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SOBRE O WORKSHOP

A componente de analytics é cada vez mais valorizada no ambiente 
de trabalho. A capacidade de integrar dados de aquisição de tráfego 
e comportamento dos utilizadores em websites e apps é essencial 
para as empresas que queiram atingir resultados.

Os profissionais nestas posições serão responsáveis por construir 
mecanismos e contar histórias através de quantidades massivas de 
informação gerada pelas empresas. Nas equipas de marketing, serão 
responsáveis por ligar várias plataformas, otimizar a experiência de 
cliente, otimizar a aquisição de tráfego e guiar as empresas para 
novos mercados.

Este workshop pretende munir os formandos dos conhecimentos 
mais importantes para a extração, análise e acionamento de dados 
na área do digital, com elevada procura no mercado atual.

Este workshop foi concebido por 
profissionais na área de digital analytics, que 
atuam na indústria nacional e internacional.

duração total 16h - Aulas Teóricas / 
Práticas + Projeto

investimento 150€

nota Lotação limitada

REQUISITOS

Conhecimentos técnicos de análise 
e estatística, no mínimo elementares 
(obrigatório)

À vontade para explorar novas 
ferramentas online, nomeadamente o 
Google Analytics, Google
Tag Manager, plataformas de 
elearning, etc (obrigatório)

Ter familiaridade com estratégias 
de Social media, Display e/ou Paid 
Search, de forma a conseguir retirar 
valor do accionamento de informação 
do analytics (opcional)

PÚBLICO-ALVO

A estrutura direciona-se para indivíduos que 
pretendam adquirir as principais skills para 
implementar ferramentas de digital analytics na 
empresa para onde trabalham e também para 
indivíduos que pretendam desenvolver o seu 
próprio negócio, otimizando as suas plataformas 
e investimento.

O  workshop  é direcionado para: empreende-
dores, marketers, gestores de produto, 
compradores de publicidade online, social 
media managers, criadores de conteúdos online, 
bloggers, ou indivíduos com interesse nesta 
esfera do conhecimento.



digital marketing analytics

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Digital analytics.

Ferramentas de analytics.

1.

2.

 ›  A importância do analytics para o negócio;

 › Relação desta função com outras áreas de 
negócio: produto, marca, digital; 

 › Como funciona;

 › Introdução ao Google Analytics;

 › Reports e dashboards;

 › Definição de períodos temporais, segmentos 
e filtros;

 › Introdução ao Google Tag Manager;

Implementação e setup.3.

 › Implementação do Google Tag Manager;

 › Ligação com Google Analytics;

 › Best practices;

Contas, propriedades e 
visualizações.

Dimensões e métricas.

4.

5.

 › Introdução à estrutura de informação no Google 
Analytics;

 › Como estruturar uma conta de analytics;

 › Utilizar uma estrutura que sirva o data scientist;

 › Noção de dimensão e métrica;

 › Introdução ao emparelhamento dimensão/
métrica;

 › Métricas Display, Social e Paid Search;

Standard e Custom 
reports.

6.

 › Introdução aos reports standard;

 › Criação de custom dashboards ao serviço das 
equipas;

Framework Analytics.7.

 › Introdução ao framework Analytics;

 › Caso prático de demonstração;

 › Brief para exercício do Dia 2;

Case study em grupo.8.

 › Resolução do case study*;

 › Apresentações dos grupos;     
       
       
*Consiste na aplicação dos conhecimentos 
adquiridos no dia 1 num cenário realista 
(simulação), onde os formandos irão mapear 
uma framework e desenvolver um relatório de 
analytics. Esta atividade é realizada em grupo e 
será alvo de avaliação no final do dia 2, com a 
submissão das resoluções e apresentação de 
resultados.
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EQUIPAMENTO CERTIFICAÇÃO

Um computador por aluno; Projetor HD; 
Documentação em formato digital.

Inclui: Carga horária total do workshop, 
temática, certificação DGERT, carimbado e 
assinado pela coordenação pedagógica em 
formato digital. 

BRUNO AMARAL
GENERAL MANAGER

Diamond by BOLD

TUTOR
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