
The Marketing Data Lake Story

Como uma nova geração de análise de marketing transforma os negócios.
Há alguns anos, o departamento de marketing digital da Informatica começou a colocar em prática 

um plano para transformar nossa abordagem em marketing com visibilidade clara do sucesso 

das iniciativas dessa área. Queríamos um caminho simples para tomar decisões de marketing 

informadas e confiantes. Fizemos essa transformação usando ferramentas e tecnologias já 

disponíveis — por um custo menor que o de uma campanha de mídia paga. Isso foi feito em 60 dias. 

Por meio do nosso novo banco de dados de marketing, pudemos, pela primeira vez, ligar 

os pontos entre todas as nossas atividades de marketing, de ponta a ponta, para ver quais 

realmente contribuíram para a receita. Essa visão das plataformas, silos e canais muda 

a maneira como fazemos marketing. Relatamos em detalhes a criação de nosso data lake 

de marketing em um livro completo de 240 páginas que você pode acessar on-line. Este é um 

resumo executivo do livro. 

Nossa transformação de marketing 

Nossa transformação para um modelo voltado para dados, com base em uma visão abrangente 

da jornada de nossos clientes e clientes potenciais, pode ser resumida em quatro simples etapas:

• Pegamos todos os dados dos nossos sistemas de análise da Web, automação de marketing 

e CRM, limpamos tudo e colocamos em um único data lake.

• Aprimoramos nossos dados usando fontes externas e executamos análises preditivas deles 

para identificar nossas melhores oportunidades de receita.

• Em seguida, usamos ferramentas de visualização com base nos dados para podermos executar 

novos relatórios, consultas e detalhamentos para qualquer caso de uso que escolhêssemos.

• Convocamos nossos principais stakeholders pelo caminho, para que pudéssemos atendê-los 

melhor e aprimorar de forma contínua nossa máquina de receita.

Como começar

Um data lake de marketing gera muitas oportunidades de análise de big data. Então, por onde 

começar? Escolha um caso de uso que solucione um ou mais dos desafios tradicionais de 

fragmentação de marketing; calcule a receita obtida, os custos economizados — ou os dois — 

quando resolver os desafios. 

O que é um data lake 
de marketing?
Um data lake possibilita melhorias 
de ordem de grandeza em agilidade 
analítica, transparência e capacidade 
de resposta aos negócios, 
especialmente para os tipos de 
dados com os quais os profissionais 
de marketing lidam. Uma definição 
simples de data lake é: um repositório 
de dados que permite armazenar 
e processar todos os seus dados, 
de várias origens, em formato 
nativo, sem precisar estruturá-los 
previamente. Você pode transferir 
com facilidade dados de qualquer 
fonte de marketing para um data 
lake — dados de CRM, automação de 
marketing, análise da Web, comércio 
eletrônico, transações e ponto de 
vendas, mídias sociais e de terceiros.

Os data warehouses tradicionais 
ainda têm lugar em uma empresa. 
Por exemplo, em vez de criar 
um pipeline histórico para criar 
comparações ano a ano, você pode 
mesclar esses dados históricos do 
warehouse com dados do trimestre 
atual no data lake. As ferramentas 
de análise modernas permitem 
acessar ambos. 
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Veja a seguir alguns casos comuns de uso de marketing.

• Quero uma visão consolidada — os dados estão bloqueados em diferentes aplicativos de 

marketing, por isso é difícil ver que uma ação no canal A causou uma resposta no canal B.

• Quero uma visão de contas — o Marketo e o Salesforce são sistemas centrados em lead. Eles 

não oferecem uma visão clara das atividades dentro da empresa ou das relações entre as equipes 

de compras. Uma visão de contas é crucial para iniciativas de marketing baseadas em contas. 

• Quero uma visão do interesse em produtos — a fragmentação de dados dificulta que os 

profissionais de marketing vejam exatamente em quais produtos um determinado cliente 

está interessado, essa visão é importante para empresas que vendem vários produtos. 

Muitas empresas têm esses dados, mas eles estão ocultos em registros de atividades 

e os profissionais precisam examinar a pilha de marketing para gerar a visão. 

• Quero personalizar o marketing — com uma visão abrangente das atividades e do 

comportamento de cada cliente, os profissionais de marketing podem criar engajamentos 

personalizados consistentes em todos os canais — de propriedade, recebidos e pagos. 

• Quero ligar os pontos até a receita — um foco importante do departamento de marketing da 

Informatica é gerar pipeline. Mas deixamos a pergunta sem resposta sobre qual pipeline converteu 

em receita e quais programas contribuíram para a receita real. Com um data lake de marketing, 

podemos calcular a atribuição multitoque da receita obtida pelo canal e programa de marketing. 

Trabalho de base do nosso sprint de 60 dias

Embora tenhamos levado 60 dias para implementar nosso data lake de marketing, esse período 

foi possível devido ao trabalho que fizemos nos 18 a 24 meses anteriores. A seguir, listamos 

os cinco elementos básicos que criamos antes de criarmos nosso data lake de marketing. 

Eles podem diferir em outras organizações de acordo com situações específicas. O importante 

é avaliar honestamente onde você está hoje, inclusive a qualidade de seus dados e o estado dos 

seus principais aplicativos de marketing. 

Um dos elementos fundamentais mais importantes é o alinhamento total com as vendas. O novo 

modelo tem que ser uma colaboração completa e aberta entre as equipes de marketing e de vendas. 

O novo modelo operacional deve ser transparente para que a equipe de vendas possa ver tudo o que 

a de marketing faz para criar leads e oportunidades. Da mesma forma, a equipe de marketing deve 

poder ver tudo o que a de vendas faz para transformar leads e oportunidades em ganhos ou perdas.

Cinco pilares básicos de um data lake de marketing

1.  Obtenção de dados e automação de marketing em ordem — a automação de marketing deve 

fornecer uma única fonte da verdade para vendas e marketing. Para nós, isso significa um 

banco de dados útil e comercializável com dados de alta qualidade e melhor integração dos 

dados do Salesforce e do Marketo. 

2.  Obtenção de uma base confiável de análise de site e da Web — isso é importante para que você 

tenha um acompanhamento rigoroso de todas as jornadas de visitantes, e análises da web 

para ver os fluxos de páginas, referenças, tráfego repetido, etc. Também é crucial a integração 

com ferramentas de terceiros que controlam dados firmográficos, por exemplo, o setor 

e tamanho da empresa. 
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3.  Desenvolvimento de uma mídia paga dimensionável e um programa de SEO — como você 

leva as pessoas até o seu site para gerar dados para preencher seu data lake? No nosso 

caso, criamos uma sólida base de marketing de conteúdo com um programa de mídia pago 

para direcionar o tráfego para o nosso site. A lição mais importante que aprendemos foi criar 

códigos de campanha consistentes para todas as atividades de marketing. Isso garante que 

os analistas de marketing trabalhem com dados precisos. 

4.  Introdução de análise preditiva para obter melhores resultados — para garantir que estamos 

transmitindo leads de qualidade para as vendas, precisamos adquirir a capacidade de pontuar e 

nutrir todos os leads. Portanto, nos voltamos para uma plataforma de pontuação preditiva. Isso nos 

permitiu gerar pontuação de leads de alta qualidade e fidelidade, treinados na conversão para receita, 

bem como altas taxas de conversão, aumento da produtividade de vendas e receita mais rápida. 

5.  Integração e governança de dados — precisávamos conectar todos os nossos dados de 

maneira confiável. Isso incluiu a integração de dados entre os vários aplicativos, realizar 

todas as etapas necessárias para que pudéssemos unir dados de sistemas diferentes no 

futuro. Novamente, códigos de campanha consistentes continuam a desempenhar um papel 

importante, mas o mesmo acontece com as regras e as tags de dados consistentes. Com isso, 

você pode ligar os pontos até a receita. 

Agora, o sprint de 60 dias 

Com nossa base implantada (implementações robustas de análise, automação de marketing 

e CRM) e dados confiáveis, controlados e acessíveis, estávamos prontos para o sprint de 60 dias. 

Tínhamos os quatro objetivos seguintes:

1.  Conectar nossos silos remanescentes — os dados de cada aplicativo de marketing que usamos 

se integrariam aos outros.

2.  Colocar os dados vinculados de todos os aplicativos em nosso data lake — é onde poderíamos 

abri-los, colocá-los para funcionar e executar todas as consultas que imaginássemos. 

3.  Colocar uma ferramenta de virtualização na frente — isso nos dá uma visão de fácil 

compreensão dos dados por meio de painéis, relatórios e detalhamentos.

4.  Apresentar os novos recursos aos nossos colegas de vendas — Queríamos compartilhar os 

dados com a equipe de vendas para que ela pudesse colocar esse novo insight para funcionar 

e pensar em novos casos de uso orientados para a receita. 

Para você

Agora que entende nossa jornada, vamos discutir por onde você pode começar e algumas 

questões a serem consideradas. 

A primeira — e talvez a mais importante — ação a ser realizada com a análise de big data usando 

um data lake é a mudança de cultura. Quanto mais você entender isso como um processo de 

gerenciamento de mudanças que precisa de uma administração ativa, mais bem-sucedido você 

será. Isso inclui estabelecer sua linha de base — avaliar seus dados, sua dinâmica de filtro (suas 

taxas de conversão em cada estágio, por exemplo) e seus processos (como você reforçará o uso 

consistente de códigos e tags de campanha?). 
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A segunda é obter um patrocinador executivo (essa é uma segunda etapa porque é melhor saber 

quanto trabalho elementar você precisa fazer antes de obter um patrocinador executivo). É vital 

conseguir um executivo que o apoiará ao longo de todo o caminho.

Depois de entender o que você precisa fazer para estabelecer uma boa base, trabalhe primeiro 

nos problemas críticos. Poderia ser limpando as implementações de seus três principais 

aplicativos de marketing: análise, automação de marketing e CRM. 

Depois disso, você estará pronto para escolher um stakeholder principal para o seu projeto. 

Encontre um cliente interno que tenha um desafio importante para resolver. Pode ser alguém 

na equipe de vendas, marketing, produto ou cliente. Em seguida, selecione um de seus 

desafios para resolver. Com o que eles estão mais frustrados? O que não funciona? O que mais 

melhoraria suas vidas?

Defina seus objetivos

Em seguida, execute o caso de negócios que demonstra quanto você ganharia ou economizaria 

ao resolver o problema. Escolha um número e coloque a mão na massa. 

Agora seria a oportunidade perfeita para executar uma POC (proof of concept, prova de conceito). 

As POCs funcionam melhor quando estão limitadas no escopo e quando os stakeholders 

concordam com o que parece bom. Selecione um projeto que você possa colocar em funcionamento 

rapidamente.

Uma das equipes mais importantes a serem incluídas ao implementar um data lake de 

marketing é a de TI. Não teríamos conseguido ter o nosso data lake de marketing sem o apoio 

do departamento de TI. Nossos colegas de TI forneceram suporte total, dando acesso direto 

aos dados pelos usuários para que pudéssemos tomar decisões com mais rapidez.

Hora de entrar em ação

Finalmente, é hora de entrar em produção. Não se esqueça de acompanhar o impulso para 

alinhar sua equipe e seus stakeholders. Realize reuniões regulares de revisão do progresso, 

discuta os próximos passos e celebre seus ganhos. Mantenha as discussões fluindo e torne 

as vitórias e os desafios transparentes. 

Ao gerenciar sua implantação sistematicamente, com o alinhamento total dos principais 

stakeholders, você terá o dobro de chances de sucesso. 

Essa foi uma rápida demonstração da nossa jornada. Para saber mais, baixe nosso livro 

de 230 páginas, "The Marketing Data Lake" (O data lake de marketing), que fornece um relato 

completo da nossa história, incluindo entrevistas exclusivas, listas de verificação e uma visão 

da nossa pilha de tecnologia de marketing.

Sobre a Informatica

A transformação digital 
muda expectativas: são 
esperados serviços melhores 
e entregas mais rápidas 
e com menos custos. 
As empresas devem mudar 
para continuar competitivas, 
e a solução está nos dados.

Como líder mundial em 
Enterprise Cloud Data 
Management, estamos 
preparados para ajudar você 
a ocupar de maneira inteligente 
uma posição de liderança — 
em qualquer setor, categoria 
ou nicho. A Informatica oferece 
a perspectiva para que você se 
torne mais ágil, aproveite novas 
oportunidades de crescimento 
ou invente coisas novas. 
Estamos 100% focados em 
todos os tipos de dados para 
oferecer a versatilidade que 
você precisa para prosperar.

Convidamos você a explorar 
tudo o que a Informatica 
tem a oferecer — e estimular 
o poder dos dados para 
impulsionar sua próxima 
revolução com inteligência.
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