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RESUMO 

 
 

 

A quantidade de informação, dados multimídia e blogs na Internet crescem           

exponencialmente, dificultando para os produtores de conteúdo conseguirem        

relevância dentre a concorrência, sem apoio de grandes portais e verbas de            

propaganda. Pois, a proliferação da cultura digital e o alcance do conhecimento de             

massa na rede tornaram os consumidores ainda mais exigentes e atenciosos.           

Principalmente os pequenos blogs necessitam do apoio de ferramentas Analytics e           

tecnologias Big Data para analisar indicadores, entenderem o seu público alvo,           

definirem métricas e produzirem conteúdo direcionado; ganhando visibilidade e         

retorno nos investimentos de marketing. Nesse cenário relevante tecnologicamente         

para os negócios e conteúdos na Web, esse trabalho se propõe a estudar como as               

tecnologias e ferramentas de análise de dados podem ser utilizadas nas estratégias            

de marketing de conteúdo para um blog na plataforma Wordpress.  

 
 
 
Palavras-chave: Big Data, Marketing de Conteúdo, Web Analytics, Blogs, Mídias          
Sociais. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 
 

The amount of information, multimedia data and blogs on the Internet grow            

exponentially. This make difficult for content producers to achieve relevance facing           

competition from huge media groups with considerable advertising budget. Also the           

proliferation of digital culture and the reach of mass-market knowledge have made            

consumers even more demanding. Due to this, especially small blogs need the            

support of Analytics tools and Big Data technologies to analyze indicators,           

understand their target audience, define metrics and produce targeted content;          

gaining online visibility and return over marketing investments. In this technologically           

relevant context for business and content on the Web, this paper aims to study how               

technologies and data analysis tools can be applied in content marketing strategies            

for a blog on the Wordpress platform. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

Existem diversas maneiras de apresentar conteúdo na Internet, desde audio e           

vídeo até texto simples num fundo branco sem formatação ou recursos visuais. Uma             

das maneiras mais populares e acessíveis são os blogs, que podem ser produzidos             

por grandes empresas ou uma pessoa independente no seu tempo livre, escrevendo            

sobre algo que goste para um público alvo segmentado. 

 

A facilidade de produzir e disponibilizar rapidamente conteúdo usando         

tecnologias e plataformas blogging faz esse universo crescer e se transformar,           

adquirindo cada vez mais consumidores e investimentos de propaganda.  

 

Segundo pesquisa realizada pela empresa BigData Corp (2017), mais da          

metade dos cerca de 10 milhões de sites ativos no Brasil são blogs.  

 

"Este é um universo que ganha relevância econômica em função do potencial            

de anúncios que possui, sem falar da capacidade de formação de opinião dos blogs              

mais influentes." (PRACIANO, 2017) 

 

Porém, se destacar dentro do universo de dados e informação que se            

expande a cada segundo na rede mundial de computadores é um desafio para blogs              

sem apoio de grandes portais ou verbas de propaganda. Pois conforme Buongiorno            

(2017) explica, a proliferação da cultura digital e o alcance do conhecimento de             

massa via Internet tornaram os consumidores ainda mais exigentes e atenciosos. 

 

A BigData Corp (2017) afirma que apenas 0,94 % dos blogs brasileiros            

conseguiram romper a barreira de meio milhão de acessos por mês. Complementa            

dizendo que 96,5% dos blogs são pequenos, com até 10 mil visitas mensais. 

 

Esses números demonstram um mercado ainda a ser explorado por          

produtores de conteúdo que desejam ter mais exposição na Web e detalhes sobre             

seu público para entregar conteúdo personalizado e com publicidade direcionada. 

 



 

1.1. Tema 

 

Um estudo de caso sobre como as tecnologias Big Data Analytics podem ser             

utilizadas nas estratégias de marketing de conteúdo digital de um blog. 

 

1.2. Justificativa  

 

Os blogs no Brasil constituem um universo grande de produtores de conteúdo            

que desejam ter mais exposição, porém ainda apresentam resquícios de          

amadorismo que limitam a sua relevância na Internet.  

 

Para resolver isso, a adoção de estratégias de marketing de conteúdo digital,            

ferramentas analytics bem como tecnologias de Big Data se apresentam como           

solução para melhorar a exposição de conteúdo, produtos e marcas obtendo           

destaque dentro de determinado segmento no mercado. 

 

Vemos uma tendência à profissionalização dos blogs, que começam a usar           

ferramentas para alavancar sua exposição na web e facilitam o conhecimento de            

seus leitores, bem como o relacionamento mais fidelizado. (PRACIANO, 2017) 

 

Para a BigData Corp (2017), o blogueiro que dispensa a adoção de analytics             

não faz ideia de quem seja o seu público. Perdendo a oportunidade de apresentar              

um conteúdo mais dirigido e relevante a quem o segue, assim como a de alavancar               

o seu espaço comercialmente para as empresas que buscam atingir o seu leitor. 

 

Nesse cenário relevante tecnologicamente para os negócios e conteúdos que          

usam a Internet, esse trabalho se propõe a estudar como as tecnologias e             

ferramentas de análise de dados podem ser utilizadas nas estratégias de marketing            

de conteúdo para um blog na plataforma Wordpress. 

 

 



 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo geral  

 

Demonstrar como análise de dados com Big Data e Web Analytics são            

aplicados ao marketing digital de um blog no Wordpress. 

 

1.3.2 Objetivos específicos: 

 

• Contextualizar o uso de marketing de conteúdo na Web. 

• Conceituar a tecnologia Big Data e citar exemplos de aplicações.  

• Listar ferramentas de Big Data e Web Analytics. 

• Planejar campanha de marketing para um blog auxiliada por dados. 

• Analisar resultado da campanha baseada em métricas digitais.  

 

1.4. Problema de pesquisa 

 

A quantidade de informação, dados multimídia e blogs na Internet crescem           

exponencialmente, dificultando produtores de conteúdo conseguirem relevância sem        

apoio de grandes portais de mídia e verbas de propaganda. 

 

1.5. Delimitação do problema de pesquisa 

 

A era da informação gera cada vez mais dados no universo da Big Data,              

fazendo com que empresas e produtores de conteúdo precisem melhorar suas           

ferramentas e tecnologias atuais a fim de que todo o volume de dados seja utilizado               

estrategicamente para alcançar seu público alvo. Principalmente, os pequenos blogs          

necessitam do apoio de ferramentas Analytics e tecnologias Big Data para analisar            

os dados da Internet, entenderem o seu público alvo, produzirem conteúdo           

direcionado, ganhando destaque e retorno nos investimentos de marketing. 

 



 

1.6. Metodologia 

 

Para a escrita desse trabalho será realizada inicialmente uma pesquisa          

teórica com base em artigos e publicações científicas; além de materiais           

audiovisuais e livros técnicos. Esse primeiro passo da coleta de dados será focado             

nos temas Marketing de Conteúdo e Big Data utilizando pesquisa bibliográfica em            

plataformas acadêmicas on-line e editoras de e-books tecnológicos. Fontes de          

informações primárias, pois são baseadas em dados e publicações reconhecidas. 

 

Posteriormente, será aplicada uma observação sistemática nas referências        

bibliográficas coletadas com o objetivo de identificar e detalhar os desafios e            

oportunidades presentes no contexto da análise de dados no marketing de conteúdo.            

Ratificando assim as hipóteses levantadas na introdução do trabalho onde a           

problemática do tema foi abordada e justificando a relevância do estudo. 

 

Uma técnica para coleta de dados a ser utilizada será abordagem do tipo             

“entrevista” a imprensa especializada e nomes referência nos temas, caracterizando          

fontes de informação secundária através de citações diretas no texto do trabalho.  

 

Finalizando, com o conhecimento de outros trabalhos na área e experiência           

catalogada em diferentes meios pesquisados, pode-se realizar um estudo prático          

sobre estratégias de marketing de conteúdo baseadas em análise de dados da Web. 

 

Dessa maneira, utilizando uma metodologia de pesquisa sistemática        

pretende-se analisar as informações coletadas e resultados práticos obtidos,         

formular conclusões sobre a problemática e alcançar os objetivos definidos. 

 

 

 

 



 

1.7. Estrutura do Trabalho 

 

Esse trabalho foi estruturado baseado em uma pesquisa científica e          

bibliográfica nos quais os assuntos se complementam para uma produção prática.           

Com esse objetivo, os capítulos foram divididos por campos de estudo chave. 

 

No primeiro capítulo, foi fundamentada a problemática do trabalho e sua           

justificativa foi apresentada demonstrando a relevância do estudo. O objetivo          

principal e os específicos foram descritos e a metodologia de pesquisa explicada. 

 

No segundo capítulo, o marketing de conteúdo como solução de metodologia           

para atrair consumidores na era da informação e volume de dados será abordado.             

Seus conceitos, fases, práticas, canais, indicadores e ferramentas serão         

comentados em detalhes para compreensão do consumo nos meios digitais. 

 

No terceiro capítulo, a tecnologia de Big Data será conceituada através do            

contexto da análise de dados e os desafios inerentes a computação. Os paradigmas,             

origens, requisitos e técnicas para lidar com volume e variedade de dados, extraindo             

valor destes, serão apresentados com casos de uso e oportunidades de inovação. 

 

No quarto capítulo, a ascensão do marketing de dados aliada ao avanço das             

tecnologias na Web para visualizar o consumo de conteúdo digital será abordada.            

Assim como os dados das redes sociais e buscadores podem ser acessados por             

frameworks Big Data ou plataformas Analytics; e quais os canais para marketing. 

 

No quinto capítulo, o planejamento editorial e marketing de conteúdo de um            

blog serão realizados como estudo de caso. Usando os conceitos, ferramentas,           

canais e métricas digitais estudadas, os resultados obtidos serão analisados. 

 

No sexto capítulo, as considerações finais do trabalho serão feitas com           

conclusão da pesquisa, conhecimento adquirido e propostas de trabalhos futuros. 

 



 

2. MARKETING DE CONTEÚDO DIGITAL 
 

A evolução do marketing teve um marco na revolução industrial ao padronizar            

e produzir em larga escala para diminuir custos e vender mais, centrado no produto.              

Passou pelo avanço tecnológico e advento da Internet, onde o consumidor assumiu            

papel ativo definindo valor aos produtos e serviços através de pesquisas,           

comparações, avaliações e compartilhamento de informações com outros. Na         

atualidade, os valores e cultura envolvidos no trabalho das empresas, serviços           

públicos e produtores de conteúdo são a base para a escolha dos clientes. Para              

fidelizar esses, usa-se o marketing de conteúdo difundido em meios digitais. 

 

Para Bongiorno (2017), a proliferação da cultura digital e o alcance do            

conhecimento de massa via Internet tornaram os consumidores ainda mais          

exigentes, cautelosos e atenciosos. Complementa Antunes (2017) afirmando que em          

um mundo no qual tudo é informação, saber entregá-la no melhor formato ao seu              

público é uma das chaves do sucesso para uma estratégia de marketing de             

conteúdo. Termo definido pelo CMI (Content Marketing Institute, 2018) como: 

  

“Marketing de conteúdo é uma técnica que cria e distribui conteúdo de valor,             

relevante e consistente, para atrair e engajar uma audiência claramente definida,           

com o objetivo de encaminhar o cliente a tomar alguma ação que gere lucro.” 

 

A diminuição de investimentos para propaganda em meios de comunicação          

tradicionais como televisão, rádio e jornais e consequente aumento em canais           

digitais como redes sociais, portais de notícias, blogs e plataformas de vídeos            

demonstra a migração de público e um marketing que se adapta para atender             

necessidades de quem consumia por indicação e agora consume por conhecimento.           

Se o Google recebe 100 bilhões de buscas por mês, é porque as pessoas estão               

ávidas por informação antes de consumir e querem mais do que conteúdo; querem             

uma experiência diferente ao interagir com o que encontram nas buscas e está             

sendo compartilhado nas redes sociais. (ANTUNES, 2017) 

 



 

2.1. Conteúdo: Contínuo, Consistente e Convincente 

 

Para Torres (2010), o marketing digital pode ser definido como uma série de             

estratégias de marketing e publicidade aplicadas à internet e ao comportamento do            

consumidor digital. Trata-se de um conjunto coerente e eficaz de ações que criam             

um contato permanente, confiável e convincente entre a empresa e seus clientes. 

 

No contexto de produção de conteúdo, contínuo se refere a periodicidade de            

publicação bem definida para que o público possa acompanhar e criar o hábito de              

verificar naturalmente atualizações. Acrescenta Antunes (2017) dizendo que é muito          

importante que um conteúdo sirva como complemento ao outro. Assim ao ler uma             

publicação, o leitor é levado naturalmente a ler a próxima, despertando o interesse. 

 

O conteúdo consistente é aquele que transmite autoridade, fazendo sentido          

para o leitor e produtor. A qualidade da informação para o consumidor está em quão               

relevante e não quanto texto é escrito. Desta maneira, cria-se no público a vontade              

de continuar adquirindo informação sobre um produto, serviço ou conteúdo temático. 

 

Se o objetivo é educar o público através do conteúdo para que ele se torne               

cliente do negócio, é preciso transmitir a informação claramente e ser convincente            

ao colocar uma opinião fazendo com que o leitor compreenda o ponto de vista.              

Através de um texto interessante ou recursos audiovisuais, o leitor sentirá instigado            

a refletir e dialogar, abrindo o canal para conversão de visitante em futuro cliente. 

Figura 1. Elementos do Marketing de Conteúdo. (MOURA, 2017) 

 



 

2.2. Público Alvo e Pesquisa de Personas 

 

A Figura 1 mostra pessoas em busca sobre algo na Internet, querendo achar             

respostas para suas dúvidas. A maior parte das pessoas não está em busca de um               

produto ou serviço específico, mas querendo ajuda para solução de problemas. Para            

Antunes (2017), a função do conteúdo é ajudar pessoas a resolverem seus            

problemas e, indiretamente, vender um produto ou serviço. O conteúdo produzido           

deve ser 80% direcionado para ajudar, sem falar exclusivamente de um negócio.            

Então, os outros 20% são usados para falar de produtos e serviços oferecidos. 

 

Seja qual for o segmento da empresa, ou o tipo de produto, sempre haverá              

conteúdo sobre ele sendo pesquisado. O ato de pesquisar faz parte do processo de              

relacionamento entre o interessado (possível cliente) e a empresa (produtor). Então,           

não adianta receber um imenso volume dessas buscas em um site ou blog, sem              

conhecer o perfil de quem o acessa. Segundo Bongiorno (2017), é necessário atrair             

o tráfego certo a partir de pessoas que tenham o perfil alinhado com os fundamentos               

da empresa. Conhecer o público alvo é possível através da pesquisa de personas. 

 
“A Pesquisa de Personas consiste na segmentação e organização das          

informações sobre o seu público. Na pesquisa, você obterá informações das           

seguintes áreas: pessoal, educação, profissional, finanças, sentimentos e        

motivações e percepção do negócio.” (ANTUNES, 2017, p.32) 

 

O objetivo ao se definir uma persona é compreender o perfil dos potenciais             

clientes e possibilitar a criação de conteúdos adequados, de acordo com a fase do              

funil de conversão que ele se encontra. Como personas são baseadas em dados             

reais, precisa-se de informações concretas sobre o público alvo seja através de            

entrevistas com contatos, formulários on-line, redes sociais ou ferramentas analytics.          

A estratégia de marketing de conteúdo tem foco no público alvo e a persona é uma                

representação do cliente ideal, com seus desejos, problemas e demandas. Assim, a            

jornada de conhecimento do público requer detalhamento nos seguintes aspectos: 

 

 



 

● Pessoal: entender as características fundamentais do consumidor. 

● Educação: entender as relações do consumidor com a sua educação. 

● Profissional: conhecer a trajetória profissional e satisfação atual. 

● Finanças: entender como gasta, tipos de compras e investimentos. 

● Sentimentos: analisar a psicologia e comportamento do consumidor. 

● Percepção do negócio: mapear relação do consumidor com marca,         

produto ou serviço, buscando entender seus hábitos de consumo. 

 

Ferramentas analytics também podem ser usadas para obter dados como:          

origem do acesso; interesses; dispositivos; fluxo de navegação; duração da sessão.           

Se essas informações forem cruzadas com os dados das pesquisas de personas,            

um conjunto muito útil de informações pode construir um diferencial nos negócios.            

Quanto mais detalhes se obter, mais fácil será o planejamento, a definição de             

estratégia e a execução da campanha de marketing. Pois, compreendendo as           

necessidades e demandas das personas, é possível saber quais soluções podem           

ser oferecidas a cada perfil e gerar conteúdo direcionado que atraia e engaje. 

 

2.3. Estratégia e Planejamento 

 

Após definida a persona, o planejamento de conteúdo a ser entregue pode            

ser realizado usando a melhor estratégia. Enquanto a estratégia abrange como o            

objetivo será atingido, o planejamento trata de quando tornar a estratégia possível.            

Para Antunes (2017), uma estratégia de conteúdo vai muito além de saber o quê              

(conteúdo), como (tipo de conteúdo) e onde publicar (canal). É aquela capaz de             

encontrar o conteúdo, o usuário e o momento certo para a entrega. Seu objetivo              

deve ser atingir os objetivos e metas do negócio. De nada adianta produzir uma              

diversidade de conteúdo de alta qualidade se ela não trouxer os resultados certos. 

 

A estratégia de conteúdo é dividida em três partes: criação, entrega e            

gestão. Na criação se define o conteúdo, o formato, o canal de publicação e o               

porquê de produzir determinado conteúdo. Na entrega, são feitas as revisões,           

edições e publicações seguindo um calendário editorial previamente definido.  

 



 

Na gestão, se monitora os números de acesso, downloads de conteúdo e o             

nível de interação. Ou seja, o conteúdo é monitorado para estar sempre visível e              

disponível para o público. Após a definição da estratégia, o planejamento que a             

colocará em prática pode ser montado agendando quando as ações de marketing            

serão realizadas. No marketing de conteúdo, o objetivo do planejamento é converter            

visitantes em clientes. Representado pelo funil de conversão da Figura 2. 

Figura 2. Funil de Conversão do Marketing de Conteúdo. (PAREDES, 2016) 

 

Entre cada fase do funil, existe uma micro-conversão e nem todos atraídos a             

um conteúdo chegam a fase de encantamento passando pela total conversão. A            

conversão pode ser uma compra realizada, um inscrito em canal de vídeos, um             

assinante de blog ou newsletter. Dependerá dos objetivos definidos na estratégia.  

 

Segundo Paredes (2016), o objetivo é estabelecer um bom relacionamento de           

médio a longo prazo com interessados, conduzindo-os pelo funil, para que eles            

passem da fase de “estranhos” para clientes em potencial, tornem-se consumidores           

e se transformem em “divulgadores” espontâneos de uma marca ou conteúdo. Na            

primeira fase do funil, um conteúdo interessante e útil vai atrair visitantes ávidos por              

conhecimento que pode ser apresentado nos formatos: blog posts; e-books;          

infográficos; podcasts; vídeos; etc. Os formatos escolhidos devem ser de acordo           

com a estratégia e personas definidas no planejamento, gerando tráfego que           

permitirá iniciar a mensuração de resultados através do número de visitas.  

 



 

Na fase de converter, os visitantes começam a receber informações mais           

detalhadas e oportunidades para troca de conhecimento através de conteúdo          

personalizado nos formatos: formulário; chat; e-book ou newsletter. Nesta segunda          

etapa, o conteúdo produzido já não tem o mesmo objetivo que o da primeira, e o                

dado importante passa a ser o número de cadastros. (ANTUNES, 2017) 

 

Na fase de fechar, o negócio é apresentado mostrando ao potencial cliente os             

produtos e serviços que podem ajudá-lo a resolver os problemas ligados ao            

conteúdo pesquisado. A apresentação pode utilizar: newsletter; email ou reuniões.          

Esta etapa fornecerá como dado o número de clientes para mensurar resultados. 

 

Na última fase para encantar, conteúdos relevantes e exclusivos para clientes           

fidelizados são produzidos. A fim de que estes se tornem defensores da marca e              

reiniciem o ciclo de conversão, contando sua experiência positiva para outras           

pessoas, que virão procurar seu conteúdo e percorrer novamente todo o funil. Para             

isso, pesquisas, programas de fidelidade, engajamento em mídias sociais e eventos           

são algumas das ferramentas utilizadas. (BONGIORNO, 2017) 

 

Duas ferramentas muito importantes no planejamento de uma estratégia de          

conteúdo são o inventário e o calendário editorial. O inventário possui uma visão de              

tudo publicado no site, blog, redes sociais, e-mail marketing, etc. Ele tem            

informações como: tipo; título; descrição; URL do conteúdo; persona; data de criação            

e fase no funil de conversão. Enquanto o calendário estenderá essas informações,            

acrescentando: data de publicação, canal a ser utilizado, detalhes do tema; público            

alvo; objetivo e responsável pelo conteúdo; etc. 

 

Realizando o planejamento e a estratégia, se entende quais formatos de           

conteúdo serão necessários e quais os melhores canais para cada etapa do funil e              

seus objetivos específicos. Porém para Antunes (2017), mais importante do que           

saber qual conteúdo deve ser produzido é saber por que ele deve ser elaborado.              

Todo conteúdo deve ter um objetivo e motivo para ser produzido e entregue. Sem              

isso, ele não tem essência e torna-se apenas algo gratuito na rede. 

 



 

2.4. Mensuração de Resultados, Métricas e Indicadores 

 

O planejamento e a estratégia devem ser atualizados com base na           

mensuração dos resultados, que permite enxergar como está o alcance do conteúdo            

em relação aos objetivos e metas, mostrando o que precisa ser melhorado. As             

informações sobre quais são os conteúdos que mais estão agradando o público e             

aproximando-o da marca são obtidas através de métricas digitais ou          

indicadores-chave de performance (KPIs), que são medidas diferentes.  

 

Para Bongiorno (2017), uma métrica digital é o processo de analisar dados            

quantitativos e qualitativos provenientes de plataformas digitais, como websites,         

redes sociais, dispositivos móveis e outros conectados à rede. Com base nesses            

dados, trilha-se uma estratégia de melhoria contínua de atendimento ao cliente.           

Alguns exemplos são: visitas no site; taxas de cliques; número de seguidores; etc. 

 

Já para Antunes (2017), os KPIs avaliam as etapas de cada uma das             

estratégias usadas e auxiliam na análise de tendências e performance. Os           

resultados podem ser mensurados por: cadastros em newsletter; quantidade de          

downloads; tempo de permanência no site; taxa de conversões de vendas; etc.  

 

Apesar de diferentes, uma métrica pode se tornar um KPI quando começa a             

se tornar relevante para o negócio e não somente algo a ser medido na estratégia.               

Pois as métricas não apresentam dados concretos sobre ações de marketing,           

reservando-se a mostrar o desempenho do site, e não do negócio. A Tabela 1              

associa algumas métricas com alguns KPIs de conteúdo para um website ou blog. 

 

Métrica Digital KPI de Conteúdo 

Volume de usuários que entraram 
e saíram do website sem interagir com 

nenhuma página. 
Taxa de Rejeição 

Quantidade de usuários que visitaram um 
website, independentemente 

do número de sessões. 
Número de visitas 

 



 

Duração média da sessão Tempo médio de visita  

Os posts que tiveram um alto índice de        
visitas fornecerá um feedback positivo     
das estratégias de conteúdo que estão      
funcionando e atraindo visitantes. 

Conteúdos mais vistos 

A localização e idioma de origem da 
visita, por país e continente. Análise Geográfica 

A origem das visitas, como: resultados de       
busca, acesso direto ao website, redes      
sociais, acessos por links publicados em      
outros sites e links por anúncios. 

Origem de tráfego por canal e Links 
externos para o conteúdo 

------------------- 
Índice de Engajamento  

(Número de visitantes que interagiram 
com a página por total de visitantes) 

------------------- 
Influência Social  

(Número de posts curtidos e/ou 
comentados por total de posts) 

------------------- Custo por visita e Custo por clique 

Tabela 1. Métricas Digitais x KPIs de Conteúdo. 
 

Segundo o Blog Marketing de Conteúdo (2015), esses números são a melhor            

forma de saber se os resultados estão de acordo com os objetivos da estratégia de               

marketing digital e se a empresa tem o retorno sobre investimento (ROI) desejado.             

Porém para Bongiorno (2017), exibir várias métricas, as vezes, não torna claro            

quanto o investimento em marketing está impactando as receitas dos negócios.           

Então, existem indicadores de ROI que transparecem melhor se os investimentos           

realmente valem a pena, como: custo de aquisição por cliente, tempo de retorno de              

investimento (em meses) e custo das equipes de marketing na aquisição de clientes. 

 

O principal desafio das corporações é justamente analisar os resultados das           

métricas de todas as ações de marketing de forma integrada. Para se adequar a              

esta realidade, é necessário que as empresas invistam em soluções de Big Data e              

de Business Intelligence. Conseguindo assim, analisar e cruzar informações de          

diferentes origens em tempo real para tomada de decisão. (BONGIORNO, 2017) 

 



 

2.5. Marketing de Busca (SEO e SEM) 

 

Segundo Godoy (2017), o site de uma empresa pode representar altas           

porcentagens de participação da receita anual, mostrando importância na estratégia          

de marketing digital e vendas. A produção de conteúdo de qualidade num site bem              

construído junto com resultados expressivos de SEO é um passo para o sucesso.  

 

Search Engine Optimization (SEO) é a otimização de um site para melhorar            

seu posicionamento nas engines de pesquisa como Google ou Bing. Usando           

estratégias como: palavras-chave corretas, cabeçalhos explicativos, título em        

imagens, links externos, e outras; a relevância aumenta nos resultados não pagos. 

 

Explica Bongiorno (2017) que Search Engine Marketing (SEM) refere-se à          

junção das estratégias de SEO e de links patrocinados. Enquanto SEO tem como             

objetivo melhorar continuamente o posicionamento de um website nos resultados da           

busca orgânica, os links patrocinados têm por objetivo direcionar o website a            

potenciais clientes através dos anúncios pagos. Acrescenta Pele (2016), afirmando          

que SEM permite gerenciar anúncios temporais mais agressivos e SEO tem como            

objetivo valorizar links atemporais com conteúdo informativo sem foco na conversão.  

 

Os dois então podem propor chamadas e conteúdos diferentes para o           

usuário, além de ocuparem mais espaço juntos nos resultados dos buscadores.           

Apresentando uma ótima alternativa para melhorar a reputação de uma empresa ou            

serviço nas ferramentas de pesquisa da Internet, aumentando as chances de ser            

encontrada pelo público alvo naturalmente e converter potenciais clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.6. Canais de Conteúdo 

 

Com a diversidade de canais de conteúdo, é preciso saber identificar quais            

são os mais adequados para a execução do planejamento, os que darão mais             

retorno na etapa de atração e os que possuem maior engajamento do público.             

Dentre os principais canais digitais podemos citar: blogs, websites, mídias sociais,           

vídeos on-line, aplicações mobile, ebooks, webinars, email marketing e newsletters. 

 

Numa pesquisa realizada pelo Content Marketing Institute e a empresa          

MarketingProfs (2017), com profissionais norte-americanos, o panorama do        

marketing de conteúdo e suas tendências para 2017 foi analisado. Uma das            

perguntas feitas foi “Qual canal de marketing de conteúdo a sua organização usa?”.             

O resultado é visto no gráfico da Figura 3, que mostra a relevância das redes sociais                

e blogs nas estratégias de marketing de conteúdo das empresas norte-americanas. 

Figura 3. Canais mais usados no marketing. (MARKETING PROFS, 2017) 

 

As mídias sociais são um conjunto forte de canais de conteúdo e geram um 

bom volume de tráfego orgânico, que pode ser direcionado para o site ou blog por 

meio de posts bem objetivos, com imagens e vídeos. (ANTUNES, 2017) 

 



 

2.7. Blogs e Wordpress 

 

Para Antunes (2017), o blog é o centralizador de conteúdo dentro do            

marketing de conteúdo, pois além de ter um processo de desenvolvimento mais            

rápido que um website, proporciona maior interação do público e tráfego. E apesar             

do crescimento das plataformas de vídeos e aplicativos de mensagens como canais            

para o marketing de conteúdo, na pesquisa “Estado do Inbound 2017” sobre o             

marketing no mercado brasileiro, um total de 48% dos profissionais afirmaram que a             

criação de conteúdo para blogs é uma das principais prioridades. (SOUTO, 2017) 

Figura 4. Acessos e Segmentos dos Blogs Brasileiros. (BIG DATA CORP, 2017) 

 

Os blogs corporativos são tanto canais para divulgação de produtos e           

serviços como porta de entrada para conversão de muitos clientes, porém boa parte             

deles é independente sem o aporte de uma grande empresa ou grupo de             

comunicação. Conforme a Figura 4 mostra, a segmentação do conteúdo e o pouco             

investimento impedem que cresçam e consigam mais visibilidade na Internet.  

 

Porém como mostra a pesquisa da BigData Corp (2017) na Figura 5, existe             

uma tendência à profissionalização com uso de anúncios em buscadores e redes            

sociais; tecnologias de publicação do conteúdo e ferramentas analytics integradas.  

 



 

Figura 5. Anúncios, Plataformas e Tecnologias dos Blogs. (BIGDATA CORP, 2017) 

 

Uma dos Sistemas de Gerenciamento de Conteúdos (CMS) mais utilizados é           

o Wordpress. Uma plataforma para o desenvolvimento de blogs pessoais e           

corporativos, que possui uma infraestrutura integrada com diversos temas e plugins.           

Sendo ideal para blogs com alto volume de posts, com muitos escritores e que              

necessitam de recursos avançados, como: guia de posts relacionados, propagandas          

e gerenciamento de comentários. O Wordpress também facilita o uso de ferramentas            

Analytics e técnicas SEO, propiciando gerenciamento de negócios e performance.  

 

2.8. Considerações Finais 

 

Para o marketing de conteúdo, a pesquisa com técnicas de Big Data            

representa um melhor entendimento do comportamento do consumidor, pelo         

acompanhamento do seu perfil (geográfico e social), suas áreas de interesse e            

preferências ao comprar. A triangulação dos dados disponíveis em tempo real com            

informações previamente armazenadas e analisadas possibilitam insights nos        

negócios não possíveis pelo uso de outras técnicas. (SALVADOR, 2015) 

 



 

3. BIG DATA E ANÁLISE DE DADOS 
 

O volume de dados gerados por sistemas computacionais cresce sem          

precedentes decorrente do advento das mídias sociais, evolução e popularização de           

dispositivos móveis além da integração de objetos inteligentes a Internet das Coisas.            

Cada interação digital, transação eletrônica, consumo e produção de conteúdo na           

rede de dispositivos gera informações e armazena insumos para as mais diversas            

finalidades, desde propaganda direcionada até serviços a população. 

 

Segundo Alcantara (2017, p.10), “[...] há uma espécie de avalanche de           

dados criada diariamente e, com isso, unidades de medida como gigabyte não são             

mais suficientes para comportar esses dados”. O presidente executivo do Google,           

Eric Schmidt, comentou sobre o crescimento de dados produzidos nos últimos anos: 

 

“[...] até 2003, a humanidade gerou cinco exabytes de dados. Agora, nós            

produzimos cinco exabytes de dados a cada dois dias [...]” (Alcantara, 2017, p.14).  

 

Os avanços em hardware, software e infraestrutura de rede são os           

responsáveis pela “era dos dados” e consequente surgimento do termo Big Data.            

Definição utilizada para a tecnologia de armazenamento e análise de volumes e            

variedades de dados com uma maior velocidade, extraindo destes valor para           

tomadas de decisão que podem significar economia, vantagens e inovação. 

Figura 6. Fatores para o Aumento do Volume de Dados. (MARQUESONE, 2016) 

 



 

3.1. Volume, Variedade, Velocidade, Valor e Veracidade 

 

Big Data faz referência não somente ao volume, mas também à variedade e             

velocidade de dados, necessitando de estratégias inovadoras e rentáveis para          

extração de valor dos dados e aumento da percepção.  

 

Em outras palavras: a quantidade de informações não requer Big Data           

imediatamente, mas sim se as tecnologias tradicionais não são suficientes para lidar            

com os dados que deseja capturar, processar e transformar em valor. Por exemplo,             

para muitas aplicações transacionais, um banco de dados relacional e          

processamento em lote são suficientes para larga escala de dados estruturados. 

 

Porém, ao lidar com diversidade de dados que não possuem uma estrutura            

pré-definida como vídeos e imagens, as ferramentas tradicionais de gerenciamento          

se apresentam limitadas para armazenar dados complexos. Estes precisam de um           

modelo que ofereça flexibilidade sem um esquema rígido previamente definido e que            

seja adequado a ambientes distribuídos. A variedade do que armazenar e           

tecnologias para necessidades específicas de uma aplicação caracteriza a Big Data.  

 

Outra característica diferencial para adoção da Big Data por empresas de           

diversos setores de negócios e serviços é a velocidade com que os dados são              

gerados, coletados, analisados e utilizados. Pois, existem situações nas quais o           

processamento deve ser realizado no momento que os dados chegam à aplicação.  

 

“Trata-se de velocidade em tempo-real, tornando possível para uma empresa          

ser mais ágil do que sua competidora”. (ALCANTARA, 2017, p.14).  

 

O processamento de baixa latência ou próximo ao tempo-real, na ordem de            

milisegundos ou segundos, é a necessidade de diversas aplicações de Big Data.            

Exemplifica Marquesone (2016, p.110), a análise imediata das informações         

compartilhadas em redes sociais permite descobrir pandemias em determinadas         

regiões, fornecendo a médicos e pacientes um panorama imediato da saúde local. 

 



 

Dentre os dados coletados, a porcentagem que tem algum valor perante a            

quantidade analisada é muito baixa. Portanto, o quão significativo um dado pode ser             

no contexto de um sistema da informação é característica resultante da Big Data. O              

valor das informações postadas em mídias sociais vale mais para o departamento de             

marketing de uma empresa do que para o departamento de logística, que utilizará             

dados de entrega, mapas de cidades, regiões que compram mais, etc. 

 

Por fim, num contexto de grande volume e variedade é comum a existência             

de dados inconsistentes. Afirma Marquesone (2016, p.17), “a veracidade refere-se          

ao quão confiável é um conjunto de dados usado em soluções de Big Data”. Por               

exemplo, as interações nas redes sociais deixam rastros de dados que podem            

conter desvios e erros inerentes a dinâmica humana e forma de coleta. 

 

Por outro lado, segundo Costa (2016, p.48), “[...] para dados aquisitados por            

sensores, a veracidade estará não apenas no método de coleta automatizado que            

evita erros, mas também na granularidade que torna a base mais representativa”.            

Esta expansão da Internet das Coisas com dispositivos inteligentes integrados a           

rede de dados ampliou as inúmeras fontes que produzem informação.  

 

3.2. Origem dos Dados: Homem x Máquina 

  

Dados gerados por humanos refletem a interação das pessoas no mundo           

digital e uma propriedade intelectual devido ao pensamento único de cada indivíduo.            

Somando somente dados provenientes de mídias sociais, aplicativos de mensagens          

e videoconferências já existe uma base diária volumosa e diversificada produzida. 

 

Sites colaborativos e baseados em avaliações sobre produtos e serviços,          

como Wikipédia, TripAdvisor e Amazon, representam outra parcela significativa de          

dados gerados por humanos. Segundo Marquesone (2016, p.19), “[...] essas          

informações são usadas para gerar recomendações aos usuários, para avaliar o           

nível de satisfação com um determinado serviço ou produto, e para segmentar os             

usuários de acordo com os perfis analisados”.  

 



 

Dependendo da análise realizada sobre tais dados, a Netflix pode descobrir           

quais filmes recomendar ou o TripAdvisor pode sugerir lugares aos seus usuários.            

Principalmente sites de e-commerce vem coletando as preferências e avaliações          

sobre compras para mapear padrões de comportamento e melhorar processos,          

adquirindo diferencial perante a concorrência por conhecer bem seus clientes. 

 

Além dos dados explicitamente gerados por humanos com conhecimento de          

quando e como estes são criados pelas aplicações utilizadas, muitos serviços           

capturam implicitamente informações úteis sem a percepção das pessoas. Por          

exemplo, a relação de URLs visitadas, os tamanhos de tela e tipos dos dispositivos              

utilizados, a localização atual, o tempo online em cada aplicativo, entre outras.  

 

Para Marquesone (2016, p.20), dados gerados por máquinas são “[...] dados           

digitais produzidos por processos de computadores, aplicações e outros         

mecanismos, sem necessitar explicitamente de intervenção humana”. Por exemplo,         

arquivos de log em provedores podem conter URLs visitadas por clientes de lojas             

virtuais que informem quais compras não foram concluídas e o motivo. 

 

A comunicação Máquina a Máquina (M2M) integrada a Internet das Coisas           

(IoT) permite que sensores mandem dados para smartphones sobre consumo de           

energia e temperatura de uma casa ou nível da bateria de um carro elétrico, por               

exemplo. Porém apesar dos dados valorosos, o processo de abstração, análise e            

gerenciamento destes no contexto de IoT ainda é considerado um grande desafio. 

 

Se tivéssemos computadores que sabem tudo sobre o que precisam usando           

dados que eles reuniram sem qualquer ajuda nossa, seríamos capazes de rastrear e             

reduzir muito o desperdício e custo. Saberíamos quando as coisas precisariam ser            

substituídas, reparadas ou revistas. (ASHTON, 2009). 
 

 

 

 

 



 

3.3. Tecnologias de Armazenamento  

 

Aplicações distintas requerem diferentes formas de armazenamento e os         

sistemas de gerenciamento de bancos de dados relacionais (SGBDR) foram          

adotados como padrão para armazenar dados em diversos segmentos. Nesse          

modelo, os dados são armazenados em estruturas de tabelas que se relacionam            

com outras da mesma base, oferecendo alta integridade com suporte a transações            

ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade). Além do uso de          

Structured Query Language (SQL) para criação e manipulação dos dados. Exemplos           

de SGBD relacionais são Oracle, PostgreSQL, SQL Server e MySQL. 

 

Porém com o grande volume e variedade de informação gerada por diversas            

fontes, as limitações do modelo relacional de dados ficaram evidentes com a demora             

para execução de consultas, indisponibilidade de serviços e difícil manutenção.  

 
A quantidade de dispositivos somada aos diversos formatos de arquivos, e a            

necessidade da extrair de valor dos mesmos, mostrou a limitação dos           

modelos relacionais, que serviam bem para o tratamento de dados          

estruturados, mas não possibilitavam o tratamento de dados        

semi-estruturados ou não estruturados. (GALDINO, 2016). 

 

Para atenderem requisitos de flexibilidade, disponibilidade, escalabilidade e        

desempenho das aplicações que lidam com grande volume de dados, novos           

modelos de armazenamento foram criados e denominados NoSQL. Uma abreviação          

de Not only SQL (“Não somente SQL”), pois essa abordagem abdica da integridade             

ACID para oferecer maior desempenho e escalabilidade às soluções de Big Data. 

 

Uma solução é considerada escalável se for capaz de manter desempenho           

desejável mesmo com adição de novos usuários, funcionalidades e dados. Nos           

modelos de dados relacionais, esse desempenho é conseguido com adição de           

recursos computacionais aos servidores de banco. Uma escalabilidade vertical. 

 



 

No processamento de dados em Big Data usa-se computação paralela, onde           

um conjunto de máquinas independentes (cluster) dividem a carga de trabalho em            

tarefas menores. Executando de forma distribuída uma quantidade de dados que           

apenas uma delas seria incapaz de processar. Uma escalabilidade horizontal. 

Figura 7. Escalabilidade: Vertical x Horizontal. (MARQUESONE, 2016) 

 

A escalabilidade horizontal oferece inúmeras vantagens à execução de         

aplicações de Big Data, tais como: permitir que o desempenho da aplicação seja             

aperfeiçoado de acordo com a demanda, redução de custos para fazer um upgrade             

da infraestrutura, e por fim, oferece a possibilidade de escalabilidade ilimitada,           

principalmente em ambientes de computação em nuvem. (MARQUESONE, 2016) 

 

O NoSQL propõe tecnologias complementares, e não substitutivas, ao modelo          

relacional de acordo com características de cada negócio e arquitetura. Propondo           

inclusive soluções hibridas com a utilização de mais um sistema de armazenamento. 

 

Existem diversas implementações de bancos não relacionais, apresentando        

vantagens e desvantagens ao consultar e recuperar registros, com performance e           

escalabilidade variáveis. Eles são classificados de acordo com a estrutura de           

armazenamento dos dados. Segundo Paniz (2016), os principais tipos são: 

 



 

 

● Chave-valor: todos os registros fazem parte da mesma coleção de          

elementos e a coisa que todos eles têm em comum é uma chave única; 

● Colunar: todos os registros fazem parte da mesma tabela, mas cada           

um deles pode ter colunas diferentes; 

● Documento: cada registro fica armazenado em uma coleção        

específica, mas mesmo dentro de uma coleção, não existe um          

esquema fixo para os registros; 

● Grafo: os registros são nós em um grafo interligados por          

relacionamentos. 

 

Não existe modelo único adequado para todos os cenários de aplicações,           

visto que cada solução requer necessidades específicas. Um e-commerce que          

precisa recomendar produtos em tempo-real para seus clientes tem requisitos          

diferentes de uma aplicação que armazena dados genéticos para analisá-los.          

Inclusive, serviços com finalidades distintas de uma mesma aplicação podem utilizar           

bancos de dados específicos, garantindo um bom funcionamento e performance. 

Figura 8. Exemplo de armazenamento híbrido de dados. (MARQUESONE, 2016) 

 

Conforme Marquesone (2016, p.62) demonstra na Figura 3, a tendência é que            

empresas adotem soluções híbridas, com diferentes modelos de bancos de dados,           

relacionais e NoSQL, para as diversas necessidades de gerenciamento. 

 



 

3.4. Processamento em Tempo Real e Computação em Nuvem 

 

Processamento imediato de dados é um dos requisitos cruciais para usufruir           

do potencial de objetos integrados a Internet das Coisas (IoT), obter vantagem            

competitiva no marketing digital ou viabilizar a inovação em diversas áreas. 

 

Por exemplo, no processamento de dados do sensor de distância embutido           

em veículos autônomos deve-se a cada informação recebida, analisar se aquele           

dado único excedeu o valor considerado aceitável. Possibilitando a tomada de           

decisão do sistema embarcado que evitará um acidente e o localizando nas vias. 

 

Porém, executar tal processamento em ambientes com fluxo massivo de          

dados não é simples, requisitando das aplicações tais características: 

 

● Baixa latência: se a diferença entre os tempos de processamento e           

chegada de dados for alta, o tempo real não ocorrerá devido a atrasos.             

A escalabilidade horizontal pode garantir o desempenho desejável. 

● Consistência: é a capacidade para lidar com imperfeições, como:         

atraso, inversão de sequência e perda de alguma parte do dado. 

● Alta disponibilidade: o tempo de indisponibilidade no processamento        

em tempo real pode resultar em perdas significantes para a aplicação. 

 

A maioria das aplicações adotam recursos de distribuição e replicação, na           

qual o serviço de processamento é dividido em um conjunto de máquinas, para que              

caso uma venha falhar, outra possa realizar o processamento.  

 

No contexto de IoT, um fator limitante do processamento de dados ainda é a              

conectividade. Pois normalmente os dados precisam ser transferidos do dispositivo          

para o servidor e somente então serem processados. Como baixas taxas de upload             

ainda são uma realidade para empresas até de grande porte, o tempo gasto durante              

essa transferência pode impactar diretamente a solução. 

 

 



 

Nesse mundo de Big Data e IoT, a computação em nuvem é uma aliada              

oferecendo recursos computacionais (processador, armazenamento e rede) sob        

demanda. Possibilitando benefícios como configuração de recursos, escalabilidade e         

qualidade de serviços, redução de custos e aumento da eficiência.  

 

Segundo Galdino (2016), os ambientes em nuvem permitem o pagamento por           

hora e somente cobram pela quantidade de recursos necessários pelas empresas. A            

escalabilidade oferece flexibilidade de aumentar as configurações quanto ao número          

de visitas, armazenamento e processamento dos dados, quando necessário. Por          

exemplo, em épocas que as vendas aumentam como Natal e Black Friday.            

Posteriormente, o sistema volta a operar com menos servidores, evitando gastos           

desnecessários com servidores que seriam usados apenas em um período do ano. 

 

3.5. Big Data Analytics  

 

No modelo convencional de armazenamento e análise de dados, a          

organização filtra dados dos seus vários sistemas e após criar um data warehouse,             

constroem-se consultas exploratórias com auxílio de ferramentas Business        

Intelligence (BI), subsidiando a tomada de decisões. (BRETERNITZ, 2013) 

 

Entretanto, para grande volume, variedade e velocidade de dados, técnicas          

tradicionais de análise (analytics) tiveram que ser adaptadas. Assim como métodos           

estatísticos, algoritmos de aprendizado de máquina e técnicas de mineração de           

dados adaptados para suportar modelos de processamento paralelo e distribuído. 

 

Segundo Marquesone (2016, p.171), com a junção das técnicas tradicionais          

de analytics com as tecnologias de Big Data surgiu o termo Big Data Analytics, onde               

o foco é a extração de informação a partir de uma avalanche de dados.  

 

As técnicas de analytics podem ser divididas em quatro categorias, exibidas           

na Figura 9, que se distinguem pelos resultados produzidos e algoritmos usados. 

 



 

Figura 9. Categorias de técnicas analytics. (MARQUESONE, 2016) 

 

Na análise descritiva, indicadores são gerados a partir de dados históricos da            

organização respondendo a pergunta: “o que aconteceu?”. As informações são          

apresentadas de forma estática através de relatórios, gráficos e diagramas,          

sumarizando dados passados e permitindo ao gestor ter uma visão detalhada.           

Porém, não automatiza a tomada de decisão necessitando da intervenção humana.  

 

A análise diagnóstica busca identificar informações históricas relacionadas a         

eventos específicos co-relacionando dados para responder “por que aconteceu?”.         

Permite tomada de decisão bem direcionada á causa raiz do problema e apresenta             

resultado em ferramentas interativas, facilitando identificar padrões e tendências. 

 

A análise preditiva busca prever fatos futuros respondendo “o que pode           

acontecer?”, tanto em relação aos riscos como as oportunidades. Por meio de            

algoritmos de aprendizagem de máquina e técnicas estatísticas, pode se identificar           

padrões, tendências e exceções existentes nos dados históricos. Para que então,           

um modelo que permita fazer predições de eventos futuros possa ser criado. 

 

Na análise prescritiva, ações estratégicas são sugeridas para se beneficiar          

das predições identificadas previamente, ou seja: “como fazer acontecer?”.  

 



 

Os algoritmos usados para análise são programados com o mínimo de           

intervenção humana, sendo capazes de se adaptar de acordo com os parâmetros            

recebidos. Tornando automática a capacidade de predição e otimização da solução. 

 

Carros autônomos são exemplos de solução que usa análise prescritiva. O           

próprio algoritmo é capaz de tomar decisões sobre a direção do veículo baseado nas              

inúmeras informações recebidas do mundo externo, como geolocalização,        

identificação de pedestres e semáforo, aspecto do solo, etc. (MARQUESONE, 2016) 

 

Para ser capaz de tomar essas decisões automaticamente, a análise          

prescritiva necessita de enorme base de dados para o processo de aprendizado.            

Complementa Costa (2016, p.52) dizendo que a decisão é feita a partir de uma              

grande quantidade de dados de domínios diferentes, onde a metodologia é um            

julgamento baseado na experiência e no aprendizado oriundos da troca de dados            

entre domínios do conhecimento. Ou seja, big data com aprendizado de máquina. 

 

A análise prescritiva é uma solução disruptiva, capaz de transformar negócios           

e inovar em áreas onde a tomada de decisão precisa ser cada vez mais eficiente.               

Entretanto, Marquesone (2016, p.176) afirma que por ser uma técnica ainda           

complexa, estima-se que apenas 3% das empresas adotem em seus negócios. Ou            

seja, alguns casos de uso a serem estudados e muitas oportunidades para obter             

vantagem competitiva em segmentos diversos explorando Big Data Analytics.  

 

3.6. Casos de Uso e Oportunidades  

 

Big Data remete imediatamente as grandes empresas de serviços Web do           

Vale do Silício, como o Facebook, Twitter e Netflix. Embora essas tenham sido             

pioneiras no desafio de lidar com grande volume, variedade e velocidade de dados,             

atualmente empresas de diversos segmentos utilizam tecnologias de Big Data como           

solução para os dados que manipulam. A Tabela 2 exemplifica alguns casos de uso: 

 

 



 

Área Como Big Data é aplicado 

Esportes 
Análise de desempenho de atletas; Coleta de estatísticas        
dos jogos; Visualização de preferências dos torcedores;       
Medição de repercussão em redes sociais. 

Indústria 
Automobilística 

Coleta de dados referentes a condução e uso de peças; 
Análise de rotas e tráfico; Visualizar vagas p/ estacionar. 

Empresas Varejistas 

Precificação dinâmica baseada em demanda e estoque; 
Marketing personalizado segmentado por mercado local; 
Análise de satisfação e engajamento de clientes; 
Otimização da prateleira virtual e logística de entrega.  

Transações 
Financeiras  

Detecção de fraudes e análise de riscos; Vendas        
cruzadas; Programas de fidelidade; Análise de      
investimentos em potencial e variação do câmbio. 

Setor público e 
Cidades 

Vigilância por vídeo e análise de crimes por região;         
Digitalização de processos e busca semântica;      
Manutenção preventiva de bens, vias e serviços públicos. 

Saúde, Medicina e 
Genética 

Monitoramento de pacientes em tempo-real; Extração de       
informação em imagens médicas; Análise de dados em        
redes sociais para descoberta de pandemias; Detecção       
de padrões em dados genéticos e doenças. 

Tabela 2. Casos de uso das tecnologias Big Data em áreas diversas. 
  

3.7. Considerações Finais  

 

Os exemplos listados na Tabela 2 demonstram diferentes formas e amplitude           

das áreas de conhecimento nas quais Big Data pode ser utilizada. Somado ao uso              

da tecnologia móvel, de dispositivos de IoT e da computação em nuvem, a coleta e               

análise de dados advindos de várias fontes ajudam a entender o comportamento das             

pessoas, criam uma cultura orientada a dados e oportunidades de inovação.  

 

O marketing de conteúdo digital é uma área que se beneficia das            

oportunidades geradas pela Big Data, mas que ainda não explorou todo o potencial.             

No próximo capítulo, comentaremos sobre o marketing de dados e tecnologias           

disponíveis na Web para visualizar o consumo de conteúdo digital. Além de            

apresentar ferramentas Big Data e canais pagos úteis à visibilidade de sites e blogs. 

 



 

4. O MARKETING DE DADOS: ANALYTICS, FERRAMENTAS E ANÚNCIOS  
 

A análise de dados de forma ampla é uma prática recente, sendo utilizada             

como motor para alavancar negócios, reduzir custos e aperfeiçoar produtos e           

serviços. Isso é possível porque as tecnologias, ferramentas e estratégias atuais           

permitem a coleta de enorme quantidade de informações sobre as pessoas pela            

Internet, seja por meio de formulários, histórico de navegação ou redes sociais. 

 

No Marketing Digital, é possível segmentar por idade e cidade onde mora;            

hábitos e interesses; de forma mais efetiva, produzindo campanhas e anúncios           

exclusivamente para essas pessoas. Nesse cenário competitivo, empresas estão         

buscando agilizar o processo de extração de conhecimento dos dados, através de            

tecnologias que permitem o processamento em tempo real, para agir imediatamente.           

Segundo a Rock Content (2017, p.13), “[...] os canais do Marketing Digital são mais              

acessíveis, permitindo que empresas de todos os portes e segmentos consigam           

realizar boas campanhas e investimentos, mesmo com recursos mais limitados.” 

 

O real valor das informações que trafegam pelos dispositivos das pessoas só            

é obtido após um processo de refinamento, ou seja, após a transição de dados              

brutos para uma determinada plataforma. Assim, os desafios de uma estratégia de            

marketing baseada em Big Data se apresentam pois é necessário planejamento,           

técnicas, profissionais e ferramentas para encontrar e lapidar conhecimento útil.          

Para isso é preciso saber onde procurar, que ferramentas usar e como aplicar.  

 

4.1. Dados da Web e Social Analytics  

 

A maior fonte de dados para produtores de conteúdo digital e empresas com             

estratégias de marketing online, sem dúvidas, é a própria Web. Com a indexação de              

páginas e sites pelos buscadores, amplo uso de mídias sociais e tendência ao             

domínio público de dados governamentais; uma variedade de dados ficou acessível.  

 

 



 

Ferramentas abertas do Google e API’s (Application Programming Interface)         

disponibilizadas pelas principais redes sociais (Twitter, Facebook, YouTube, etc);         

possibilitam analisar tendências, monitorar interações entre usuários e acompanhar         

o compartilhamento de conteúdo através da captura de dados que circulam na rede. 

  

4.1.1. Google Trends 

 

Criado em 2006, o Google Trends é uma ferramenta gratuita que permite            

acompanhar a evolução do número de buscas por uma determinada palavra-chave           

ou tópico ao longo do tempo, permitindo visualizar graficamente tendências entre           

usuários. É possível inclusive ver as principais consultas relacionadas a um           

determinado assunto e comparar termos de buscas. Na Figura 10, sua página inicial. 

Figura 10. Página inicial do Google Trends. (FARIAS, 2017) 

 

Segundo Farias (2017), é possível refinar a pesquisa por país, tempo (buscas            

realizadas nas últimas 5 horas, por exemplo), categoria (artes e entretenimento,           

finanças, tecnologia e jogos, etc) e tipo de busca (por imagens, notícias, compras,             

pesquisa do YouTube ou “web search”, que é a pesquisa clássica do Google). 

 

 



 

O Google Trends reúne uma gigantesca base de dados que mostra quais            

temas estão sendo mais pesquisados no momento, permitindo: ter ideias de           

conteúdo; encontrar tendências relacionadas a um mercado e comparar termos. Ou           

seja, uma ferramenta muito útil para o marketing de conteúdo de um blog ou site.               

Pois ajuda no planejamento editorial, na análise segmentada (região e categoria) de            

negócios e na definição das palavras-chave que geram mais buscas e visualizações. 

 

4.1.2. Google Analytics 

 

O Google Analytics é uma plataforma de monitoramento usada para sites e            

blogs, além de redes sociais e campanhas de mídia paga. Com ele, é possível              

entender todos os detalhes das visitas a um canal de conteúdo. Identificando a             

origem do tráfego, como as pessoas interagiram, por quanto tempo ficaram, quais            

conteúdos foram mais lidos. Também integra campanhas Adwords e redes sociais. 

Figura 11. Métricas de um site no Google Analytics. (FARIAS, 2017) 

 

Segundo Antunes (2017), o volume de informações fornecidas pelo Google          

Analytics é muito grande, logo, existe a possibilidade de analisar os resultados dos             

negócios com o que acontece diretamente no site ou blog. Já para a Rock Content               

(2018) é vital saber como as visualizações de um site estão aumentando, quais os              

artigos do blog estão sendo mais lidos, quanto tempo os visitantes ficam em cada              

página. E também é de extrema importância saber quais os canais estão trazendo             

mais tráfego e quais redes sociais estão divulgando os conteúdos da melhor forma. 

 



 

Complementa Buongiorno (2017) afirmando que com os relatórios do Google          

Analytics é possível visualizar em tempo real quantas pessoas estão navegando e o             

que estão fazendo no website. Este tipo de análise é ideal para medir ações de               

marketing sazonais como as promoções de vendas em datas específicas, por           

exemplo, a Black Friday. Além disso, permite que se realizem testes de performance             

de conteúdo, analisando se determinado post de um blog, as ações nas redes             

sociais ou as campanhas de e-mail marketing estão gerando o tráfego esperado. 

 

4.1.3. Social Media Analytics 

 

Para Antunes (2017), os fatores de ranqueamento do Google são muito           

importantes e precisam ser entendidos para que o conteúdo desejado apareça nas            

primeiras páginas dos resultados de busca. Dentre esses fatores, os sinais sociais            

são tudo o que acontece com um conteúdo nas redes sociais, como quantidades de              

retweets, cliques, curtidas e compartilhamentos. Por exemplo, tweets feitos por          

contas com números elevados de seguidores e mais tempo de criação têm mais             

relevância para o Google do que de outras contas, devido ao maior alcance.  

Figura 12. Métricas de visualizações e engajamento no Twitter Analytics. 

 



 

Na Figura 12, a plataforma Twitter Analytics exibe um gráfico com número de             

visualizações e engajamento (likes e retweets) que uma mensagem obteve durante           

um periódo de tempo. Além de poder acompanhar a repercussão do conteúdo            

compartilhado e ações de marketing em tempo-real, a rede possui as famosas            

#hashtags, que categorizam posts para os Trending Topics (assuntos mais          

comentados), permitindo a segmentação de assuntos por interesse. 

 

O Facebook também possui uma ferramenta nativa que permite o acesso a            

informações detalhadas sobre as atividades nos posts e dos seguidores da página            

para analisar o alcance dos posts orgânicos. Para Buongiorno (2017), avaliar os            

filtros de publicações e análise comportamental dos usuários é de suma importância,            

uma vez que indica os horários e os dias da semana em que os posts obtiveram                

maior alcance, segmentados por faixa etária, localidade e gênero. 

. 

Além das próprias ferramentas analytics, as redes sociais mais populares          

disponibilizam API’s para os programadores criarem aplicações e acessarem dados.          

Por exemplo, utilizando a API do Twitter, um desenvolvedor pode fazer requisições            

ao servidor da rede social e obter uma lista de mensagens que fazem menção a uma                

determinada palavra, quem publicou, a quantidade de seguidores da pessoa, data e            

horário e até mesmo a localização no momento da postagem. Já com a API do               

Facebook, poderia obter informações públicas como preferências, avaliações        

realizadas e curtidas dos usuários; e até comparar páginas. (MARQUESONE, 2016)  

 

Cada rede social conta com sua forma nativa de extração, coleta de dados e              

análise de resultados, com ferramentas que permitem explorar as informações          

obtidas com os posts publicados e estudar o comportamento do consumidor. 

 

Porém, o mais importante nas métricas sociais, além de avaliar os resultados            

quantitativos, são as métricas qualitativas e sentimento dos consumidores em          

relação ao conteúdo. Pois antes de investir em campanhas de mídia social, as             

empresas precisam definir os tipos de conteúdos a serem publicados, alinhando-os           

com as expectativas do público-alvo. (BUONGIORNO, 2017) 

 



 

4.2. Dados Abertos (Open Data) 

 

O acesso a dados de domínio público tem sido cada vez mais facilitado a              

partir do conceito de dados abertos (open data). São considerados dados abertos            

aqueles que qualquer pessoa pode livremente usar, reutilizar e redistribuir, sem           

restrições legais, tecnológicas ou sociais.  (MARQUESONE, 2016) 

 

O livre acesso a dados pode gerar informação de qualidade para a sociedade,             

visto que muitos órgãos governamentais trabalham para disponibilizar gastos e          

orçamentos públicos de forma transparente. Por exemplo, o governo brasileiro          

possui um Portal de Dados Abertos (http://dados.gov.br) onde estão disponíveis          

mais de 3 mil datasets de instituições como o IBGE e IPEA que divulgam dados               

econômicos, demográficos, sociais, entre outros indicadores. 

 

Algumas entidades privadas também estão aderindo ao conceito open data,          

criando novas formas de colaboração Business to Business (B2B). Ou seja,           

negócios de empresas para empresas que usam estratégias de inovação aberta.           

Num artigo de Lopes (2018), diversos portais e plataformas que fornecem fontes de             

dados publicamente são apresentados, que vão desde o governo americano até a            

empresa Amazon passando pela ONU, Facebook e institutos de pesquisa. 

 

Um dos princípios da open data diz que os dados devem ser razoavelmente             

estruturados para possibilitar o seu processamento automatizado, o que possibilita          

projetos disruptivos baseados em análise prescritiva. Hekima (2018) cita alguns          

destas iniciativas, como o “Vote na Web” (http://www.votenaweb.com.br) que faz uso           

dos dados abertos pelo Senado, Assembleia e demais órgãos para apresentar os            

projetos de lei que estão para entrar em votação pelos parlamentares e permitir que              

a população discutam os textos. Alguns deputados já fazem uso da plataforma. 

 

Outro projeto interessante de dados abertos, que foge da gestão pública, é o             

Open Food Facts (http://world.openfoodfacts.org/data). Trata-se de um banco de         

dados sobre informações alimentares de todo o mundo, abertos à livre colaboração. 

 

http://dados.gov.br/
http://www.votenaweb.com.br/
http://world.openfoodfacts.org/data


 

4.3. Ferramentas Big Data 

 

Existem diversas ferramentas de Big Data que permitem o processamento          

distribuído de grande volume de dados e têm surgido frameworks e bibliotecas de             

programação específicas para algoritmos de análise de dados. A junção dessas           

tecnologias permite a coleta, processamento, análise e visualização de dados em           

ambientes escaláveis. A seguir, algumas dessas ferramentas são apresentadas. 

 

4.3.1. Apache Hadoop 

 

Uma das primeiras tecnologias de Big Data, esse framework open source se            

inspirou no sistema de arquivos distribuídos Google File System (GFS) e no modelo             

de programação distribuída MapReduce. Ambas soluções proprietárias do Google         

para armazenamento e processamento de grande volume de dados. Hadoop          

(http://hadoop.apache.org) é uma plataforma Java voltada para clusters com alta          

escalabilidade, confiabilidade e tolerância a falhas através da replicação de dados. 

 

Desde o seu lançamento, grandes empresas passaram a usar o Hadoop para            

suprir necessidades de diversas aplicações Big Data. O Yahoo é um dos principais             

utilizadores e colaboradores do framework, assim como o Twitter, Facebook,          

universidades e comunidades de usuários open source. (MARQUESONE, 2016) 

 

A utilização por grandes organizações e novas funcionalidades, transformou o          

Hadoop em um ecossistema com diversas soluções e APIs para manipulação de            

dados, como: consultas estilo SQL (Apache Hive); linguagem de script (Apache Pig);            

tranferência de dados para bancos relacionais (Apache Sqoop); algoritmos de          

aprendizado de máquina (Apache Mahout); registro de logs (Apache Flume); etc. 

 

Explica Marquesone (2016) que a partir da versão 2.0 do framework, novos            

modelos de programação além do MapReduce podem ser utilizados, possibilitando          

uma empresa executar diferentes modelos de processamento, inclusive tempo real.          

Assim, Hadoop tem sido considerado a plataforma ideal para soluções de Big Data. 

 

http://hadoop.apache.org/


 

4.3.2. Apache Spark 

 

Considerado uma evolução do MapReduce, esse framework       

(http://spark.apache.org) oferece mecanismos que otimizam o processamento em        

memória através de um cache de resultados intermediários que executam diversas           

vezes sobre um conjunto de dados, tornando-o mais rápido e executando código em             

paralelo. Pode trabalhar tanto com SQL quanto NoSQL. (GALDINO, 2016) 

 

4.3.3. Linguagem R 

 

R (http://www.r-project.org) é uma linguagem de programação e um ambiente          

de software gratuito com funcionalidades voltadas à computação estatística e à           

visualização de dados. Um dos seus destaques é a facilidade na manipulação de             

dados e a vasta quantidade de bibliotecas em seu repositório, contendo funções            

para mineração de texto, agrupamento, classificação e análise de séries temporais.           

Por isso, muito popular entre estatísticos e cientistas de dados nos últimos anos.  

 

Segundo Marquesone (2016), uma das limitações do R é o gerenciamento de            

objetos em memória que pode ser um problema na quantidade de dados            

processados durante a análise. Para solucionar isso, atualmente é possível integrar           

o software R com outros frameworks robustos como Hadoop e Spark.  

 

4.4.4 Plotly 

  

Plotty (http://plot.ly) é um conjunto de ferramentas open source para construir,           

editar e compartilhar visualizações interativas de dados na Web. Também possui um            

pacote na linguagem R para criação de gráficos dinâmicos, permitindo ao           

desenvolvedor codificar apenas em R e a conversão para código HTML, JavaScript            

e CSS ser realizada pela própria biblioteca. Também pode ser utilizado nas            

linguagens Python, Matlab e JavaScript (D3.js); ou diretamente no próprio website. 

 

 

 

http://spark.apache.org/
http://plot.ly/


 

4.4. Canais pagos para marketing online 
 

Para acelerar resultados, vendas ou visibilidade de conteúdo é possível          

investir em mídia paga. A plataforma do Google AdWords ou os anúncios dentro das              

redes sociais permitem opções de segmentação para garantir um bom e direcionado            

resultado nas campanhas realizadas pelas empresas. (ROCK CONTENT, 2018) 

 

4.4.1. Google Adwords 

 

A ferramenta de anúncios do Google é utilizada por mais de um milhão de              

empresas. Para Buongiorno (2017), seu diferencial é a possibilidade de conquistar           

novos clientes e aumentar vendas a partir de filtros e configurações que irão             

alcançar determinado público-alvo, ou personas, de forma exata por meio de um            

sistema de leilão. Uma das características que permite que todo tipo de empresa             

realize ações com anúncios nessa plataforma é a possibilidade de iniciar uma            

campanha on-line com um orçamento customizável, definir a periodicidade dos          

anúncios e ainda configurar campanhas distintas para múltiplos dispositivos.  

 

O AdWords é dividido em três redes: Pesquisa, Display e YouTube. Na Rede             

de Pesquisa, os anúncios são exibidos junto aos resultados de busca com base no              

comportamento do usuário e somente em formato de texto. Já na Rede de Display,              

podem ser exibidos tanto em formato de imagem quanto de texto, e são entregues              

através do Google AdSense, a plataforma de distribuição e exibição dos anúncios            

criados através do AdWords. Ou seja, usam como base o histórico de pesquisas             

relacionadas a produtos e serviços, ou sites visitados. Por fim no YouTube, são             

exibidos antes, durante e/ou depois do vídeo, dependendo de como o anunciante            

configurou. Além de propaganda na página inicial e de pesquisa. (ANTUNES, 2017) 

 

Segundo Rock Content (2017), outro benefício do AdWords é descobrir quais           

são as palavras-chave mais interessantes para um negócio, pois entender como o            

público busca por conteúdo é uma forma de otimizar resultados e avaliar o             

desempenho de uma campanha através da taxa de conversão das palavras-chave. 

 



 

4.4.2. Facebook Ads 

 

É a plataforma de publicidade do Facebook, que também inclui o Instagram.            

Afirma Antunes (2017) que dentre os seus benefícios, estão o baixo investimento e a              

segmentação. Com um pouco de conhecimento é possível criar segmentações          

poderosas, fazendo com que o investimento tenha um ótimo retorno. Para Rock            

Content (2017), a segmentação é um dos grandes atrativos para o Facebook e um              

dos que mais mostram o quão viável e interessante é o investimento em anúncios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 13. Exemplo de anúncio do Facebook Ads. (ANTUNES, 2017) 

 

A rede possui um gerenciador de anúncios que funciona como um           

self-service, em que o anunciante escolhe os formatos disponíveis de acordo com            

seus objetivos: reconhecimento de marca e tráfego; envolvimento e engajamento;          

geração de cadastros ou visualização de vídeos; promoção de produto ou serviço.  

 

 



 

Porém, o Facebook prioriza conteúdos compartilhados por amigos e parentes,          

para então segmentar os publicados por empresas, que ainda serão filtrados pelo            

interesse de cada perfil na linha do tempo dos usuários. Essa priorização gera uma              

queda no alcance dos posts orgânicos (sem custos) veiculados pelas empresas. O            

que, segundo Buongiorno (2017), fez muitos profissionais de marketing digital          

cogitarem a hipótese de que o Facebook estaria se aproveitando desta situação para             

obter ganhos financeiros, “obrigando” as empresas a investir em anúncios para obter            

relevância e alcance. Um assunto que ainda hoje gera muita controvérsia. 

 

4.4.3. Twitter Ads 

 

O Brasil é o terceiro país com mais usuários ativos no Twitter. Então, quando              

uma empresa anuncia na rede, o objetivo é aumentar o número de seguidores ou              

ampliar o alcance da marca por meio de tweets patrocinados ou influenciadores. 

 

4.4.4. LinkedIn Ads 

 

O LinkedIn também possui opções de anúncios, porém, por ser uma rede            

social mais profissional, a segmentação é mais limitada em comparação com           

Facebook Ads e Google AdWords. Além dessa questão, o LinkedIn possui um dos             

“custo por clique” mais altos, entretanto dependendo do público que se deseja atingir             

pode ser um canal mais vantajoso que outras redes sociais. (ANTUNES, 2017) 

 

4.5. Considerações Finais 

 

Para uma estratégia de marketing de conteúdo baseada em dados da Web            

ser bem sucedida é necessário escolher bem a origem das informações a analisar,             

as ferramentas e tecnologias que auxiliarão essa análise, os canais utilizados para            

divulgação do conteúdo produzido e as métricas para acompanhar os resultados.           

Com isso em mente, no próximo capítulo, o planejamento editorial e marketing digital             

de um blog na plataforma Wordpress serão realizados, usando os conceitos,           

tecnologias e ferramentas apresentados até aqui nesse trabalho. 

 



 

5. ESTUDO DE CASO  
 

Depois da pesquisa bibliográfica sobre marketing de conteúdo e Big Data           

Analytics, esse estudo de caso demonstrará o planejamento de marketing para um            

pequeno blog sobre tecnologia através de ferramentas, canais e métricas estudadas.  

 

5.1. Estratégia de conteúdo para um blog 

 

Segundo a Rock Content (2017), um blog bem sucedido é constituído por            

pessoas interessadas no que você (empresa ou produtor) tem a dizer. E elas podem              

se tornar contatos valiosos com a utilização de mecanismos de captura dentro do             

seu blog, como downloads e newsletter. Ou seja, aplicar o funil de conversão. Para              

Antunes (2017), uma boa estratégia de conteúdo é aquela que sabe o assunto             

desejado por um consumidor específico que escolherá um canal para consumir em            

determinado momento. E o blog é um canal que permite fazer experimentos para             

melhorar a entrega e aumentar a eficiência dos seus resultados. 

  

5.1.1. O Blog Desenvolvimento Desorientado Diário 

 

Compartilhar conhecimento útil sobre tecnologia, cultura digital e        

desenvolvimento de sistemas é o objetivo do blog Desenvolvimento Desorientado          

Diário (Figura 14). O seu conteúdo é apresentado no formato de artigos (blog posts)              

na plataforma Wordpress e aborda temas variados como: internet das coisas,           

programação em Java, automação de serviços, metodologias de desenvolvimento;         

além de resenhas sobre palestras, livros e documentários. (VASCONCELOS, 2018) 

 

Como todo blog pequeno em busca de visibilidade, o seu produtor de            

conteúdo estuda a melhor estratégia de marketing e deseja conhecer em detalhes            

seu público alvo para fidelizar o consumo do que é publicado semanalmente. Dessa             

maneira, poderá escolher o melhor canal e segmentar as campanhas de marketing            

patrocinado que venha a fazer, aumentando o número de visitas qualificadas. 

 



 

 

Figura 14. O blog Desenvolvimento Desorientado Diário. (VASCONCELOS, 2018) 
 

A Figura 15 exibe um relatório com métricas de acesso ao blog durante três              

dias após a publicação de um artigo, dando um panorama sobre a média de visitas.               

Cada usuário fica em média 3m30s e acessa duas páginas gerando 76 pageviews. 

 

 

Figura 15. Métricas orgânicas do blog no Google Analytics. (VASCONCELOS, 2018) 

 



 

5.1.2. Criação de Conteúdo com o Google Trends 

 

De acordo com Antunes (2017), para identificar conteúdo de interesse do seu            

público é interessante verificar os comentários de blogs e grupos de assuntos nas             

redes sociais relacionados ao conteúdo que você pretende produzir. Pois a interação            

frequente nesses grupos pode fortalecer muito a segmentação do conteúdo e até            

gerar ideias de abordagens diferenciadas. Para validar esse interesse, foi utilizado o            

Google Trends, citado anteriormente, que segundo Farias (2017) é importantíssimo          

para ter ideias de conteúdo, pois mostra os termos mais pesquisados pelas pessoas.             

Como o termo “Design Thinking”, na Figura 16, em alta nas buscas do último mês               

nas categorias de “Internet e Telecom”. Ou seja, segue a linha editorial do blog. 

 

 

Figura 16. Gráfico de buscas pelo termo Design Thinking no Google Trends. 
 

Além do volume por período, a ferramenta exibe a localização (país, estado e             

cidade) onde o termo é mais pesquisado, outros termos relacionados e quais            

consultas (palavras) as pessoas estão utilizando na busca. Com esses dados, é            

possível definir um tema de artigo, palavras-chave para os canais e segmentação            

geográfica a serem utilizadas na campanha de marketing digital. Nesse contexto,           

essas informações guiaram a escrita do post “O que é Design Thinking?” (Figura 17). 

 



 

Segundo Antunes (2017), o título é a porta de entrada para um blog post. Se               

ele não chamar a atenção, quem pesquisar e encontrar seu texto nem abrirá o link               

para ler. Além do título, outras técnicas de escrita (webwriting) fazem um conteúdo             

atrativo e fácil de ser encontrado pelos buscadores, como: estrutura de cabeçalhos;            

localização das palavras-chave; uso de imagens, infográficos e vídeos; e links           

externos de relevância. Por meio do blog, vários formatos podem ser usados, desde             

textos e infográficos até vídeos e áudios. Assim, o conteúdo foi produzido            

considerando os princípios do webwriting: persuasão, objetividade e visibilidade.         

Incluindo um call-to-action ao final para download de texto complementar,          

representando uma micro-conversão do consumidor a ser usada como métrica. 

 

 

Figura 17. Call To Action no post para download de ebook. (VASCONCELOS, 2018) 
 

 

5.1.3. Métricas de blog posts com Google Analytics 

 

Com os dados obtidos analisando a interação dos usuários com um blog é             

possível saber se o layout é adequado, se eles acessam o conteúdo desejado, em              

quais links clicam, o que pesquisam e se os call-to-action são visíveis e motivadores.              

Sem saber exatamente quais as taxas de conversão adquiridas pelo blog, é quase             

 



 

impossível avaliar a eficiência das campanhas de marketing digital. Assim segundo           

Buongiorno (2017), as principais métricas relacionadas a estratégia de um blog são: 

 

● Visualização de posts individuais: monitorar os posts que tiveram         

alto índice de visitas fornecerá um feedback positivo das estratégias          

de conteúdo que estão funcionando e atraindo visitantes. 

● Performance de CTA: observar a eficácia dos links de ação para           

conteúdos focados na conversão (ex: e-books) permite analisar o         

impacto no processo de conversão dos consumidores em clientes. 

● Frequência e engajamento: determina o tempo que os usuários         

ficam em uma página e quantas páginas visitam por sessão. 

● Usuários novos × recorrentes: especifica se o conteúdo é atrativo          

o suficiente para garantir o retorno dos visitantes. 

 

No Google Analytics as conversões são medidas através de “Metas”. Toda           

vez que uma meta é alcançada, ela fica registrada no relatório de conversões. Para              

acompanhar o call-to-action para download de conteúdo extra ao final do post, foi             

criado algumas “Metas de Destino”, exibidas na Figura 18. Segundo Rock Content            

(2017), esse tipo de meta é ideal para saber facilmente quantas pessoas realizaram             

uma transação, como fazer download de um material. Além de permitir acompanhar            

o caminho que os visitantes percorrem no blog até concluir a meta. 

 

 

Figura 18. Metas de Conversão para blog post no Google Analytics. 

 



 

5.1.4. Minerando dados e personas no Facebook 

 

Encontrar o público alvo com interesses relacionados ao conteúdo de um blog            

dentre as milhares de pessoas que acessam as mídias sociais, buscadores e sites é              

um desafio para os produtores de conteúdo que desejam segmentar e investir em             

campanhas de marketing. Atualmente, o Facebook concentra muito dos         

consumidores potenciais de blogs devido ás funcionalidades de compartilhamento e          

criação de grupo de pessoas com interesses em comum. Sendo assim, integrar a             

presença de um blog nessa rede com ferramentas analíticas e de Big Data pode ser               

um diferencial competitivo. Pois dessa maneira, segundo Rocha (2017), é possível           

medir o envolvimento do público, analisar a estratégia de publicações, identificar os            

posts mais ranqueados, analisar a performance de acordo com o tipo de conteúdo e              

até mesmo fazer comparações com os principais concorrentes. 

 

Por exemplo, comparação entre filmes da DC e Marvel, exibida na Figura 19,             

baseada no sentimento do público expresso com #hashtags. Modelo gráfico gerado           

com o software PowerBI da Microsoft que possui integração direta com o Facebook.  

 

 

Figura 19. Modelo analisando os concorrentes Marvel e DC. (ROCHA, 2017) 

 



 

O PowerBI é um conjunto de ferramentas de análise de negócios que utiliza             

inteligência artificial da Microsoft e visa explorar melhor os dados. Requer uma conta             

do Facebook e uma assinatura do serviço Azure para uso. Possibilita navegar por             

postagens e comentários, identificar tendências-chave, entender o sentimento do         

usuário e descobrir como estão comprometidos. Além de obter métricas chave que            

ajudam a maximizar o desempenho de páginas do Facebook. (ROCHA, 2017) 

 

Outra opção apresentada por Lopes (2017) como solução para minerar dados           

na rede é o pacote RFacebook da linguagem R, que se conecta à API do Facebook.                

Sendo possível executar comandos que coletam dados sobre publicações, páginas e           

grupos dentro da rede social, obtendo informações valiosas para marketing. O           

pacote possui desde funções básicas como obter informações de uma página; busca            

por termos; publicar no perfil que administra e até obter publicações de um grupo              

aberto. Na Figura 20 são exibidos dados de páginas com a palavra “Startup”. 

 

 

Figura 20. Resultado de buscas por paginas com a linguagem R. (LOPES, 2017) 
 

Existem outras ferramentas de Big Data que possuem integração com API do            

Facebook e podem auxiliar na mineração de dados. As apresentadas foram           

estudadas, mas a utilização no estudo de caso limitada por conhecimentos técnicos. 

 



 

5.2. Planejamento da campanha de marketing 

 

A etapa de criação foi finalizada depois de definidos: objetivo (aumentar           

acessos e converter consumidores); o conteúdo (design thinking); o formato (blog           

post com infográfico e download); e o canal de publicação (Facebook e Google).             

Gerando insumos para a etapa seguinte de entrega ao consumidor com as revisões             

e edições, construção do calendário editorial e publicações nos canais escolhidos.  

 

O calendário da campanha de marketing foi planejado em duas fases:           

orgânica e patrocinada. Dessa maneira, o estudo de caso pode ser conduzido de             

maneira independente de trafego único de acesso e possibilitou analisar a relevância            

do conteúdo, o formato escolhido e os canais com melhor retorno. A partir da data               

de publicação do artigo, três dias do calendário editorial foram alocados para a fase              

orgânica sem anúncios pagos. Durante esse período, a etapa de gestão do            

planejamento foi realizada através do monitoramento do conteúdo publicado,         

números de acesso, tempo média da sessão, nível de interação do usuário (cliques             

e downloads), e posição nos buscadores através de pesquisas das palavras-chave.  

 

 

Figura 21. Número de visualizações do conteúdo por período no Wordpress. 
 

Na Figura 21 ficam visível as distintas fases do calendário editorial, orgânica e             

patrocinada, e as diferenças nos números de visualizações de páginas de cada.            

Deve se levar em conta a data de publicação numa sexta-feira e o baixo acesso no                

final de semana, pois a definição de quando o conteúdo será entregue é essencial. 

 



 

O planejamento de entrega do conteúdo durante a fase orgânica incluiu           

publicação nas principais redes sociais, com foco na página do blog no Facebook e              

também compartilhamento em grupos de assuntos interessados no tema como          

profissionais de marketing e tecnologia da informação. O LinkedIn por ser uma rede             

profissional também apresenta engajamento mesmo que pequeno. O desafio para          

os produtores de conteúdo está em direcionar o tráfego das redes sociais para os              

blogs e aumentar o número de seguidores e compartilhamentos (Figura 22).           

Avançando assim no funil de conversão do marketing de conteúdo até a fase de              

encantamento que gera envolvimento natural por quem acompanha as publicações. 

 

 

Figura 22. Desempenho orgânico da publicação no Facebook após três dias. 
 

Finalizado o período de análise dos resultados orgânicos, iniciou-se o          

planejamento de entrega do conteúdo por meio de canais pagos. Baseado no estudo             

do melhor retorno de investimento e onde o conteúdo teria mais visibilidade para o              

público alvo, os links patrocinados do Google AdWords e os anúncios pagos do             

Facebook Ads foram escolhidos como meio de divulgação. O objetivo da campanha            

era obter visitas qualificadas e micro-conversões, através das metas definidas na           

estratégia. Para isso, um período de três dias no calendário editorial foi alocado e              

um orçamento pequeno para cada plataforma paga. A segmentação no AdWords foi            

baseada em palavras-chave (Figura 23) e no Face Ads em interesses (Figura 24). 

 



 

 

Figura 23. Relatório de palavras-chave de pesquisa da campanha no AdWords. 
 

Na Figura 23 é exibido o relatório de palavras-chave de pesquisa. A            

ferramenta auxilia esse mapeamento ao ler a página do link patrocinado e sugerir             

termos relacionados ao conteúdo, por isso boas práticas de escrita e definição de             

tags no Wordpress facilitam a criação de anúncios. No relatório é possível ver quais              

tiveram o melhor retorno de investimento, ou seja, a maior taxa de cliques (CTR). A               

frequência com que as pessoas clicam no anúncio após visualizá-lo (cliques por            

impressão). A diferença de visibilidade foi notada ao pesquisar “o que é design             

thinking” no Google e o link patrocinado aparecer na segunda página dos resultados. 

 

 

Figura 24. Segmentação de público por interesses e profissões no Facebook Ads. 

 



 

5.3. Resultados Alcançados 

 

Após o calendário editorial para a campanha de marketing de determinada           

publicação ser finalizado, as métricas definidas e o retorno sobre investimento           

podem ser analisados para melhoria contínua de uma estratégia de marketing de            

conteúdo baseada em dados da Web. Pois conforme Antunes (2017, p.48) afirma: “é             

preciso lembrar a todo momento que tanto a estratégia quanto o planejamento são             

mutáveis. Eles podem sofrer alterações ao longo do processo para se adaptarem e             

produzirem melhores resultados”. Para avaliar as correções necessárias,        

ferramentas auxiliares são essenciais. E além das plataformas do Google, outra           

ferramenta útil é o RDStation da Resultados Digitais (2018) que permite gerenciar e             

automatizar ações de marketing digital. Pode ser integrada com o Google Analytcs            

monitorando todos os resultados e apresentar gráficos consolidados (Figura 25). 

 

 

Figura 25. Gráfico por Fontes de Tráfego para o blog no RDStation. 
 

No gráfico da Figura 25 é possível notar uma proporcionalidade na quantidade            

de visitas ao blog por canal de origem durante os períodos da campanha orgânica e               

patrocinada. A grande diferença está no tráfego social advindo do Facebook Ads.  

 



 

Isso demonstra a força da segmentação de público nessa rede, devido a            

quantidade de informação coletada dos seus usuários e a variedade de dados que             

podem ser utilizados para segmentar uma campanha, desde preferências de leitura           

até esportes praticados, passando por interesses em negócios e perfil profissional.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Resultados de alcance, cliques e perfis da campanha no Facebook Ads. 
 

A Figura 26 mostra os resultados finais da campanha patrocinada no           

Facebook, que teve um alcance e número de cliques muito maior que os resultados              

orgânicos da publicação, exibidos na Figura 22. As informações sobre o perfil das             

pessoas que interagiram com o conteúdo publicado são importantes para ajustes           

nas futuras campanhas de marketing e quais métricas usar para acompanhá-las.           

Uma vez definidas as estratégias de monitoramento social, podemos integrá-las ao           

WordPress (Figura 27). Ao instalar no blog os plug-ins sociais, o Wordpress será             

capaz de coletar dados e analisar métricas de forma única. (BUONGIORNO, 2017) 

  

 

Figura 27. Estatísticas de acompanhamento no painel do Wordpress. 

 



 

Segundo a Rock Content (2017), no caso de blogs, uma taxa de rejeição de              

70%, apesar do número alto, não é uma métrica ruim. Uma vez que o usuário tende                

a entrar para ler um artigo e sair logo depois. Nem sempre existindo um CTA para                

estimular a leitura de outro artigo ou o download de material extra, por isso, esse               

número é aceitável. No entanto, se na página analisada existir a opção para acessar              

conteúdo extra, é necessário descobrir porque não está conseguindo manter a           

pessoa dentro do blog e induzi-la a ação de conversão. Caso de não atração dos               

leitores que aconteceu no estudo realizado, e percebido na Figura 28, através da             

métrica “Download Ebook” criada no planejamento como meta no Google Analytics.  

Figura 28. Funil de conversão da meta Download Ebook. 
 

Apesar de não obter resultados de conversão, talvez pela necessidade de           

maior conhecimento ao configurar as ferramentas, a campanha obteve bom números           

de visualizações de páginas, diminuição da taxa de rejeição e conseguiu atrair novos             

visitantes ao blog. O desafio está em aumentar o interesse destes pelo conteúdo,             

fazendo com que passem mais tempo navegando e aderindo as conversões. 

Figura 29. Métricas patrocinadas do blog no Google Analytics. 

 



 

5.4. Considerações Finais 
 

Uma campanha de marketing digital eficaz depende principalmente de         

conteúdo relevante e do canal de entrega certo para o público alvo. O estudo de               

caso realizado demonstrou passo o passo como planejar uma estratégia de           

marketing de conteúdo auxiliada por ferramentas análiticas disponíveis na Web.          

Nesse estudo ficou claro a necessidade de um calendário editorial bem definido que             

saiba o momento certo de entregar o conteúdo para o consumidor desejado. Essa             

mensuração contínua de resultados deve aprimorar o planejamento de produtores,          

através de métricas e metas digitais configuradas nas ferramentas apresentadas.  

 

Para blogs pequenos e independentes, uma estratégia de divulgação em          

redes sociais se apresentou como solução para aumentar visibilidade e          

engajamento. O Facebook por possibilitar uma segmentação grande e detalhada na           

sua base de usuários mostrou-se a melhor opção para atrair o tráfego social aos              

blogs. Apesar da “caixa-preta” de seus algoritmos para exibição orgânica e           

patrocinada de posts, a rede demonstrou ter o melhor retorno sobre investimento.            

Bem como os links patrocinados do Google AdWords que atrai um público em busca              

das palavras-chave que possam resolver seus problemas e fornecer conhecimento. 

 

Os resultados orgânicos e patrocinados da campanha planejada        

demonstraram como o marketing de conteúdo é a solução para os negócios na era              

da BigData, pois através de seus príncipios, boas práticas e ferramentas o público             

alvo pode ser atingido e envolvido nos serviços ou conteúdos oferecidos. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. CONCLUSÃO 

 

Informação é algo que tem muito valor na era do consumo digital em larga              

escala. Dentre as maneiras de obter informação estão os blogs, que representam            

grande porcentagem de tráfego e consumo na Web. Por isso, precisam se            

profissionalizar para atrair investimentos e público, sejam independentes ou         

vinculados a alguma empresa. Para isso, a adoção de marketing de conteúdo não é              

suficiente se não vier acompanhada de tecnologias como a BigData e ferramentas            

para Web Analytics. Assim, é possível obter mais informações sobre os           

consumidores de conteúdo e o mercado no qual está inserido, elaborando           

estratégias que tenham retorno para todos: conhecimento, relevância e/ou dinheiro.  

 

Este trabalho apresentou essa realidade através de uma pesquisa científica          

prática que utilizou os conceitos, metodologias, práticas e ferramentas tecnológicas          

para planejar uma campanha de marketing de um blog com Big Data Analytics.             

Comprovando assim que as técnicas para análise de dados são a melhor maneira             

de planejar a produção de conteúdo para um canal digital como os blogs. Pois              

permitem obter informações úteis para toda as etapas de uma estratégia de            

marketing: criação, entrega e gestão; além de propiciar soluções inovadoras. 

 

Os desafios de pesquisa bibliográfica e conhecimento técnico para o estudo           

de caso se apresentaram em alguns momentos da escrita, mas não impediram de             

apresentar um trabalho que contribui para o entendimento de como o grande volume             

de dados produzido atualmente pode ser utilizado por produtores de conteúdo. Pois,            

Big Data não é somente para cientistas de dados, e profissionais com diferentes             

habilidades podem trabalhar para desenvolver soluções úteis utilizando ferramentas         

proprietárias de mercado, frameworks open source ou plataformas web analytics. 

 

Finalizando, o marketing de conteúdo se beneficia enormemente dos dados          

de usuários que trafegam pela Internet, porém esse cenário desencadeia uma série            

de possíveis problemas de privacidade. O que será o amanhã na era da Big Data?  
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