
Planejamento em Tecnologia é importante para sua marca? 
 
Atualmente fala-se muito na importância da Internet como meio de comunicação. É inegável 
que essa mídia ganha a cada minuto mais e mais importância para as agências e anunciantes. 
 
Segundo dados de pesquisa do IBOPE, o Brasil tem mais de 21 milhões de usuários 
residenciais ativos, e diariamente ganha novos usuários dispostos a interagir com sua marca, e 
o mais importante, adquirir produtos via web. Nos últimos meses os sites de e-commerce 
registraram 12,2 milhões de usuários que acessam portais desse gênero.  
 
O grande desafio para os anunciantes é entender por onde o internauta impactado pela sua 
campanha navegou, o que o fez clicar naquele determinado momento, visitar o hotsite e qual 
foi o seu comportamento em contato com a sua marca. 
 
Gerenciando diversas campanhas na Unica, já vivenciei os mais diferentes objetivos e 
solicitações de agências quanto a uma campanha, e posso dizer que sem um bom 
planejamento inicial e uma plataforma DE MIDIA que permita extrair o que existe de mais 
avançado e inovador em termos de gerenciamento e captação de dados, sua estratégia de 
campanha pode estar fadada ao fracasso. 
 
O planejamento é muito importante, pois é fundamental determinar o que, como, quando e o 
mais importante de tudo, como essas informações serão utilizadas para os próximos 
planejamentos de campanha. 
 
Uma boa plataforma de gerenciamento de campanha (Atlas Media Console) ou, mesmo o 
popular Adserver, deve mesclar informações básicas de campanhas com analises avançadas 
como alcance e freqüência por site, sobreposição de sites e otimização criativa.  
 
Além disso, também é possível obter, por exemplo: de qual parte do país ou região vem sua 
demanda, analisar taxa de abandono durante o processo de cadastro; entender de fato o real 
interesse do seu cliente, determinar qual site está gerando mais conversão com menor custo; 
cruzar informações de search e busca orgânica; e atualmente cruzar com dados de mídia off-
line.  Mas o que esse volume de informações pode oferecer na prática?  
 
Como exemplo, em uma campanha de lançamento de um automóvel, o hotsite que estava 
divinamente perfeito em layout, não era funcional na sua mecânica de agendamento de test-
drive, e após analisarmos esse gargalo no hotsite, sugerimos para a agência uma alteração na 
mecânica desse processo. Esta simples atitude, baseada em dados reais, dobrou o número 
mensal de agendamentos de Test-drive sem ter gerado nenhum custo extra ao nosso cliente. 
 
Tudo isso já está ao alcance das agências e anunciantes que trabalham com as ferramentas 
tecnológicas de empresas como a Unica, bastando apenas saber se sua empresa está pronta 
para interpretar esses dados e que decisões tomar na seqüência.  
 
Potencializar a veiculação na internet através de otimizações e rapidez nas mudanças, já é 
uma necessidade básica de qualquer estratégia de comunicação. Quanto antes em ação, 
melhor para você. Melhor para seus resultados. 
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