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CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICIDADE

NÍVEL

LIVRO

312.
2.ª Edição, revista e ampliada, de 
02/2021. Substitui a 1.ª edição de 2019.

Papel adequado para notas. Ideias 
principais já destacadas. Quadros 
apropriados para escrita.

Checklist, esquemas e tabelas.
Checklists, esquemas, tabelas, 
destaques a negrito das ideias mais 
importantes.

Tabelas comparativas.

540. 
2.ª Edição, revista e ampliada, de 2018.
Substitui a 1.ª edição de 2014.

511.
2.ª Edição, revista e atualizada, de 
11/2020. Substitui a 1.ª edição de 2016. 

252.
1.ª Edição, de 2015.

Cores. 
112 imagens.

Preto e branco. 
133 imagens.

Preto e branco. 
146 imagens.

Preto e branco. 
59 imagens.

Glossário Sim, 900 termos: iniciado, intermédio e 
avançado.

Não, mas com algumas definições ao 
longo do livro.

Não, mas com algumas definições ao 
longo do livro.

Não, mas com algumas definições ao 
longo do livro.

Capítulos 5 e glossário. 18.16. 11.

Tipo de conteúdo Introdutório, estratégico e tático. Aprofundado, estratégico, tático e 
técnico.Introdutório, estratégico e tático. Técnico, específico e prático.

Dicas práticas Sim, ao longo do livro. FAQ (inicial), TOP (intermédio), PRO 
(avançado).

FAQ (inicial), TOP (intermédio), PRO 
(avançado). Sim, ao longo do livro.

Público-alvo Quem está a iniciar-se numa das áreas. Intermédio e avançado. Quem está a iniciar-se numa das áreas. Intermédio e avançado.

Recursos extra
Quiz, checklist, FAQs, links de recursos, 
exemplos práticos, modelos para 
download e erros frequentes.

Checklist em cada capítulo.
É uma aventura e um jogo, com 
desafios, quiz e tarefas a executar. Tem 
calendário perpétuo de efemérides.

Workflows e setups de vídeo.

Esquema visual do capítulo
Sim, com grafismos a cores, batalhas, 
tabela periódica social media e kits de 
setups para criar vídeo.

Sim, com esquemas resumo de cada 
capítulo.

Sim, com fichas táticas social media ou 
grafismo. Sim, com wordcloud.

Preparado para anotações

INICIAL
Para quem está a começar

ABRANGENTE
Visão integral 360

INICIAL
Para quem está a começar

ESPECÍFICO
Aprofundar conhecimento

AVANÇADO
Para os mais experientes

ABRANGENTE
Visão integral 360

AVANÇADO
Para os mais experientes

ESPECÍFICO
Aprofundar conhecimento

https://vascomarques.digital/collections/frontpage/products/livro-marketing-digital-de-a-a-z
https://vascomarques.digital/collections/frontpage/products/livro-redes-sociais-360
https://vascomarques.digital/collections/frontpage/products/livro-marketing-digital-360
https://vascomarques.digital/collections/frontpage/products/livro-video-marketing


COMPARAÇÃO, LIGAÇÃO E FLUXO DE CAPÍTULOS PARA APROFUNDAR CONHECIMENTO DA COLEÇÃO DE LIVROS DIGITAL 360 DE VASCO MARQUES 

A direção da seta indica o capítulo, ou conjunto de capítulos, do livro a ler para aprofundar determinado tema. 

Nota: entre cada edição, existem diversas reimpressões com atualizações sempre que relevante. Quando é lançada uma nova edição, existem alterações profundas, 
que justificam obter o novo exemplar, para poder obter o máximo de conhecimento possível e implementar as boas práticas atuais. 
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