
 

 

Coleta de dados: sua mina de ouro para conteúdos 

Alessandra Assumpção 

Coletar dados do seu público é fundamental para entender cada vez mais suas 

necessidades e desejos e fazer conteúdos que vendem por si só. 

Hoje, dados são uma verdadeira mina de ouro, justamente porque vivemos na era digital. 

Esse material é o que permitirá que sua empresa possa se adequar para ser mais precisa 

em cada passo que dá. 

O sucesso no uso de dados passa por uma coleta produtiva e, principalmente, estratégica. 

Não basta apenas captar esse conteúdo: é importante saber onde buscá-lo, como estruturá-

lo para uma análise e, por fim, como essa informação será usada. 

Além desse planejamento, é necessário também definir quais ferramentas serão utilizadas 

para coletar e então analisar. 

O que é? 

Atualmente, os dados são considerados ativos extremamente valiosos em qualquer 

mercado, simplesmente porque podem traduzir os resultados das empresas e a percepção 

externa sobre produtos, serviços e marca. 

Em um mundo digitalizado, os dados estão por toda a parte e são gerados a partir de uma 

simples interação de um consumidor com uma página de empresa na web. 

Além desses dados de navegação, há também aqueles provenientes de interações com 

publicações em redes sociais, de respostas a campanhas de e-mail marketing, além de uma 

série de outras possibilidades. 

Por que são importantes? 

Se o digital é o ambiente em destaque hoje e as estratégias de Marketing passam por ele, é 

certo que os dados traduzem tudo que um negócio precisa saber. 

Graças aos dados, é possível otimizar ações, planejar campanhas mais adequadas, saber o 

que o seu consumidor pensa sobre sua empresa e, continuamente, agir de forma 

estratégica, buscando melhorias. 

Para isso, é fundamental ter acesso contínuo aos dados, entendendo o que eles têm para 

dizer às equipes de análise, que os repassam aos devidos interessados. 

https://rockcontent.com/blog/tudo-sobre-redes-sociais/
https://rockcontent.com/blog/tudo-sobre-email-marketing/


Formas de coletar dados 

1 - KPIs estratégicos 

Os KPIs são os indicadores estratégicos principais que uma empresa usa, sendo essenciais 

para monitorar métricas importantes. Com eles é possível saber o número de leads 

adquiridos em determinado espaço de tempo, o ticket médio de um e-commerce, entre 

outros dados. 

O controle por meio desses indicadores é preciso e, além disso, pode ser feito 

continuamente, sempre com dados atualizados que proporcionam uma percepção precisa 

sobre a empresa. Para viabilizar isso, é necessário que a coleta de dados seja constante, a 

fim de que os KPIs sejam sempre atualizados. 

2 - Ações e satisfação do público 

O público vai interagir com publicações e links patrocinados, navegar em sites e e-

commerces, solicitar atendimento, entre outras ações. 

Cada uma delas terá uma importância diferente para a empresa, por isso é essencial 

monitorar com cuidado e acompanhar de perto cada uma. Somente com a coleta de dados 

ativa isso se torna possível. 

Coletar dados a partir de suas fontes principais é o que permitirá saber, além do que o 

público faz, o que ele tem pensado sobre os serviços e produtos da empresa. 

3 - Relacionamento com o cliente 

Se a empresa entende o que o público espera, é mais fácil entregar uma comunicação, 

serviços, produtos e atendimentos mais adequados a essa expectativa. 

Além disso, os dados oferecidos pelos consumidores podem ser importantes para gerar 

registros individuais deles, usando uma ferramenta de CRM. 

Ela é essencial para desenvolver um relacionamento estratégico, que passa pelo 

atendimento de ponta e chega à possibilidade de gerar oportunidades de vendas mais 

adequadas a cada pessoa. 

Ferramentas para coletar dados 

Das mais simples e tradicionais às mais avançadas e indispensáveis, cada uma delas tem 

um importante papel, principalmente de acordo com a estratégia e com os objetivos da 

empresa, veja algumas: 

● Formulários; 

● Google Analytics; 

● UpMiner; 

https://rockcontent.com/blog/kpis-de-ecommerce/
https://rockcontent.com/blog/e-commerce-guia/
https://rockcontent.com/blog/o-que-e-crm/
https://rockcontent.com/blog/guia-de-vendas/


O que você ganha coletando dados? 

Uma coleta de dados feita a partir de um bom planejamento, com objetivos claros, é capaz 

de trazer resultados realmente significativos para uma empresa, como: 

● melhorar a experiência do cliente de maneira ampla; 

● otimizar estratégias de Marketing a qualquer momento; 

● conhecer mais sobre seu consumidor e ter personas mais bem definidas; 

● transformar dados em informação estratégica que gera vendas. 

Para coletar dados de forma eficiente, nada melhor do que contar com conteúdos ricos e 

interativos para o público que acompanha a sua marca.  

Marketing de conteúdo nunca esteve tão em alta! 

 

 

 

 

 


