
Por que e como pensar em 
comunicação Data-Driven



APRESENTAÇÃO
Em um cenário em que toda a informação está a um clique de distância das pessoas, modelos de 
negócio surgem e desaparecem do dia para noite, e as fronteiras entre marcas e clientes são 
derrubadas, transformando posicionamentos de mercado em uma velocidade nunca antes vista. 

Tudo isso dá origem a uma nova era para o mercado de comunicação e marketing. Agora, é 
fundamental adotar a inteligência de dados. É tempo de ser data driven. 

Se você já usa dados mas tem dúvidas ou se você não sabe por onde começar, este material foi 
desenvolvido para te guiar por este novo mundo. 

Boa leitura!
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O QUE É DATA DRIVEN

O conceito nasce junto com um mercado altamente moldado pelas novas 
tecnologias e ferramentas de trabalho. Ele representa um modo de pensar e 
agir em um mundo onde bilhões de dados são gerados a cada minuto, em que 
consumidores e empresas estão cada vez mais próximos e em que a 
capacidade de diferenciação entre concorrentes está em detalhes ínfimos.

Hoje, mesmo as empresas mais tradicionais precisam moldar seu mindset para 
serem orientadas por dados. É essencial captar, organizar e analisar 
informações de diferentes fontes para gerar insights valiosos e boas tomadas 
de decisão.

Data driven, em uma tradução literal, é "dirigido por 
dados". Mas o que isso significa no mundo corporativo?
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SER DATA DRIVEN

Ser data driven é uma filosofia de atuação em que os dados estão 
no centro de todo o processo decisório corporativo. Mesmo que 
informações sempre tenham sido o pilar fundamental das grandes 
empresas, a diferença é que hoje o uso desses insumos precisa ser 
estruturado e estruturante.

Explicamos: com um volume tão grande de informações disponíveis 
em um número exponencial de fontes, é preciso ter um processo 
organizado e sistemático para coleta, organização e análise de 
dados. E o resultado desse trabalho precisa ser usado, 
obrigatoriamente, como fonte primária para a tomada de decisões 
em Comunicação e Marketing.
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A captação é a base do mindset data driven. É 

preciso que toda a empresa tenha em mente 

que dados são o novo ouro, e que todas as 

ações corporativas têm que abranger 

estratégias de coleta. As informações podem 

vir do mercado, concorrentes, clientes ou da 

própria companhia. Notícias, mídias sociais, 

relatórios, pesquisas, sites, anúncios digitais e 

até o seu SAC geram "pegadas" que podem ser 

coletadas, organizadas e cruzadas para gerar 

insights valiosos. 

1. Captação rotineira de dados

Os dados reunidos precisam ser organizados e 

analisados por profissionais experientes e 

competentes. De nada adianta ter um banco 

abarrotado de informações sobre seus 

prospects, clientes e concorrentes se não 

houver pessoas treinadas para lê-las e 

direcioná-las aos decisores certos no tempo 

correto.

2. Análise qualificada

Para entrar no universo data driven é importante definir um processo que conte com os seguintes passos:

As informações coletadas, organizadas e 

analisadas são usadas pelas empresas data 

driven para tomar grandes, pequenas e 

médias decisões de negócio. Nestas 

companhias, os gestores usam os relatórios 

para antecipar cenários. Eles se preparam 

para adversidades, identificam oportunidades 

e buscam alternativas para, principalmente, 

satisfazer os consumidores com experiências 

memoráveis.

3. Decisões embasadas em dados
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COMUNICAÇÃO DATA DRIVEN ou 
DATA DRIVEN MARKETING?
A filosofia data driven precisa permear toda a organização. Desde a definição 
de produtos e serviços até decisões estratégicas, todas as áreas precisam usar 
os dados coletados e analisados para definir como atuar para atingir seus 
objetivos. E, com a comunicação corporativa não é diferente. Os dados internos 
e externos são ativos valiosos para transformar o relacionamento e criar 
experiências memoráveis, que aproximam a marca dos públicos de interesse. 

O marketing guiado por dados se baseia na coleta, mensuração e análise de 
informações que tenham real importância para o negócio. Dados 
demográficos, interações e atividades on e offline são insumos para entender 
quem é e onde está seu público e como e por quê ele interage com suas ações 
e campanhas e também com as de seus concorrentes. Tudo isso permite 
entender seu stakeholder, a relação dele com sua marca e as de seus 
competidores, apresentando um cenário completo do mercado.



4 VANTAGENS DO DATA 
DRIVEN MARKETING

1. Personalização
O marketing orientado por dados possibilita 
criar ações direcionadas às audiências 
específicas. Você envia a mensagem certa, 
para as pessoas adequadas no tempo correto.
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2. Racionalização de recursos
Ao falar com as pessoas certas, no momento 
certo, você otimiza o uso de recursos 
(humanos, tecnológicos e financeiros). Além 
disso, ao medir o resultado do que foi 
implementado é possível definir com precisão 
que ações devem ser descontinuadas e quais 
podem ser mantidas ou repetidas.



4 VANTAGENS DO DATA 
DRIVEN MARKETING

3. Agilidade
O processo de análise sistemática de 
informações também oferece agilidade às 
equipes de comunicação. Tendo acesso aos dados 
em tempo real (ou o mais rápido possível), é 
possível identificar riscos e oportunidades 
rapidamente, permitindo à organização reagir a 
elas de forma mais estratégica.
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4. Proximidade
Ao dominar os dados, a empresa consegue 
entender em profundidade quem é e o que deseja 
o seu público. Esta base é perfeita para a criação 
de ações e campanhas que aproximam a marca 
dos seus stakeholders, minimizando falhas e 
reduzindo o risco de rejeição. 



Como viver nessa nova era 
movida por dados:
● Acompanhar as movimentações do mercado e a velocidade com que ele 

muda, avaliando cenários, procurando entender como eles podem impactar a 
sua empresa e o que você precisa fazer para se inserir neles; 

● Saber que as novidades do universo digital, além de mudar poderosamente a 
forma como os clientes experimentam os produtos, os serviços, e o que eles 
valorizam, transformam também a forma como a empresa opera e como os 
profissionais devem performar e se posicionar diante dos novos desafios;

● Adotar processos ágeis para experimentar e testar novas ações e 
campanhas, falhar e aprender com elas rapidamente para conhecer aquilo 
que funciona no mercado e satisfazer os desejos do seu público-alvo;

● Basear-se em algoritmos para cruzar grandes volumes de dados e depois os 
transformar em informações relevantes para o sucesso das estratégias de 
negócio;

● E, por fim, usar a inteligência sobre dados para entender a partir da análise 
de informações e contextos complexos o que ocorre dentro e fora da sua 
organização.
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Entrar no universo Data é relativamente fácil. Com tantas informações 
e tecnologias disponíveis, basta um pouco de boa vontade e, é claro, 
compreender o potencial e a importância de ser data driven. Contudo, 
o desafio está em usar os dados de forma sistemática, eficiente e 
inteligente para alcançar os objetivos corporativos. 

O nó da questão parece estar justamente no fato de termos tanta 
oferta de insumos. Enquanto algumas empresas olham para o Big 
Data e travam ao pensar que as informações a que têm acesso não 
são suficientes, outras captam tantos dados que se perdem em meio a 
um oceano desorganizado.

COMO ESTRUTURAR UMA ESTRATÉGIA DE 
COMUNICAÇÃO GUIADA POR DADOS?

Ou seja, a informação é a base do 
pensamento data driven. Porém, o segredo do 
sucesso está em ter as ferramentas e 
informações corretas pilotadas por um time 
organizado e preparado para lidar com este 
novo modo de pensar. 

Para ter uma verdadeira estratégia de 
comunicação guiada por dados você precisa 
seguir alguns passos. Vamos a eles:



1 - ADOTE A CULTURA 
DATA DRIVEN
Data driven não é uma ferramenta, é uma cultura, um mindset. 
Sendo assim, para adotá-lo, a empresa precisa mais do que 
investir em tecnologias e pessoal treinado. Ela terá que 
transformar o modo de pensar o negócio.

Um bom ponto de partida é conscientizar a todos - do CEO ao 
recepcionista - que os grandes cases de sucesso atual são de 
empresas que colocam o consumidor no centro de suas ações. 
Uber, Airbnb e Nike, para citar apenas três exemplos, usam os 
dados para conhecer profundamente seu público-alvo, 
transformando seus produtos e serviços a partir da percepção 
do consumidor.

A partir daí é importante que todas as áreas da empresa 
conheçam os pilares do data driven.
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Apesar da base do data driven ser a 
informação, são as pessoas que 
transformam dados em insights. Por 
isso, é preciso investir na disseminação 
da cultura data driven e na formação 
de uma equipe multidisciplinar para 
analisar e cruzar dados.

Pessoas

A sistematização da coleta, análise e 
compartilhamento das informações é 
essencial para o sucesso do data 
driven marketing. É preciso saber 
quem, quando e como cada atividade 
é desenvolvida para evitar gargalos e 
erros.

Processos

Os dados são, obviamente, a fundação 
da cultura data driven. É preciso 
escolher quais informações serão 
usadas, de onde elas serão extraídas e 
como serão combinadas para atingir os 
objetivos traçados na estratégia.

Dados

pilares do data driven5 
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A gestão dos ativos digitais é um ponto 
crucial para pensarmos em data driven. É 
preciso ter um processo de governança 
sobre os canais de captura de dados 
(sejam eles proprietários, como site e blog, 
ou ferramentas terceiras, como a de 
Business Intelligence - BI) para garantir 
que todos os dados necessários serão 
capturados no tempo certo.

Gestão de Ativos Digitais – Assets

Em um mundo que gera cada vez mais 
informação por minuto, é preciso estar 
pronto para investir e combinar 
tecnologias para captura e tratamento de 
dados.

Tecnologia



2 - ORGANIZE SEU PROCESSO 
DE DATA DRIVEN MARKETING
Como mostramos anteriormente, o data driven é formado por cinco pilares. 
Pessoas, processos, assets, dados e tecnologia dão a sustentação para um 
processo de marketing guiado por dados.  Usando a metodologia PDCA 
(Planejar, Fazer, Checar e Agir, ou Plan, Do, Check and Act, no inglês) como 
base, podemos organizar o trabalho a partir das seguintes definições:
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1. Objetivos: liste quais são os seus objetivos de marketing/comunicação. 
Aumentar o relacionamento com seu público-alvo e otimizar a percepção 
de determinado produto são alguns exemplos de objetivos com os quais 
você pode trabalhar.

2. Métricas: escolha os KPIs (Indicador-Chave de Performance, ou Key 
Performance Indicator, no inglês) capazes de mostrar o desempenho das 
ações propostas para atingir os objetivos.



2 - ORGANIZE SEU PROCESSO 
DE DATA DRIVEN MARKETING

3. Modelo de extração e apresentação dos dados: defina como os dados 
necessários serão obtidos, organizados e disponibilizados para análise.

4. Rotina de análise: organize o processo de trabalho de análise de dados, 
lembrando também de definir o padrão de entrega e disseminação de 
relatórios.

5. Processo decisório: com a análise em mãos é preciso agir, usando as 
informações coletadas para tomar decisões estruturadas sobre ações e 
campanhas.

6. Acompanhe: todas as ações definidas devem ser acompanhadas de 
perto. Isto permite ajustá-las ao longo do processo, assim como as 
métricas escolhidas. 

7. Recomece. 16



3 - INVISTA EM TECNOLOGIA
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O processo de captura e organização dos dados exige tecnologias específicas. 
Algumas provavelmente já fazem parte do seu processo de trabalho, como 
as ferramentas do Google (Analytics, Console, Ads). Além disso, informações 
do CRM, ferramentas de automação de marketing e BI também podem ser 
usadas. 

Porém outras fontes podem ser necessárias, de acordo com as métricas 
escolhidas, como por exemplo o monitoramento de mídias sociais, 
rastreamento de notícias e releases. O importante é que os dados sejam 
captados, organizados e apresentados de forma inteligente, prática e objetiva.

Resumindo: para estruturar uma estratégia de comunicação 
data driven é preciso saber quais dados captar, onde buscá-los, 
como interpretá-los de forma inteligente e, sobretudo, quando 
usá-los de forma estratégica.



Conclusão
Ao longo do e-book destrinchamos a comunicação Data Driven, exploramos as vantagens do marketing 
voltado para os dados e conhecemos os principais pilares de uma comunicação bem estruturada e 
orientada por dados.

Saber o caminho e as ferramentas para impulsionar o olhar voltado para dados é o primeiro passo para 
uma estratégia de comunicação mais ágil, inteligente e alinhada à realidade e aos objetivos da empresa. E 
no caminho guiado pelos dados, a tecnologia é a nossa maior aliada.

Afinal, em um mundo que gera cada vez mais informação por minuto, é preciso estar pronto para 
investir e combinar tecnologias para captura e tratamento de dados, construindo uma trajetória focada 
no que realmente mostra o quanto a Comunicação impacta positivamente 

O que você tem feito para transformar a sua estratégia de Comunicação em Data Driven? 
Entre em contato conosco e saiba como podemos te ajudar nesse processo.
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