
0 click continua
irrelevante, sabia?
Pesquisa da comScore confirma que click não significa eficácia

Anúncio na internet só funciona quando
é cucado, certo? Redondamente errado.
Pesquisa da comScore, empresa norte-
americana especializada na medição de
audiência na web, neste ano confirma
uma vez mais seus primeiros achados,
ocorridos originalmente em 2007: os ban-
ners têm o mesmo impacto quando não
são clicados. Na verdade, os internautas
que não clicam nas campanhas é que são
os maiores responsáveis pelas visitas e
pelo tráfego geral nos sites das categorias

As conclusões do estudo
quebram paradigmas ainda
hoje seguidos por anunciantes
e profissionais de mídia em
todo o mundo

e dos produtos anunciados online. No
mínimo, intrigante.

O estudo original da companhia cha-
mou-se Natural Born Clicker. Para espanto
de muitos, concluiu que o clique, na ver-
dade, do ponto de vista da eficácia técnica
da comunicação, é, de fato, irrelevante.
No mês passado, a comScore publicou os
resultados atualizados, pelos quais chegou
à conclusão de que o clique continua irre-
levante. Mas concluiu mais: o número de
clicadores natos, os doidões que gostam
dos banners, reduziu-se substancialmente
nestes dois anos que separam os dois estu-
dos: de 52% para 16%.

Esses 16% clicadores do levantamento
de 2009 são responsáveis por mais de 80%
dos cliques em banners na web. Ou seja,
uma porção realmente irrelevante dos
internautas é que parece ter nascido "clica-

dora". O resto, simplesmente não clica.
Os superdoidões, ou heavy clickers

(4%), respondem por 67% de todos os
cliques em campanhas de display ads
(fundamentalmente, banners em seus
diversos formatos).

Essas conclusões quebram um paradig-
ma que ainda hoje, apesar desses achados,
norteia não só a avaliação de eficácia da
mídia digital como todos os planos de mí-
dia online do mundo. Profissionais de mí-
dia e anunciantes crêem fervorosamente
que banner não clicado é dinheiro jogado
no lixo. Mas, segundo o estudo, essa não
passa de uma visão curta da realidade.

Nem por isso a comunicação online
deixa de ser eficaz, já que as campanhas na
web continuam respondendo pelo grande
movimento de tráfego nos sites de produ-
tos e marcas do mundo digital.

Preocupar-se em fazer o internauta
clicar imaginando que isso otimizará a
performance da campanha é gastar esfoço
com o objetivo errado, porque o aumento
de cliques não vai melhorar o resultado
final que se espera - seja de awarness da
marca, seja de relacionamento; seja pro-
mocional, seja estritamente de vendas.

Entre os achados da pesquisa está o fato
de que o público exposto à campanha e
que não clicou no banner permaneceu
cada vez mais acessando os portais das
marcas anunciantes até um mês depois de
sua veiculação. A taxa de cliques foi míni-
ma, mas o tráfego continuou crestefida,,
deu para entender?

Para ver o estudo completo entre no site
da comScore (www.comscore.com), pro-
cure a área de Presentations & Whitepa-
pers e encontre-o. É imperdível.
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