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Medir e interpretar os movimentos na rede em benefício do negócio 
 
Com a possibilidade de se medir audiência e comportamento na internet, as mídias sociais 
ganham cada vez mais espaço nas campanhas de comunicação e marketing, contribuindo para 
a consolidação de marcas e fidelização de clientes. 
 
Apesar de ainda não ser o principal, o investimento em 
mídia on-line tem crescido consideravelmente nos últimos 
anos e, à medida que a tecnologia avança, tende a se 
tornar prioritário, impulsionando cada vez mais o mercado 
para a convergência dos meios. 
 
Como se tornar evidente e atingir o público esperado em 
uma mídia com infinitas possibilidades de navegação, 
conhecida pela interatividade, é a pergunta da vez. 
Especialistas afirmam que, quando há objetivo e 
estratégias traçados para as mídias on-line, o investimento 
é mais que necessário. A justificativa é a aplicação dos 
conceitos de behavioral targeting, utilizados nos 
parâmetros de mensuração das ações na internet. Ao 
contrário dos utilizados pela televisão, como o famoso GRP (Gross Rating Points) ou pontos de 
audiência bruta, este novo conceito permite analisar o comportamento do usuário no site e 
também nas mídias sociais. 
 
O behavioral targeting é baseado em sofisticados cálculos e modelos matemáticos, que cruzam 
digitalmente informações que o consumidor digital oferece ao se cadastrar no banco de dados 
da empresa com seu comportamento on-line. E isso tudo pode ser feito no momento exato que 
uma campanha publicitária está no ar, por exemplo. 
 
“Temos que enaltecer os mecanismos de mensuração como ferramentas fundamentais, 
ajudando-nos a conscientizar nossos clientes”, afirma Luís Guilherme Silvarolli, diretor de 
Planejamento e sócio-diretor da agência Sunset. Segundo ele, os relatórios são baseados em 
dados sólidos e profundos a respeito dos hábitos dos consumidores. “Já ultrapassamos o 
tempo do site bonitinho cheio de ‘pisca e pula’. Agora a internet é um negócio levado a sério, 
com estudos detalhados e estratégias para posicionamento de marca”, explica. “Com a 
implantação dessa cultura de mensuração de retorno de investimento na área de comunicação, 
fica mais fácil o profissional ser levado a sério e pedir mais verba para a área”, reforça Diego 
Senise, analista pleno de Planejamento na AgênciaClick Isobar. 
 
Sites bonitos dão lugar a estudos detalhados e estratégias para posicionar marcas 
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Essa confiança e credibilidade que a internet e, consequentemente, 
as mídias sociais têm conquistado é visível e extremamente 
necessária, segundo os especialistas. Isso porque, mesmo não 
querendo estar presentes ou fazer parte delas, as empresas já estão 
nas redes sociais. E ignorá-las pode ser um tiro no próprio pé. “Há 
companhias que gastam milhões de dólares nas mídias de massa 
para dizer ao consumidor que ele é importante, mas quando o 
consumidor precisa dele, num canal como o Twitter, é ignorado. O 
custo disso será altíssimo”, alerta Alessandro Barbosa Lima, CEO da 
E.life, empresa brasileira líder na América Latina em inteligência de 
mercado e gestão do relacionamento 2.0 nas redes sociais. Cada vez 
mais as mídias sociais como o Facebook tornam-se plataformas onde 
o usuário passa boa parte do seu tempo — e as empresas precisam 
tirar proveito dessa disponibilidade das pessoas, gerando ações 
criativas e pertinentes que encantem este usuário. E participar das 

redes não significa tentar controlá-las, alerta ainda o sócio diretor da agência Sunset. “As 
empresas precisam aprender a atuar de forma mais passiva. As mídias sociais são 
democráticas e as pessoas normalmente não gostam de autoritarismo, imposição e 
intromissão neste ambiente”, orienta. 
 
Redes sociais versus marketing 
 
Mas será que há alguma fórmula secreta para não fazer feio nas redes sociais e conquistar 
fielmente o cliente? De acordo com Lima, CEO da E.life, existem várias maneiras de abordar o 
‘problema’ de transformar aqueles milhares de posts/tweets em insights para as empresas que 
recorrem às mídias sociais. É claro, essa é uma das tarefas mais trabalhosas, principalmente 
quando falamos de páginas como a da Coca-Cola, que no Facebook tem nada mais de 19 
milhões de ‘fãs’. “As redes sociais são fenômenos que se estabelecem on-line a partir de 
plataformas criadas para este fim, como Facebook, Orkut, Twitter. Porém, reproduzem os 
laços fortes e fracos que estabelecemos, não só na internet, mas principalmente fora dela”, 
explica Lima. “Esses laços são gerados entre pessoas (amigos do Orkut, por exemplo ou 
pessoas que seguimos no Twitter), entre pessoas e objetos sociais (eu curto uma página do 
Facebook) ou entre objetos sociais (como blogs que trocam links entre si ou um blog que 
remeta para um vídeo no YouTube)”, exemplifica. 
 

Ainda segundo Lima, essas redes são ambientes livres e, portanto, 
os consumidores estabelecem as ligações que acharem convenientes. 
Podem ser estimuladas; mas, no final, é o consumidor quem decide 
se quer estabelecer a ligação ou não. “Dizemos, aqui na E.life, que os 
consumidores são nossos maiores analistas, pois ao ‘linkar’, seguir, 
curtir, comentar, ‘favoritar’, ver ou estabelecer qualquer tipo de 
ligação com pessoas ou objetos nas redes sociais, ele está indicando 
o que considerou mais importante para ele. O acúmulo dessas 
ligações coletivas nos indica, não apenas os perfis mais populares 
(no sentido de terem maior visibilidade), mas os nós de redes (posts 
mais comentados, tweets mais retuitados) mais utilizados. Indica o 
que deve ser olhado com maior dedicação e profundidade, pois já foi 
eleito como mais importante pela inteligência coletiva das redes 
sociais”, comenta. 
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Movimentação estratégica 
 
E como fazer para usar os consumidores como extensão do 
marketing da empresa? Ou seja, como fontes de pesquisas, 
disseminação de conteúdos, de campanhas ou discursos da marca? 
Para Silvarolli, da Sunset, essa é a pergunta que não para de 
borbulhar nas reuniões estratégicas de qualquer agência. “Sem 
dúvida as mídias sociais são excelentes ferramentas de pesquisas e 
controle de resultados de campanhas. Primeiramente vejo dois 
conceitos a serem analisados, quando monitoramos marcas ou ações 
nas mídias sociais: Potencial Social do usuário, que é o poder de 
disseminação de alguém que você quer engajar em uma campanha 
ou que está falando de sua marca. KPIs (key performance indicators) 
como total de folowers, retwitts, posts lidos e comentados são 
indicadores para definir quem é um potencial formador de opinião 
sobre sua marca. A outra métrica importante é o contexto da 
mensagem que essas pessoas estão disseminando sobre sua marca. 
Avaliar a qualidade da mensagem que está sendo falada e quão relevante ela é para sua 
marca e para quem está recebendo, é tão importante quanto o poder de disseminação do 
usuário. 
 
As empresas se preocupam em estar presentes nas redes sociais, mas não sabem 
como 
 
Para esse critério, costumamos definir KPIs como mensagens positivas versus negativas e 
mensagens que ‘respiram’ diretamente o DNA da marca”, avisa. 
 
Existem inúmeras ferramentas de mercado que ajudam a acompanhar e analisar a presença 
das marcas na internet seja em mídias sociais (como Twitter e Facebook), blogs, redes virais 
(Youtube, Flickr), redes comerciais (Mercado Livre, Buscapé), imprensa on-line, buscadores e 
até ambientes informais. Delas, é possível extrair informações para mensurar indicadores 
como: Índice de Satisfação, Índice de Atividade (positiva ou negativa), Índice de Saudabilidade 
Social, Índice de Interesse (positivo ou negativo), Relação de evangelizadores e agressores, 
Avaliações temáticas, Avaliações qualitativas e Linha do tempo. “Dependendo do objetivo da 
ação on-line desenvolvida (venda, branding, ativação) determinados indicadores ganham 
maior importância. De forma geral, juntos, nos fornecem um raio-x de como a comunidade 
está lidando com a marca no mundo on-line”, explica Marlon Souza, da agência Morphy, de 
Blumenau. Vale reforçar que, antes de iniciar nas redes sociais, é preciso ter um objetivo 
traçado para esta ação. “Qualquer ‘método de prateleira’ para mensuração de redes sociais 
deve ser olhado com desconfiança. Cada categoria tem sua particularidade. 
 
Cada empresa tem um objetivo diferente. Cada rede social tem suas próprias métricas. Cada 
empresa precisa entender como os resultados on-line contribuem para seu negócio. A cada 
semana surge uma nova fórmula que vai ‘revolucionar’ a mensuração de redes sociais. Não 
acredite nelas. Pense na melhor lógica de mensuração para o contexto da sua empresa”, 
atesta Senise, analista da Retranca. “Mensuração sem base são apenas dados sem 
informação”, resume. 
 
ALÉM DOS RETWEETS 
 
Definir o papel estratégico das ações realizadas nas redes sociais é prioritário, antes de iniciar 
qualquer investimento nas mídias on-line, afirma Mitsuru Higuchi Yanaze, professor doutor 
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Titular da Escola de Comunicações e Artes (ECA) da Universidade de São Paulo (USP), nos 
cursos de graduação e pós-graduação. 
 
“As empresas estão preocupadas em estar presentes nas redes sociais, mas não sabem como. 
Quando se define o papel estratégico das ações nestas mídias é possível fazer uma leitura 
mais adequada e tirar conclusões para medir o retorno de investimentos. Sem isso, serão só 
dados. 
 
Yanaze, que também é consultor de empresas na área, está na fase de finalização de um novo 
estudo específico de mensuração de ações nas redes sociais, baseado em três indicadores de 
pesquisa: Aderência, Público Ponderado Atingido e Índice de Ativação. “Os públicos são 
classificados por pesos, dependendo da ação que a empresa está promovendo naquele 
momento nas redes sociais. Estes pesos ainda levam em consideração a compatibilidade, a 
quantidade de seguidores, os retweets positivos e o público calibrado. Por fim, o estudo 
utilizará o indicador de Índice de Ativação, que mede o quanto aquele conteúdo postado serve 
de base para as mídias sociais. “O uso desses indicadores mostra que, na mensuração, não 
devemos apenas levar em consideração os retweets de uma pessoa”, alerta. 
 
Fonte: Portal Negócios da Comunicação, 2011. [Portal]. Disponível em: 
<http://portaldacomunicacao.uol.com.br>. Acesso em: 18 fev. 2011.  


