
Auditoria de sites começa
a ganhar importância
Informações sobre visitação monitorada por empresas independentes ajudam no planejamento

POR ANDERSON GURGEL

Nem tudo o que envolve o mundo
da internet é a ponta do processo ou
o que se tem de mais avançado. No
uso comercial da rede mundial de
computadores, ainda há deficiências e
áreas pouco exploradas: a de audito-
ria de websites é uma delas. Isso não
significa que nada esteja sendo feito
sobre o assunto. Há serviços ofereci-
dos, sim, e com grande oportunidade
de crescimento para quem oferece.
Mas o que de concreto existe ainda é
insuficiente e abrange uma pequena
parte da dimensão do que é, hoje, esse
mundo virtual. No comparativo direto
com as mídias já estabelecidas, ter um
maior controle da audiência e saber
melhor quem é o público são questões
fundamentais para o aumento dos
investimentos na área, inclusive do
setor da propaganda.

A primeira onda da auditoria de

sites veio antes do estouro da "bolha
da internet", em 2000. E, como não
poderia deixar de ser, não se sustentou.
A explosão de investimentos na rede
levou o IVC (Instituto Verificador de
Circulação) a lançar um serviço para
atender a nova demanda, mas como
relembra Ricardo Costa, diretor-geral
do IVC, em abril de 2003 o serviço foi
descontinuado. "O que percebemos é
que a crise da época e os altos gastos
dos portais não permitiam o investi-
mento nesse serviço e, sem interesse
das empresas pontocom no assunto,
tivemos que suspender o trabalho",
acrescenta Costa.

Na época, o IVC chegou a fazer
reuniões com os principais portais de
internet para apresentar o projeto. Nas
apresentações eram mostrados todos os
diferenciais do trabalho desenvolvido,
como o uso do software WebTrends,
criado pela empresa de mesmo nome
e um dos mais famosos aplicativos para
medir o tráfego de um site ou portal,
e as normas técnicas de auditoria de
websites, desenvolvidas pelo instituto.
Entre os pontos que estavam sendo
considerados, havia preocupação em
evitar a duplicação de tráfego, como nas
questões de frames, refreshs, atividades

Controle da audiência na
internet é fundamental para
aumento de investimentos,

inclusive da propaganda

internas, pop-ups, etc. (leia glossário
na página 69) O trabalho, naquela
época, também era feito com intuito
de realizar um censo com a audiência
da mídia on-line, abrangendo acessos
residenciais e coorporativos.

REGULARIZAR A REDE

Por trás dessa normatização estava
a idéia de apresentar as informações
por canais, permitindo que os mídias
pudessem contar com melhores in-
formações para planejar a ação em
relação aos potenciais dos sites nos
mais variados segmentos. Costa acres-
centa que essa tentativa frustrada foi o
maior esforço que o PVC fez nos últimos
anos. "A crise da Nasdaq afetou todo o
segmento", diz. Aliado a isso, os altos
custos para a compra de licenças do
programa WebTrends tornou inviável a
formação de um quadro representativo
de filiados de mídia on-line, o que forçou
o IVC a suspender o serviço. Contu-
do, o instituto não saiu totalmente do
monitoramento da rede, ainda oferece
auditoria de edições digitais de veículos
impressos (veja box na página 67), mas
não tem previsão de voltar a trabalhar
com portais e websites.

Quem entrou na militância pela
auditoria de site é o IMD (Instituto de
Mídia Digital). Ramiro Lobo, diretor de
novos negócios da Editora Digerati,
que criou o instituto, explica que uma
parte do pessoal que trabalhou'na
montagem do projeto do IVC resolveu
insistir um pouco mais na idéia. A visão
dele é que "a auditoria na internet tem
grande valor para qualquer entidade ou

Text Box
Fonte: Negócios da Comunicação, ano 3, n. 16, p. 66-71, 2005.



IVC apresentou projeto

de auditoria para medir

tráfego de sites, mas em 2003

ele foi descontinuado

indivíduo detentor de um site". Entre
vários argumentos para ilustrar isso,
• Lobo destaca que a auditoria possibilita
montar um perfil desse público, além
de funcionar como um validador de
investimentos porque a auditoria indica
exatamente a dimensão do site.

Em Recife, a LinkWS também faz
auditoria de sites e portais e oferece
soluções para área de Marketing Digi-
tal. Há três anos a LinkWS vende uma
ferramenta de medição de visitas para
sites, o Link Web Traffic. O produto,
totalmente em português, possui 17
módulos de informações das estatísticas
de acesso, além de quatro relatórios
enviados semanalmente por e-mail,
com análises sobre o comportamento do
site auditado. "Os relatórios são fáceis
de entender e direcionados para uma
análise gerencial-estratégica do site",
comenta Francisco Rodrigues, diretor
comercial da LinkWS.

Lobo, da IMD, afirma que os
diferenciais da auditoria são a se-
gurança e a qualidade de aferição.
Isso significa que não dá para iludir
o mercado com promessas de audi-
torias precisas e baratas. A primeira
coisa é que o trabalho exige adequa-
ção aos padrões internacionais das
entidades de normatização, como
o IFABC (International Federation
of Audit Bureaux of Circulation, ou
Federação Internacional de Birôs de
Auditoria e Circulação, em inglês) e
o IAB (Internet Advertasing Bureau,
ou Birô de Propaganda na Internet,
em inglês). "Com um bom trabalho,
a auditoria será uma excelente fer-
ramenta de negócios c ajudará até
na venda de anúncios", comenta.

IVC audita versões on-line

O IVC (Instituto Verificador de Circula-

ção) não abandonou totalmente os estudos

sobre o mundo da internet. Mesmo com a

inviabilidade de atuar oferecendo auditoria

de sites, o instituto está testando, com

afiliados, um sistema para acompanhamento

dos jornais e revistas digitalizadas (que ele

já audita fisicamente) e publicadas na rede

mundial de computadores. "Entendemos

como edições digitais as cópias da edição

impressa distribuídas eletronicamente, pela

rede" explica Ricardo Costa, diretor-geral do

IVC. É justamente o controle dessas versões

que estão sendo testadas no momento.

Duas empresas que estão em fase avançada

de testes são a Editora Abril e o Grupo O

Estado de S.Paulo. Fernando Cirne, gerente-

executivo de internet do Grupo Abril, confirma

que o IVC já faz auditoria da versão digital

das revistas impressas. O funcionamento,

explica ele, é simples: o trabalho consiste

no controle de acessos da versão eletrônica

da revista. A editora de revistas utiliza um

software que permite colocar as páginas de

Veja, por exemplo, no site como reprodução

do que elas são em papel, inclusive anúncios.

O sistema, chamado de Zinio, permite folhear

a revista digital como se fosse uma simulação

da leitura em papel.

O mesmo caso é apontado por Antônio

Hércules Júnior, diretor de marketing e merca-

do-leitor do Grupo Estado. Da mesma forma

que a Abril, o Estadão esta, junto com o IVC,

testando o modelo de auditoria em versões

eletrônicas dos seus jornais. Segundo ele, é

uma tendência mundial, na área de jornais,

colocar o conteúdo impresso na internet igual

à página impressa. O produto, que é utilizado

desde 2003, passou por uma mudança grande

recentemente. "Antes, o sistema usado era

baseado em um software que gerava arquivos

em PDF das páginas. Desde o início deste ano,

junto com o novo projeto gráfico, a empresa

adquiriu o Epaper, da Cases y Associats, um

software para conversão de páginas impressas

em virtuais de forma mais amigável", conta

Hércules Júnior.

O modelo anterior era aberto ao público.

O atual é restrito aos assinantes. Além do

leitor habitual do jornal, esse serviço agregou

receita porque trouxe para a empresa clientes

que tinham dificuldade para adquirir o jornal.

Como explica Hércules, o custo para envio

do jornal para regiões mais remotas do Brasil

ou mesmo exterior é alto, o que encarece o

produto. "Nesse formato, o leitor tem acesso

ao jornal por um preço mais em conta", diz.

Atualmente, a carteira de clientes do serviço

de versão digital é de 80% de fora do Estado

de São Paulo, sendo que 45% desse total

estão no exterior.

Em concordância com Hércules, Fernando

Cirne aponta que esse tipo de serviço ainda

tem "pouca visibilidade, mas está crescendo

bastante" Para ele, a consolidação das métricas

do IVC para a auditoria de revistas digitais vão

permitir que jornais e revistas desenvolvam

mais ações focadas nesse serviço.



Magalhães, do IBOPE/Netratings: sistema de medição no Brasil é apenas residencial

Outras vantagens do processo são
a capacidade de conhecer o tipo de
conteúdo acessado e a dimensão do
público de um web site.

SEMPRE ALERTA

No IMD os relatórios são divulgados
todos os dias úteis, o que permite um

Atualmente, modelo de
auditoria permite identificar
os visitantes de um site ou

portal com precisão

acompanhamento preciso dos clientes
e também dos reflexos imediatos das
mudanças feitas a partir da análise
das informações. Periodicamente, são
feitos relatórios consolidados. Lobo
explica que o principal problema das
ferramentas de medição de acesso
utilizadas hoje é a identificação do
usuário que é feita através do endereço
IP. Com isso, este endereço pode ser
usado por dezenas de internautas e o
resultado é um relatório de auditoria
distorcido. "Trabalhamos com a iden-
tificação avançada Iseel, que significa
'eu vejo um', em inglês, uma tecnologia
capaz de identificar o usuário com pre-

cisão e em conformidade com padrões
internacionais", afirma.

Essa tecnologia rompe com as métri-
cas usadas até agora. Antes, as medições
eram feitas sobre os arquivos de logs
(relatórios) dos servidores web. Lobo
explica que o log de um webserver não
inclui dados completos para auditoria
digital e permite sua manipulação com
facilidade. Como os relatórios não foram
criados com a finalidade de auditoria,
não é possível garantir a confiabilidade
das informações contidas no arquivo.
Para resolver isso, a solução Iseel,
integrando cookies e tags, é capaz de
identificar o usuário e cadastrar uma
marcação Iseel-ID para cada visitante,
fazendo com que ele se torne único

para qualquer site auditado. O sistema
gera um relatório próprio e garante
a segurança do mesmo por meio de
certificado digital.

No caso da LinkWS, os relatórios
semanais trazem uma análise textual
da evolução dos acessos ao longo do
período. "Dá para saber quem está
acessando o site por clicar em um
banner ou por mecanismos de busca e
pesquisa ou ainda diretamente, isto é,
digitando a URL do site no navegador",
exemplifica Rodrigues.

O fato da empresa ficar no Nordeste
não é um impedimento para ter clientes
em outras regiões do país. Segundo
Rodrigues, 80% dos clientes são da
região sudeste e sul, com destaque
maior para São Paulo. "É um mercado
que vem crescendo bastante, dobran-
do o número de clientes a cada ano",
reforça. Rodrigues não quis revelar
percentuais ou faturamento, mas como
é uma preocupação mais recente, os

Institutos de medição de
audiência preferem trabalhar

com pesquisas e não com
auditoria de visitação

valores ainda não são altos. As soluções
de Marketing Digital são o carro-chefe
da empresa. "Mas apostamos nessa
ferramenta, inclusive para a venda
no mercado internacional", revela.
No momento, a LinkWS faz testes
para lançar uma versão em inglês do
produto em 2006.

PESQUISAS, CAMPO FÉRTIL

A auditoria de site não é uma
frente de ação nova somente no Brasil.
Também em outros países, principal-
mente os mais desenvolvidos, cresce a
preocupação em desenvolver soluções
que permitam um maior controle da



Não se pode iludir o mercado
com promessas de auditorias
precisas e baratas, fora dos

padrões internacionais

audiência dos endereços na rede. Dessa
preocupação surgiu o IBOPE/NetRatin-
gs, uma joint-venture entre o Grupo
IBOPE e a NielseiV/NetRatings, empresa
com grande experiência em medição
de audiência de internet.

Alexandre Magalhães, coordena-
dor de análise do IBOPE/Netratings,
fala do trabalho da empresa na área
de medições de pesquisa. O sistema
atua em 11 países com medições de
audiência comercial e residencial. No

Brasil e na Espanha, por enquanto, é
feita apenas a medição residencial. O
serviço funciona com o auxílio de um
software proprietário instalado em com-
putadores de um grupo de internautas
que representa a população domiciliar
com acesso à web. Dessa maneira, a
empresa detalha o comportamento
dos usuários do meio digital.

O modelo de trabalho consiste
no grande rigor da escolha dos inter-
nautas estudados. Primeiro acontece
uma entrevista por telefone, a partir
de um questionário bastante abran-
gente. Ainda nessa fase são usados
recursos para que seja garantida a
aleatoridade das fontes, que são fa-
mílias monitoradas por um software
da Nielsen//NetRatings. Cada pessoa,
tem um login diferenciado e dá para

Daina Ruttul, da Ipsos-Marplan: auditoria é
pós-venda; pesquisas criam estratégias

acompanhar passo-a-passo cada ação
do internauta. A informação vai direto
para a Califórnia, na central da empresa,
e depois é organizada.

O cruzamento dessas informações

Alcance Web Site: Porcentagem de visitan-

tes únicos que acessaram o canal no mês. O

cálculo é feito a partir dos visitantes únicos

do Web Site.

Alcance Auditados IMD: Porcentagem de

visitantes únicos que acessaram o canal no

mês. O cálculo inclui todos os auditados

pelo IMD.

Cookie: Arquivo armazenado no disco rígido e

utilizado para identificar o computador ou as

preferências do seu usuário para um computador

remoto. Os cookies são usados com freqüência

para identificar visitantes em web sites e ainda

para exibir páginas personalizadas.

Frame: região que uma página html pode ter

(em geral duas ou três), sendo cada uma delas

constituída por um documento diferente. Nem

sempre uma pagina contém frames.

HTML: sigla de Hyper Text Markup Language

(ou Linguagem de Marcação de Hipertexto).

É a linguagem utilizada para criar páginas na

Internet. Esses códigos podem ser interpreta-

dos pelos navegadores para exibir as páginas

da Web.

Login: Identificação de um usuário perante um

computador. Fazer o login é o ato de dar a sua

identificação de usuário ao computador.

Latência: Tempo que uma unidade de infor-

mação leva para percorrer um dado meio de

comunicação. Na prática, tempo que uma peça

publicitária leva para aparecer em uma página,

após ser solicitada ao servidor.

Páginas por usuário: Número de páginas

acessadas por cada usuário.

Páginas por visita: Número de páginas aces-

sadas por visita.

Pop-up: São mensagens publicitárias exibidas em

janelas secundárias que se abrem sobrepondo

a tela principal do browser. Muito utilizadas

para promoção ou recados rápidos.

Spam: Mensagem comercial indesejada, enviada

a alguém por e-mail sem a sua solicitação

expressa.

Time Spending ou Duração da visita: Período

de tempo que o usuário fica navegando em

um web site.

Tag: São estruturas de marcação que consistem

em breves instruções, tendo uma marca de

início e outra de fim. Há uma tendência nos

dias atuais para se usar as fags apenas como

delimitadores de estilo e/ou conteúdo, tanto

em linguagem HTML quanto em XML.

Unique visitor: Pessoa com um único endereço

IP que entra no site. Se ele voltar a acessar o

site no mesmo dia, essa nova visita não é con-

tada. O problema técnico deste índice ocorre

quando diversas pessoas acessam o site por

meio de um servidor proxy, bastante comum

em empresas, quando apenas um visitante é

computado.

URL (Uniform Resource Locator): Localizador

que permite identificar e acessar um serviço

na web. Uma URL consiste geralmente em

quatro partes: protocolo, servidor (ou domínio),

caminho e nome do arquivo. Na prática, é o

endereço de um site na intenet.

Visita: Uma visita constitui a atividade de

um indivíduo específico num site na web.

Geralmente conta-se como uma nova visita

se o indivíduo em questão esteve afastado

do site por um período igual ou superior a

30 minutos.

Visitas por usuário: Número de visitas por

usuário.

Visitas por Repeat User: Número de visitas

por Repeat User (usuários que fizeram mais

de uma visita).



Páginas na internet

Revistas digitais são opção para editoras

Revista digital da Pernambucanas: simulação
de virar páginas enriquece leitura na web

Cresce o número de editoras que
publicam na internet suas revistas
iguais à versão impressa, com anúncios
e também simulando o movimento de
virar a página. Para transformar os
arquivos PDF em uma revista virtual
é preciso um software especial. No
Brasil, três empresas criaram soluções
que, além de colocar a publicação na
web, fazem uma série de análises e
relatórios de visitação, que permitem
saber quem acessou as páginas, quanto
tempo demorou em cada uma, entre
outras funções.

O Tinta Digital é um conceito criado
pela Idéia Valley, empresa sediada em
Petrópolis, Rio de Janeiro, que congrega
três ferramentas, o FlipSuite, programa
para digitalizar e criar o movimento de
virar página, o FlipTrack, que gera os
relatórios e informações sobre visita-
ção, e o FlipBox, módulo que monta
a publicação na internet. Segundo
Ricardo Vieira, gerente de Marketing
da Idéia Valley, o sistema permite saber
o comportamento do leitor durante sua
visitação. "Não é apenas saber quem
lê, mas como ele lê a revista, quanto
tempo ele leva numa página e se uma
seção da revista é pouco lida", explica.
Para Vieira, a versão digital permite
correções na estrutura da publicação
por conta da interatividade com o leitor.

Usam o FlipSuite atualmente os jornais
do grupo Diários Associados, O Dia, do
Rio de Janeiro, e o grupo IT Media.

O cViewer, criado pela empresa
paulista ContentStuff, passou por
uma reformulação e sua nova versão,
lançada a dois meses, também per-
mite virar virtualmente as páginas de
revistas. "As publicações digitais são
um complemento para o impresso",
afirma Ricardo dos Santos, gerente
de desenvolvimento de conteúdo da
ContentStuff. Para ele, o modelo di-
gital não será o substituto da revista
impressa. O cViewer, segundo Santos,
está integrado ao site da publicação.
"Assim, o editor pode ter seu conteúdo

Revistas digitais simulam

movimento de virar páginas

e oferecem relatórios para

descobrir perfil do leitor

em dois formatos: em páginas HTML
ou como revista digital", explica. O
cViewer também tem ferramentas
de auditoria de visitação e é utilizado
pelas editoras Símbolo, Duetto, Grupo
JB, Manchete, Editora Três e também
pela ANER (Associação Nacional dos
Editores de Revistas).

A Digital Pages nasceu há três
anos "da necessidade de um cliente
ter uma revista digital que tivesse
uma navegação mais atraente", con-
ta Youssef Mourad, sócio-diretor da
empresa. Atendendo hoje clientes
como Editora Banas, ABA (Associa-
ção Brasileira de Anunciantes), Per-
nambucanas, Carrefour, Telemar e o
Governo Federal, Mourad acredita que

as revistas digitais trazem informações
importantes para o editor. "É muito
mais do que simplesmente verificar
a circulação, como o IVC pretende. É
entender como o leitor interage com a
publicação", comenta. Segundo ele, é
possível medir o alcance do conteúdo
editorial e comercial da revista ana-
lisando os relatórios fornecidos pelo
software. "É essa informação que o
editor precisa para atender melhor o
leitor", completa.

A Editora Abril optou por adquirir
o software da Zinio, empresa norte-
americana que publica digitalmente
75 revistas de diversos países, como
China, Espanha, Tailândia e Polônia.
Para Dave Zinmman, vice-presidente
sênior de operações e marketing da
Zinio, as revistas digitais oferecem uma
experiência mais agradável de leitura
na internet pois possuem ferramentas
de busca, links para sites, são recebidas
rapidamente e podem ser lidas on-line
ou off-line. "Elas oferecem, também,
um novo modelo de negócios para os
editores", conclui.

DIVULGAÇÃO/ZINIO



permite resultados extremamente ricos
para o mercado. "Dá para saber em de-
terminada faixa etária quem freqüenta
um site de turismo ou de música por
exemplo", explica Magalhães. Entre
os pontos estudados estão o uso da
internet, celular, computadores de mão
(conhecidos como PalmTops), etc. O
resultado desse trabalho é um produto
de grande interesse para todos. "É uma
forma de monitorar o crescimento da
rede", reforça. Atualmente, a pesquisa
monitora cerca de 6 mil pessoas somen-
te no Brasil. Há critérios rígidos quanto
ao tempo máximo de participação na
pesquisa (quatro anos) e, no caso de
quem não acessa regularmente, há o
descadastramento.

Daina Ruttul, diretora nacional da
Ipsos-Marplan, explica que a empresa
não atua em auditoria de sites, da mes-
ma maneira que o IBOPE/Netratings.

Os estudos Marplan fazem análise de
consumo e usos de serviços. Utilizando
o banco de dados, é feito o cruzamen-
to de todas as mídias em relação ao
consumo e ao comportamento. "Com
isso conseguimos ver os hábitos da
população cm relação a determinada
mídia", explica. Entre os dados obtidos
estão a freqüência, hábitos, tempo de
uso, tipo de acesso, forma de uso para
acesso, portal escolhido, site de nave-
gação e revistas e jornais acessados,
por exemplo.

Dá para saber em
determinada faixa etária

quem freqüenta um site de
turismo ou de música

O estudo cobre nove mercados
brasileiros, todos de regiões metro-
politanas. No consolidado de 2004,
o estudo chegou a 53 mil entrevistas
nas classes A, B, C, D e E. Desse total,
15.750 acessaram a Web (29,71%).
Como uma amostragem, isso indica a
faixa da população que usa internet.

"É um índice de penetração da
internet na população, mostrando
alguns dados fundamentais sobre o
comportamento do usuário", explica
Daina. O estudo permite um cruzamento
de dados qualitativos. O trabalho é
contínuo e atualizado e apresentado
trimestralmente, além do consolidado
anual. Na visão de Daina, a auditoria
é uma ação mais pós-venda. "Não
temos interesse nessa área, atuamos
no pré-venda, no desenvolvimento da
informação para estratégia de mídia",
conclui Daina Ruttul.

Text Box
Anúncio




