
 

 

Comportamento do usuário: como entender? 

Por Alessandra Assumpção. 

Olhar e entender o comportamento do usuário é uma das chaves principais para 

desenvolver uma experiência agradável e compatível com o que ele espera.  

De forma mais simples, o comportamento de busca inclui fatores, tanto internos 

quanto externos, que afetam o modo como uma pessoa formula a questão que é 

digitada no motor de busca. 

O que afeta o comportamento de busca? 

Segundo Neil Patel, guru de marketing digital, são diversos fatores que afetam o 

comportamento de busca, mas os mais úteis para entender o comportamento do 

usuário do ponto de vista de SEO são os seguintes: 

● Intenção de busca, ou seja, o motivo da busca. Pode ser navegacional, 

informacional e transacional; 

● Dados demográficos como idade, sexo, localização, renda e educação; 

● Mudanças tecnológicas, como o surgimento da busca por voz e o aumento do 

uso de dispositivos mobile; 

● O uso da linguagem, como a popularização do termo smartphone ou mudanças 

no uso das gírias. 

Por que entender o comportamento do usuário é importante? 

Compreender o comportamento do usuário é essencial para as empresas, 

principalmente para responder perguntas como: 

● Quais barreiras seus usuários estão enfrentando para se engajar com seus 

produtos? 

● O problema que seu produto soluciona é o problema que seu cliente quer que 

você resolva? 

● Como suas estratégias estão influenciando o comportamento dos seus 

usuários? 

● Quais aspectos técnicos são mais utilizados e quais devem ser abandonados? 

● Porque seu negócio não cresce ou atinge a taxa de crescimento média do 

mercado? 



Google Analytics 

Antigamente, você podia simplesmente olhar o Google Analytics, verificar as buscas 

e saber imediatamente quais frases os usuários digitaram no Google. 

Desde o surgimento das frases não informadas essa opção não está mais disponível. 

Embora os dados de palavras-chave sejam um pouco limitados no Analytics devido à 

mudança para a busca segura, implantada pelo Google em 2013, ainda há muita 

informação útil a ser descoberta, incluindo relatórios de landing pages, fontes de 

tráfego, e até AdWords. 

Para fazer uma análise do comportamento do usuário, comece dando uma olhada na 

visão geral de Aquisição do Google Analytics. Navegue por: Google Analytics> 

Aquisição> Visão Geral. 

Com base nas palavras-chave, podemos ter uma ideia bem melhor da intenção de 

busca e do comportamento do usuário. 

Como usar os dados do comportamento do usuário? 

Primeiro, utilize-a na sua estratégia de marketing de conteúdo. 

De acordo com o Content Marketing Institute, apenas 37% dos profissionais de 

marketing B2B e 40% dos profissionais de marketing B2C têm plano de marketing para 

conteúdo escrito. 

O seu usuário/persona de leitor deve ser o foco de toda a sua estratégia de marketing 

de conteúdo. 

Conclusão 

Os dados que você pode extrair do Google Analytics são ilimitados e isso significa 

coletar insights sobre produtos, usuários, perspectivas e habilidades das pessoas que 

realmente impactam seu negócio.  

Se quiser saber mais sobre estratégia de marketing de conteúdo e comportamento 

do usuário, deixe o seu comentário. 
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