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O processo por trás do desenvolvimento de campanhas ou ações de marketing vai muito além 

das peças que vemos em veiculação. Há um trabalho enorme e complexo no planejamento, 

produção e desenvolvimento. No mercado publicitário online a complexidade aumenta ainda 

mais, dadas as possibilidades tecnológicas e interativas inerentes ao meio. 

  

Esse potencial interativo do meio digital também abre muitas possibilidades de entendimento 

do consumidor através de métricas e medições em detalhes, como a visualização do alcance, 

frequência, comportamento do target, pontos de usabilidade do site, entre outros. 

  

No meio disso tudo, no entanto, mais importante do que apenas navegar num mar de métricas 

é saber escolher indicadores que mostrem os bons resultados e as próximas direções. 

  

Pescando os dados certos 

 

Planejadores online precisam estar por dentro da campanha desde a fase do briefing, pois é 

nela que são definidos os Key Performance Indicators da ação, ponto também onde teremos a 

informação das análises necessárias e os pontos de conversão dentro do site (a venda de um 

produto online, o engajamento do target, o compartilhamento de conteúdo, o preenchimento 

de um cadastro etc). É a partir dessas informações que todo o planejamento de métricas é 

montado (sim, temos um planejamento dentro de outro!). 

  

Sempre visando que as ações entrem no ar sendo corretamente medidas e com métricas 

objetivas e úteis, os pontos de medição devem estar bem arquitetados e claros para que não 

seja tarde demais para a mensuração do sucesso da ação. Além disso, a escolha das 

ferramentas de Web Analytics e AdServer que mais se encaixem com a necessidade também é 

crucial para que a implementação seja feita corretamente. 

  

É como pensarmos em uma pesquisa de mercado: não podemos simplesmente deixar as 

pessoas na rua perguntando quais os produtos as pessoas compram. Temos que elaborar a 

metodologia e desenvolver as perguntas certas. 

  

Isto é, sem o planejamento de métricas, muitas vezes as campanhas ficam “míopes” e sem a 

possibilidade de correção do direcionamento e da estratégia, em que podemos visualizar dados 

que não são reais e que podem colocar em risco o andamento dessas ações, interferindo nos 

resultados gerais e no retorno do Investimento (o famoso ROI). Por isso, saber medir não 

deixa de ser saber planejar! 

  

Fonte: Propmark, São Paulo, 5 set. 2011, p. 14. 
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