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Todos os profissionais que trabalham com publicidade e marketing no mundo sabem que 
estamos numa era de ruptura, em que os meios digitais como um todo estão revolucionando 
diversas áreas da nossa vida. Para esses profissionais, a maior revolução está em como as 
marcas se comunicam com os seus consumidores. 
 
Hoje, refletimos como uma empresa de tecnologia de ponta como o Google levou ao alcance 
de todos, principalmente das micro e pequenas empresas que nunca investiram em 
publicidade, um meio de encontrar os seus consumidores com uma verba adequada ao seu 
tamanho. Mas além da publicidade, outra ferramenta poderosa está ao alcance dessas 
empresas que são as métricas e estatísticas da navegação nos seus sites. 
 
O lançamento do Google Analytics em 2006 fez com que o mercado de métricas digitais em 
todo o mundo crescesse principalmente nas pequenas e médias empresas, pois além de 
gratuita, a ferramenta possui ótimos recursos. Ela é uma ferramenta que faz parte do grupo 
de ferramentas que chamamos de Web Analytics e que inclui soluções com recursos dos mais 
diversos, que atendem a empresas de todos os portes, como a Predicta, Webtrends, 
Omniture e Certifica, todas com características especiais que as tornam adequadas para 
diferentes tipos de negócios, sendo impossível imaginar qualquer tipo de site que não utilize 
pelo menos uma delas, apesar de que muitas grandes empresas ainda não as utilizam 
adequadamente. 
 
Falando um pouco das ferramentas, todos se lembram dos primeiros sites de internet que 
tinham aqueles reloginhos mostrando quantas pessoas haviam entrado no site. Na verdade, 
desde as estatísticas das primeiras versões do Webtrends (ferramenta que se tornou até 
sinônimo de métricas), essas ferramentas (incluindo o Webtrends) deram um salto evolutivo 
gigante sendo hoje muito mais poderosas. 
 
Hoje é possível, por exemplo, medir qualquer tipo de microinteração do usuário no site, saber 
informações completas da sua navegação e até, por exemplo, cruzar dados fornecidos por 
eles, como a idade, com a sua navegação, ou seja, é possível dizer o que os jovens, ou as 
mulheres fazem no site (se essa informação for dada pelo usuário). O que esperamos para o 
futuro é que essas ferramentas evoluam ainda mais e passem a ser ponto crucial na 
estratégia de CRM das empresas. 
 
Como qualquer tipo de medição, temos sempre que tomar cuidado para não acharmos que 
elas resolvem todos os problemas. Existem diversas métricas disponíveis e, para cada uma 
delas, é importante analisar quais os seus pontos fortes e fracos e, principalmente, qual a sua 
utilidade. 
 
As ferramentas de Web Analytics são cruciais para achar tendências e indicar pontos de 
melhoria na experiência do usuário do seu site. Elas permitem pesquisar o seu consumidor 
sem aborrecê-lo e, o que é melhor, com respostas extremamente confiáveis. Você não 
precisa perguntar para o seu usuário, por exemplo, o que ele veio fazer no site, afinal você 
pode monitorar o que ele realmente foi fazer e o que é melhor, pode fazer isso com 100% 
das pessoas, não precisando confiar na opinião de amostras que nem sempre são totalmente 
aleatórias. 
 
Ferramentas de Web Analytics, quando instaladas corretamente, tornam-se ótimas 
ferramentas de inteligência para negócios digitais. Muitas vezes essa análise de tendência é 
um ativo importante para a tomada de decisões estratégicas. 
 
Por outro lado, elas possuem como ponto fraco a deficiência de identificar usuários únicos, 
pois aqueles que apagam os registros do site das suas máquinas (cookies) com frequência, 
são identificados como novos usuários. Além disso, elas não são a melhor solução quando 
precisamos comparar os nossos resultados com os de concorrentes diretos, já que não 
podemos instalar uma ferramenta dessas no site deles. 



 
Para quem tiver interesse sobre o assunto, foi criado pelo papa das métricas, o americano 
Eric T. Peterson, um encontro de profissionais da área que se chama Web Analytics 
Wednesday (WAW) que rapidamente tornou-se um evento social para a discussão de 
métricas digitais em todo o mundo. Hoje, os encontros acontecem, simultaneamente, em 
países como EUA, Escócia, Canadá, Alemanha, França, Japão e aqui no Brasil – em São Paulo 
e no Rio de Janeiro –, contando com a participação de mais de 700 profissionais. Informações 
para a participação nesses eventos podem ser obtidas no site: www.metricasbrasil.com.br, 
onde é possível inclusive encontrar uma versão gratuita do e-book “Web Analytics Uma visão 
brasileira”, escrito por profissionais brasileiros e que está indo para a sua 2ª edição.  
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