
Mensurar, Mensurar e Mensurar para acertar 

Não existe nenhuma outra forma inventada pelo homem para chegar a algum lugar, se não 
souber primeiro onde está. E por mais óbvio que isso possa parecer. Para muitos webmarketers 
isso ainda se constitui em mistério.  

Sem uma idéia clara do que desejamos e de onde estamos no momento. Como identificaremos o 
melhor caminho a ser trilhado até o nosso destino?  

Muitos websites “andam a esmo” na Internet, pois não sabem o motivo de seu insucesso. Criam 
novas e novas estratégias em busca do tão sonhado sucesso, mas esquecem de perguntar se a 
mesma é adequada. Ora, ora... Uma estratégia só estará correta, se você e a sua equipe souber 
exatamente onde está cada erro de concepção das alternativas vigentes adotadas. E isso somente 
se torna possível se você puder compreender a importância disso para o seu e-business.  

Diferente do marketing off-line, onde o feedback de qualquer esforço mercadológico só é possível 
com um bom tempo, paciência e muita pesquisa de mercado. No marketing on-line, todo ou pelo 
menos a maioria do trabalho se resume a solicitar ao seu webhosting o relatório do log analyser, 
que é um software que fica instalado no servidor web e que registra todos os dados que farão a 
diferença para o seu negócio ser administrado de forma adequada.  

Um relatório de um analisador de log chega a ter 100 páginas impressas. Ou seja, é mais 
informação do que precisa a sua “vã filosofia” . E por incrível que pareça, muitos webmarketers 
desconhecem completamente a existência dessa ferramenta, e em função disso apelam para a 
técnica mais conhecida e famosa da Internet: “Spray and Pray” (borrifar e rezar). Ou seja, criam 
o site, jogam o mesmo no mercado e depois ficam rezando para dar certo. É como diz Pareto: “Se 
alguma coisa tiver que dar errado: dará” .  

Como na preparação para uma partida de futebol, treinar antes do jogo, é fundamental, mas 
corrigir os erros durante a partida é vital. E mesmo assim, a maioria das empresas que entram na 
Internet, dedicam 100% dos seus esforços na criação do site, e muito pouco ou quase nenhum na 
sua adequação às necessidades e desejos dos seus e-clientes.  

E que tipo de informação pode ser retirada de um analisador de log? Além das tradicionais, como: 
page view, visitantes por sessão e únicos. Ele também te fornece o caminho percorrido no site em 
questão. Fundamental para descobrir como conduzir o seu visitante à página que você deseje que 
ele vá. Ainda se pode descobrir os links de referências, que são os endereços de páginas Web que 
apontam para o seu site, páginas que estão fora do seu website, mas que levam os internautas 
para você, ou melhor, para o seu site. É possível também saber qual a cidade, região ou país que 
deu origem a visita no seu site. Informação essa, fundamental para quem faz a gestão de um e-
commerce, que pode mensurar exatamente onde as suas práticas de webmarketing estão sendo 
mais eficientes, e a partir disso corrigir para o rumo almejado.  

Existe uma grande quantidade de informações disponíveis e esperando por você no analisador de 
log. E se conseguir descobrir exatamente em que lugar está e para onde quer ir. Chegar no lugar 
desejado será uma questão de tempo.  

Agora você já sabe: mensurar, mensurar e mensurar para acertar.  
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