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Data Driven for
Marketing 
Orientação dos Dados para o Marketing



Remoto

Este workshop foi elaborado em conjunto,
por profissionais das áreas Marketing Digital
e Data Analytics com uma vasta
experiência nacional e internacional.

Os profissionais com mindset Data-Driven são pessoas
cada vez mais valorizadas no mercado de trabalho. 
No Marketing esta capacidade de integrar dados e o
comportamento de potenciais clientes ou já consumidores,
torna skills como esta ainda mais valiosa no cenário global,
em que vivemos e somos provocados a nos adaptar.

 
Os profissionais de marketing orientados a dados serão
responsáveis por ligar várias plataformas, otimizar a
experiência de clientes, a aquisição de tráfego e orientar as
empresas para novos mercados.

Data Driven
for Marketing  

PÚBLICO-ALVO

Este workshop é  indicado para profissionais formados em
Marketing ou estudantes e pessoas que desenvolvem análises
marcadológicas, extração de relatórios / dashboards e ações
preditivas em suas organizações.

REQUISITOS

Conhecer e atuar em
Marketing, Performance, 
 Growth e Engenharia de
Negócios e/ou Processos.



1.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

3.

2.

4.
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› Web Analytics Framework

› Objetivos

› Glossários

› Funis de conversão

› Primeiros indicadores da nossa Audiência e 

do seu comportamento

› Origem dos dados (Traffic Sources)

› Setup, criação de conta, IE da plataforma, 

reports

› Integração com AdWords

› Como medir campanhas externas (tracking 

parameters)

› Elaboração de reports personalizados ›

Listas de Remarketing (públicos-alvo)

› O que é o SEO; o mercado Internet em 

Portugal e do Search

› Como funciona a lógica de pesquisa dos 

consumidores
 

› Como funciona um motor de pesquisa e 

quais os aspectos técnicos mais relevantes 

para a indexação

› Momento ZMOT; Como criar e estruturar 

uma Jornada do Consumidor

› Como perceber o que os consumidores 

pesquisam e como seleccionar os melhores 

termos de pesquisa

› Otimizar páginas e modos SEO.

Foundations

Analytics for Marketing

SEO

› Custom Reports - Criação de relatórios 

personalizados

› Apresentação de Dashboards em

Plataformas.

› Leitura e Tradução de Dados - Intro

Reporting & Dashboards



tiktok marketing for brands

EQUIPAMENTO CERTIFICAÇÃO

Após o término do workshop você receberá um
certificado digital, que inclui a carga horária total do
workshop, data, tema e assinatura da coordenação.

NOTAS

Um computador conectado à internet
(preferencialmente através de cabo de rede),
webcam e microfone.
 

Em caso de cancelamento do workshop por parte da EDIT., o valor pago pelo
estudante será reembolsado integralmente. Caso o cancelamento seja
efetuado pelo estudante em qualquer prazo, será devido uma multa de 10%
(dez por cento) do valor pago. Não será restituído o valor da inscrição após o
início do workshop.

A EDIT., livre de quaisquer ônus para com os estudantes, poderá utilizar a sua
imagem e voz para fins de divulgação do workshop e das suas atividades,
podendo, para tanto, reproduzi-los ou divulgá-los nos seus canais de
comunicação. A EDIT. reserva-se ao direito de alterar datas e horários ou
mesmo cancelar workshops de acordo com um número mínimo de
interessados. Nesse caso, todos os inscritos serão previamente avisados, até
24 horas antes do início do workshop.
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