRIBUIÇÃO DE CONTEÚDOS

•Virais
•Vídeos demonstrativos
•Imagens e vídeos
•Divulgação de eventos e webinars
•Partilha de outro conteúdo
•Celebridades
•Widgets

•Classificações
•Caraterísticas dos produtos
•Widgets
•Datasheets

Facebook

Loja online

•eNews
•Imagens
•Partilha de outros conteúdos
•Widgets

Newsletter

•Virais
•Vídeos demonstrativos
•Imagens e vídeos
•Divulgação de eventos e webinars
•Partilha de outro conteúdo
•Celebridades
•Widgets

Instagram

•Divulgação de eventos e webinars
•Virais
•Partilha de outro conteúdo
•Imagens e vídeos
•Vídeos demonstrativos

APP

•Vídeos demonstrativos
•Vídeos
•Widgets

Youtube

CONTENT MARKETING

DISTRIBUIÇÃO DE CONTEÚDOS

•Características do produto
•Widgets
•E-books
•Citações de reports, whitpapers,
artigos, casos de estudo, etc…
•User Generated Content
•Imagens e vídeos

Landing Page

•E-books
•Infográficos
•Vídeos demonstrativos
•Relatórios de tendências
•Casos de estudo
•Widgets
•Citações de reports, whitpapers,
artigos, casos de estudo, etc…

•Vídeos
•Imagens

Anúncios

Blog

•Partilha de conteúdo que ajude o
utilizador nas suas dúvidas.

Fóruns e
grupos

•Widgets
•Imagens e vídeos
•Artigos, relatórios, guias,
whitpapers e casos de estudo
•Divulgação de conteúdo
•Divulgação de eventos e webinars
•Demonstrações interativas
•Caraterísticas de produto
•Infográficos
•Datasheets

Página
institucional
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WEBSITES

INTRODUÇÃO
Apesar do plano de marketing se focar na loja online da Dismel (calculadoras.dismel.pt), é relevante uma análise dos websites da Dismel, quer porque são uma
meio de conhecimento da marca através de vários meios online e offline, quer porque geram tráfego direto para a loja online.
Assim serão analisados os seguintes websites:

WEBSITES

• www.dismel.pt: website institucional da Dismel.
• mobile.dismel.pt: website institucional da Dismel para mobile.
• kits.dismel.pt: website de kits de laboratório.
• loja.dismel.pt: loja online com todos os produtos comercializados pelo Dismel.
Sendo que a análise será efetuada segundo os seguintes critérios:

• Screenshot da homepage.
• Análise SEO no Seobility (www.seobility.net).
• Análise de Backlinks dofollow no Ahrefs (ahrefs.com).
• Análise de Broken outlinks no Ahrefs (ahrefs.com).
Para a loja de e-commerce calculadoras.dismel.pt a análise será mais completa e exaustiva, já que se trata da loja sobre a qual o plano de marketing se debruça.
Assim será analisada segundo os seguintes critérios:
• Análise UI e UX na jornada do consumidor na loja.
• Análise SEO no Seobility (www.seobility.net).
Em anexo
• Auditoria SEO à loja (Anexo 5).
• Análise GPDR (Anexo 3).
• Testes A/B (Anexo 4).
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1. www.dismel.pt

WWW.DISMEL.PT

SCREENSHOT - HOMEPAGE

WWW.DISMEL.PT

ANÁLISE GENÉRICA

√ HTTPS
X Responsivo

WWW.DISMEL.PT

ANÁLISE SEO (SEOBILITY)

BACLINKS DOFOLLOW (AHREFS)

WWW.DISMEL.PT

TOP Backlinks do dominio
Domain
Rating

URL Rating
(desc)

Referring Page URL

Link URL

80

19

http://www.mat.uc.pt/~emelp/

http://www.dismel.pt/

0

17

http://vizir2.blogspot.com/

http://www.dismel.pt/pagina.php?pagina=inicio

85

13

https://education.ti.com/pt/comprar/onde-comprar

http://www.dismel.pt/

48

12

https://tiplanet.org/forum/viewtopic.php?t=12484&lang=en

https://www.dismel.pt/

80

11

http://www.mat.uc.pt/~jaimecs/mat117/

http://www.dismel.pt/texasinstruments/calculadorasgraficas

80

11

http://www.mat.uc.pt/~jaimecs/mat114/

http://www.dismel.pt/texasinstruments/ti-nspire

80

11

http://www.mat.uc.pt/~jaimecs/fea02/Ligacoes.html

http://www.dismel.pt/

80

11

http://www.mat.uc.pt/~emelp/algumas-bancas-de-vendas/

http://www.dismel.pt/

80

11

http://www.mat.uc.pt/~jaimecs/fea03/Ligacoes.html

http://www.dismel.pt/Contacto/index-pt.html

46

10

https://eventos.spf.pt/7enpfq/pt/

http://www.dismel.pt/

67

10

https://c85.ticalc.org/community/surveys/30.html?p=1

http://www.dismel.pt/

59

10

http://www.estgv.ipv.pt/mpt2013aie/apoios.asp

http://www.dismel.pt/

63

10

http://search.linkpad.ru/default.aspx?r=16&i=vizir2.blogspot.com

https://www.dismel.pt/

51

9

https://diretorio.informadb.pt/G46180_AGENTES-ESPECIALIZADOS-COMERCIOGROSSO-OUTROS-PRODUTOS/Concelho_ILHAVO.html

http://www.dismel.pt/

36

8

http://innovation-africa.com/2017/dismel-branded-partner/

http://www.dismel.pt/

27

7

https://megascore.madalien.com/viewtopic.php?t=1302&start=15

http://www.dismel.pt/

3

7

https://laboratoriosescolares.amaquinadosmiudos.org/ptpt/organizacao/fornecedores?page=2

http://www.dismel.pt/

WWW.DISMEL.PT

BACLINKS DOFOLLOW (AHREFS)
Página calculadoras gráficas
https://www.dismel.pt/index.php/calculadoras/graficas

# Backlinks: 0

Página calculadoras gráficas Texas
https://www.dismel.pt/calculadoras-graficas-texas-instruments

# Backlinks: 0

Página produto TI-Nspire CX
https://www.dismel.pt/calculadora-grafica-texas-instruments-ti-nspire-cx-ii-t

# Backlinks: 0

BROKEN LINKS (AHREFS)

Broken links do dominio
Referring Page URL

Link URL

HTTP Code

https://www.dismel.pt/index.php/software-livros-posteres/software-matematicageometria

https://www.cabri.com/download-cabri-2-plus.html

404

https://www.dismel.pt/index.php/software-livros-posteres/software-matematicageometria

https://www.cabri.com/download-cabri-3d.html

404

https://www.dismel.pt/index.php/equipamento-laboratorio/altay-scientific/red

http://www.reallyeasydata.com/REDQuickStartGuide.pdf

Cannot resolve host

https://www.dismel.pt/index.php/equipamento-laboratorio/altay-scientific/red

http://www.reallyeasydata.com/REDinstructionManual.pdf

Cannot resolve host

https://www.dismel.pt/coletores-dados-altay-scientific

http://www.reallyeasydata.com/REDQuickStartGuide.pdf

Cannot resolve host

https://www.dismel.pt/coletores-dados-altay-scientific

http://www.reallyeasydata.com/REDinstructionManual.pdf

Cannot resolve host

WWW.DISMEL.PT

CONCLUSÃO

Análise

Conclusão

Google analytics Tags

Tags implementadas corretamente sem erros.

HTTPS / Responsivo

Sim / Não

Score SEO

Score muito baixo, com muitos erros analisados. É urgente
uma otimização do SEO para este website.

Baclinks dofollow

Existem bons links dofollow e de qualidade, no entanto as
páginas das calculadoras gráficas ou da calculadora gráfica
mais vendida (TI-Nspire CX II-T) não têm backlinks.

Broken outlinks

É necessário corrigir os links partidos, apesar de não serem
muitos.
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2. mobile.dismel.pt

SCREENSHOT – HOMEPAGE - MOBILE

MOBILE.DISMEL.PT

Menu

MOBILE.DISMEL.PT

ANÁLISE GENÉRICA

√ HTTPS
√ Responsivo

MOBILE.DISMEL.PT

ANÁLISE SEO (SEOBILITY)

BACKLINKS / BROKEN LINKS (AHREFS)
BACKLINKS DOFOLLOW (dominio)

0

BROKEN LINKS (dominio)

0

MOBILE.DISMEL.PT

CONCLUSÃO

Análise

Conclusão

Google analytics Tags

Tags implementadas corretamente sem erros.

HTTPS/Responsivo

Sim/Sim

Score SEO

Score relativamente bom, sem error encontrados de grande
relevância. Não tem urgência na reestruturação do SEO.

Baclinks dofollow

Não existem backlinks para este website.

Broken outlinks

Não existem links partidos.
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3. kits.dismel.pt

KITS.DISMEL.PT

SCREENSHOT - HOMEPAGE

KITS.DISMEL.PT

ANÁLISE GENÉRICA

√ HTTPS
√ Responsivo

KITS.DISMEL.PT

ANÁLISE SEO (SEOBILITY)

BACKLINKS (AHREFS)

KITS.DISMEL.PT

Backlinks do dominio
Domain
Rating

URL Rating
(desc)

1

5

https://dismel.dismellojaweb.com/index.php

http://www.kits.dismel.pt/

1

5

https://dismel.dismellojaweb.com/index.php

https://kits.dismel.pt/index.php/material-diverso/global/microscopios-e-slides

1

5

https://dismel.dismellojaweb.com/index.php

https://kits.dismel.pt/

Referring Page URL

BROKEN LINKS (AHREFS)
BROKEN LINKS (dominio)

0

Link URL

KITS.DISMEL.PT

CONCLUSÃO

Análise

Conclusão

Google analytics Tags

Tags implementadas corretamente sem erros. No entanto
existem duas propriedades do Google Analytics instaladas.

HTTPS/Responsivo

Sim/Sim

Score SEO

Score muito baixo, com muitos erros analisados. É urgente
uma otimização do SEO para este website.

Baclinks dofollow

Apenas 3 backlinks que vêm de um domínio que pertence à
Dismel.

Broken outlinks

Não existem links partidos.
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LOJAS ONLINE
1. loja.dismel.pt

LOJA.DSIMEL.PT

SCREENSHOT – SINGLE PAGE APLICATION

LOJA.DSIMEL.PT

ANÁLISE GENÉRICA

√ HTTPS
√ Responsivo

LOJA.DSIMEL.PT

ANÁLISE SEO (SEOBILITY)

BACKLINKS / BROKEN LINKS (AHREFS)
TOP 2 Backlinks do domínio
Domain
Rating
32
1

URL Rating
Referring Page URL
(desc)
9
https://forastat.com/info/dismellojaweb.com
5
https://dismel.dismellojaweb.com/index.php

BROKEN LINKS (dominio)

0

Link URL
https://loja.dismel.pt/
https://loja.dismel.pt/

LOJA.DSIMEL.PT

CONCLUSÃO

Análise

Conclusão

Google analytics Tags

Tags implementadas corretamente sem erros. No entanto
existem duas propriedades do Google Analytics instaladas.

HTTPS/Responsivo

Sim/Sim

Score SEO

Score SEO relativamente bom. Não é urgente uma otimização
do SEO para este website.

Baclinks dofollow

Apenas 2 domínios, sendo um deles propriedade da Dismel.
Não são backlinks relevantes.

Broken outlinks

Não existem links partidos.
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2. calculadoras.dismel.pt

FÚNIL DO CONSUMIDOR

CALCULADORAS.
DISMEL.PT

Homepage
Categorias

Página de produto
Carrinho de
compras
Checkout
Apoio ao
cliente

CALCULADORAS.
DISMEL.PT

HOMEPAGE

X Utilização exagerada
de espaço em branco

CALCULADORAS.
DISMEL.PT

HOMEPAGE - ANÁLISE

• Ao entrar no site fica logo claro o que vende.

• Exagerada utilização de espaços brancos.
• Sem informação da empresa (quem somos?).
• Sem informação de condições gerais de venda.
• Sem possibilidade de subscrição de newsletter.
• Sem imagens em contexto.
• Sem FAQ/Ajuda.
• Sem possibilidade de criação de conta, quer no inicio quer no fim da compra.
• CTAs:
• Vários CTAs, todos para o mesmo link -> todos os produtos
• Incoerência de texto entre os CTAs.
• Incoerência de cor entre os CTAs.
• Incoerência de forma entre os CTAs (links vs botões).
• Duplicação excessiva do CTAs com a mesma finalidade.

HOMEPAGE (TOPO)

Redes sociais

CALCULADORAS.
DISMEL.PT

Logo

Menu

USP

Link para a página com todos os produtos

Carinho de
compras

Ofertas de valor acrescentado

Link para a página com todos os produtos

HOMEPAGE (TOPO) - ANÁLISE

CALCULADORAS.
DISMEL.PT

• Elementos visíveis
• Links para as redes sociais.
• Menu facilmente acessível.
• Link para carrinho de compras.
• Link para barra de procura.

• CTA para listar todos os produtos.
• Uma USP e informação de valor acrescentado bem visíveis.
• Informação de portes gratuitos.

• Links para as redes sociais com tamanho de fonte muito pequeno e em cinzento sobre fundo preto. Além disso era de esperar que estes links estivessem
no footer. É quase impossível o utilizador encontrar estes icons.
• Dois CTAs repetidos com nomes e cores diferentes e com o mesmo link (todos os produtos).
• Menu composto por CTAs.
• Apesar de existir um icon para visualização da barra de pesquisa, seria melhor se esta barra estivesse já presente para melhor visibilidade.
• Icon do carrinho de compra sem grande visibilidade ou destaque.
• Menu poderia ter mais níveis, como por exemplo:
• Calculadoras gráficas
• Com CAS (cálculo algébrico simbólico).
• Sem CAS (cálculo algébrico simbólico).

HOMEPAGE (MIOLO)
Link para a página com todos os produtos
Menu

CALCULADORAS.
DISMEL.PT

Página de produto
Promoção

Ordenação/Filtro

Adicionar ao carrinho

CALCULADORAS.
DISMEL.PT

HOMEPAGE (MIOLO) - ANÁLISE

• Informação da promoção em percentagem.
• Ordenação:

• Padrão.
• Popularidade.
• Avaliações.
• Mais novo.
• Preço mais baixo primeiro.
• Preço mais alto primeiro.
• Intervalo de preços.
• Filtro:
• Intervalo de preços.

• CTA para adicionar ao carrinho é um link, dificilmente visível.
• Não existe CTA para página do produto. Utilizador tem de adivinhar que tem de clicar na imagem para aceder a esta.
• Utilização do filtro “Avaliações” quando não é possível avaliar o produto depois da compra.
• Ordenação e filtro no mesmo menu, com as cores das fontes em cinzento sobre preto, dificultando a leitura.
• Preço de promoção em tamanho de fonte igual à fonte do preço regular. Deveria ter uma fonte maior e uma cor destacada.

HOMEPAGE (FOOTER)

CALCULADORAS.
DISMEL.PT

Contatos

Opções de pagamento

CALCULADORAS.
DISMEL.PT

HOMEPAGE (FOOTER) - ANÁLISE

• Informação de contatos.
• Informação de morada.

• Informação sobre os métodos de pagamento aceites.

Não tem informações visíveis e facilmente acessíveis sobre:
• Termos e condições.
• Política de privacidade.
• Politica de Cookies.
• Devolução e reembolsos.

• Livro de reclamações.
• Não tem link para google maps ou integração do mesmo para fácil localização.

CAMPO DE PROCURA

CALCULADORAS.
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Campo de procura
Abrir/fechar campo de procura

CALCULADORAS.
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RESULTADOS DA PESQUISA

CALCULADORAS.
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CAMPO DE PROCURA - ANÁLISE

• Não tem autocomplete.
• Não tem produtos sugeridos.
• Não tem autocorrect.
• Barra de pesquisa abre fora do espaço de contexto do icon de procura (lupa), com texto cinzento sobre barra preta.
• Para finalizar a procura é preciso carregar no “Enter”. Não existe botão para tal, e o icon de procura apenas abre ou fecha o campo para inserir
termo de procura.
• Resultados da procura com imagens de tamanho desproporcionados, obrigando o utilizador a percorrer o ecrã na vertical várias vezes para ver os
vários resultados.

PÁGINA DE CATEGORIAS

CALCULADORAS.
DISMEL.PT

Ordenação

Adicionar ao carrinho

Promoção

Página de produto

CALCULADORAS.
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PÁGINA DE CATEGORIAS - ANÁLISE

• Ordenação por:
• Ordenação padrão.
• Ordenar por popularidade.
• Ordenar por média de classificações.
• Ordenar por mais novos.
• Ordenar por preço: menor para maior.
• Ordenar por preço: maior para menor.
• Intervalo de preços.

• CTA bem visível para adicionar ao carrinho.
• Informação dos produtos em promoção.
• Preço de promoção em fonte maior com cor rosa para mais destaque.

CALCULADORAS.
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PÁGINA DE CATEGORIAS - ANÁLISE

• Incoerência na ordenação em relação à Homepage:
• Localização diferente nas duas páginas.
• Nome do menu diferente (filtro vs ordenação) nas duas páginas.
• Nome dos itens para ordenação diferentes nas duas páginas
• Sem possibilidade de filtros, em contradição com a Homepage.
• Incoerência entre os labels de promoção da Homepage e a página de categorias:
• Percentagem vs “Promoção”.
• Incoerência de cor (azul vs preto).
• Cor para o label “Promoção“ em fundo preto com fonte branca, o que é uma má opção para esta label.
• Para ir para a página de produto tem de se clicar na imagem do mesmo, não havendo um CTA para o tal. Isto gera confusão no utilizador.

PÁGINA DE PRODUTO

CALCULADORAS.
DISMEL.PT

Adicionar ao carrinho

Promoção

Abrir/Fechar descrição

Modificar
quantidade

PÁGINA DE PRODUTO

CALCULADORAS.
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Continuação…

Avaliações

Produtos relacionados

CALCULADORAS.
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PÁGINA
PÁGINADE
DEPRODUTO
PRODUTO-–PADRÃO
PADRÃOFF

CALCULADORAS.
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PÁGINA DE PRODUTO - ANÁLISE

• CTA para adicionar ao carrinho bem visível e bem destacado.
• Possibilidade de alterar a quantidade.
• Label de Promoção quando aplicável.
• Possibilidade de ampliação da imagem.
• Sugestão de produtos semelhantes/complementares para up selling/cross-selling com possibilidade de adicionar ao carrinho diretamente.
• Preço visível above the fold.

CALCULADORAS.
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PÁGINA DE PRODUTO - ANÁLISE

• Imagens

• Não utilização de vídeos. Algumas sugestões:

• Sem possibilidade de zoom on hoover.

• Mostrar como se faz algo.

• Apenas uma imagem disponível. Deveria ter pelo menos 3.

• Mostrar caraterísticas e versatilidade.

• Imagens de pormenor.

• Perceber necessidades e ir de encontro ao consumidor.

• Imagens em contexto.

• Mostrar caraterísticas excitantes.

• Produto em utilização.

• Mostrar produto em utilização.

• Invocar resposta emocional.

• Invocar resposta emocional.

• Com várias perspetivas.

• Utilizar pontos de vantagem pouco utilizados.

• Salientar inovação.

• Sem informação de stock.

• Mostrar fotos de acessórios.
• Mostrar caraterísticas e versatilidade.

• Preço de promoção em fonte e tamanho iguais ao preço regular. Deveria
ter uma fonte maior e uma cor destacada.

• Mostrar caraterísticas excitantes.

• Preço com muito pouco destaque e de difícil visualização.

• Utilizar pontos de vantagem pouco utilizados.

• Apresentações de “Avaliações” sem ser possível avaliar produtos.

• Cor para o label “Promoção“ em fundo preto com fonte branca, o que é
uma má opção para esta label.
• Má utilização do padrão F. A descrição deveria estar do lado esquerdo,
debaixo da imagem.
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PÁGINA DE PRODUTO – TIPOS DE IMAGENS SUGERIDAS

Acessórios

Resposta emocional

Em utilização

Caraterísticas excitantes
Salientar inovação

Contexto
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PÁGINA DE PRODUTO – TIPOS DE IMAGENS SUGERIDAS

Contexto
Imagem de pormenor

Pontos de vantagem pouco utilizados

Várias perspetivas
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PÁGINA DE PRODUTO – TIPOS DE VÍDEOS SUGERIDOS

https://youtu.be/5eiomG_vhuk
Mostrar caraterísticas e versatilidade.

https://youtu.be/13Hl-rVEDZ4
Mostrar produto em utilização

https://youtu.be/tn_S-JaZNSI
Utilizar pontos de vantagem pouco utilizados.

https://youtu.be/g5ugEP9_A1A
Invocar resposta emocional
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CARRINHO DE COMPRAS

Carrinho de compras
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CARRINHO DE COMPRAS

Retirar produto do carrinho
Modificar quantidade
Checkout

Cálculo dos portes de envio

CALCULADORAS.
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CARRINHO DE COMPRAS

Thumbnail do produto

Totais, incluindo portes de envio
Cálculo dos portes de envio

CARRINHO DE COMPRAS - ANÁLISE

CALCULADORAS.
DISMEL.PT

• Possibilidade de modificar quantidades e cancelar produtos no carrinho.
• Imagens visíveis no carrinho para fácil identificação (escanabilidade).
• Links para o produto no carrinho.
• Possibilidade de simular os portes no carrinho para inclusão no preço final mostrado.
• Possibilidade de visualização do carrinho sem ter de sair da página em que estamos a navegar através de um drop-down.
• Botão de finalizar a compra bem visível.

• Não existe a possibilidade de continuar as compras através de CTA presentes no carrinho.
• Não tem a possibilidade de inserir um vale de desconto.
• Devia ser possível fazer a compra diretamente na página do produto, sem ter de adicionar primeiro ao carrinho de compras e depois ir ao carrinho
de compras para fazer o chekout.
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CHECKOUT

Campo para notas

Resumo da encomenda
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CHECKOUT

Dados de faturação/envio
Dados de envio
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CHECKOUT

Campos obrigatórios
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CHECKOUT

Politica de privacidade e condições da loja

Confirmar encomenda
Modalidades de pagamento
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THANKYOU PAGE
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CHECKOUT - ANÁLISE

• Possibilidade de morada de envio e faturação separadas.
• Vários métodos de pagamento disponíveis:
• Cartão de crédito.
• Mbway.
• MB.
• Informação de politica de privacidade e condições da loja e necessidade de aceitação.
• Cliente não tem necessidade de sair do processo de checkout para o completar.
• Thank you page.
• Possibilidade de comprar como convidado sem registo.
• Botão de confirmar encomenda bem visível.
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CHECKOUT - ANÁLISE

• Campo para notas pouco visível e confuso.
• Alguns métodos de pagamento mais comuns ausentes:
• Paypal.
• Envio à cobrança.
• Impossibilidade da escolha do transportador
• Impossibilidade da escolha do Intervalo horário de entrega.
• Sem visualização da data prevista de entrega.
• Sem informação do que vai acontecer a seguir (por exemplo que o cliente irá receber um email de confirmação).
• Não existe possibilidade de registo no fim da encomenda.
• One page checkout. Poderia ser testado um checkout com várias etapas.
• Campos obrigatórios não são sinalizados nos formulários.

CALCULADORAS.
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EMAILS

Email recebido como
confirmação da encomenda
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EMAILS

Email recebido como
confirmação
de pagamento

EMAILS
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Email recebido com o código de tracking
para seguimento da encomenda

Link para o site da transportadora com
inserção automática do número de tracking
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EMAILS

Email de finalização
de encomenda/envio
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EMAILS - ANÁLISE

• Emails enviados nas diferentes fazes do processo após encomenda:
• Confirmação da encomenda.
• Confirmação de pagamento.
• Envio de código de tracking com link direto para a transportadora com código inserido.
• Email de finalização de encomenda/envio.

CALCULADORAS.
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DEVOLUÇÕES

• Sem informações sobre a política de devoluções

APOIO AO CLIENTE

• Vários emails disponíveis no footer da Homepage para contato, personalizados por nomes e departamentos.

• Sem contato telefónico.
• Sem chat disponível.
• Sem formulário de contato.
• Sem contato por Whatsapp ou Skype.
• Sem FAQ ou páginas de ajuda.
• Sem informação de contato por redes sociais.

MOBILE - HOMEPAGE
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DISMEL.PT

Menu

Filtro
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MOBILE – PÁGINA DE CATEGORIAS
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MOBILE – PÁGINA DO PRODUTO
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MOBILE – CARRINHO DE COMPRAS
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MOBILE - CHECKOUT

RESUMO PC + MOBILE
•

1

Incoerências:
1.

CTAs para adicionar ao carrinho:

2

• Em forma de links vs em forma de botão

CALCULADORAS.
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2.

Promoções

• Em percentagens vs em forma de texto “Promoção”
3.

CTA para todos os produtos da Homepage
• Através de links vs através de botão.

3

• Botões com textos e cores diferentes.
4.

Categorias:
• Nomenclaturas diferentes.
• Acesso nas páginas em diferentes localizações.

•

Filtros:
• Possibilidade de utilização de filtros numas páginas e noutras páginas não, quando seriam
relevantes em ambas.

UI
•

Utilização excessiva de espaços brancos, principalmente na primeira página.

4

RESUMO PC + MOBILE
UX
• Deviam ser utilizados Breadcrumbs para uma fácil navegação e localização do local onde o cliente se encontra no site.

CALCULADORAS.
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• Filtros deviam ser mais completos:
• Filtro por preço.
• Filtro por marca.
• Filtro por calculadora para o ensino secundário/superior.
• Filtro para calculadoras com CAS e sem CAS (cálculo algébrico simbólico).
• Repetição de CTAs com as mesmas funções que confundem o utilizador.
• Devia ser implementada paginação, dando a possibilidade de escolher o número de produtos a mostrar.
MOBILE (telemóvel)
• Não aparecem os links para redes sociais.
• Não aparece carrinho de compras – apenas quando se adiciona aparece um CTA para o mesmo, em desformatacão com o layout, que desaparece quando
se faz refresh ou se muda de página. A partir desta ação o carrinho de compras está novamente não disponível até se adicionar outro produto ao mesmo.
• No carrinho de compras não existem imagens dos produtos, e a tabela está cortada. No entanto é possível adicionar e remover quantidades.
• Não é possível alterar a encomenda.
Outros
Necessidade de implementação de selos de confiança
• Pagamentos seguros

• Transportadora de confiança

ANEXOS

CALCULADORAS.
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ANEXO 5 – Auditoria SEO

ANEXO 4 – TESTES A/B

ANEXO 3 – Auditoria GPDR
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REDES SOCIAIS

INTRODUÇÃO
Nesta secção irão ser analisadas as redes sociais com mais relevância para a Dismel, de acordo com os seguintes tópicos:
• Resumo da situação atual de cada rede social.
• Segmentação da publicidade paga no Facebook e Instagram. Não serão utilizados anúncios em LinkedIn devido aos custos elevados que estes comportam.

REDES SOCIAIS

• Análise detalhada das páginas do Facebook da Dismel.
• Mockup dos posts inseridos no calendário, para cada rede social.
• Calendário de posts, com um exemplo de uma semana de publicação no Facebook, LinkedIn e Instagram.
Nota em relação ao canal do Youtube
O canal do youtube, que já existe há alguns anos, serve apenas para alojar vídeos que pertencem às marcas comercializadas pela Dismel, sendo que alguns
destes vídeos (principalemnte da Vernier) têm tradução feita pela Dismel.

No entanto, salvo raras exceções, não existe conteúdo produzido pela Dismel, sendo que quase todos os vídeos deste canal estão disponíveis nos canais das
marcas.
Além disto, a “promoção” deste vídeos é neste moment feita exclusvamente na página da Dismel (www.dismel.pt), onde os vídeos são embebidos quer na
Homepage, quer na página do produto.
Assim sendo, não é, por agora relevante incorporar o canal do Youtube na estratégia do nosso plano de marketing digital, não porque este não seja um meio
importante, mas devido ao fato de não existir grande oferta de conteúdos únicos da Dismel.

Será porém um meio essencial para a destribuição de conteúdo noutras canais da marca (redes sociais, blog, app para mobile) através de upload de vídeos
que serão embebidos nestes canais.

REDES SOCIAIS

DIVULGAÇÃO
Online
• Social Icons:
• Links para as redes sociais nas páginas e loja da Dismel (incluindo landing pages).
• Link para as redes sociais nas Newsletters.
• Links no catálogo.
Offline
• Links e QR Codes nos flyers, rollups e expositores.
• Links e QR Codes nos catálogos .
WEBSITES/LOJAS

OFFLINE

REDES
SOCIAIS

CATÁLOGO
ONLINE

NEWSLETTERS

REDES SOCIAIS

RESUMO DA SITUAÇÃO ATUAL

Rede Social

Atividade

1ª
publicação

Última
publicação

Nº de
Posts

Nº de gostos
de página

Nº de
seguidores

Tipos de
publicações

Ação

Facebook
(página para PALOPS)

Sem atividade
recente

19-01-2016

18-01-2018

42

9727

9719

Posts, promoção
de posts,
anúncios

Manter em
standby

Facebook
(página para Portugal)

Sem atividade
recente

Posts

Retomar
atividade
periódica

Instagram

Não existe
conta

LinkedIn

Não existe
conta

22-07-2019

19-05-2020

15

38

38

Implementar
canal
Implementar
canal
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REDES SOCIAIS

1. SEGMENTAÇÃO (PUBLICIDADE)

FACEBOOK/INSTAGRAM – PUBLICO #1

SEGMENTAÇÃO
(PUBLICIDADE)

Público #1: Pais com estudantes adolescentes em Portugal
Quando?: Anúncios para os pais (compradores) com filhos em
idade de utilização de uma calculadora gráfica.
Como: Anúncios de promoções, comparativos e papers.

FACEBOOK/INSTAGRAM – PUBLICO #2

SEGMENTAÇÃO
(PUBLICIDADE)

Público #2: Estudantes do ensino secundário
Quando?: Segmentar para estudantes do ensino secundário, que é
a maior fatia de utilizadores das calculadoras gráficas, já que as
utilizam em Matemática e Física e Química. Temos assim
campanhas mais direcionadas com maiores taxas de conversão.
Como: Anúncios de promoção do blog e da app, comparativos.

FACEBOOK/INSTAGRAM – PUBLICO #3

SEGMENTAÇÃO
(PUBLICIDADE)

Público #3: Estudantes do 3º ciclo e ensino secundário com
interesse em Matemática.

Quando?: Segmentar para estudantes em idade de utilizar uma
calculadora gráfica que claramente tenham interesse na
Matemática. Estes alunos são mais interessados na compra
antecipada da calculadora e estão mais interessados em
calculadoras de qualidade.
Como: Anúncios de promoção do blog e da app, comparativos

FACEBOOK/INSTAGRAM – PUBLICO #4

SEGMENTAÇÃO
(PUBLICIDADE)

Público #4: Estudantes do 3º ciclo e ensino secundário.

Quando?: Campanhas genéricas que apanhem todos os alunos em
idades de utilização de calculadoras gráficas.
Como: Anúncios de promoção do blog e da app, comparativos
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2. FACEBOOK – PALOPS
https://www.facebook.com/dismellda

FACEBOOK - PALOPS

PÁGINA DO FACEBOOK

Banner

Último post publicado
Gostos / Seguidores

FACEBOOK - PALOPS

CAMPANHAS

CAMPANHAS

FACEBOOK - PALOPS

Post promovido com mais partilhas

FACEBOOK - PALOPS

CAMPANHAS

CAMPANHAS

FACEBOOK - PALOPS

#1 Anúncio com maior taxa de resultados. Estranhamente este anúncio foi publicado por engano, já que
o copy não faz grande sentido, mas teve uma grande adesão.

#2 Post promovido com segunda maior taxa de resultados

FACEBOOK - PALOPS

CAMPANHAS

CAMPANHAS

FACEBOOK - PALOPS

#5 Anúncio com mais cliques na ligação

FACEBOOK - PALOPS

CAMPANHAS

FACEBOOK - PALOPS

CAMPANHAS

#2 Anúncio com mais gostos de página

FACEBOOK - PALOPS

POSTS

#1 Anúncio 100% orgânico com maior alcance

Alcance: orgânico/pago
Cliques em publicações
Reações, comentários e partilhas
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3. FACEBOOK – PORTUGAL
https://www.facebook.com/dismelportugal

FACEBOOK - PORTUGAL

PÁGINA DO FACEBOOK

Banner

Último post publicado

Gostos / Seguidores

FACEBOOK - PORTUGAL

POSTS

#1 Maior alcance, cliques e outras interações

Alcance: orgânico/pago
Cliques em publicações
Reações, comentários e partilhas
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4. FACEBOOK – MOCKUPS
https://www.facebook.com/dismelportugal

FACEBOOK - MOCKUPS

HASHTAGS

Notas sobre hashtags
As hashtags utilizadas são #ticalculadoras e #dismellda para motivos organizacionais, sendo que sobre #dismellda ficam
todos os posts da Dismel Lda, e sobre o #ticalculadoras ficam todos os posts da Dismel relacionados com calculadoras
gráficas Texas Instruments.
Assim é fácil partilhar todos os posts relevantes da Dismel Lda, e torna-se fácil encontrar os mesmos, sendo que a Dismel
vende muitos outros produtos para as escolas que podem estar agrupados com outras hashtags.
De notar que nenhum destes hashtags tem posts publicados no Facebook fora dos posts da Dismel.

FACEBOOK - MOCKUPS

POST 1 - PC

FACEBOOK - MOCKUPS

POST 1 - MOBILE

FACEBOOK - MOCKUPS

POST 1 – MOBILE EXPANDIDO

POST 2 – PC/MOBILE

FACEBOOK - MOCKUPS

Mobile

PC

FACEBOOK - MOCKUPS

EVENTO - PC

FACEBOOK - MOCKUPS

EVENTO - MOBILE

POST 3 – PC/MOBILE

FACEBOOK - MOCKUPS

Mobile
PC

FACEBOOK - MOCKUPS

POST 4 – PC/MOBILE

PC

Mobile
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5. INSTAGRAM- MOCKUPS
https://www.facebook.com/dismelportugal

INSTAGRAM - MOCKUPS

HASHTAGS

Tabela de hashtags relevantes após análise no Instagram

Nota sobre os hashtags utilizados (a amarelo)

# hashtag

Posts

tinspire

988

tinspirecx

235

ti84plusce

1189

calculadoragrafica

127

ensinosecundário

3754

• #matematica/#matemática: hashtags que englobam
muitos assuntos relacionados com Matemática. Opta-se
pelo que tem menos número de posts para tentar um
destaque maior.

ensinosecundario

1279

sucessoescolar

2656

materialescolar

577 826

• #fisicaquimica/#física: como mais uma vez são hashtags
que englobam muitos assuntos relacionados, e sendo
que o #física está altamente congestionado, opta-se pelo
#fisicaquimica para tentar obter maior destaque.

matematica

828 618

matemática

380 695

fisicaquimica

1 009

fisica

624 186

roboticaeducacional

27 809

• #tinspirecx/#tinspire: #tinspirecx tendo menos posts e
representando a ultima geração de calculadoras que
queremos promover, parece uma aposta mais acertada.
• #ensinosecundário/#ensinosecundario: sendo que estes
hashtags são muito genéricos (englobam posts
relacionados com o ensino secundário em várias
vertentes), parece mais correto optar pelo hashtag que
tem menos posts e onde a visibilidade pode ser maior.

INSTAGRAM - MOCKUPS

POST 1 - MOBILE

https://cutt.ly/84pluscet-mp4

INSTAGRAM - MOCKUPS

POST 2 - MOBILE

INSTAGRAM - MOCKUPS

POST 3 - MOBILE

INSTAGRAM - MOCKUPS

POST 4 - MOBILE
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6. LINKEDIN - MOCKUPS
https://www.facebook.com/dismelportugal

LINKEDIN - MOCKUPS

POST 1 - PC

LINKEDIN - MOCKUPS

POST 1 - MOBILE

LINKEDIN - MOCKUPS

POST 2 - PC

LINKEDIN - MOCKUPS

POST 2 - MOBILE

LINKEDIN - MOCKUPS

EVENTO

LINKEDIN - MOCKUPS

POST 3 - PC

LINKEDIN - MOCKUPS

POST 3 - MOBILE

LINKEDIN - MOCKUPS

ARTIGO - PC

LINKEDIN - MOCKUPS

ARTIGO - PC

LINKEDIN - MOCKUPS

ARTIGO - PC

LINKEDIN - MOCKUPS

ARTIGO - MOBILE

POST 4 – PC/MOBILE

LINKEDIN - MOCKUPS

PC

Mobile
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7. YOUTUBE

https://www.youtube.com/DISMELpt

YOUTUBE

CANAL

YOUTUBE

CANAL – LISTAS E DESCRIÇÃO

YOUTUBE

ESTATÍSTICAS

Análise
• Como se pode ver no gráfico, a partir de 2019 o número de visualização decresceu significativamente. De notar que estes vídeos são embebidos na
página www.dismel.pt (principalmente página de produto), sendo este o único local onde estes são “publicitados”.

YOUTUBE

ESTATÍSTICAS

Análise
• Os vídeos mais visualizados saem do âmbito das calculadoras gráficas, abraçando o segmento de equipamentos de laboratório, mais precisamente a
aquisição de dados. Assim pode-se ver que neste momento o canal do Youtube é irrelevante para a dinâmica de mercado da Dismel no que diz respeito
às calculadoras.

YOUTUBE

ESTATÍSTICAS

Análise
• O vídeo relativo às calculadoras gráficas topo de gama teve um pico no inicio da sua publicação, e alguma atividade que se estendeu por 2 anos. No
entanto estamos a falar de valores de visualizações muito baixos, sendo estaticamente pouco relevantes. Este vídeo também esteve na Homepage da
Dismel além da página de produto. Foi mais tarde retirado quando a Homepage foi renovada, ficando apenas na página de produto, o que por si só
justifica a queda nas visualizações.
• Devemos no entanto tirar conclusões sobre a visibilidade do vídeo na página de produto: estas calculadoras são as mais procuradas e não existe
justificação para uma queda tão abrupta (deixaram de existir visualizações), que não seja a formulação da página do produto.

YOUTUBE

ESTATÍSTICAS

Análise
• As fontes de tráfego mais relevantes são Externas e Pesquisas do Youtube, onde a Dismel tem um número razoável de visualizações.
• Das fontes externas salientam-se as procuras no Google e outros sites Google. É de notar que o site da Dismel, onde estão embebidos os vídeos, aparece
apenas na 4º posição. No entanto, dada a fraca otimização para SEO deste site, percebe-se que este número esteja abaixo das expetativas.

YOUTUBE

ESTATÍSTICAS

Análise
• Em relação à faixa etária de quem visualiza os vídeos, esta situa-se em 100% entre os 18-24 anos. Esta situação é no mínimo estranha, já o maior volume de
visualizações acontece no segmento dos sensores para aquisição de dados, que é um produto mais direcionado para professores e para o ensino.
• Em relação à evolução de subscritores, não só não existe uma evolução racional, como os números são tão baixos que não justifica uma interpretação
relevante.
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8. CALENDÁRIO DE PUBLICAÇÃO

POSTS NO AIRTABLE – TODOS OS POSTS

CALENDÁRIO DE
PUBLICAÇÃO

Expandir post

FACEBOOK
INSTAGRAM
LINKEDIN

https://cutt.ly/todos-os-posts

POSTS NO AIRTABLE – POSTS POR CANAL

CALENDÁRIO DE
PUBLICAÇÃO

Expandir post

FACEBOOK
INSTAGRAM
LINKEDIN

https://cutt.ly/posts-por-canal

POSTS NO AIRTABLE - CARTÕES

CALENDÁRIO DE
PUBLICAÇÃO

Expandir post

FACEBOOK
INSTAGRAM
LINKEDIN

https://cutt.ly/posts-cartoes-por-canal

EVENTOS/ARTIGOS NO AIRTABLE

CALENDÁRIO DE
PUBLICAÇÃO

Expandir post

FACEBOOK
INSTAGRAM
LINKEDIN

https://cutt.ly/eventos-artigos-por-canal

EVENTOS/ARTIGOS NO AIRTABLE - CARTÕES

CONCLUSÃO

Expandir post

FACEBOOK
INSTAGRAM
LINKEDIN

https://cutt.ly/eventos-artigos-cartoes-por-canal

CONSIDERAÇÕES AO CALENDÁRIO

CALENDÁRIO DE
PUBLICAÇÃO

Considerações sobre o calendário de publicação
Semana 7-13 de Janeiro de 2021
• Para horário e dias de publicação dos posts correspondentes às várias redes sociais, utilizaram-se os calendários de melhor timing da Sprout Socia.
(https://sproutsocial.com/insights/melhores-horarios-para-publicar-nas-redes-sociais/).
• Ignorou-se os timing das cinco da manhã, por não achar que sejam relevantes em Portugal.
• Devido ao fato de existirem 2 concursos semanais no Instagram, e como estes concursos requerem um grande engagement, foi analisada uma semana de
quarta a quinta feira. de maneira englobar os períodos com mais envolvimento nesta rede Social (quarta e quinta feira).
• Estes concursos, por razões óbvias, foram espaçados no tempo para não se sobreporem.
• O post sobre o dia de rotação da Terra teria sempre de ser publicado no dia 8 de Janeiro, já que é neste dia que se comemora este evento.
• Os posts de divulgação do webinar, e visto que muitos professores que estão no Facebook estão também no LinkedIn, não foram publicados
simultaneamente para não haver repetição de conteúdo nas duas redes sociais no mesmo dia.
• Os restantes posts foram distribuídos de maneira a existirem sempre, pelo menos 2 posts por dia publicados, sendo que não existe problema de repetição
de conteúdo em mais nenhum dia.
NOTA: durante o resto do ano letivo devem seguir-se este padrão de publicação, alterando apenas pontualmente quando em presença de feriados ou datas
de celebrações relevantes.

CALENDÁRIO DE POSTS

Número de semanas a
visualizar

CALENDÁRIO DE
PUBLICAÇÃO

Mudar a data

FACEBOOK
INSTAGRAM
LINKEDIN

https://cutt.ly/calendario-posts

CALENDÀRIO DE POSTS - POR DATAS

CALENDÁRIO DE
PUBLICAÇÃO

Expandir post

FACEBOOK
INSTAGRAM
LINKEDIN

https://cutt.ly/posts-por-data

CALENDÁRIO DE EVENTOS/ARTIGOS
Número de semanas a
visualizar

CALENDÁRIO DE
PUBLICAÇÃO

Mudar de data

FACEBOOK
INSTAGRAM
LINKEDIN

https://cutt.ly/calendario-eventos-artigos

CALENDÁRIO DE EVENTOS/ARTIGOS – POR DATA

CALENDÁRIO DE
PUBLICAÇÃO

Expandir post

FACEBOOK
INSTAGRAM
LINKEDIN

https://cutt.ly/eventos-artigos-por-data
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INTRODUÇÃO
Na secção de email marketing irão ser abordadas duas partes distintas:

EMAIL MARKETING

Parte 1:
• Análise de uma campanha de email marketing já efetuada.

• Análise do email enviado .
• Relatório da campanha.
• Análise temporal de várias campanhas de email marketing da Dismel
• Qual a melhor altura para o envio dos emails?
• Parte 2:
• Mockup de uma campanha de email marketing
• Tratamento das bases de dados e listas.
• Segmentações.
• Angariação de dados através de formulários.
• Campanha (defenições e email).
• Calendário de campanhas.
• Parte 3:
Calendário de envio de newsletters
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1. PARTE 1 – ANÁLISE DE UMA
CAMPANHA

PARTE 1 – ANÁLISE DE
UMA CAMPANHA

NEWSLETTER - PC

Ocultado por razões de
privacidade

PARTE 1 – ANÁLISE DE
UMA CAMPANHA

NEWSLETTER - MOBILE

Ocultado por razões de
privacidade

PARTE 1 – ANÁLISE DE
UMA CAMPANHA
NEWSLETTER - MOBILE
continuação…

PARTE 1 – ANÁLISE DE
UMA CAMPANHA

NEWSLETTER - MOBILE – ALT TAGS

Ocultado por razões de
privacidade

PARTE 1 – ANÁLISE DE
UMA CAMPANHA
DEFINIÇÕES DA CAMPANHA

PARTE 1 – ANÁLISE DE
UMA CAMPANHA
DEFINIÇÕES DA CAMPANHA

PARTE 1 – ANÁLISE DE
UMA CAMPANHA

NEWSLETTER - SCORE MAIL - TESTER

PARTE 1 – ANÁLISE DE
UMA CAMPANHA

ANÁLISE

• Possibilidade de cancelar a subscrição da newsletter.
• Informação de contatos.
• Formatação de texto uniforme e utilização de negritos e bullet points.
• Logo no inicio do email.
• Personalização do campo “TO” com o nome do professor.
• Envio de email de confirmação da assinatura da newsletter.

• reCAPTCHA para evitar boots.
• Envio de email da anulação da subscrição.
• Pontuação de 8.7 em 10 no teste de spam (https://www.mail-tester.com/).

• Endereço de email não personalizado (nome de quem envia e endereço de email do remetente).
• Algumas imagens sem alt tag (imagem de perfil e assinatura de email).
• Sem CTAs distintos. Devia-se optar por botões em vez de links.
• Poucas imagens de contexto tornam o email maçudo.
• Sem personalização no corpo do email. Em vez de “Caro(a) Professor(a)” deveria ser “Caro(a) Professor(a) [nome do professor]”
• Double opt-in não era necessário nesta situação, já que a lista era de subscritores que tinham já dado autorização offline.
• Sem política de privacidade.
• Sem possibilidade de adicionar diretamente à lista de endereços confiáveis.

PARTE 1 – ANÁLISE DE
UMA CAMPANHA

RELATÓRIO DE ENTREGA

Total de emails enviados

Métricas
• Emails abertos (aberturas únicas)
• Total de links clicados (clique único)
• Emails rejeitados
• Cancelamento de subscrições

PARTE 1 – ANÁLISE DE
UMA CAMPANHA

RELATÓRIO DE ENTREGA

Total de aberturas de email por endereço

Total de cliques em links por endereço

RELATÓRIO DE ENTREGA

PARTE 1 – ANÁLISE DE
UMA CAMPANHA

Aberturas/cliques por hora

Emails rejeitados por domínio

RELATÓRIO DE ENTREGA

PARTE 1 – ANÁLISE DE
UMA CAMPANHA

Emails enviados por sexo

Aberturas de email por sexo

Cliques em links por sexo

PARTE 1 – ANÁLISE DE
UMA CAMPANHA

ANÁLISE
•
•
•
•
•
•

Taxa de aberturas únicas: 33%,
Dos emails abertos, 23,4% clicaram num link,
9,7% dos emails enviados foram rejeitados,
Apenas 0,7% das pessoas que abriram o email anularam a sua subscrição,
14% das rejeições vem do endereço sapo.pt.
Em termos de género, as taxas de abertura e cliques seguem o padrão da lista inicial: maioritariamente mulheres entre os 35-54 anos.

Nota sobre as aberturas por endereço de email e cliques em links
• Esta informação é muito relevante, podendo ser utilizada em futuras ações de marketing, tendo em conta os seguintes fatores:
• Quem abre mais vezes o nosso email é um possível cliente TOP. Podemos segmentar ainda mais a nossa lista inicial numa lista TOP de aberturas e
enviar newsletters especificas a esta lista. Por exemplo promoções especiais.
• Quem clica nos nossos links é mais uma vez um possível cliente TOP (podemos ainda segmentar melhor a lista anterior). No caso do nosso
exemplo, temos os professores que clicaram no link sobre formações. É assim possível fazer um webinar e enviar uma newsletter para os
professores que clicaram neste link.

Segmentar por aberturas de email
Regra do
80/20
Segmentar por cliques de links
80% dos nosso melhores clientes vêm de 20% das
nossas LEADS

A regra 80/20 pode ainda ser aplicada em cadeia: segmentar por mais aberturas de email
e dentro desta segmentação segmentar por mais cliques de links por exemplo

ANÁLISE TEMPORAL DE VÁRIAS CAMPANHAS

PARTE 1 – ANÁLISE DE
UMA CAMPANHA

#2* Segunda-feira

#6 - Segunda-feira

*Ensino apenas online devido à pandemia

#4 - Terça feira

ANÁLISE TEMPORAL DE VÁRIAS CAMPANHAS

PARTE 1 – ANÁLISE DE
UMA CAMPANHA

#1 - Quarta-feira

#5 - Quinta feira

#3 - Sexta feira

#7 - Sábado

PARTE 1 – ANÁLISE DE
UMA CAMPANHA

ANÁLISE TEMPORAL DE VÁRIAS CAMPANHAS

#

Data e hora de envio

Entregas
com
sucesso

Aberturas
únicas

Taxa de abertura

Taxa de cliques por
abertura única

1

Wed, Sep 9, 2020 12:53 pm

3414

1246

36,50%

23,40%

2*

Mon, Apr 27, 2020 3:30 pm

3447

942

27,33%

17,90%

3

Fri, Jan 13, 2017 5:52 pm

1063

243

22,86%

6,20%

4

Tue, Dec 13, 2016 4:23 pm

1062

235

22,13%

8,90%

5

Thu, Nov 10, 2016 2:14 pm

1092

329

30,13%

7%

6

Mon, Oct 24, 2016 6:09 pm

1082

342

31,61%

11,70%

7

Sat, Oct 15, 2016 11:46 pm

1083

380

35,09%

20,8%

*Período de aulas online devido à pandemia do COVID-19

ANÁLISE TEMPORAL DE VÁRIAS CAMPANHAS - ANÁLISE

PARTE 1 – ANÁLISE DE
UMA CAMPANHA

Análise (horas em formato 0-24h)
• Calendário de aberturas/cliques:
• Pico de aberturas é sempre atingido uma hora após o envio dos emails.
• Gráfico de cliques nos links acompanha a forma do gráfico de abertura de emails.
• Aberturas e cliques são integráveis na seguinte framework:
• Pico uma hora depois do envio
• Pico ao fim do dia, entre o antes do jantar 18/19h (provavelmente horas dos professores saírem das aulas) o depois do jantar (20/22h)
• Pico por volta das 10h.
• Ao sábado temos uma distribuição estranha, em que grande parte dos emails são abertos durante o domingo, excetuando o pico inicial de
1 hora de delay.
• De notar que a maior taxa de abertura e cliques foi à quarta feira (#1) onde o gráfico atingiu um grande pico de aberturas/cliques uma
hora após o envio (pico às 13h), sendo que a seguir, ao contrário dos outros gráficos, não existiram praticamente mais picos relevantes ao
longo das 24 horas após o envio. Nos outros gráficos as aberturas/cliques encontram-se mais distribuídos ao longo das 24horas após o
envio. Teremos acertado num sweet spot para envios quarta-feira às 12h? Mais testes são necessários, no entanto é um horário com que
iremos trabalhar.
• De notar ainda que o outro dia onde a taxa de abertura/cliques foi muito boa foi ao Sábado (#7), sendo que grande parte das aberturas e
cliques foi no Domingo seguinte. Terão de ser feitos testes, com um envio ao Domingo, para verificar qual o comportamento neste dia da
semana.
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2. PARTE 2 – MOCKUP DE UMA
CAMPANHA
1. BASES DE DADOS

PARTE 2 – MOCKUP DE
UMA CAMPANHA

ANGARIAÇÃO DE LEADS

Possibilidade de
registar newsletter
em todos os sites
da Dismel

Registo através de
concursos offline
em feiras (através
do formulário em
papel para
concorrer ao
concurso)

Link para landing
page de registo
disponível em
catálogos, flyers,
etc..)

Possibilidade de
registar newsletter
nas redes sociais.

Angariar
Leads

Landing pages com
link baits.

Base de dados das landing pages com formulários
/ inscrições em newsletters + base de dados da
loja loja.dismel.pt

Base de dados da loja
calculadoras.dismel.pt

É outro?

É professor?

Base de dados dos
professores

É estudante?

PARTE 2 – MOCKUP DE
UMA CAMPANHA

BASES DE DADOS DISPONÍVEIS

Todas as entradas cujo NIF esteja na
base de dados dos professores

Todas as entradas cujo NIF não esteja
na base de dados dos professores

União das bases de dados
União das bases de dados
Eliminar/atualizar elementos
repetidos

Eliminar/atualizar elementos
repetidos

LISTA DE PAIS E ESTUDANTES

LISTA DE PROFESSORES

PARTE 2 – MOCKUP DE
UMA CAMPANHA

BASES DE DADOS DISPONÍVEIS
Informação relevante em cada base de dados
Base de dados dos
professores

Base de dados da loja
calculadoras.dismel.pt

Base de dados da loja
loja.dismel.pt

• Nome

• Nome

• Nome

• Apelido

• Apelido

• Apelido

• Email

• Email

• Email

• Morada

• Morada (endereço, cidade, código postal)

• Morada (endereço, cidade, código postal)

• Grupo de ensino

• NIF

• Zona Geográfica

• NIF

• Telefone

• Professor/estudante/outro

• Telefone

• Informações de compras

• Grupo de ensino

• Informações de compras

• NIF
• Telefone
• Informações de compras

Base de dados das landing pages com formulários
/ inscrições em newsletters
• Nome
• Apelido
• Email
• Telefone
• Professor/estudante/outro
• Grupo/área de ensino

PARTE 2 – MOCKUP DE
UMA CAMPANHA

BASES DE DADOS DISPONÍVEIS
Informação relevante em cada base de dados
Base de dados dos
professores

Base de dados da loja
calculadoras.dismel.pt

Base de dados da loja
loja.dismel.pt

• Nome

• Nome

• Nome

• Apelido

• Apelido

• Apelido

• Email

• Email

• Email

• Morada

• Morada (endereço, cidade, código postal)

• Morada (endereço, cidade, código postal)

• Grupo de ensino

• NIF

• Zona Geográfica

• NIF

• Telefone

• Professor/estudante/outro

• Telefone

• Informações de compras

• Grupo de ensino

• Informações de compras

• NIF
• Telefone

• Informações de compras

Base de dados das landing pages com formulários
/ inscrições em newsletters
• Nome
• Apelido
• Email
• Telefone
• Professor/estudante/outro
• Grupo/área de ensino

SEGMENTAÇÕES RELEVANTES

SEGMENTAÇÃO #: Lista-> fonte

PARTE 2 – MOCKUP DE
UMA CAMPANHA

Número da segmentação

Fonte da segmentação: Lista de
estudantes ou professores

SEGMENTAÇÃO 1: Lista-> pais e estudantes
Estudantes que tenham mais de 14 anos e menos de 20 anos
Campo

Operador

Valor

Eu sou…

=

Estudante

SEGMENTAÇÃO 2: Lista-> pais e estudantes

E também

Idade

>

13

E também
Idade

<

21

Estudantes que tenham mais de 14 anos e menos de 20 anos
que já compraram uma calculadora gráfica
Campo

Operador

Valor

Eu sou…

=

Estudante

E também

SEGMENTAÇÃO 3: Lista-> pais e estudantes

Idade

Estudantes que tenham mais de 14 anos e menos de 20 anos
que nunca tenham comprado uma calculadora gráfica
Campo

Operador

Valor

Eu sou…

=

Estudante

E também
Idade

>

13

E também
Idade

<

21

E também
Data de compra

Is blank

>

13

E também
Idade

<

21

E também
Data de compra

Is not blank

PARTE 2 – MOCKUP DE
UMA CAMPANHA

SEGMENTAÇÕES RELEVANTES
SEGMENTAÇÃO 4: Lista-> professores
Professores de Matemática e Ciências

SEGMENTAÇÃO 5: Lista-> professores
Professores com idades entre 35 e 50

Campo

Operador

Valor

Campo

Operador

Valor

Área de ensino

=

Matemática

Idade

>

34

E também

E também
Área de ensino

=

Ciências

SEGMENTAÇÃO 6: Lista-> professores
Professores com idades entre 35 e 50 anos que já compraram uma
calculadora gráfica no presente ano letivo
Campo

Operador

Valor

Idade

>

34

Idade

<

Professores com idades entre 35 e 50 anos que ainda não compraram
uma calculadora gráfica no presente ano letivo
Campo

Operador

Valor

Idade

>

34

E também
51

Idade

>

<

51

E também

E também
Data de compra

51

SEGMENTAÇÃO 7: Lista-> professores

E também
Idade

<

31/08/2020

Data de compra

<

01/09/2020
Ou

Data de compra

=

blank

SEGMENTAÇÕES RELEVANTES

PARTE 2 – MOCKUP DE
UMA CAMPANHA

SEGMENTAÇÃO 8: Lista-> pais e estudantes
Outros com idades entre 35 e 50 anos
Campo

Operador

Valor

Eu sou…

=

Outro

E também
Idade

>

34

E também
Idade

<

51

SEGMENTAÇÃO 10: Lista-> pais e estudantes
Outros com idades entre 35 e 50 anos que ainda não compraram uma
calculadora gráfica no presente ano letivo
Campo

Operador

Valor

Eu sou…

=

Outro

SEGMENTAÇÃO 9: Lista-> pais e estudantes
Outros com idades entre 35 e 50 anos que já compraram uma
calculadora gráfica no presente ano letivo
Campo

Operador

Valor

Eu sou…

=

Outro

E também
Idade

>

Idade

34

<

51

E também
Data de compra

<

01/09/2020
Ou

Data de compra

=

<

51

E também

E também
Idade

34

E também

E também
Idade

>

blank

Data de compra

>

31/08/2020

PARTE 2 – MOCKUP DE
UMA CAMPANHA

SEGMENTAÇÕES RELEVANTES
Segmentação

Porquê segmentar

1

Porque é importante segmentar todos os alunos que estão no 3º ciclo do ensino básico e ensino secundário, e que
tenham chumbado até 1 ano, para campanhas de branding

2

Porque os estudantes que já compraram uma calculadora gráfica vão utilizar a mesma calculadora durante todo o 3º
ciclo do ensino básico e ensino secundário.

3

Porque estes estudantes vão ter necessidade de comprar uma calculadora gráfica para o 3º ciclo do ensino básico e
ensino secundário.

4

Porque estes professores são os utilizadores das calculadoras na escola e os principais influenciadores dos alunos.

5

Porque estes são todos os professores que podem ter filhos em idade de frequentar o 3º ciclo do ensino básico e ensino
secundário, e como tal são leads para newsletters de notoriedade da marca (branding).

6

Porque estes são os professores que já tendo comprado uma calculadora gráfica este ano letivo não deverão adquirir
outra, mesmo tendo mais filhos, já que comprariam ao mesmo tempo para os dois.

7

Porque estes são os professores que não tendo comprado uma calculadora gráfica este ano letivo poderão adquirir
outra, mesmo que já tenham adquirido uma anteriormente, já que podem ter mais que um filho.

8

Porque estes são todos os pais que podem ter filhos em idade de frequentar o 3º ciclo do ensino básico e ensino
secundário, e como tal são ótimos leads para newsletters de notoriedade da marca.

9

Porque estes são os pais que já tendo comprado uma calculadora gráfica este ano letivo não deverão adquirir outra,
mesmo tendo mais filhos, já que comprariam ao mesmo tempo para os dois.

10

Porque estes são os pais que não tendo comprado uma calculadora gráfica este ano letivo poderão adquirir outra,
mesmo que já tenham adquirido uma anteriormente, já que podem ter mais que um filho.

PARTE 2 – MOCKUP DE
UMA CAMPANHA

SEGMENTAÇÕES RELEVANTES

Segmentação

Newsletter: Objetivo/Conteúdo

1

Notoriedade / O que distingue a Dismel da concorrência? – divulgação de ofertas de valor.

2

Nutrição / Dicas, tutoriais, novidades, divulgação de webinars.

3

Vendas / Promoções, tutoriais, divulgação de webinars, artigos, reviews.

4

Influencer outreach / divulgação de webinars, informação de compras em grupo, novidades.

5

Notoriedade / O que distingue a Dismel da concorrência? – divulgação de ofertas de valor.

6

Nutrição / dicas, tutoriais, novidades, divulgação de webinars.

7

Vendas / Promoções, tutoriais, divulgação de webinars, artigos, reviews.

8

Notoriedade / O que distingue a Dismel da concorrência? – divulgação de ofertas de valor.

9

Nutrição / dicas, tutoriais, novidades, divulgação de webinars.

10

Vendas / Promoções, tutoriais, divulgação de webinars, artigos, reviews.

PARTE 2 – MOCKUP DE
UMA CAMPANHA

WHO? WHAT? WHEN? WHERE? WHY?

WHO?

• Professores com idades entre 35 e 50 anos que ainda não compraram
uma calculadora gráfica no presente ano letivo (Segmentação 7).

WHAT?

• Conversão na compra de uma calculadora gráfica.

WHEN?

• Ação no ciclo AIDA (fim do funil).

WHERE?

WHY?

• Estes professores online estarão no Facebook e LinkedIn, quer com
perfis, quer em grupos de discussão.
• Estes professores estarão offline e acessíveis nas escolas.

• Estes professores têm idades em que poderão ter um filho no 3º ciclo do
ensino básico ou ensino secundário, pelo que é uma boa oportunidade
para tentar uma conversão.

Lista a utilizar -> LISTA DE PROFESSORES
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2. PARTE 2 – MOCKUP DE UMA
CAMPANHA
2. FORMULÁRIO

FORMULÁRIO - DESKTOP

PARTE 2 – MOCKUP DE
UMA CAMPANHA

https://formlusofona.luisonline.net/

FORMULÁRIO – EXIT DESKTOP

PARTE 2 – MOCKUP DE
UMA CAMPANHA

POPUP ao sair da página

PARTE 2 – MOCKUP DE
UMA CAMPANHA

FORMULÁRIO - MOBILE
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2. PARTE 2 – MOCKUP DE UMA
CAMPANHA
3. CAMPANHA

PARTE 2 – MOCKUP DE
UMA CAMPANHA
DEFINIÇÕES DA CAMPANHA

PARTE 2 – MOCKUP DE
UMA CAMPANHA
DEFINIÇÕES DA CAMPANHA

PARTE 2 – MOCKUP DE
UMA CAMPANHA

NEWSLETTER
Tipo de envio: One-Shot

Link para o email da campanha
https://cutt.ly/mockup-newsletter

Público alvo: Segmentação #7

PARTE 2 – MOCKUP DE
UMA CAMPANHA
NEWSLETTER - PC

PARTE 2 – MOCKUP DE
UMA CAMPANHA

NEWSLETTER - PC
Continuação…

PARTE 2 – MOCKUP DE
UMA CAMPANHA

NEWSLETTER - PC
Continuação…

PARTE 2 – MOCKUP DE
UMA CAMPANHA

NEWSLETTER - PC
Continuação…

PARTE 2 – MOCKUP DE
UMA CAMPANHA

NEWSLETTER - PC
Continuação…

PARTE 2 – MOCKUP DE
UMA CAMPANHA

NEWSLETTER - PC
Continuação…

PARTE 2 – MOCKUP DE
UMA CAMPANHA
NEWSLETTER – MOBILE

NEWSLETTER – MOBILE

PARTE 2 – MOCKUP DE
UMA CAMPANHA

Continuação…

PARTE 2 – MOCKUP DE
UMA CAMPANHA

NEWSLETTER – MOBILE
Continuação…

PARTE 2 – MOCKUP DE
UMA CAMPANHA
NEWSLETTER - SCORE MAIL-TESTER
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3. PARTE 3 – CALENDÁRIO DE ENVIOS
DE NEWSLETTERS

PARTE 3 – CALENDÁRIO DE
ENVIO DE NEWSETTERS

CALENDÁRIO DE ENVIO DE NEWSLETTERS

Professores

Envio de newsletters semanais regulares todas as 4º feiras às
12h

Estudantes
Fase 1: Envio de newsletter a vários dias e horas diferentes
para comparação das taxas de abertura e taxa de cliques.
Duração desta fase: 1 mês
Fase 2: Análise da fase 1 e escolha do melhor dia e horário
para envio das newsletters.
Envio de newsletters semanais regulares na data escolhida.

Envio de uma segunda newsletter semanal quando se
justifique (uma promoção relâmpago por exemplo) ao Sábado
ou Domingo (testar para ver qual o dia com melhores taxas de
abertura e cliques)

Envio de uma segunda newsletter semanal quando se
justifique (uma promoção relâmpago por exemplo) ao Sábado
ou Domingo (testar para ver qual o dia com melhores taxas de
abertura e cliques)

Envio de newsletters em ocasiões de celebração (Natal, fim de
ano, Páscoa, dias de celebrações relevantes, com 2-4 dias de
antecedência)

Envio de newsletters em ocasiões de celebração (Natal, fim de
ano, Páscoa, dias de celebrações relevantes, com 2-4 dias de
antecedência)
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INTRODUÇÃO
Irá ser criado um blog em Wordpress cuja temática são as calculadoras gráficas em tópicos como a sua utilização, as suas caraterísticas, as suas vantagens e
desvantagens e o porquê da sua utilização. Os conteúdos para construção dos posts serão variados, desde imagens, vídeos, infogramas, whitepapers, etc…,
e cada post terá uma persona ou conjuntos de personas para o qual é pensado.

BLOG

Título do blog:
A descomplicar as calculadoras gráficas: a única fonte de recursos que vai precisar!

O calendário editorial para o ano letivo será baseado no intervalo de datas de 30/11/2020 a 07/01/2021, com uma postagem regular de 2 posts por
semana, às segundas e quintas-feiras, salvo exceções que têm a ver com o período festivo do Natal e fim de ano. As alterações às datas regulares definidas
deve apenas ser efetuada baseada em feriados ou dias de celebração relevantes.
Os posts do blog devem ainda ter sempre:

• Link no copy de cada post referente a uma calculadora gráfica para a loja online, de maneira a gerar tráfego para a nossa loja.
• Possibilidade de partilha dos posts nas redes sociais (icons sociais).
• Possibilidade de comentários pelo utilizador.

Nota: O calendário editorial, assim como os a organização de posts no período exemplificativo está disponível no seguinte link: https://cutt.ly/calendarioposts-blog

DIVULGAÇÃO
Facebook/Instagram
• Publicação dos posts do blog (resumo) com link para post completo.

REDES
SOCIAIS

NEWS

OFFLINE

LETTERS

• Promoção destes posts.
• Comentários, em contexto, em grupos/posts relevantes com links para posts do blog.

BLOG

LinkedIn
• Publicação dos posts do blog (resumo) com link para post completo.

WEBSITES
/LOJAS

OUTROS

BLOG

• Comentários, em contexto, em grupos/posts relevantes com links para posts do blog.
Newsletters
• Envio de newsletters.,com resumo do post do blog no corpo da mensagem, e link para leitura do post completo.

SEO

FÓRUNS
ONLINE

• Link no footer para o blog.
Sites www.dismel.pt/mobile.dismel.pt/calculadoras.dismel.pt/loja.dismel.pt
• Link para o blog na homepage.
• Link para lista de posts referentes ao produto na página de produto.

Fóruns online/blogs:
• Participação, em contexto, com comentários relevantes e com links para posts do blog.
Otimização para SEO
• Otimização para palavras chaves relevantes quer da homepage do blog, quer de cada post individualmente, de maneira a aparecer pelo menos na
primeira página de procura do Google as keywords.
Outos:
• Envio do conteúdo do blog a inluencers.
• Pedir aos empregados da empresa/amigos que partilhem o post do blog.
• Link para o blog no catálogo online.
• RSS Feed.
Offline:
• Link para o blog em flyers/catálogos/expositores.
• Utilização de QR Codes em flyers/catálogos/expositores.

DIVULGAÇÃO
Notas sobre divulgação de Posts nas redes sociais
• O mesmo post pode divulgado ao mesmo tempo no Facebook, LinkedIn e Outros (divulgação interna e influencers)
• Deve-se alternar a divulgação no Instagram e Newsletter (por exemplo numa semana divulgar o post no Instagram e na semana seguinte enviar o mesmo
post por newsletter, e não coincidir as datas com os canais Facebook e Linkedin para a divulgação do mesmo post, exceto em alturas excecionais como o
Natal ou ano Novo, se tal for relevante)

BLOG

• Os professores estão no Facebook e LinkedIn e a base de dados que a empresa dispõe é de professores, pelo que não vale a pena enviar Newsletter na
mesma data que se divulga o post nas redes sociais.
• Os estudantes estão no Facebook e Instagram, pelo que não vale a pena divulgar o post na mesma data em ambas estas redes sociais.
• Os pais de estudantes estão no LinkedIn e Facebook. No entanto tendo estas redes dinâmicas completamente diferentes, não existe inconveniente publicar
em ambas ao mesmo tempo.

BLOG

MISSÃO

O Blog da Dismel Lda é onde os estudantes e professores encontram posts de
conteúdos relevantes relacionados com as calculadoras gráficas Texas
Instruments, para uma aprendizagem rápida e exploração de todas as
potencialidades destas, dotando os mesmos de ferramentas imprescindíveis
quer para o Ensino quer para a o desempenho na vida académica.

CATEGORIAS
As calculadoras na sala de aula
• Posts relativos à utilização das calculadoras gráficas no ambiente da sala de aula e que facilitam a interação entre o professor
e estudante.

Tutoriais

BLOG

• Tutoriais sobre a utilização das calculadoras gráficas.

Software
• Este tema engloba tudo o que tenha a ver com o software da Texas Instruments.

Programação
• Tudo o que é relacionado com a programação com as calculadoras gráficas e software Texas Instruments.

Curiosidades
• Todos os assuntos que não tenham necessáriamente a ver com as calculadoras gráficas mas podem ser virais, quer nas redes
sociais quer em newsletters.

Eventos
• Posts sobre eventos em que a empresa participa.

Vários
• Tudo o que não é possível colocar nos outros temas. Pode incluir posts sobre outros assuntos que possam ter relevância para
os professores e estudantes.

POSTS
As calculadoras na
sala de aula

Estórias de sucesso: A
utilização do TI-Navigator na
sala de aula.

A vantagem das calculadoras
gráficas no ensino.

Tema - Categorias - Posts

Tutoriais

O guia completo de como
colocar e retirar uma
calculadora gráfica do modo
exame.

BLOG

Como resolver equações do
2º grau na TI-Nspire CX II-T
em 3 passos simples.

Software

Fique em casa, fique seguro:
o ensino à distância com o
software TI-Nspire CX.

Programação

O guia completo para
programar em Python com a
TI-84 Plus CE-T Python
Edition.

Calculadoras gráficas

5 coisas que podes fazer
com as calculadoras nas
férias de Natal.

Curiosidades
A evolução das calculadoras
gráficas da Texas
Instruments.

Eventos

Profmat 2018: Viaje
connosco até Almada e veja
pelos nossos olhos!

Vários

Texas Instruments vs Casio:
10 razões para não ter
dúvidas.

CALENDÁRIO
Calendário
https://cutt.ly/calendario-editorial

Vista por cartões
https://cutt.ly/posts-cartoes

BLOG

Modificar mês aqui

30 de Novembro a 6 de Janeiro

Vista por tabela
https://cutt.ly/posts-tabela

Vista por cartões (Estado)
https://cutt.ly/posts-estado

Vista por tabela (Categorias)
https://cutt.ly/posts-categorias

VIEWS

CAMPOS DOS POSTS

BLOG

Campo

Descrição

Notas

Notas genéricas relativas ao post

Estado

Estado do post: Para fazer/Em progresso/Feito

Categoria

Categoria do blog a que o post pertence

Anexos

Imagens para inserção no post

Recursos

Que tipos de recursos iremos utilizar para o copy do post?

AIDA(R)

Em que nível do funil AIDA iremos utilizar o post?

Persona

A que personas irá ser dirigido o post?

CTA para:

O post terá um CTA para onde?

CTA (NOTAS)

Notas sobre o CTA

Tags

Que tags organizativas iremos adicionar ao post?

Referência 1

Link para recursos externos que iremos utilizar na escrita do copy

Referência 1

Link para recursos externos que iremos utilizar na escrita do copy

Tom

Tom do post: Formal/Coloquial/Descontraído/Com humor
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INTRODUÇÃO
De maneira a acrescentar valor ao produto calculadoras gráficas, e nos diferenciarmos da concorrência, irá ser feita uma aplicação para mobile, de
descarregamento gratuito, em que o consumidor apenas pode efetuar o registo após a compra de uma calculadora gráfica.
Os dados de login serão fornecidos por email, após o envio da calculadora para o cliente, assim como será fornecido um link para fazer o download da aplicação,
sendo que esta deve suportar sistemas operativos Android e iOS.
Com o Mercado em concorrência apertada, e os preços a baixarem todas as semanas, é necessário acrescentar valor às calculadoras gráficas, de maneira a
podermos manter o preço e a margem de lucro dentro do razoável.

APP

A aplicação terá as seguintes caraterísticas:
Funcionalidades acessíveis após registo:
• Feed com conteúdos relevantes (novidades, virais e partilha de conteúdo).
• Salas de chat com tópicos diferentes.
• Chat online com um operador na Dismel.
• Página de recursos (videos, FAQ, etc…).
• Página de contatos da Dismel.
• Mensagens enviadas/recebidas para a Dismel.
• Notificações no mobile (novos SO por exemplo).

DIVULGAÇÃO
REDES
SOCIAIS

Facebook/Instagram
• Publicação de posts com link para página da aplicação no site www.dismel.pt.

NEWS

OFFLINE

LETTERS

• Publicidade no Facebook e Instagram.
• Comentários relevantes em grupos/posts, e em contexto, com links para a página da aplicação.
LinkedIn

BLOG

• Publicação de posts com link para a página da aplicação.
• Comentários relevantes em grupos/posts, em contexto, com links para a página da aplicação.

WEBSITES/
LOJAS

OUTROS

APP

Newsletters
• Envio de newsletters com apresentação da aplicação e CTA para a página da aplicação.
Sites www.dismel.pt/calculadoras.dismel.pt/loja.dismel.pt
• Destaque referente à aplicação, com link para a página da aplicação.

SEO

Fóruns online/blogs:
• Participação com comentários relevantes e em contexto, com links para a página da aplicação.

Otimização para SEO
• Otimização da página da aplicação.
Outros
• Envio do conteúdo a inluencers.
• Pedir aos empregados da empresa/amigos que partilhem os posts relativo à aplicação.
• Link para o blog no catálogo online.
Offline:
• Apresentação da App em catálogos, flyers, expositores, rollups.
• Utilização de QR Codes para download.
Notas à landing page: não justifica fazer uma landing page especifica para a App fora do site da Dismel já que:
• Não vamos ter publicidade do Google.
• A App funciona só como USP acoplada ao produto das calculadoras gráficas, já que não tem utilidade antes da compra das mesmas.

FÓRUNS
ONLINE

APP

PÚBLICO ALVO

Público
alvo

Estudantes do 3º ciclo e
ensino básico
(como consumidores e
influenciadores)
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1. MOCKUP

LOGIN/FEED

MOCKUP

Login

Feed

SALAS DE CHAT

MOCKUP

Sala de Chat

Menu de salas de Chat

CHAT ONLINE/RECURSOS

MOCKUP

Chat online com a Dismel

Página de recursos

CONTATO/MENSAGENS

MOCKUP

Página de Contatos

Página de mensagens com a Dismel

11
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2. MOCKUP: NEWSLETTER

MOCKUP: NEWSLETTER

NEWSLETTER

Assunto do email:
•
Todos unidos pela Nspire: Uma mega cadeia de descontos espera por ti !
Preview texto:
• A união faz os descontos ! Junta-te aos teus amigos.

SEGMENTAÇÃO 1: Lista-> pais e estudantes
Estudantes que tenham mais de 14 anos e menos de 20 anos

ANEXO: ANEXO-12-EMAIL-APP.pdf
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3. DIVULGAÇÃO FACEBOOK/INSTAGRAM ADS

DIVULGAÇÃ OFACEBOOK
/INSTAGRAM ADS

DEFINIÇÕES DA CAMPANHA

Segmentação: Público #3
Ver secção 8.1 – Redes sociais/Segmentação (Publicidade)

DIVULGAÇÃ OFACEBOOK
/INSTAGRAM ADS

POSTS

11
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4. NOTAS FINAIS

CONSIDERAÇÕES
• Devido ao copy muito direto e na 1ºpessoa, e por a dinâmica da promoção ser apenas direcionada a um público específico, optou-se por elaborar esta
promoção apenas para o público alvo que são os estudantes.

NOTAS FINAIS

• No entanto, merecerá discussão se devemos expandir esta campanha aos pais, através de uma newsletter diferente, com outro tom, assim como aos
professores, a quem podemos enviar uma newsletter informativa.
• De notar que optamos por não fazer campanha no Google Ads, já que:
• A app apenas é importante para quem já comprou uma calculadora gráfica.
• Apesar de ser uma USP importante, como já temos várias campanhas a decorrer, não justifica aumentar os custos.
• Temos outros métodos mais baratos e eficazes de divulgar esta campanha.
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CALCULADORAS.DSIMEL.PT

LIMITAÇÕES À ANÁLISE
Google Analytics:
• Os dados recolhidos no Google Analytics apenas estão disponíveis a partir de 02/07/2020, apesar da loja ter sido feita em março de 2020.
• Os dados do Google Ads estão disponíveis a partir de 09/07/2020.
Google Ads
• Os dados recolhidos no Google Ads apenas estão disponíveis a partir de 12/08/2020, apesar da publicidade paga no Google Ads ter começado em Março de
2020.
• A partir da semana de 26/10/2020 apenas três produtos se mantêm em anúncios:
• TI-Nspire CX II-T
• TI-Nspire CX CAS II-T
• TI-84 Plus CE-T
• ROAS
• Para cálculo do ROAS vão utilizar-se os dados da campanha do Google Ads existentes no Google Analytics.
Discrepâncias de datas:

• Sendo as plataformas do Google Analytics e Google Ads geridas em outsourcing, cuja consulta nas contas da Dismel foi dada tardiamente, não é possível
perceber a situação que levou a esta discrepância de datas. No entanto tal pode ter acontecido devido a:
• Incorreta inserção das tags de seguimento na loja.
• Remoção de uma campanha no Google Ads e construção de uma nova (daí existirem dados no Analytics relativos ao Google Ads e outra campanha a
partir de 09/07/2020, mas no Google Ads apenas existirem dados a partir de 12/08/2020).

Como tal, e de maneira a haver coerência entre os vários dados,
irá ser feita a análise que vai de 12/08/2020 a 05/04/2021, data desta análise.

CALCULADORAS.DSIMEL.PT

LIMITAÇÕES À ANÁLISE
Pandemia COVID 19

•

Devido à pandemia do COVID-19 o ano de 2020 foi um ano atípico, assim como está ser o ano de 2021, sendo que devo salientar os seguintes pontos
referentes aos dados analisados:
• No ano de 2020 só existiram exames nacionais para os alunos do ensino secundário.
• O 1º período do ano letivo 2019/2020 decorreu de forma normal, estando em consonância com outros anos anteriores.
• No ano letivo de 2020/2021 houve uma pausa extraordinária no ensino de 22 Janeiro a 5 de Fevereiro de 2021.
• Desde o reinicio das aulas 8 de Janeiro os alunos encontram-se a ter aulas online.
• Foram iniciadas as aulas presenciais para o 3º ciclo em 05/04/2021

Estimativas
• De acordo com o comportamento das compras online e offline em anos anteriores, estimaram-se os períodos de compras com maiores picos fora
dos dados disponíveis ou quando os dados disponíveis suscitam dúvidas. Existe um grande conhecimento do comportamento do consumidor por
parte da Dismel, pelo que é uma estimativa bastante fiável.
• Estimou-se um margem de lucro de 15% baseada em dados fiáveis para estudos do ROAS e Break-even point.
• Como os preços são muito variáveis, devido à necessidade de alteração dos mesmos em face da concorrência, muitas comparações são feitas com
base nos preços médios num determinado período de tempo.

CALCULADORAS.DSIMEL.PT

CALENDÁRIOS ESCOLARES 2019/2020

Calendário Escolar 2019/2020
Períodos letivos

Início

Fim

1.º

10 a 13 de setembro de 2019

17 de dezembro de 2019

2.º

6 de janeiro de 2020

27 de março de 2020

3.º

14 de abril de 2020

4 a 19 Junho de 2020

Exames Nacionais
1º Fase

2º fase

Física e Química: 9 de Julho de 2020

Física e Química: 1 de Setembro de 2020

Matemática A: 15 de Julho de 2020

Matemática A: 4 de Setembro de 2020

CALCULADORAS.DSIMEL.PT

OUTRAS DATAS RELEVANTES

28 de Novembro de 2020

ANEXO – GOOGLE ADS
ANEXO 1 – GOOGLE ANALYTICS –
ANÁLISE DE DADOS

2 de Dezembro 2020
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1. PARTE 1: ANÁLISE

PARTE 1: ANÁLISE

PRODUTOS

PARTE 1: ANÁLISE

DEFINIÇÕES DA CAMPANHA

Tipo de campanha: Shopping
Tipo de anúncio: Smart Shopping
Modelo de atribuição: Baseado na posição
Período de conversão por clique: 30 dias
Redes:
•

Pesquisa do Google

•

Parceiros de pesquisa

•

Rede de Display

Orçamento: 16€/dia
Localizações segmentadas:
•

Portugal

Localizações excluídas
•

Brasil

•

Espanha

•

França

SCREENSHOTS DA CAMPANHA
MOBILE

DEFINIÇÕES

DESKTOP

PARTE 1: ANÁLISE

PARCEIROS

MOBILE

DESKTOP

PARCEIROS

CAMPANHA->ANÚNCIO

PARTE 1: ANÁLISE

12/08/2020 a 05/04/2021

Nº de cliques, Impressões,
CPC médio
e custo total da campanha

Nº de cliques, conversões,
CPC médio
e custo total da campanha

ANÁLISE GRÁFICA – CLIQUES E CONVERSÕES
12/08/2020 a 05/04/2021

PARTE 1: ANÁLISE

Cliques

Conversões

ANÁLISE GRÁFICA – TAXA DE CONVERSÃO

PARTE 1: ANÁLISE

12/08/2020 a 05/04/2021

Taxa de conversão

COMPORTAMENTO DO PRODUTO

PARTE 1: ANÁLISE

12/08/2020 a 05/04/2021

Produto atualmente em
anúncio

12/08/2020 a 05/04/2021

Inicio de Outubro
ao fim de
Novembro
Janeiro

COMPORTAMENTO DO PRODUTO

PARTE 1: ANÁLISE

12/08/2020 a 05/04/2021

Produto atualmente em
anúncio

Acessório, para visualização do
comportamento de vendas dos
acessórios. Atualmente sem anúncio.

12/08/2020 a 05/04/2021

Inicio de Outubro
ao fim de
Novembro
Janeiro

COMPORTAMENTO DO PRODUTO - ANÁLISE

PARTE 1: ANÁLISE

Análise
• Verifica-se que o número de cliques acompanha o número de impressões em termos de tendência, com um número cerca de 100x menos de cliques do
que impressões.
• Ambas as linhas começam a aumentar em Julho de 2020, atingindo um patamar com alguma oscilação de Agosto até Outubro, onde começam a cair
ligeiramente, atingindo um patamar muito estável de Novembro até Janeiro.
• O número de conversões aumenta de Julho a Outubro, desce ligeiramente em Novembro, recupera em Dezembro e desce bastante em Janeiro.
• O aumento prematuro da conversão em Julho e a subida até Setembro deve-se em parte ao fato de termos muitos produtos em campanha de Shopping.
Temos mais duas calculadoras gráficas do que atualmente, um carregador de parede e dois tipos de baterias.
• O aumento a partir de Outubro tem em conta o arranque da compra de calculadoras gráficas, que é sempre umas semanas desfasado do inicio das aulas,
assim como reflete a época de BlackFriday/CyberMonday.
• Em Novembro, e apesar de só termos 3 calculadoras presentes, o pico de vendas é o maior de sempre (BlackFriday/CyberMonday).
• Em Janeiro ouve uma melhoria da TI-Nspire CX em relação a Dezembro, e um pico da TI-Nspire CX CAS (para o ensino superior). Em Fevereiro é a altura
de um pico da TI-84 Plus CE-T. Não obstante, as vendas totais entraram em queda em Janeiro e Fevereiro.
Aplicação
• Com os gráficos de cada produto podemos escolher as melhores datas para campanhas precisas, já que, por vezes, o total da venda mascara a
interpretação mais fina. No nosso caso, a venda de acessórios e também de calculadoras para o ensino superior podem alterar a perceção do
comportamento dos produtos que nos interessam para este plano de marketing (apenas calculadoras gráficas para o 3º ciclo e ensino secundário).
• Concluímos também que a melhor época para investimento em campanhas no segmento das calculadoras gráficas, perto do inicio das aulas, é durante os
meses de Outubro e Novembro.

ADDON - SEGMENTOS
PERSONALIZADOS
Nome do público-alvo

PARTE 1: ANÁLISE

Todos os visitantes (Google Analytics)
Todos os visitantes (Google Analytics)
Todos os visitantes (Google Analytics)
Todos os visitantes (Google Analytics)
Semelhante a All visitors (system-defined)
Semelhante a All visitors (system-defined)
Semelhante a All visitors (system-defined)
Semelhante a All visitors (system-defined)
Todos os visitantes (Google Analytics)
Converteram
Visitaram mais de 3 páginas
Utilizadores de regresso
Visitaram página de produto

Chegaram ao checkout
Não converteram
Novos visitantes
Adicionaram ao carrinho
Mais de 3 minutos no site
Abandonaram o carrinho
Abandonaram o checkout
Semelhante a Não converteram
Semelhante a All Users
Semelhante a Novos visitantes
Semelhante a Utilizadores de regresso
Semelhante a Mais de 3 minutos no site
Semelhante a Adicionaram ao carrinho
Semelhante a Visitaram mais de 3 páginas
Semelhante a Abandonaram o carrinho
Semelhante a Chegaram ao checkout
Semelhante a Converteram

Descrição
Pessoas que visitaram páginas que contêm as suas etiquetas de
remarketing
Pessoas que visitaram páginas que contêm as suas etiquetas de
remarketing
Pessoas que visitaram páginas que contêm as suas etiquetas de
remarketing
Pessoas que visitaram páginas que contêm as suas etiquetas de
remarketing
----Pessoas que visitaram páginas que contêm as suas etiquetas de
remarketing
Transactions > 0
Unique Pageviews > 3
User Type: "Returning Visitor"
Page: matches regex
"https://calculadoras.dismel.pt/product/(.)*"
Shopping Stage: contains "CHECKOUT"
Transactions = 0
User Type: "New Visitor"
Shopping Stage: "ADD_TO_CART"
Session Duration > 180
Shopping Stage: "CART_ABANDONMENT"
Shopping Stage: "CHECKOUT_ABANDONMENT"
-----------

Tipo

Tamanho:
Rede de
Pesquisa

Tamanho:
YouTube

Tamanho:
Rede de
Display

Tamanho:
campanha
do Gmail

Visitantes do Website

150

150

200

61

Visitantes do Website

160

160

220

41

Visitantes do Website

47

47

80

17

Visitantes do Website

0

0

0

0

Público-alvo semelhante
Público-alvo semelhante
Público-alvo semelhante
Público-alvo semelhante

Incompatível
Incompatível
Incompatível
Incompatível

<1.000
<1.000
<1.000
<1.000

1K a 10K
<1.000
<1.000
1K a 10K

10K a 50K
<1.000
<1.000
10K a 50K

Visitantes do Website

790

790

840

280

Visitantes do Website
Visitantes do Website
Visitantes do Website

33
63
250

33
63
250

72
120
260

4
8
92

Visitantes do Website

0

0

0

0

Visitantes do Website
Visitantes do Website
Visitantes do Website
Visitantes do Website
Visitantes do Website
Visitantes do Website
Visitantes do Website
Público-alvo semelhante
Público-alvo semelhante
Público-alvo semelhante
Público-alvo semelhante
Público-alvo semelhante
Público-alvo semelhante
Público-alvo semelhante
Público-alvo semelhante
Público-alvo semelhante
Público-alvo semelhante

40
770
710
80
100
49
9
<1.000
<1.000
<1.000
Incompatível
Incompatível
Incompatível
Incompatível
Incompatível
Incompatível
Incompatível

40
770
710
80
100
49
9
<1.000
<1.000
<1.000
<1.000
<1.000
<1.000
<1.000
<1.000
<1.000
<1.000

80
820
800
120
150
80
8
10K a 50K
10K a 50K
10K a 50K
10K a 50K
1K a 10K
1K a 10K
1K a 10K
<1.000
<1.000
<1.000

5
280
260
20
19
16
1
10K a 50K
10K a 50K
10K a 50K
1K a 10K
10K a 50K
10K a 50K
10K a 50K
<1.000
<1.000
<1.000
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2. PARTE 2: ROAS
(PERFORMANCE GOOGLE ADS)

PARTE 2: ROAS –
PERFORMANCE GOOGLE
ADS

PERÍODOS EM ANÁLISE

TODO O PERÍODO DA CAMPANHA
12/08/2020 a 05/04/2021
Todos os produtos disponíveis

PERÍODO DE MELHOR PERFORMANCE DA CAMPANHA:
01/10/2020 a 30/11/2020
Apenas 3 produtos disponíveis

PARTE 2: ROAS –
PERFORMANCE GOOGLE
ADS
DADOS – 12/08/2020 - 05/04/2021

PARTE 2: ROAS –
PERFORMANCE GOOGLE
ADS

ROAS
12/08/2020 a 05/04/2021
ID

Produto

49

TI-NSPIRE CX II-T

33

HP-PRIME G2

45

TI-84 Plus CE-T Python Edition

29

Bateria sem fios p/ calculadoras gráficas Texas Instruments

53

TI-NSPIRE CX CAS II-T

25

Bateria com fios p/ calculadora gráfica Texas Instruments

15

Carregador de parede p/calculadora gráfica Texas Instruments

41
37

Valor da conversão

Valor da conversão
s/IVA

Custos

ROAS

ROAS (%)

25217,69€

20502,19€

1644,60€

12,47

1246,64

583,37€

474,28€

25,43€

18,65

1865,06

4492,42€

3652,37€

493,72€

7,40

739,77

185,90€

151,14€

21,17€

7,14

713,93

6463,74€

5255,07€

690,35€

7,61

761,22

236,60€

192,36€

16,38€

11,74

1174,35

92,40€

75,12€

50,94€

1,47

147,47

TI-84 Plus

581,24€

472,55€

255,13€

1,85

185,22

TI-82 STATS

126,18€

102,59€

152,62€

0,67

67,22

38687,39€

31453,16€

3487,64€

9,02

901,85

TOTAL

Valor da conversão = Valor somada das conversões
Valor da conversão s/IVA = Valor da conversão/1,23
Custos = custo da campanha
ROAS = Valor da conversão s/IVA/Custos
ROAS (%) = ROAS * 100

Margem de lucro estimada: 15%

Break-even ROAS: 1/15% *100% = 667%

PARTE 2: ROAS –
PERFORMANCE GOOGLE
ADS
DADOS – 01/10/2020 - 30/11/2021

PARTE 2: ROAS –
PERFORMANCE GOOGLE
ADS

ROAS

1 de Outubro 2020 a 30 Novembro 2020
Produto

ID

Receita

Receita
s/IVA

Custos

ROAS

ROAS (%)

49

TI-NSPIRE CX II-T

9 655,07€

7 849,65€

463,49€

16,94

1 693,60

53

TI-NSPIRE CX CAS II-T

3 864,48€

3 141,85€

114,47€

27,45

2 744,70

45

TI-84 Plus CE-T Python Edition

1 186,33€

964,50€

133,72€

7,21

721,28

14 705,88 €

11 956,00 €

711,68 €

16,80

1 679,97

TOTAL
Valor da conversão = Valor somada das conversões
Valor da conversão s/IVA = Valor da conversão/1,23
Custos = custo da campanha
ROAS = Valor da conversão s/IVA/Custos
ROAS (%) = ROAS * 100

NOTA: Só foram analisados os produtos que tiveram continuidade ao longo deste período. Todos os outros produtos pararam as campanhas na semana de
26/10/2020

Margem de lucro estimada: 15%

Break-even ROAS: 1/15% *100% = 667%

PARTE 2: ROAS –
PERFORMANCE GOOGLE
ADS

CONCLUSÃO
Análise
• Os seguintes produtos deram sempre prejuízo já que não superam o valor do Break-even ROAS. Foram retirados da campanha corretamente. No entanto não
temos informação do seu comportamento nos períodos de maior procura das calculadoras gráficas.
• Carregador de parede p/calculadora gráfica Texas Instruments.
• TI-84 Plus.
• TI-82 STATS.
• Os seguintes produtos dão algum lucro mas têm de ser monitorizados, já que os valores do RAOS estão pouco acima do Break-even ROAS. As baterias e os
carregadores foram retirados da campanha em Outubro de 2020: se o carregador não suscita dúvidas, as baterias podiam ter sido deixadas ficar, pelo menos
para ver o ser comportamento no período letivo.
• Bateria sem fios p/ calculadoras gráficas Texas Instruments.
• TI-NSPIRE CX CAS II-T.
• Bateria com fios p/ calculadora gráfica Texas Instruments.
• Carregador de parede p/calculadora gráfica Texas Instruments.
• Os seguintes produtos estão com valores bastante acima do Break-even ROAS. Como tal não se devia ter retirado a HP-Prime das campanhas.
• TI-NSPIRE CX II-T
• HP-PRIME G2
• Se analisarmos o período de Outubro e Novembro, a TI-NSPIRE CX CAS II-T tem um valor em alta, a TI-Nspire CX sobe igualmente, mas estranhamente a TI-84
Plus CE-T desce neste período.
Conclusão:
• É preciso controlar o ROAS para cada produto, e em datas especificas, cada vez que for necessário analisar o comportamento da campanha, de maneira não só
a concentrar esforços para aumentar o ROAS dos produtos com baixo rendimento, como, se necessário, parar a publicidade destes produtos ou ativar em
períodos que tenham tido anteriormente um ROAS acima do Break-even ROAS.

PARTE 2: ROAS –
PERFORMANCE GOOGLE
ADS

CPC

ID

Produto

49

TI-NSPIRE CX II-T

45

TI-84 Plus CE-T Python Edition

53

TI-NSPIRE CX CAS II-T

CPC
médio

PVP
médio

PV
médio

0,21 €

133,43 €

108,48 €

94,33 €

14,15 €

2,6

0,37 €

33,08

0,2 €

132,13 €

107,42 €

93,41 €

14,01 €

1,48

0,21 €

26,29

0,29 €

146,99 €

119,50 €

103,92 €

15,59 €

1,96

0,31 €

20,88

PC

Lucro

Taxa
conversão

Break- even
CPC

QI do topo abs. da
pesquisa
(retirado diretamento do
Google Ads)
(%)

CPC medio = custo por clique médio
PVP médio = preço de venda ao público
PV médio = Preço de venda médio (s/IVA)
PC = PV médio * 1,15 | 15% lucro
Lucro = PV médio – PC
Taxa de conversão = taxa de conversão do Google ads
Break-even CPC = Lucro * Taxa de conversão/100
QI do topo abd. Da pesquisa (%) = impressões no topo absoluto da página/total de impressões elegíveis no topo da página

PARTE 2: ROAS –
PERFORMANCE GOOGLE
ADS

CPC - CONCLUSÃO
Análise
• Como se pode verificar na tabela, quer a TI-Nspire CX II-T quer a TI-Nspire CX CAS II-t têm um CPC médio muito abaixo do seu Break-even CPC. Sendo que a %
da métrica QI do topo abd. da pesquisa é muito baixa, podia-se ter aumentado neste período de grandes vendas o lance de CPC para aumentar a visualização
do nosso produto, ,mantendo uma percentagem de lucro e aumentando as conversões.
• No caso da TI-84 Plus CE-T o CPC médio é praticamente igual ao Break-even CPC, assim neste caso não era aconselhável subir o lance.
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TODOS UNIDOS PELA
NSPIRE

PÚBLICO ALVO

Público
alvo

Estudantes do 3º Ciclo e
Ensino Básico
(como consumidores e
influenciadores)

TODOS UNIDOS PELA
NSPIRE

PROMOÇÃO

Na compra o aluno “A” recebe um código único na compra em
calculadoras gráfica

O aluno “A” transmite o código ao aluno “B”

O aluno “B” ao apresentar o código recebe um desconto de X% na
compra numa calculadora gráfica selecionada

O aluno “A” tem direito a Y% de desconto na compra de um
carregador de parede se não tiver comprado a calculadora com um
código de desconto. Se comprou com código de desconto, tem um
desconto de Z%. Pode levantar na loja ou pagar os portes de envio.

O aluno “B” recebe um código único para dar a um novo aluno.

TODOS UNIDOS PELA
NSPIRE

PROMOÇÃO

Para cálculo do valor da promoção torna-se essencial analisar o comportamento da loja contando todas as receitas
de todas as fontes de tráfego e todas as despesas na publicidade. Assim o novo ROAS será:

ROAS =
Produto
TI-Nspire CX II-T
TI-Nspire CX II-T

Duração
Toda a duração
(12/08/2020 a
05/04/2021)
01/10/2020 a
31/11/2020

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝑠 (𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑖𝑠)
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 (𝐺𝑜𝑜𝑔𝑙𝑒 𝐴𝑑𝑠)

Preço médio de venda

Retorno

Retorno s/IVA

Custo

ROAS

ROAS (%)

129,42€

32871,98€

26725,19€

1 644,60€

16,25

1625

129,98€

11958,16€

9722,08€

463,49€

20,98

2098

Média = 129,7€

TODOS UNIDOS PELA
NSPIRE

PROMOÇÃO

PVP
médio

PV

PC

Apresentação de
código na
compra

PVP final

Não
apresentação de
código na compra

PVP final

BreakEven
ROAS
•

TI-Nspire CX
II-T

Carregador
de parede

129,7€

105,45€

91,70€

Desconto de 5%=
4,58€

123,22€

5,5€

4,47€

3,89€

Desconto de 50%
= 1,94€

2,75€

Custo total da
promoção:

-

129,95€

Oferta do
carregador

6,52€

• PVP

667%

ROAS BrakEven
ROAS

ROAS

•

Total da
campanha:1625%
1 de Outubro a 30
Novembro de 2020:
2098%

•
•

958%
1431%

0€

3,89€

• PVP final
• Preço de venda ao público (preço médio, sendo que o preço médio de
toda a campanha é praticamente igual preço médio de 1/10/2020 a
30/11/2020)

• Break-Even Roas

• Preço de venda (PVP sem IVA)

• ROAS

• PV:
• PC:
• Preço de compra (PV sem lucro)
• Apresentação de código de compra
• Se o aluno apresentar código de promoção que descontos tem?
• PVP final
• Preço final pago pelo aluno quando apresenta código de promoção.
• Não apresentação do código de compras
• Se o aluno não apresentar código de promoção que descontos tem?

• Preço final pago pelo aluno quando não apresenta código de promoção.
• ROAS necessário para existir lucro, baseado numa estimativa de 15% de
margem de lucro
• ROAS da campanha (duração total da campanha e período 1/10/2020 a
30/11/2020)
• ROAS – Bereak-Even Roas
• Margem para aplicar à promoção (duração total da campanha e período
1/10/2020 a 30/11/2020)

TODOS UNIDOS PELA
NSPIRE

PROMOÇÃO
Estimativa de margem para a promoção:
• Período anual:

• Margem para a promoção: 9,58€
• Custo máximo da promoção: 6,52€
• Lucro: 3,06€
• Período de 1 de outubro a 30 de Novembro de 2020:
• Margem para a promoção : 14,31€
• Preço da promoção máximo: 6,52€
• Lucro: 7,79€
• Iremos efetuar esta promoção apenas nos períodos de maiores vendas, e retocada em análise com as estimativas do ROAS para estes períodos, para
que a margem seja ainda possível.
• Iremos também efetuar esta promoção apenas na calculadora gráfica TI-Nspire CX II-T pois é a única que em períodos de muitas vendas nos dá margem
para este tipo de promoção.

Calculadora selecionada

TI-Nspire CX II-T

Desconto X = 5%

Desconto Y = 100%

Desconto Z = 50%
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1. MOCKUP-LANDING PAGE

MOCKUP - LANDING PAGE

LANDING PAGE

Mockup - Landing Page

https://tinspire.luisonline.net/

URL final sugerido:
www.todosunidospelanspire.pt

MOCKUP - LANDING PAGE

LANDING PAGE
Continuação…

MOCKUP - LANDING PAGE

LANDING PAGE
Continuação…
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2. DIVULGAÇÃO

AIDA(R)

• Facebook + Instagram Ads

DIVULGAÇÃO

AWARENESS

INTEREST

• Colocação de posts nas redes sociais relativos à promoção • Posts orgânicos nas redes sociais
Envio de newsletter a:
• Estudantes que ainda não tenham adquirido uma calculadora gráfica.

• Landing page otimizada para SEO.
• Destaque no site www.dismel.pt.
• Anúncios Google Ads (search).

DESIRE

Colocação de posts no blog relativos à calculadora gráfica TI-Nspire CX II-T
• Tutoriais
• Infográficos
• Vídeos (youtube)
• Partilha do posts do blog referentes à TI-Nspire CX II-T nas redes sociais e promoção
dos mesmos.
• Divulgação de webinars sobre a utilização da TI-Nspire CX II-T nas redes sociais

ACTION

Destaque da promoção na loja de e-commerce com valores de poupança destacados.

RETENÇÃO

Envio de newsletter com informações da App, dicas, vídeos, etc…

DIVULGAÇÃO

POSTS

14
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“TODOS UNIDOS PELA NSPIRE”
2. DIVULGAÇÃO
1. NEWSLETTER

NEWSLETTER

NEWSLETTER

Assunto do email:
•
Todos unidos pela Nspire: Uma mega cadeia de descontos espera por ti !
Preview texto:
• A união faz os descontos ! Junta-te aos teus amigos.

SEGMENTAÇÃO 3: Lista-> pais e estudantes
Estudantes que tenham mais de 14 anos e menos de 20 anos
que nunca tenham comprado uma calculadora gráfica

ANEXO: ANEXO-13-EMAIL-TODOS-UNIDOS-PELA-NSPIRE.pdf
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2. DIVULGAÇÃO
2. GOOGLE ADS

GOOGLE ADS

DEFINIÇÕES DA CAMPANHA

GOOGLE ADS

DEFINIÇÕES DA CAMPANHA

GOOGLE ADS

DEFINIÇÕES DA CAMPANHA

GOOGLE ADS

DEFINIÇÕES DA CAMPANHA

Idades 18-34 anos excluídas devido a:
•
Não estão em idade de estarem 3º ciclo ou ensino
secundário
•
Não têm idade para terem filhos a frequentar o 3º ciclo ou
o ensino básico

KEYWORDS

Levantamento das Keywords no ANEXO:
ANEXO 2: KEYWORDS

Teste #1

GOOGLE ADS

Todas estas keywords têm um fortíssimo pendor comercial.
Para reduzir ao máximo as despesas vamos utilizar passwords
do tipo exact match.

+
A keyword “calculadora gráfica” tem muito tráfego mas no entanto
não tem um bom pendor comercial. É natural que vamos gastar
muito dinheiro aqui sem ter um grande retorno. Logo não queremos
procuras com exatamente esta keyword, sendo por isso do tipo exact
match.

[calculadoras graficas]
[calculadora gráfica texas ti-nspire cx]
[texas ti-nspire cx ]
[nspire cx]

[ calculadora grafica]

Teste #2

+

Temos de utilizar mais keywords negativas, para não termos
tráfego completamente irrelevante.

Todas estas keywords têm um fortíssimo pendor comercial.
No entanto, ao contrário da situação em cima, vamos utilizar
modified broad match para termos mais tráfego.

casio
hp
Numworks
software
so
sistema operativo

+calculadoras +graficas
+calculadora +gráfica +texas +ti-nspire cx]
+texas +ti-nspire +cx
+nspire +cx

cas

-

KEYWORDS - ANÁLISE
• A nossa primeira opção vai ser a implementação do teste #1 neste anúncio e esperar 1 semana.
• No caso dos resultados serem fracos (pouco tráfego), iremos modificar para o teste #2.
• No caso do teste #2 temos de ter em atenção o seguinte:

GOOGLE ADS

• Controlar quais as frases de procura que estão a ser utilizadas e quais as taxas de conversão que estão a ser geradas por cada uma.
• É importante também verificar o ROAS das keywords que estão a trazer tráfego para o nosso site, pois a taxa de conversão pode ser boa, mas se o
CPC for muito elevado podemos ter problemas com o ROAS.
• No caso de verificar-mos que existe uma keyword com baixa performance iremos adicionar esta keyword às keywords negativas.

GOOGLE ADS

CAMPANHA: EXTENSÕES – TEXTO DESTACADO

GOOGLE ADS

CAMPANHA: EXTENSÕES - LOCALIZAÇÃO

GOOGLE ADS

CAMPANHA: EXTENSÕES - CHAMADA

GOOGLE ADS

GRUPO DE ANÚNCIOS 2: EXTENSÕES - SITELINK

GOOGLE ADS

GRUPO DE ANÚNCIOS 2: EXTENSÕES – FRAGMENTOS ESTRUTURADOS

ANÚNCIO 1.1

GOOGLE ADS

Substituir pelo URL sugerido da
landing page

ANÚNCIO 1.2

GOOGLE ADS

Substituir pelo URL sugerido da
landing page
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2. DIVULGAÇÃO

3. FACEBOOK/INSTAGRAM ADS

FACEBOOK/
INSTAGRAM ADS

DEFINIÇÕES DA CAMPANHA

Segmentação: Público #4
Ver secção 8.1 - Redes sociais/Segmentação (Publicidade)

FACEBOOK/
INSTAGRAM ADS

ANÚNCIO
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3. NOTAS FINAIS

CONSIDERAÇÕES
• Devido ao copy muito direto e na 1ºpessoa, e por a dinâmica da promoção ser apenas direcionada a um público específico, optou-se por elaborar esta
promoção apenas para o público alvo que são os estudantes.

NOTAS FINAIS

• No entanto merecerá discussão de devemos expandir esta campanha aos pais, através de newsletter diferente com outro tom, assim como aos
professores, onde podemos enviar uma newsletter informativa.
• De notar que no Google Ads a campanha é direcionada a todos com mais de 24 anos. No entanto aqui não existe uma tentativa de alcance direta, pelo
que um copy mais teen na landing page não terá problema. Quem encontra a landing page percebe a quem está direcionada e sabe adaptar o discurso e
tom.
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ESTRATÉGIA

1. CALENDÁRIO DE PUBLICIDADE PAGA

PLANEAMENTO – CAMPANHA 2020/2021

CALENDÁRIO DE
PUBLICIDADE PAGA

Calendário de exames Nacionais 2020/2021 http://www.realcolegio.pt/pt/quero-estudar-no-real-colegio/exames-nacionais-ensino-secundario-2017
Calendário de exames períodos escolares 2020/2021 https://www.montepio.org/ei/ultimas/conheca-o-calendario-escolar/

Calendário de campanhas – Gantt View
https://airtable.com/shroZ8jyhYNG6cAtu
Calendário de campanhas – Table View
https://airtable.com/shrKrLSrZrzVTtQ70

PLANEAMENTO – CAMPANHA 2020/2021
Campanhas (ver calendários de campanhas no AIRTABLE)

Notas

CALENDÁRIO DE
PUBLICIDADE PAGA

Facebook Ads
Divulgação da App

Divulgação da aplicação para dispositivos móveis. Terá inicio antes da promoção
”Todos unidos pela Nspire”, de maneira a que os estudantes tenham conhecimento da
app durante a promoção.

Promoção “Todos unidos pela Nspire”
Campanhas de awareness I

Campanhas a definir de divulgação da marca.
Devem alternar com campanhas do Google Ads por causa dos custos.

Campanhas de awareness II

Campanhas a definir de divulgação da marca.
Devem alternar com campanhas do Google Ads por causa dos custos.
Google Ads (Search)

Promoção “Todos unidos pela Nspire”
Campanha de Início do 2º período

Facultativa. A utilizar, retirar campanhas do Google Shopping. Analisar depois os
resultados em relação à performance dos anúncios no shopping para planear
estratégias futuras.

Campanha de Exames Nacionais - 1º fase

Igual

Campanha de Exames Nacionais - 2º fase

Igual
Google Ads (Shopping)

Promoção Todos unidos pela Nspire

Colocar todos os produtos que tenham um bom ROAS nesta altura (analisado
anteriormente durante o período desta promoção).

Campanha de Início do 2º período

Colocar todas as calculadoras gráficas permitidas pelo Ministério da Educação.
Não temos dados de todas as calculadoras para este período. Analisar posteriormente
o ROAS de cada calculadora e tirar conclusões.

Campanha de Exames Nacionais - 1º fase

Igual

Campanha de Exames Nacionais - 2º fase

Igual
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ESTRATÉGIA

OBJETIVO #1

Otimizar páginas
existentes para SEO
quando necessário
(S6, S7, Anexo 5)

PUBLICIDADE NO
FACEBOOK/INSTAGRAM

CALENDÁRIO DE
POSTS NAS REDES
SOCIAIS

(S15.1)

(S8.8)

CRIAR
AWARENESS

BLOG
(S10)

CALENDÁRIO DE
NEWSLETTERS
REGULARES
(S9.3)

S# -> Para mais detalhes Consultar Secção # neste trabalho
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15
ESTRATÉGIA
3. OBJETIVO #2

1. AUMENTAR TRÁFEGO NÃO PAGO PARA A LOJA
ONLINE

AUMENTAR TRÁFEGO
NÃO PAGO PARA A LOJA

REDES SOCIAIS
BLOG
(S10)
Como vamos gerar tráfego das redes sociais para o Blog?
• Comentários em grupos das redes sociais
• Posts orgânicos nas redes sociais
• Promoção de posts/publicidade nas redes sociais (S16.1)

REDES SOCIAIS

Como vamos gerar tráfego das redes sociais para a loja online?
• Posts orgânicos nas redes sociais com link para a loja
• Promoção de posts/publicidade nas redes sociais com links para
a loja

Loja E-Commerce
(S7.2)

(S8)

Aumentar receitas
sem aumentar
custos

Como vamos gerar tráfego das redes sociais para site da Dismel?
• Posts orgânicos nas redes sociais
• Promoção de posts/publicidade nas redes sociais

www.dismel.pt
(S6.1)
S# -> Para mais detalhes Consultar Secção # neste trabalho

BLOG

AUMENTAR TRÁFEGO
NÃO PAGO PARA A LOJA

REDES SOCIAIS
(S8)
Como vamos gerar tráfego do Blog para as redes sociais?
• Link para as redes sociais no footer do blog
• Icons sociais para partilha de posts do blog nas redes sociais

BLOG

Como vamos gerar tráfego do Blog para a loja online?
• Link para a página da loja na página principal do blog
• Links para a loja em todos os posts

Loja E-Commerce

Aumentar receitas
sem aumentar
custos

(S7.2)

(S10)

Como vamos gerar tráfego das do Blog o site da Dismel?
• Link no header ou footer
• Outros links relevantes

www.dismel.pt
(S6.1)

Como vamos chegar aos influencers?
• Influencer outreaching com conteúdo do blog

Influencers
(S1.9 e S3)
S# -> Para mais detalhes Consultar Secção # neste trabalho

AUMENTAR TRÁFEGO
NÃO PAGO PARA A LOJA

WEBSITE
REDES SOCIAIS
(S8)
Como vamos gerar tráfego do site da Dismel para as redes sociais?
• Links para a página do Facebook no Footer

www.dismel.pt

Como vamos gerar tráfego do site da Dismel para a loja online?
• Links para a loja na página principal
• Links para a loja (página do produto) nas páginas do produto do website

(S6.1)

Loja E-Commerce
(S7.2)

Aumentar receitas
sem aumentar
custos

Como vamos gerar tráfego do site da Dismel para as redes sociais?
• Link no header ou footer do site da Dismel.
• Link no body da Homepage, com posts de destaques.
• Links em outras páginas relevantes

BLOG
(S10)
S# -> Para mais detalhes Consultar Secção # neste trabalho

AUMENTAR TRÁFEGO
NÃO PAGO PARA A LOJA

EMAIL MARKETING
REDES SOCIAIS
(S8)
Como vamos gerar tráfego de Email Marketing para as redes sociais?
• Links para as páginas das redes sociais no footer/header do email
• Links para posts das redes sociais, no body do email, quando relevante

Email marketing

Como vamos gerar tráfego de Email Marketing para a loja online?
• Links para a loja no footer do email
• Links para a loja no corpo do email quando relevante

(S9)

Loja E-Commerce
(S7.2)

Aumentar receitas
sem aumentar
custos

Como vamos gerar tráfego de Email Marketing para o Blog?
• Link para o blog no footer/header do email
• Links para posts das redes sociais, no body do email, quando relevante

BLOG
(S10)

S# -> Para mais detalhes Consultar Secção # neste trabalho

AUMENTAR TRÁFEGO
NÃO PAGO PARA A LOJA

TRÁFEGO DIRETO

TRÁFEGO
DIRETO

Como vamos gerar tráfego direto?
• URL da loja nos catálogos online
• URL da loja no catálogo impresso
• URL da loja em flyers, rollups, expositores
• QR Codes em material offline para o endereço da loja

Loja E-Commerce
(S7.2)

Aumentar receitas
sem aumentar
custos

S# -> Para mais detalhes Consultar Secção # neste trabalho
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2. ATRAVÉS DO GOOGLE ADS

ATRAVÉS DO GOOGLE ADS

OTIMIZAR CAMPANHAS DE SHOPPING

↓ Poupar
↑Aumentar receita

Técnico (partilhado pelos outros fluxos de canais para a loja):
• Corrigir problema na loja em mobile referente ao não aparecimento do carrinho de compras. Isto força o cliente a ter de ir ao computador, clicando uma
segunda vez no anúncio e aumentando as despesas com a campanha. ↓
• Corrigir todos os problemas na loja de e-commerce, já diagnosticados anteriormente, nas várias plataformas, para aumentar a taxa de conversão. ↑

Configurações da campanha:
• Adicionar um grupo para cada produto (agrupar por Product ID).
• Modificar a campanha do shopping de smart shopping para standard shopping (licitação manual).
• Licitar manualmente para cada grupo. Verificar coluna CPC max. de base para uma estimativa em Campanha -> Grupos de produto. ↓
• Verificar a performance dos termos de pesquisa no Google (campanhas do shopping -> palavras-chave –> termos de pesquisa) para a nossa campanha
(apenas disponível para campanhas standard shopping).
• Analisar conversão/custo.
• Adicionar às palavras-chave negativas os termos de pesquisa que dão prejuízo. ↓
• Retirar os produtos que estejam a dar prejuízo (ROAS inferior ao ROAS Break-even). ↓
• Aumentar o CPC quando possível:

• Custo médio do clique inferior ao CPC Break-even e o QI do topo abs. da pesquisa for abaixo de 85% ↑
• Melhorar títulos de produto com outras keywords relevantes como a marca (por exemplo Calculadora Gráfica TI-Nspire CX passar a Calculadora Gráfica
Texas Instruments TI-Nspire CX), aumentando assim a relevância dos anúncios para procuras com intenção de compra. ↓ ↑
• Verificar as palavras-chave que têm mais importância para aquisição numa procura no Google (já analisado no ANEXO 2: KEYWORDS).
• Verificar os termos de pesquisa que têm melhor conversão/custo e melhorar os títulos com estes termos.
• Segmentar os anúncios apenas para para >24 anos de idade. ↓
E ainda…

• Utilizar promoções no Google Merchant Center. ↑
• Seller ratings, Product ratings e Costumer reviews. ↑
• Seguir calendário de publicidade paga (S16.1). ↓ ↑
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3. ATRAVÉS DA PROMOÇÃO“TODOS UNIDOS PELA
NSPIRE”

ATRAVÉS DA PROMOÇÃO
“TODOS UNIDIS PELA
NSPIRE ”

PROMOÇÃO
Promoção não paga

LANDING PAGE DA PROMOÇÃO (SEO)
(S14.1)

Posts orgânicos no
Facebook/LinkedIn
(S14.2.1)

ENVIO DE NEWSLETTER
(S14.2.1)

CAMPANHA DE PROMOÇÃO
“TODOS UNIDOS PELA NSPIRE”
(S15)

Promoção paga

CAMPANHA GOOGLE ADS
(S14.2.2)

CAMPANHA FACEBOOK/INSTAGRAM ADS
(S14.2.3)

S# -> Para mais detalhes Consultar Secção # neste trabalho
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4. ATRAVÉS DA DIVULGAÇÃO DA APP

ATRAVÉS DA
DIVULGAÇÃO DA APP

APP

USP
(Unic Selling propositions)

DIVULGAÇÃO DA APP
(S11)

A aplicação para mobile, se do conhecimento do consumidor antes da sua decisão final, vai influenciar a sua escolha em favor da Dismel, aumentando assim a taxa
de conversão na loja online.

S# -> Para mais detalhes Consultar Secção # neste trabalho
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4. ORÇAMENTO FINAL

ORÇAMENTO
ANÁLISE
SWOT - AMEAÇAS
Serviço

ORÇAMENTO FINAL

Setup das campanhas do Google Ads e Facebook Ads

Preço
(1 vez única)

Blog + integração google analytics + SEO

Publicidade mensal (de acordo
com calendário elaborado)

650€

Gestão das campanhas do Google Ads e Facebook Ads
App com login e backoffice

Preço
(mensal)

500€
10.000€
1200€

Copy para posts do blog/atualização de posts (segundo calendário
especificado)

500€

Posts orgânicos para as redes sociais (segundo calendário especificado)

500€

Setup de conta do Mailchimp

200€

Criação de campanhas no Mailchimp (configuração e envio de
newsletters, segundo calendário especificado)

400€

Correção da loja calculadoras.dismel.pt

500€

Otimização SEO mais urgente (www.dismel.pt/mobile.dismel.pt e
calculadoras.dismel.pt)

600€

Landing page + Integração Google Analyticas + SEO

2 x 450€

Google Ads Search

250€

Gooogle Ads shooping

500€

Facebook/Instagram Ads

200€

TOTAL
A estes valores acrescem horas de trabalho em situações tais como:
•
Atualização da apps
•
Alterações aos sites/lojas (novas funcionalidades, novos updates, etc…)
•
Outros

14050€

2300€

ORÇAMENTO
ALTERNATIVO
ANÁLISE SWOT
- AMEAÇAS
Serviço

ORÇAMENTO FINAL

Setup das campanhas do Google Ads e Facebook Ads

Preço
(1 vez única)

Blog + integração google analytics + SEO

Publicidade mensal
(de acordo com calendário elaborado)

650€

Gestão das campanhas do Google Ads e Facebook Ads
App com login e backoffice

Preço
(mensal)

500€
10.000€
1200€

Copy para posts do blog/atualização de posts (segundo calendário especificado)

500€

Posts orgânicos para as redes sociais (segundo calendário especificado)

500€

Setup de conta do Mailchimp

200€

Criação de campanhas no Mailchimp (configuração e envio de newsletters
segundo calendário especificado)
Correção da loja calculadoras.dismel.pt
Novo site www.dismel.pt responsivo + integração Google Analytics + SEO
Otimização SEO mais urgente (calculadoras.dismel.pt)
Landing page + Integração Google Analyticas + SEO

400€
600€
1600€
400€
2 x 450€

Google Ads Search

200€

Gooogle Ads shooping

500€

Facebook/Instagram Ads

200€

TOTAL
A estes valores acrescem horas de trabalho em situações tais como:
• Atualização da apps
• Alterações aos sites/lojas (novas funcionalidades, novos updates, etc…)
• Outros

15550€

2300€
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CONCLUSÃO
Apesar da Dismel ter já alguma estrutura implementada em Marketing digital, tem lacunas, quer na sua implementação, quer na falta de soluções que são
essenciais ao seu negócio.

CONCLUSÃO

Assim, e apesar do investimento inicial ser significativo, a médio e longo prazo a integração entre os vários canais irá alavancar, quer a notoriedade da marca,
quer a receita gerada pelas vendas online.
Sendo a Dismel neste momento uma empresa com presença principalmente online, este investimento torna-se vital para uma estabilidade em termos
financeiros nos próximos tempos.
É, no entanto, por vezes no marketing digital difícil ter uma visão que não seja a curto prazo, onde os resultados são muitas vezes escassos. É o objetivo
deste projeto dar uma visão a médio e longo prazo, de maneira a que os decisores possam compreender as dinâmicas de investimento e retorno pelo qual o
marketing digital se rege.

ANEXO 1
GOOGLE ANALYTICS
ANÁLISE DE DADOS
calculadoras.dismel.pt

PÚBLICO ALVO -> PÚBLICOS ALVO

ANÁLISE DE DADOS

12/08/2020 a 05/04/2021

ANÁLISE DE DADOS

FÚNIL DE CONVERSÃO - COMPARATIVO

Comparativo com valores globais para e-commerce atualizados em Janeiro de 2021

Sessões

https://www.smartinsights.com/ecommerce/ecommerce-analytics/ecommerce-conversion-rates/

100%

Sessões que adicionaram ao
carrinho

16,7%

Sessões com transação

6,7%

VS

TAXA DE CONVERSÃO - COMPARATIVO

ANÁLISE DE DADOS

Comparativo com valores globais para e-commerce atualizados em Janeiro de 2021

https://www.smartinsights.com/ecommerce/ecommerce-analytics/ecommerce-conversion-rates/

3,67%VS

PÚBLICO ALVO -> PÚBLICOS ALVO – ANÁLISE

ANÁLISE DE DADOS

Análise:

• Taxa de conversão global da loja de 3,67% o que é bastante bom tendo em conta os valores comparativos. A nível global apenas o setor de artes e ofícios
está acima deste valor.
• O funil é bastante bom, sendo que a percentagem de sessões com adições ao carrinho está na média no geral, mas o número de sessões com transação está
um fator de 2 acima da média.

ANÁLISE DE DADOS

PÚBLICO ALVO -> DADOS DEMOGRÁFICOS –> IDADE

12/08/2020 a 05/04/2021

ANÁLISE DE DADOS

PÚBLICO ALVO -> DADOS DEMOGRÁFICOS –> IDADE - ANÁLISE

Análise:
• Como podemos analisar nesta tabela, as taxas de conversão entre os vários segmentos de idade não variam muito, com exceção do segmento dos 18-24
anos, que é a única que está abaixo da média da loja (2,22%).
Aplicação:
• Em relação às calculadoras gráficas para o 3ºciclo e ensino secundário, podemos excluir este segmento, já que os alunos entre os 18-24 anos já não
estarão nestes níveis de escolaridade e também não estão em idade de terem filhos nestes níveis de escolaridade. Assim diminuímos custos na nossa
campanha.
• Podem-se no entanto realizar campanhas direcionadas para o segmento dos 18-24 no que respeita somente a calculadoras gráficas para o ensino
superior.

PÚBLICO ALVO -> GEOGRÁFICOS -> LOCALIZAÇÃO

ANÁLISE DE DADOS

12/08/2020 a 05/04/2021

12/08/2020 a 05/04/2021

TOP 10, ordem decrescente de utilizadores

TOP 10, ordem decrescente de taxa de conversão

PÚBLICO ALVO -> GEOGRÁFICOS -> LOCALIZAÇÃO - ANÁLISE

Análise às 10 primeiras posições:

ANÁLISE DE DADOS

• Os distritos de Lisboa e Porto representam, como era de esperar o maior fluxo de utilizadores.
• Em relação à taxa de conversão, destacam-se por pouco o distrito de Bragança e Castelo Branco com taxas de conversão acima dos 5%, contra as de 3, 46% e
3,90% de Lisboa e Porto.
• De notar que no TOP 10, todos os distritos têm taxas de conversão superiores à média da loja.
Aplicação:
• Segmentar por distrito ou em vários distritos. Queremos chegar a um público muito vasto ou quereremos melhores taxas de conversão? Uma segmentação
possível seria os distritos com mais utilizadores (Lisboa e Porto), juntando os 3 distritos com melhor taxas de conversão.

PÚBLICO ALVO -> DISPOSITIVOS MÓVEIS -> VISTA GERAL

ANÁLISE DE DADOS

Comparativo com valores globais para e-commerce atualizados em Janeiro de 2021

12/08/2020 a 05/04/2021

VS
https://www.smartinsights.com/ecommerce/ecommerce-analytics/ecommerce-conversion-rates/

PÚBLICO ALVO -> DISPOSITIVOS MÓVEIS -> VISTA GERAL - ANÁLISE

ANÁLISE DE DADOS

Análise:
• Como podemos analisar nesta tabela, apesar de termos muitos mais utilizadores desde o inicio da campanha nos dispositivos móveis do que em desktop
(8531 vs 6139), em mobile a taxa de rejeição é maior, a duração média da sessão é muito menor e principalmente a taxa de conversão é muito menor (1,96%
vs 6,21%). No entanto vimos que a taxa de conversão em mobile está na linha da média mundial, sendo a taxa de conversão no desktop que está bastante alta
na loja da Dismel (por um fator de 2).
• Em relação ao tablet o número de utilizadores é muito menor. No entanto aqui a taxa de rejeição é desproporcionalmente alta.
• Provavelmente a origem desta discrepância entre mobile e desktop deve-se a, como é analisado neste trabalho, a não existir carrinho de compras visível no
mobile, uma falha que tem de ser corrigida urgentemente.
Aplicação:
• Identificar a existência de problemas em desktop, mobile e tablet e corrigir imediatamente, aumentando assim as taxas de conversão.

AQUISIÇÃO-> TODO O TRÁFEGO-> CANAIS

ANÁLISE DE DADOS

Comparativo com valores globais para e-commerce atualizados em Janeiro de 2021
12/08/2020 a 05/04/2021

VS
https://www.smartinsights.com/ecommerce/ecommerce-analytics/ecommerce-conversion-rates/

AQUISIÇÃO-> TODO O TRÁFEGO-> CANAIS – ANÁLISE

ANÁLISE DE DADOS

Análise:
• Como podemos visualizar nesta tabela, os anúncios (Paid Search) têm uma taxa de conversão de apenas 1,79%, apesar de serem o maior fornecedor do fluxos
de utilizadores. Estes valores estão abaixo da média global de 2019, sendo que em 2020/2021 os valores globais de referência devem ser ainda maiores
devido à pandemia do COVID-19.
• A taxa de conversão do canal Referral é maior que a média de 2019 por um fator de 10. Tal pode ser atribuído ao fato de o Kuantokusta enviar muito tráfego
para a nossa loja através da página para mobile (kuantokusta -> página do produto no website mobile.dismel.pt -> página do produto na loja de e-commerce).
• O site dismel.pt refere-se ao site institucional da Dismel onde existem links nas páginas de produto deste site para as páginas de produto da loja de ecommerce.
• O site loja.dismel.pt é uma segunda loja da dismel donde vem algum tráfego. A taxa de conversão aqui é muito alta já que quem vai a loja.dismel.pt já
vai com intenção de comprar.
TOP 3 - Taxa de conversão

• Os canais Direct e Organic Search têm uma taxa de conversão superior à média por um fator de 2. De notar que links de sites externos com tag rel=“noreferer”
contam como tráfego direto.
• O Canal Social tem uma taxa de conversão 15 vezes superior à média, mas tal deve-se ao fato de apenas ser um (Facebook) com 22 utilizadores, o que torna a
estatística pouco relevante.

AQUISIÇÃO-> TODO O TRÁFEGO-> CANAIS – ANÁLISE
Aplicação:

ANÁLISE DE DADOS

• Identificar canais com maiores taxas de conversão e orientar o plano estratégico global de marketing digital.
• Melhorar canais com taxas de conversão baixas através de estratégias como:
• Paid Search: otimizar campanhas melhorar segmentação, melhorar anúncios, etc..)
• Referral: melhorar estratégias de linkbuilding, influencer outreaching.
• Direct: melhorar estratégias de divulgação do link da loja em offline (flyers, expositores, catálogos , etc…)
• Organic search: melhorar estratégias de SEO.
• Social: melhorar estratégias de divulgação da loja nas redes sociais (posts, publicidade, partilhas, influencer outreaching).

COMPORTAMENTO –> CONTEÚDO DO SITE - PÁGINAS DE DESTINO

ANÁLISE DE DADOS

12/08/2020 a 05/04/2021

TOP 15 – Páginas de produto

COMPORTAMENTO –> CONTEÚDO DO SITE - PÁGINAS DE DESTINO - ANÁLISE

ANÁLISE DE DADOS

Análise:
• Taxas de rejeição:
• As taxas de rejeição são bastante baixas, exceto no produto bateria para TI-nspire CX c/ fios que é estranhamente alta. Tal pode dever-se ao fato dos
clientes irem enganados ao tipo de bateria que procuram (de notar que as baterias com fios são para calculadoras mais antigas).
• Duração média da sessão:
• Duração mínima de 26s, sendo que a maioria tem valores acima de 1 minuto o que é bom.
Aplicação:
• Identificar problemas nas páginas da loja de e-commerce e criar teste A/B para melhorar as métricas e aumentar a taxa de conversão.

CONVERSÕES -> COMÉRCIO ELETRÓNICO-> DESEMPENHO DO PRODUTO

ANÁLISE DE DADOS

12/08/2020 a 05/04/2021

CONVERSÕES -> COMÉRCIO ELETRÓNICO-> DESEMPENHO DO PRODUTO - ANÁLISE

ANÁLISE DE DADOS

Análise:
• Verifica-se que os produtos são essencialmente de compras únicas (no período total da campanha um utilizador só compra um modelo), o que era esperado já
que a calculadora dá para todo o ano letivo. As compras repetidas provavelmente serão por pais que têm mais de 1 filho em idade escolar.
Aplicação:
• Ter insight na dinâmica de compra do mercado.

GOOGLE DATA STUDIO – GRÁFICO 1

ANÁLISE DE DADOS

12/08/2020 a 05/04/2021

https://datastudio.google.com/s/mdgf2rTGTwY

GOOGLE DATA STUDIO – GRÁFICO 2
Compras no período de regresso às aulas + períodos de Black Fryday/Cyber Monday

ANÁLISE DE DADOS

01/09/2020 a 30/11/2021

https://datastudio.google.com/s/vQdxHBDouS0

GOOGLE DATA STUDIO – GRÁFICO 3

ANÁLISE DE DADOS

Compras únicas de apenas calculadoras gráficas para o 3º ciclo e ensino secundário
12/08/2020 a 05/04/2021

https://datastudio.google.com/s/mZUFkn_IKFY

CONVERSÕES -> FÚNIS MULTICANAIS -> CAMINHOS DE CONVERSÃO PRINCIPAIS - ANÁLISE

ANÁLISE DE DADOS

Análise dos gráficos:
• Na segunda quinzena de Agosto sobe o número de utilizadores da loja. Tal poderá ter a ver com a proximidade da 2º fase de exames Nacionais. De notar que
o número de utilizadores aumenta, mas as compras únicas não acompanham na mesma proporção, não deixando no entanto de aumentar um pouco.
• Na segunda quinzena de Setembro voltamos a ter muitas visitas ao site, existindo um aumento de compras únicas como era de esperar no regresso às aulas.
No entanto, e apesar de dois picos deste período, o arranque das calculadoras gráficas só vai acontecer em substância em Outubro. As primeiras semanas de
aula são de adaptação e os alunos só começam a decidir qual a calculadora a comprar perto de Outubro.
• À volta de 7 e 12 de Outubro temos dois picos de visitantes acompanhados pelo aumento substancial de vendas únicas. Começa a verdadeira compra de
calculadoras e acessórios para o regresso às aulas.

• A partir deste período as vendas mantêm-se num patamar estável com vários picos de ordens semelhantes.
• Temos depois em Novembro três grandes picos:
• 9 de Novembro sem explicação fundamentada.
• 23 de Novembro e 27 de Novembro relacionados com o Black Friday e Cyber Monday, já que muitas lojas começaram mais cedo e estenderam no
tempo este período.
• No final de Dezembro e durante a primeira quinzena de Janeiro vemos uma subida do número de utilizadores e vendas em relação a quase todo o Dezembro:
isto deve-se ao fato de os programas de Matemática só introduzirem as gráficas no 2º período, despertando o interesse e a aquisição.

• Em Fevereiro temos dois picos de compras a 12 e 18 de Fevereiro, que sem explicação fundamentada.
• A 05/04/2021 temos um grande pico de compras, relacionadas com o fato de existir o regresso às aulas presenciais para o ensino básico nessa semana
(relacionado com a pandemia do Covid 19).

CONVERSÕES -> FÚNIS MULTICANAIS -> CAMINHOS DE CONVERSÃO PRINCIPAIS

ANÁLISE DE DADOS

12/08/2020 a 05/04/2021

12/08/2020 a 05/04/2021

TOP 10

TOP 10

CONVERSÕES -> FÚNIS MULTICANAIS -> CAMINHOS DE CONVERSÃO PRINCIPAIS - ANÁLISE

ANÁLISE DE DADOS

Análise:
• Como podemos verificar, os anúncios no Google estão em grande parte nos caminhos das ações de conversão do top 10, seja diretamente, seja
indiretamente, porque o cliente viu o anúncio e mais tarde entrou na loja e fez a aquisição.
• Conclui-se assim que a dinâmica dos anúncios vai muito além do cliente clicar e comprar ou não comprar, sendo no entanto o anúncio uma parte fundamental
no caminho do consumidor até à aquisição, mesmo que esta seja feita através de outro canal.

ANEXO 2
KEYWORDS

FRAMEWORK
FRAMEWORK DE ANÁLISE
1. Analisar as keywords da concorrência no ahrefs
• Listar todas as keywords da concorrência (lista 1).

KEYWORDS

• Analisar keywords que geram mais tráfego para a página da concorrência.
2. Apontar Keywords sugeridas pelo Google (lista 2) (search bar e pesquisas relacionadas).
3. Apontar Keywords sugeridas pelo Keywords Everywhere (lista 3) (Related Keywords People, Also Search For e Long-Tail Keywords).
4. Inserir todas as keywords (listas 1+2+3) no Keywords Explorer do ahrefs com os filtros relevantes.
5. Retirar do ahrefs listas:
• Overview
• Phrase match
• Having same terms
• Questions
6. Analisar de acordo com:
• Tráfego.

• Dificuldade.
• %/nº de cliques em PPC e orgânico.
• Intenção de compra (analisar resultados SERP e ver a percentagem de tráfego que vai para as páginas de compra de produto).

ANEXO 2
KEYWORDS

1. PÁGINA DE CATEGORIAS
https://calculadoras.dismel.pt/product-category/calculadoras/

PÁGINA DE CATEGORIAS

ANEXO
Sugestões do Google
Filtro
• Exclude: worten, staples, media, kuantokusta

Ficheiro Excel:
• Análise da concorrência:
• Separador -> Worten-kw, Fnac-kw, radio-popular-kw,
Staples-kw, Media-markt-kw
• Top de tráfego da concorrência:
• Separador -> Top-trafego
• Keywords do Google e Keywords Everywhere:
• Separador -> Google + KE
• Análise ahrefs :
• Ahrefs - Overview
• Separador -> ahrefs-kw
• Ahrefs – Phrase Match:
Pesquisas relacionadas

• Separador -> ahrefs-pm
• Ahrefs – Having same terms.
• Separador -> Ahrefs-st
• Ahrefs - Questions:
• Separador -> ahrefs-questoes

ANEXO: ANEXO-CATEGORIAS-KEYWORDS.xlsx

PÁGINA DE CATEGORIAS

ANÁLISE
SWOT - AMEAÇAS
CONCORRÊNCIA

Keywords com mais tráfego para as páginas de categorias (calculadoras gráficas) da concorrência
Keyword

Position

Volume

Difficulty

Traffic

URL

WORTEN

calculadoras graficas
calculadora gráfica
calculadora grafica texas
calculadoras graficas texas
calculadora grafica

1
2
1
1
4

250
600
200
60
8500

0
3
1
1
1

calculadoras graficas
calculadora grafica texas
calculadoras graficas texas
maquina de calcular grafica

2
3
4
4

250
200
60
80

0
1
1
0

calculadoras graficas

3

250

0

calculadora grafica texas

10

200

1

calculadoras graficas
maquina calculadora grafica

5
5

250
100

0
0

81
77
39
18
15
FNAC
33
14
4,6
3,8
STAPLES

26

https://www.worten.pt/escritorio-epapelaria/calculadoras/calculadoras-graficas

https://www.fnac.pt/Calculadoras/Calculadoras-Graficas/n3183

https://www.staples.pt/calculadoras-cientificas-egraficas/cbk/4300.html

RADIO POPULAR
https://www.radiopopular.pt/produto/calculadora-grafica-texas-ti-isp2,9
cx-ii-t
MEDIA MARKT
17
https://mediamarkt.pt/collections/calculadoras-graficas
4,6

ANÁLISE DE MÉTRICAS

PÁGINA DE CATEGORIAS

Keywords com mais cliques orgânicos mensais de acordo com o ahrefs (Overview)
Keyword

Dificuldade

Volume

Cliques orgânicos

calculadora grafica online

3

3400

5407,76

calculadora grafica

1

8500

4563,00

texas instruments

11

3200

2265,12

placas graficas

0

900

306,93

calculadora gráfica

2

600

273,00

manual de normas graficas

0

200

241,24

graficas

0

450

227,20

calculadora gráfica online

3

150

223,39

manual de normas gráficas

0

150

179,82

gráficas em lisboa

7

200

142,88

placas graficas usadas

0

100

142,40

graficas lisboa

7

200

140,01

melhores placas graficas

0

100

100,82

calculadoras graficas

0

250

95,55

Keywords com mais cliques em anúncios mensais de acordo com o ahrefs (Overview)
Keyword

Volume

Cliques em anúncios

Tráfego sem intenções
comerciais

calculadora grafica

8500

304,20

>98%

texas instruments

3200

125,84

>99%

calculadoras graficas

250

34,30

<6%

PÁGINA DE CATEGORIAS

ANÁLISE DE MÉTRICAS

SERP para calculadoras graficas – Top 10 resultados com 100% intenção de compra

PÁGINA DE CATEGORIAS

ANÁLISE DE MÉTRICAS

Keyword
calculadoras graficas

Volume Google
Cliques
Ads
CPS
Set-Out
Set-Out
1300
1
1300

% Cliques em
Cliques em
anúncios
anúncios
Set-Out
Set_out
24%
312

CPC

Custo mensal Tráfego sem
*Estimado
intenções
Set-Out
comerciais
24,96€
49.92€
33%

Custo mensal
0,08€

* Custo mensal mais realista devido ao aumento do CPC na altura Setembro/Novembro (estimamos custos multiplicados por fator de 2)

PÁGINA DE CATEGORIAS

CONCLUSÃO
Para a página da categorias de calculadoras gráficas, a keyword que irá ser utilizada é “calculadoras graficas”, quer para orgânico quer para anúncios, já que:
• É o nome da categoria da nossa loja.
• Tem um bom volume de pesquisas mensal: 250.

• A dificuldade é muito baixa: 0
• Os resultados de pesquisa para esta keywords correspondem, na primeira página do Google, a intenções de compra. Logo é uma keyword com um forte teor
comercial .
• 39% do volume são cliques orgânicos, sendo a taxa de cliques por volume de procura é igual a 1 o que é muito bom.
• 14% do volume são cliques em anúncios (34 cliques/mês). No entanto este valor sobe para 312c cliques nos meses de Setembro a Outubro.
• Em SEO esta palavra chave abrange também variações próximas, aumentando a sua relevância e tráfego orgânico.

ANEXO 2
KEYWORDS

2. PÁGINA DE PRODUTO
https://calculadoras.dismel.pt/product/ti-nspire-cx-ii-t/

ANEXO

PÁGINA DO PRODUTO

Sugestões do Google
Filtro
• Exclude: worten, staples, media, kuantokusta

Ficheiro Excel:
• Análise da concorrência:
• Separador -> Worten-kw, Fnac-kw, radio-popular-kw, Staples-kw,
Media-markt-kw, Kunatokusta-kw, Texas-instruments-kw

• Top de tráfego da concorrência:
• Separador -> Top-trafego
• Keywords do Google e Keywords Everywhere:
• Separador -> Google + KE
• Análise ahrefs :
• Ahrefs - Overview
• Separador -> ahrefs-kw
Pesquisas relacionadas

• Ahrefs – Phrase Match:
• Separador -> ahrefs-pm
• Ahrefs – Having same terms.
• Separador -> Ahrefs-st

ANEXO: ANEXO-PAGINA-DE-PRODUTO-KEYWORDS.xlsx

ANÁLISE
CONCORRÊNCIA
SWOT - AMEAÇAS

PÁGINA DO PRODUTO

Keywords com mais tráfego para as páginas de produto (Texas Instruments TI-Nspire CX II-T)
Keyword

Position

Volume

Difficulty

Traffic

WORTEN
4,8
https://www.worten.pt/escritorio-e2,2
papelaria/calculadoras/calculadoras-graficas/calculadora-grafica-texasti-nspire-cx-ii-t-6970119
2,6
FNAC
4,9
https://www.fnac.pt/Calculadora-Grafica-Texas-Instruments-Nspire4,3
CX-II-T-Calculadora-Calculadora-Grafica/a6966641
3,4
STAPLES
3,9

cx
calculadora grafica texas
ti inspire

13
1
6

1000
600
200

2
1
0

nspire cx
calculadora gráfica texas tinspire cx
texas ti-nspire cx

7

150

0

6

70

0

6

60

0

nspire cx
texas instruments ti-nspire
cx
calculadora gráfica texas tinspire cx

8

150

0

7

100

0

3

7

70

0

3,4

calculadora grafica texas

10

200

1

nspire cx
texas instruments ti-nspire
cx

9

150

0

6

100

0

nspire cx
calculadora texas
calculadora ti nspire cx
ti-nspire™ cx

4
5
4
5

150
90
70
60

0
0
0
0

URL

https://www.staples.pt/texas-instruments-calculadora-grafica-tinspire-cx-ii-t-3-2-320-x-240-cinzento/cbs/585915.html

RADIO POPULAR
https://www.radiopopular.pt/produto/calculadora-grafica-texas-ti-isp2,9
cx-ii-t
MEDIA MARKT
3,2
https://mediamarkt.pt/products/calculadora-grafica-texasinstruments-ti-nspire-cx-ii-t-64mb
43,7
KUANTOKUSTA
10
4
4.1
4.1

https://www.kuantokusta.pt/escritoriomobiliario/Equipamentos/Calculadoras/Texas-InstrumentsCalculadora-Grafica-Nspire-CX-II-T-p-15-217260

PÁGINA DO PRODUTO

ANÁLISE DE MÉTRICAS

Keywords com mais cliques orgânicos mensais de acordo com o ahrefs (Overview)
Dificuldade

Volume

Cliques orgânicos

Tráfego sem
intenções comerciais

ti nspire cx

0

1500

559,98

100%

ti nspire

0

1000

432,60

100%

ti-nspire cx

0

500

184,32

100%

como passar documentos para ti nspire cx

0

100

135,78

cabulas para calculadora ti-nspire cx

0

100

128,88

ti nspire computer link

2

150

117,92

ti nspire cx games

12

80

105,07

texas nspire

1

300

93,38

ti nspire games

15

50

77,90

ti nspire cx download

7

90

63,00

30

53,46

150

49,72

50

41,89

100

38,00

Keyword

ti nspire cx programas matematica
nspire cx

0

ti nspire cx programas
texas ti nspire cx

0

99%

46%

89%

PÁGINA DO PRODUTO

ANÁLISE DE MÉTRICAS

Keywords com mais cliques em anúncios mensais de acordo com o ahrefs (Overview)

Volume

CPS

% Cliques em
anúncios

Cliques em
anúncios

Tráfego sem
intenções
comerciais

ti nspire cx

1500

0,7

4%

41,48

100%

ti nspire

1000

0,75

3%

21,63

100%

ti-nspire cx

500

0,7

5%

19,20

100%

texas nspire

300

0,68

9%

18,27

99%

calculadora gráfica
texas ti-nspire cx

70

1,1

13%

10,14

33%

texas ti-nspire cx

60

1,1

16%

10,08

33%

ti-nspire™ cx

60

0,97

16%

9,60

78%

texas ti nspire cx

100

0,84

9%

8,55

89%

nspire cx

150

0,75

7%

7,91

46%

Keyword

PÁGINA DO PRODUTO

ANÁLISE DE MÉTRICAS

Keyword: calculadora gráfica texas ti-nspire cx

Keyword: nspire cx

Keyword: texas ti-nspire cx

PÁGINA DO PRODUTO

ANÁLISE DE MÉTRICAS

SERP (TOP 10) para nspire cx– posição 1 e 2 sem intenção de compra

PÁGINA DO PRODUTO

ANÁLISE DE MÉTRICAS

SERP (TOP 10) para texas ti- nspire cx – posição 1 sem intenção de compra

PÁGINA DO PRODUTO

ESTIMATIVAS DE CUSTOS

Keyword

calculadora gráfica texas
ti-nspire cx
texas ti-nspire cx
nspire cx
TOTAL

Volume Google
Ads
Set-Out

CPS

Cliques
Set-Out

% Cliques
em
anúncios

Cliques
em
anúncios
SetOut**

Custo
mensal

CPC

Custo
mensal
Estimado*
Set-Out

Tráfego sem
intenção
comercial

590

1,1

649

13%

84,37

0,1€

11,81€

35,43€

33%

1000

1,1

1100

16%

176,00

0,25€

44,00€

132€

33%

210

0,75

157,5

7%

11,03

0,25€

2,65€

7,95€

46%

58,46€

175,39€

1800

1906,5

271,40

• Custo mensal mais realista devido ao aumento de cliques em anúncios e CPC na altura Outubro/Novembro (estimamos custos multiplicados por fator de 3)
• ** O ahrefs não tem previsão para a % do número de cliques nesta altura (histórico não está disponível). Utiliza-se assim o valor mais recente.

ANÁLISE
CONCLUSÃO
SWOT - AMEAÇAS

PÁGINA DO PRODUTO

Para a otimização em SEO, a keyword mais relevante para a página do produto TI-Nspire CX II-T é “nspire cx”, já que:

• Tem algum volume de pesquisas mensais: 150
• A dificuldade é muito baixa: 0
• Está incluída no nome da calculadora e por isso no url do produto.
• Os resultados de pesquisa para esta keywords correspondem, na primeira página do Google, a intenção de compra, tirando a página da própria
Texas instruments que é a marca. Analisando o tráfego verifica-se que aproximadamente 50% do tráfego total vai para procuras com intenção de
compra, o que é um valor bom dado que as duas primeiras posições são da marca Texas Instruments.
• 44% dos cliques são orgânicos, sendo a taxa de clique por procura 1,1.
Para a otimização em SEA, a keyword mais relevante para a página do produto TI-Nspire CX II-T é “texas ti-nspire cx”, já que:
• Tem um pico em Setembro/Outubro onde chega a atingir 1000 procuras/mês
• Os resultados de pesquisa para esta keywords correspondem, na primeira página do Google, a intenção de compra, como visto em cima.
• 16% dos cliques são pagos.

ANEXO 2
KEYWORDS
3. CONCLUSÃO

https://calculadoras.dismel.pt/product-category/calculadoras/

ANÁLISE
RESUMO
SWOT - AMEAÇAS

CONCLUSÃO

Keywords

calculadoras graficas

Utilzar em…
SEO
SEA
• Utilizar na promoção “Todos unidos pela nspire”

Estimativa de custo
Set-Out (SEA)

49,92€

nspire cx

SEO
SEA
• Utilizar em página de produto
• Utilizar na promoção “Todos unidos pela nspire”

7,95€

texas ti-nspire cx

SEA
• Utilizar em página de produto e promoção “Todos unidos
pela nspire”
• Esta será a keyword principal.

132€

calculadora gráfica texas ti-nspire cx

TOTAL custo SEA para promoção “Todos
unidos pela nspire”

SEA
• Utilizar em página de produto e promoção “Todos unidos
pela nspire”

35,43€

225,3€

ANEXO 3
GPDR
https://calculadoras.dismel.pt

GPDR

COOKIES

GPDR

COOKIES

Cookie inserido após confirmação de aceitação de cookies

COOKIES - ANÁLISE
• Vemos que no caso da loja de e-commerce da Dismel quase todos os cookies são inseridos no carregamento da página sem o consentimento do
utilizador. Estes cookies carregados são cookies próprios e de terceiros. No caso dos cookies do Google analytics/Tag manager, estes são
descarregados independentemente da aceitação, permitindo rastrear o comportamento do utilizador sem a sua autorização.

GPDR

• Ao fechar o banner dos cookies, é apenas adicionado um cookie referente à aceitação dos cookies.

• De notar que mesmo a política de cookies não é clara em relação aos cookies inseridos, tecendo apenas considerações genéricas sobe os mesmos,
apenas referindo a utilização do Google Analytics. Claramente deveria ser especificada uma lista de todos os cookies utilizados e a que entidade
pertencem.

COOKIES - ANÁLISE
Para esta análise foi utilizada a informação que está presente quando se clica em “Saber mais” no banner de aceitação dos cookies e que está transcrita
no ANEXO: ANEXO-10-POLITICA-DE-COOKIES.pdf

√

Identificar todos os cookies, seus e de terceiros, que está a ”injetar” no browser do seu utilizador.

GPDR

• Na documentação de política de Cookies não são identificados quais os cookies injetados no browser, apenas existindo uma referência a
uma entidade (Google Analytics).
• Para correção desta situação devem-se listar todos os cookies utilizados e a que entidades pertencem, assim como a duração de
permanência do cookie no computador e a definição do grau de importância do cookie para a normal utilização da loja de e-commerce.

x Apenas ativar cookies quando tiver uma autorização ativa e expressa do utilizador.

• A barra de aceitação dos cookies está bem construída, tendo um botão de aceitação dos cookies para uma ativa aceitação dos mesmos.
Porem como vimos isto não corresponde à realidade, já que todos os cookies são injetados quer se aceite explicitamente ou não a sua
utilização.

√

O conteúdo ou benefício da página web deve ser fornecido ao utilizador, mesmo que não permita a ativação dos cookies.

• O site está sempre navegável, quer se aceitem os cookies explicitamente ou não, pelo que a implementação está correta.

√

Não estar constantemente a solicitar essa mesma permissão na sua navegação.

• Após a aceitação dos cookies, a barra de aceitação dos cookies não volta a aparecer, pelo que esta implementação é correta.

COOKIES - ANÁLISE
x

Não “Injetar” automaticamente os cookies sem prévia autorização do utilizador.

• Como já foi analisado, são injetados cookies próprios e de terceiros antes de qualquer aceitação dos mesmos por parte do utilizador, pelo que esta
implementação é incorreta.

x

Fechar a barra de informação de cookies ou fazer scroll na página não representa aceitação ativa.

• Como todos os cookies são inseridos no carregamento da página, este procedimento não é aplicável.

GPDR

x Permitir autorização individual ou por grupos identificados de quais cookies, o utilizador deseja ativar.
• Não é possível ativar ou desativar cookies, quer individualmente, quer através de grupos de cookies. Assim esta implementação não é correta.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE - ANÁLISE
Transcrição da política de privacidade no ANEXO: ANEXO-11-POLITICA-DE-PRIVACIDADE.pdf

GPDR

Checklist

Sim

Âmbito da política de privacidade

x

Dados pessoais recolhidos sobre o utilizador
(direta e indireta)



Categorias da dados pessoais tratados

x

Finalidades do tratamento dos dados pessoais



Partilha e divulgação dos dados pessoais
Política de cookies

Notas
Apenas está presente a apresentação da empresa, sem
referência à politica de privacidade.

Não existe secção independente com as categorias dos dados
pessoais tratados.


x

Conservação dos dados pessoais



Armazenamento dos dados



Direito dos utilizadores em relação aos dados
(Direito dos utilizadores em relação dados
(oposição, informação, acesso, portabilidade,
retificação e eliminação)



Aceitação de consentimento

Não

x

Política de cookies em documentação à parte.

Não existe referência à aceitação de consentimento (o que
temos de fazer para consentir o envio de newsletters).

POLÍTICA DE PRIVACIDADE - ANÁLISE

GPDR

Checklist

Sim

Não

Notas
Não existe referencia a tecnologias referentes à segurança dos
dados.

Segurança dos dados

x

Subcontratação/Data Processor



Contacto do DPO

x

Não é referido quer o contato quer a existência do mesmo.

Responsável pelo tratamento de dados
pessoais

x

Não é referido quer o contato quer a existência do mesmo.

Termos e condições bem visíveis

x

Não tem

Políticas de Vendas e Considerações
Contratuais bem visíveis

x

Não tem

Livro de reclamações online

x

Não tem link

Política de privacidade bem visível

x

Apenas aquando do checkout

POLÍTICA DE PRIVACIDADE - ANÁLISE
Além de incompleta, a documentação da politica de privacidade encontra-se desatualizada, já que neste momento a Dismel não tem lojas com registo.
De salientar que apenas durante o checkout é visualizado um link para a politica de privacidade, sendo que o link para os termos e condições da loja
aponta erradamente para a politica de privacidade, não existindo portanto documentação para orientar o consumidor sobre as condições contratuais de
venda.

GPDR

Em relação à aceitação dos termos e condições da loja no checkout, a sua implementação está correta, com a checkbox por preencher. No entanto uma
checkbox extra deveria estar disponível para a aceitação da politica de privacidade, o que na implementação atual não existe, não dando opção ao
utilizador de explicitamente concordar com a mesma.

CHECKOUT

Termos e condições apontam documentação de para política de privacidade.

ANEXO 4
TESTES A/B
https://calculadoras.dismel.pt

BOAS PRÁTICAS
Boas/Más práticas
Não fazer
• Não testar duas variantes em alturas diferentes (fazer sempre em simultâneo).
• Não acabar o teste demasiado cedo.

TESTES A/B

• Não surpreender visitantes regulares: utilizar sempre novos visitantes para o teste.
• Não rejeitar os testes porque não gostamos do resultado.
Fazer
• Saber quanto tempo fazer durar o teste.
• Mostrar sempre a mesma variação a um visitante de regresso, durante o teste.
• Fazer o teste consistente em todo o site. Se mudamos a posição de um botão numa página, devemos
mudar a posição em todas as páginas.
• Fazer muitos testes A/B.

TESTES A/B

PÁGINAS EXEMPLIFICATIVAS

Homepage:
•
https://calculadoras.dismel.pt/
Página produto:
•
https://calculadoras.dismel.pt/product/pack-ti-nspire-cx-ii-t-carregador/

PÁGINA - HOMEPAGE
Original: Homepage
Experiências:
• Remoção de espaços brancos + CTAs para todos os produtos

TESTES A/B

• Remoção de espaços brancos exagerados e remoção de CTAs em excesso com link para todos os produtos.
Segmentação por público alvo:
• Categoria do dispositivo é igual a: Desktop
• Tempo desde a primeira chegada inferior a: 10s
Procedimentos:
• Testar esta experiência.
• Após análise dos resultados, implementar este resultado na experiência seguinte referente à Homepage.
• Esta experiência é apenas para utilizadores de desktop e para novos utilizadores, evitando assim mostrar um site incoerente a utilizadores de regresso.

TESTES A/B

HOMEPAGE – DEFINIÇÕES DOS TESTES

TESTES A/B

HOMEPAGE – PÁGINA TESTE

Retirado link para todos os produtos.
Ficou a penas um link disponível, evitando distração.

PÁGINA - HOMEPAGE
Original: Homepage
Experiências:
• Icon do carrinho

TESTES A/B

• Maior destaque do icon do carrinho, aumentando a fonte e modificando a posição.
Segmentação por público alvo:
• Categoria do dispositivo é igual a: Desktop
• Tempo desde a primeira chegada inferior a: 10s
Procedimento:
• Testar esta experiência.
• Após análise dos resultados, implementar este resultado na experiência seguinte referente à Homepage.
• Esta experiência é apenas para utilizadores de desktop e para novos utilizadores, evitando assim mostrar um site incoerente a utilizadores de
regresso.

TESTES A/B

HOMEPAGE - DEFINIÇÕES DO TESTE

TESTES A/B

HOMEPAGE – PÁGINA TESTE

Aumentado tamanho da fonte e localização do
carrinho de compras para um maior destaque.

PÁGINA DO PRODUTO
Original: Página do produto
Experiências:

• Padrão F

TESTES A/B

• Colocação da descrição do produto por baixo da imagem, seguindo do padrão F de leitura.
Segmentação por público alvo:
• Referenciador da página contém: kuantokusta.pt
• Categoria do dispositivo é igual a: Desktop
Procedimento:
• Testar esta experiência.
• Após análise dos resultados, implementar este resultado na experiência seguinte referente à Página de produto.
• Esta experiência é apenas para utilizadores de desktop e para utilizadores que venham referenciados pelo KuantoKusta onde a Dismel tem uma
conta. Assim analisamos a otimização nas conversões de quem nos procura no Kuantokusta e decide depois clicar no CTA referente à nossa
página.
• Esta experiência deverá ser aplicada a todas as páginas de produto. Assim o utilizador não tem experiências diferentes consoante muda de
produto.

TESTES A/B

PÁGINA DO PRODUTO – DEFINIÇÕES DO TESTE

TESTES A/B

PÁGINA DO PRODUTO – PÁGINA TESTE

Deslocada descrição para baixo da imagem,
para seguir padrão F de leitura

PÁGINA DO PRODUTO
Original: Página do produto
Experiências:
• Label de promoção – cor #1181fb
• Modificação da cor de background para: #1181fb

TESTES A/B

• Label de promo – cor #ffa500
• Modificação da cor de background para: #ffa500
Segmentação por público alvo:
• Referenciador da página contém: kuantokusta.pt
• Categoria do dispositivo é igual a: Desktop
Procedimento:
• Testar esta experiência.
• Após análise dos resultados, implementar este resultado na experiência seguinte referente à Página de produto.
• Esta experiência é apenas para utilizadores de desktop e para utilizadores que venham referenciados pelo KuantoKusta onde a Dismel tem uma
conta. Assim analisamos a otimização nas conversões de quem nos procura no Kuantokusta e decide depois clicar no CTA referente à nossa
página.
• Esta experiência deverá ser aplicada a todas as páginas de produto. Assim o utilizador não tem experiências diferentes consoante muda de
produto.

TESTES A/B

PÁGINA DO PRODUTO – DEFINIÇÕES DO TESTE

TESTES A/B

PÁGINA DO PRODUTO – PÁGINA TESTE 1

Cor de background do label PROMOÇÃO
modificada (#1181fb)

TESTES A/B

PÁGINA DO PRODUTO – PÁGINA TESTE 2

Cor de background do label PROMOÇÃO
modificada (#ffa500)

PÁGINA DO PRODUTO
Original: Página do produto
Experiências:
•

Preço promocional - cor #ff365d

TESTES A/B

•

Modificação do preço promocional para cor #ff365d e tamanho da fonte 30px.

Segmentação por público alvo:
• Referenciador da página contém: kuantokusta.pt
• Categoria do dispositivo é igual a: Desktop
Procedimento:
• Testar esta experiência.

• Após análise dos resultados, implementar este resultado na experiência seguinte referente à Página de produto.
• Esta experiência é apenas para utilizadores de desktop e para utilizadores que venham referenciados pelo KuantoKusta onde a Dismel tem uma
conta. Assim analisamos a otimização nas conversões de quem nos procura no Kuantokusta e decide depois clicar no CTA referente à nossa
página.
• Esta experiência deverá ser aplicada a todas as páginas de produto. Assim o utilizador não tem experiências diferentes consoante muda de
produto.

TESTES A/B

PÁGINA DO PRODUTO – DEFINIÇÕES DO TESTE

TESTES A/B

PÁGINA DO PRODUTO – PÁGINA TESTE

Tamanho da fonte aumentada (30px) e
cor modificada (#ff365d)

OUTROS TESTES
Outros testes A/B aconselhados para esta loja:
• Utilização de breadcrumbs.
• Utilização de uma página de checkout repartida, com um navegador no topo (multipage checkout).

TESTES A/B

• Inserção de um botão no carrinho para voltar às compras.
• Modificação das cores e textos dos diferentes CTAs (vários testes em simultâneo).
• Inserção de mais imagens na página de produto.
• Tamanho das imagens na página de produto.
• Possibilidade de modificar quantidade ou remover produtos no mini-carrinho (drop-down).
• Localização do campo de procura.
• Modificação de cores da fonte para melhor leitura.
• Timmer para promoções (acaba dentro de….) ou limitação de stock.
• Introdução de stock.
• Possibilidade de optar pelo transportador.
• Apresentação das condições de devolução, portes gratuitos e segurança na compra em diferentes zonas da página.
• Possibilidade de registo no fim da compra.
• Possibilidade de escolher o número de itens mostrados.

• Mais níveis no menu de categorias.
• Reviews por estrelas nos produtos.
Além dos testes A/B, deverão ser efetuadas todas as correções apresentadas durante a análise de cada parte do site. A maioria destas correções não
necessita de testes A/B, já que não existe dúvida na necessidade da sua implementação.
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ANEXO 5
SEO AUDIT
1. DOMÍNIO – ANÁLISE GENÉRICA

ANÁLISE
Tópico

Resultado

Comentário

DOMÍNIO –
ANÀLISE GENÉRCA

URL
URL – carateres non ASCII

0,57%

Com parâmetros

0%

Um link para uma imagem tem uma letra com um acento. Não é relevante.

Title Tag
Em falta

0%

Duplicados

89,47%

Acima de 554px / 60 carateeres

0% / 0%

Abaixo de 200px / 30 carateres

21,05% / 85%

Múltiplas

0%

Maioria das páginas tem títulos iguais. Essencial corrigir esta situação.

Títulos muito pequenos e irrelevantes. Essencial corrigir esta situação.

Meta description
Em falta

95%

Duplicados

0%

Acima de 1005px / 155 carateres

0%

Abaixo de 400px / 70 carateres

0%

Múltiplos

0%

Maioria das páginas não tem Meta description. Essencial corrigir esta situação.

H1
Em falta

25%

Duplicados

0%

Mais de 70 carateres

0%

Múltiplos

0%

¼ das páginas não tem um H1. Essencial corrigir esta situação.

ANÁLISE
Tópico

Resultado

Comentário

DOMÍNIO –
ANÀLISE GENÉRCA

H2

Em falta

30%

30% das páginas não têm um H2. Importante completar esta informação.

Duplicados

60%

Mais de metade das páginas têm o mesmo H2. Corrigir para um H2 relevante para a página.

Mais de 70 carateres

0%

Múltiplos

0%
Imagens

Mais de 100 KB

26,19%

26% das imagens tem mais de 100kb. Tentar comprimir e reduzir o tamanho.

Sem texto no atributo Alt

76,19%

Grande parte das imagens não tem alt texto. Essencial corrigir esta situação.

Texto do atributo Alt acima de 100 carateres

0%
Canonicos

Contém canónicos

80%

20% das páginas não tem atributo canónico. É importante corrigir esta situação.

Self Referencing

80%

80% das páginas tem o atributo com link para a própria página, o que é correto nesta análise.
Não existindo páginas duplicadas, é a melhor opção colocar o link para a página única por
precaução.

Multiplos

0%
Outros

Páginas bloqueadas por Robots.txt

0%

HTTPS

100%

Erros 4xx

0%

Redirects (3xx)

1,1%

Apenas um link: https://calculadoras.dismel.pt/shop para https://calculadoras.dismel.pt/shop/
Redireccionamento é para correção do url para o ficheiro (índex.htm, index.php, etc…). Não é
relevante.

ANEXO 5
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2. DOMÍNIO – ANÁLISE DETALHADA

ANÁLISE - TÍTULOS DUPLICADOS

DOMÍNIO –
ANÁLISE DETALHADA

Títulos duplicados

ANÁLISE – TAMANHO DOS TÍTULOS

DOMÍNIO –
ANÁLISE DETALHADA

Páginas com títulos abaixo de 200px

Páginas com títulos
abaixo de 30 carateres

ANÁLISE– PÁGINAS SEM META DESCRIPTION

DOMÍNIO –
ANÁLISE DETALHADA

Páginas sem Meta description

DOMÍNIO –
ANÁLISE DETALHADA

ANÁLISE – ANÁLISE AO H1

URLs com carateres não ASCII

Páginas sem H1

DOMÍNIO –
ANÁLISE DETALHADA

ANÁLISE – ANÁLISE AO H2

Páginas sem H2

Páginas com H2 duplicados
em outras páginas

DOMÍNIO –
ANÁLISE DETALHADA

ANÁLISE – PÁGINAS SEM ALT TEXT

Imagens sem texto no atributo Alt

DOMÍNIO –
ANÁLISE DETALHADA

ANÁLISE – ANÁLISE AOS ATRIBUTOS CANÓNICOS

Páginas sem atributo canónico

Páginas com atributo canónico com link para a própria página

ANÁLISE - REDIRECIONAMENTOS

DOMÍNIO –
ANÁLISE DETALHADA

Páginas com redireccionamento 3xx

ANÁLISE - LINKS

DOMÍNIO –
ANÁLISE DETALHADA

Links únicos (não repetidos)

Números de links de páginas no mesmo subdomínio
(calculadoras.dismel.pt) para esta página
Números de links desta página para outras páginas no mesmo subdomínio
(calculadoras.dismel.pt)

DOMÍNIO –
ANÁLISE DETALHADA

ANÁLISE - LINKS

Páginas externas (para onde vão os link
no subdomínio calculadoras.dismel.pt)

Nº Links no subdomínio (calculadoras.dismel.pt) para cada página
externa

DOMÍNIO –
ANÁLISE DETALHADA

ANÁLISE – PÁGINAS NÃO INDEXÁVEIS

Páginas não indexáveis
pelo Google

DOMÍNIO –
ANÁLISE DETALHADA

ANÁLISE – Nº DE PALAVRAS

Número de palavras da
cada página

ANÁLISE – STRUCTURED DATA

DOMÍNIO –
ANÁLISE DETALHADA

https://calculadoras.dismel.pt/

@type: Webpage
https://calculadoras.dismel.pt/product-category/calculadoras/

@type: Webpage
https://calculadoras.dismel.pt/product/ti-nspire-cx-ii-t/

@type: Webpage
@type: Product

ANÁLISE – BACKLINKS

Backlinks dofollow

Domain
Rating
1

URL Rating
(desc)
5

Referring Page URL

Link URL

Link Anchor

Type

https://dismel.dismellojaweb.com/index.php

https://calculadoras.dismel.pt/

Dofollow

1

5

https://dismel.dismellojaweb.com/index.php

https://calculadoras.dismel.pt/product/hp-prime-g2/

1
1
1
1
1
1
1

5
5
5
5
5
4
4

https://dismel.dismellojaweb.com/index.php
https://dismel.dismellojaweb.com/index.php
https://dismel.dismellojaweb.com/index.php
https://dismel.dismellojaweb.com/index.php
https://dismel.dismellojaweb.com/index.php
https://dismel.dismellojaweb.com/calculadora-grafica-texas-instruments-ti-nspire-cx-ii-t
https://dismel.dismellojaweb.com/

https://calculadoras.dismel.pt/product/ti-82-stats/
https://calculadoras.dismel.pt/product/ti-84-plus-ce-t/
https://calculadoras.dismel.pt/product/ti-84-plus/
https://calculadoras.dismel.pt/product/ti-nspire-cx-cas-ii-t/
https://calculadoras.dismel.pt/product/ti-nspire-cx-ii-t/
https://calculadoras.dismel.pt/product/ti-nspire-cx-ii-t/
https://calculadoras.dismel.pt/

1

4

https://dismel.dismellojaweb.com/

https://calculadoras.dismel.pt/product/hp-prime-g2/

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

https://dismel.dismellojaweb.com/
https://dismel.dismellojaweb.com/
https://dismel.dismellojaweb.com/
https://dismel.dismellojaweb.com/
https://dismel.dismellojaweb.com/
https://dismel.dismellojaweb.com/calculadoras-graficas-hewlett-packard-hp
https://dismel.dismellojaweb.com/acessorios-texas-instruments
https://dismel.dismellojaweb.com/acessorios-texas-instruments
https://dismel.dismellojaweb.com/acessorios-texas-instruments
https://dismel.dismellojaweb.com/calculadoras-graficas-texas-instruments
https://dismel.dismellojaweb.com/calculadoras-graficas-texas-instruments
https://dismel.dismellojaweb.com/calculadoras-graficas-texas-instruments
https://dismel.dismellojaweb.com/calculadoras-graficas-texas-instruments
https://dismel.dismellojaweb.com/calculadoras-graficas-texas-instruments
https://dismel.dismellojaweb.com/tecnologia-ti-nspire-texas-instruments
https://dismel.dismellojaweb.com/tecnologia-ti-nspire-texas-instruments
https://dismel.dismellojaweb.com/tecnologia-ti-nspire-texas-instruments
https://dismel.dismellojaweb.com/calculadora-grafica-hewlett-packard-hp-prime
https://dismel.dismellojaweb.com/calculadora-grafica-texas-instruments-82-stats
https://dismel.dismellojaweb.com/calculadora-grafica-texas-instruments-ti-84-plus
https://dismel.dismellojaweb.com/calculadora-grafica-texas-instruments-ti-84-plus-ce-t
https://dismel.dismellojaweb.com/calculadora-grafica-texas-instruments-ti-nspire-cx-cas-ii-t

https://calculadoras.dismel.pt/product/ti-82-stats/
https://calculadoras.dismel.pt/product/ti-84-plus-ce-t/
https://calculadoras.dismel.pt/product/ti-84-plus/
https://calculadoras.dismel.pt/product/ti-nspire-cx-cas-ii-t/
https://calculadoras.dismel.pt/product/ti-nspire-cx-ii-t/
https://calculadoras.dismel.pt/product/hp-prime-g2/
https://calculadoras.dismel.pt/product/bateria-p-ti-nspire-cx-c-fios/
https://calculadoras.dismel.pt/product/bateria-p-ti-nspire-cx-s-fios/
https://calculadoras.dismel.pt/product/carregador-parede-texas/
https://calculadoras.dismel.pt/product/ti-82-stats/
https://calculadoras.dismel.pt/product/ti-84-plus-ce-t/
https://calculadoras.dismel.pt/product/ti-84-plus/
https://calculadoras.dismel.pt/product/ti-nspire-cx-cas-ii-t/
https://calculadoras.dismel.pt/product/ti-nspire-cx-ii-t/
https://calculadoras.dismel.pt/product/bateria-p-ti-nspire-cx-c-fios/
https://calculadoras.dismel.pt/product/bateria-p-ti-nspire-cx-s-fios/
https://calculadoras.dismel.pt/product/carregador-parede-texas/
https://calculadoras.dismel.pt/product/hp-prime-g2/
https://calculadoras.dismel.pt/product/ti-82-stats/
https://calculadoras.dismel.pt/product/ti-84-plus/
https://calculadoras.dismel.pt/product/ti-84-plus-ce-t/
https://calculadoras.dismel.pt/product/ti-nspire-cx-cas-ii-t/
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3. VELOCIDADE

VELOCIDADE

ANÁLISE DA HOMEPAGE - PC

VELOCIDADE

ANÁLISE DA HOMEPAGE – MOBILE

VELOCIDADE

ANÁLISE DA PÁGINA DE CATEGORIAS - PC

VELOCIDADE

ANÁLISE DA PÁGINA DE CATEGORIAS - MOBILE

VELOCIDADE

ANÁLISE DA PÁGINA DE PRODUTO – PC

VELOCIDADE

ANÁLISE DA PÁGINA DE PRODUTO - MOBILE

ANÁLISE DE TEMPOS DE RESPOSTA – HTML

VELOCIDADE

Tempo de resposta das páginas / tamanho das
páginas – HTML (de um total de 21 páginas)

VELOCIDADE

ANÁLISE DE TEMPOS DE RESPOSTA – JAVASCRIPT

Tempo de resposta das páginas / tamanho das
páginas – Javascript (de um total de 81
ficheiros)

VELOCIDADE

ANÁLISE DE TEMPOS DE RESPOSTA – CSS

Tempo de resposta das páginas /
tamanho das páginas – CSS (de um total
de 29 ficheiros)

ANÁLISE DE TEMPOS DE RESPOSTA – IMAGENS

VELOCIDADE

Tempo de resposta das
páginas / tamanho das
páginas - Imagens

ANEXO 5
SEO AUDIT
4. ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA

ANÁLISE CONCORRÊNCIA – KW: CALCULADORAS GRAFICAS
Página de categorias - Dismel

ANÁLISE DA
CONCORRÊNCIA

Tópico

Resultado

Notas 1
Domínio:
calculadoras.dismel.pt

Notas 2

Fonte de dados

URL sugerido:
https://calculadoras.dismel.pt
/calculadoras-graficas

Screaming frog

URL

https://calculadoras.dismel.pt/productcategory/calculadoras/

Title
Length / Pixel

Calculadoras Dismel |
21 / 191

Screaming frog

Meta description
Length / Pixel

Não tem

Screaming frog

H1
Length

Não tem

Screaming frog

H2
Length

Não tem

Screaming frog

Conteúdo (nº palavras)
Densidade / ocorrências

657
0/0

Canónico

Não tem

Screaming frog

Hreflang

Não tem

Screaming frog

Indexável

Sim

Screaming frog

Structured data @type

Webpage

Structured data
testing tool

Backlinks domains dofollow

0

ahrefs

Inlinks

51

Screaming frog

Outlinks

160

Screaming frog

Outlinked domains

2

ahrefs

PA

7

ahrefs

Pagespeed Insight Score PC

45

Pagespeed insights

Pagespeed Insight Score Mobile

15

Pagespeed insights

Alt tags em falta

9 em 15

Screaming frog

Densidade ótima: 2.25% a 3%

Média dos primeiros 10
resultados do SERP: 1454
palavras

Screaming frog

ANÁLISE CONCORRÊNCIA – KW: CALCULADORAS GRAFICAS
SERP TOP #1 para “calculadoras graficas”

ANÁLISE DA
CONCORRÊNCIA

Tópico

Resultado

Notas

Fonte de dados

Domínio: fnac.pt

Screaming frog

URL

https://www.fnac.pt/Calculadoras/Calculadoras-Graficas/n3183

Title
Length / Pixel

Calculadoras Gráficas - Calculadoras - Fnac.pt
46 / 413

Screaming frog

Meta description
Length / Pixel

Calculadoras Gráficas . Compra online na FNAC portáteis, impressoras, HDDs ao
melhor preço com portes grátis.
109/717

Screaming frog

H1
Length

Calculadoras Gráficas
21

Screaming frog

H2
Length

Não tem

Screaming frog

Conteúdo (nº palavras)
Densdade / ocorrências

1203
0,83 / 5

Keywords
everywhre

Canónico

https://www.fnac.pt/Calculadoras/Calculadoras-Graficas/n3183

Screaming frog

Hreflang

Não tem

Screaming frog

Indexável

Sim

Screaming frog

Structured data @type

Breadcrumb

Structured data
testing tool

Backlinks domains dofollow

0

ahrefs

Inlinks

44

Screaming frog

Outlinks

184

Screaming frog

Outlinked domains

11

ahrefs

PA

14

ahrefs

Pagespeed Insight Score PC

41

Pagespeed insights

Pagespeed Insight Score Mobile

18

Pagespeed insights

Alt tags em falta

7 em 9

Screaming frog

ANÁLISE CONCORRÊNCIA – KW: NSPIRE CX

ANÁLISE DA
CONCORRÊNCIA

Tópico

Resultado

Página de produto
(Texas Instruments TI-Nspire cx) - Dismel
Notas 1
Domínio:
calculadoras.dismel.pt

Notas 2

Fonte de dados

URL sugerido:
https://calculadoras.dismel.pt/calculad
oras-gráficas/ti-nspire-cx

Screaming frog

URL

https://calculadoras.dismel.pt/product/ti-nspire-cx-iit/

Title
Length / Pixel

Calculadoras Dismel | Shop
26 / 242

Screaming frog

Meta description
Length / Pixel

Não tem

Screaming frog

H1
Length

TI-NSPIRE CX II-T
17

Screaming frog

H2
Length

Avaliações
10

Screaming frog

Conteúdo (nº palavras)
Densdade / ocorrências

1210
0/0

Canónico

https://calculadoras.dismel.pt/product/ti-nspire-cx-iit/

Screaming frog

Hreflang

Não tem

Screaming frog

Indexável

Sim

Screaming frog

Structured data @type

Webpage + Product

Structured data
testing tool

Backlinks domains dofollow

1

ahrefs

Inlinks

17

Screaming frog

Outlinks

144

Screaming frog

Outlinked domains

2

ahrefs

PA

8

ahrefs

Pagespeed Insight Score PC

43

Pagespeed insights

Pagespeed Insight Score Mobile

13

Pagespeed insights

Alt tags em falta

6 em 11

Screaming frog

Densidade ótima: 2.25% a 3%

Média dos primeiros 10 resultados do
SERP: 1106 palavras

Screaming frog

ANÁLISE CONCORRÊNCIA – KW: NSPIRE CX
SERP TOP #1 para “nspire cx”

ANÁLISE DA
CONCORRÊNCIA

Tópico

Resultado

Notas
Domínio: education.ti.com

Fonte de dados

URL

https://education.ti.com/pt/produtos/calculadoras/calculadoras-graficas/tinspire-cx

Title
Length / Pixel

Calculadora gráfica TI-Nspire™ CX - TI Portugal
47 / 426

Screaming frog

Meta description
Length / Pixel

Toda a informação sobre a calculadora gráfica TI-Nspire CX.
59 / 382

Screaming frog

H1
Length

Calculadora gráfica TI-Nspire™ CX
33

Screaming frog

H2
Length

Com modo de exame incorporado / Matemática e Ciências. Tudo numa unidade
portátil.
29 / 55

Screaming frog

Conteúdo

2591

Screaming frog

Canónico

https://education.ti.com/pt/produtos/calculadoras/calculadoras-graficas/tinspire-cx

Screaming frog

Hreflang

Não tem

Screaming frog

Indexável

Sim

Screaming frog

Structured data @type

Não tem

Structured data
testing tool

Backlinks domains dofollow

4

ahrefs

Inlinks

42

Screaming frog

Outlinks

161

Screaming frog

Outlinked domains

6

ahrefs

PA

15

ahrefs

Pagespeed Insight Score PC

83

Pagespeed insights

Pagespeed Insight Score Mobile

48

Pagespeed insights

Alt tags em falta

7 em 37

Screaming frog

Screaming frog

ANEXO 6
CONTENT MARKETING

CONTENT MARKETING

6.1

https://kelseyehughes.wordpress.com/2011/11/21/calculator-timeline/

CONTENT MARKETING

6.2

https://www.facebook.com/education.ti.portugal

CONTENT MARKETING
6.3

6.4

CONTENT MARKETING

https://www.facebook.com/education.ti.portugal

Social Currency
Public
Pratical value

Social Currency
Emotion
Public
Stories

6.5

CONTENT MARKETING

https://www.facebook.com/education.ti.portugal

Social Currency
Emotion

Social Currency

Public

Triggers

Stories

Emotion
Public

6.6

CONTENT MARKETING

https://www.facebook.com/education.ti.portugal

6.7

CONTENT MARKETING

https://www.facebook.com/education.ti.portugal

CONTENT MARKETING

6.8
https://www.facebook.com/education.ti.portugal

