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Se as marcas já estão certas 
de que estar no ambiente 

online é essencial, a discussão 
hoje é qual o retorno que os mi-
lhões investidos no meio digital 

o ROI das estratégias e campa-
nhas na web?

Os evangelizadores do tema 
-

são mais propensos a comprar o 
produto de uma marca amada 
que o de outra com a qual não 
tenham relações. Mas, qual a 
verba para construir a relação 
certa? E como medir se todos 
os seguidores no Twitter e todos 

-
almente potenciais consumido-
res apaixonados pelas marcas 
que curtem?

-
cida por suas ações digitais, se-

(os KPIs) delimitados por ela e 

-

exemplo, contabiliza quantos 
-

sa o custo para adquiri-los. 
Em janeiro, para homena-

balão” e encheu um balão para 
cada “curtir” que sua ação re-
cebesse. A campanha gerou 10 

pessoas. “O objetivo da comuni-
cação é sempre atingir pessoas 
que tenham a ver com a marca”, 

-

Brasil, durante palestra no Web 

passada, em São Paulo.
Segundo ela, encontrar a mé-

trica certa para analisar o valor 

uma busca do mercado publici-
tário no mundo todo. Por ora, 

-
tado direto não é aplicável”, diz.

Para Amadeu Porto Neto, ge-
-

redes sociais são para construir 
relacionamentos, e esses são 
imensuráveis. “Temos conceito 
de ROI da Revolução Industrial, 
mas estamos na era do conheci-
mento”, analisa. Neto, dentro de 
um ponto de vista conceitual, 
acredita que na internet o retor-

-

imediato. 

TUÍTES E DESCONTOS
Um dos mais recentes modelos 

-
ciais é a ação da American Ex-
press. A empresa lançou na últi-
ma semana uma ação integrada 

-
quare que vai dar descontos pa-
ra os usuários e portadores de 
cartões da bandeira desde que 
compartilhem mensagens citan-
do a companhia. A “Tweet your 
way to savings with American 

-
ra os descontos com a American 
Express) pede que os clientes 
sincronizem o cartão com as 

-
tes da promoção e aproveitem 
descontos.

-
de onde exista uma promoção, 
uma mensagem automática é 
enviada a ele. Pelo Twitter, o 

-
rican Express, retuitá-la com a 
hashtag inclusa e receber des-
contos de US$ 1 a US$ 20 no car-
tão de crédito. 

Algumas das empresas 
parceiras são Virgin Mobile, 

-
to, a ação está restrita apenas 
aos Estados Unidos, mas tem 
chamado a atenção. Além de ex-
por sua marca, a ação também 

-
gem para as empresas parceiras. 
“É uma campanha inovadora. A 
empresa está utilizando a rede 
social para movimentar o con-
sumo em determinadas catego-

-
nando Tassarini, ceo da MRM 
Brasil.

AUDIÊNCIA
-

tratégias aplicadas à web é pri-

-

para América Latina e Esta-

Ele discorda das métricas 

anunciantes, que importam 
-

dia tradicional e os aplicam ao 
digital. “É uma velha discussão 
na web, desde a época dos ban-
ners, quando os anunciantes 

cliques para medir o retorno. 
Mas e num outdoor? Alguém sa-
be medir qual o impacto exato 
de um outdoor?”, provocou.

Ele acredita ser necessário re-

adotar as que proporcionam lei-
tura qualitativa sobre as ações 

-
gundo a qual estar conectado 
a quem tem grande número de 
conexões é mais importante que 
estar ligado a quem tem poucas 
conexões.

No caso do aplicativo da Rede 
-
-

que mais trouxeram interações 

menos tinham conexões. 

dentro da dinâmica de uma re-
-

 
rios.

“Não escolhemos estar na 
internet, mas nossos consumi-

marcas nas redes sociais e pre-
cisamos desenvolver modelo de 

-

Social Agency.

Redes sociais precisam de 
novas métricas de audiência

Divulgação

Ação “Um like = Um balão” da Heineken no Facebook: 10 mil “likes” e 500 mil pessoas impactadas

Web 

ra detonarem. A convergência de dispositivos digitais 
misturou-se com os aparelhos que temos em nossas 
casas e agora a informação chega de qualquer jeito, 
mesmo que um governo tente bloquear a internet pa-
ra impedir que o mundo tome conhecimento de atro-
cidades. Estamos conectados, trocando informações 
e formando novas opiniões em um caldo global de 
pensamento. Como diria a conhecida frase de Victor 
Hugo: “Não há nada tão poderoso como uma ideia, 
cujo tempo chegou”. E atualmente, essas ideias são 
mais fortes ainda, pois ganham a proporção de uma 
multidão, unida através desses canais, buscando tor-
nar realidade seus desejos.

Somos todos indivíduos, tentando tornar esse mundo 
um lugar mais legal para se viver. Com mais felicidade, 
mais prosperidade, mais autoestima. Não queremos 
mais as marcas como ideias. Queremos marcas de 
mãos dadas. Que participam, que respondem, que cri-
ticam, que compartilham, que sabem contar histórias 
sobre si mesmas e sobre sua visão de mundo. Como 

-

Queremos nossas marcas assim. Onde as coisas acon-
tecem. Onde o mundo gira.

Marcas que conversam. Talking Brands!

A gente se lembra do carro que fomos para escola na 

calçamos no dia do primeiro beijo. A primeira viagem 
para o exterior e todas as coisas legais que compra-
mos. A loja em que conseguimos achar o presente do 
primeiro namorado(a) sério. Quando começamos a 

nos corpos de gente famosa, na TV e na rua. Nossa 
atitude e nossa história foram moldadas junto com 
essas lembranças.

Mas elas estavam lá, do outro lado, eram uma ideia 
na cabeça da gente, uma vontade de ser. Nunca fo-
mos realmente próximos, nunca pudemos perguntar 

apenas que as marcas mudassem e se parecessem 
mais com nós mesmos.

O século passou, o mundo mudou. Governos caem. 
Jovens vão para as ruas. O planeta pede socorro. A 
tecnologia permite-nos gritar juntos. E juntos somos 
mais e queremos nossas marcas lá, concordando ou 
discutindo, vivendo no mesmo mundo que a gente vi-
ve. Apoiando nossos ideais, nossas vidas.

Não importa mais os “canais” que escolhemos pa-
ra disseminar nossas ideias. Eles são muitos e estão 
disponíveis no bolso de cada indivíduo, aguardando 
uma boa causa para defenderem ou uma causa pa-
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E-commerce cresce 25% 
e fatura R$ 18,7 bi em 2011

O e-commerce brasileiro con-
tinua apresentando bons re-

sultados. De acordo com a e-bit, 
no ano passado o comércio ele-

-
bre 2010. Ao menos 32 milhões 
de consumidores compraram pe-
lo menos uma vez pela internet e 

 
Shoppers, elaborada pela e-bit 

 

Por outro lado, a redução na taxa
básica de juros poderá equilibrar
esse cenário”, declarou a consul-
toria em comunicado. A proje-
ção é que o e-commerce cresça

-

vendas do ano, são esperados R$

-
tou um balanço das compras
coletivas. Em 2011, o número de
pessoas que aderiram a essa mo-

em R$ 1,6 bilhão. As mulheres
-

dores que utilizam esse tipo de
serviço.                                   KG

-

valor agregado, principalmente 

pagamento proporcionadas pe-
las lojas. 

-
rias mais vendidas estão eletro-

-

De acordo com a e-bit, a con-
juntura econômica internacional 
não deve atrapalhar o desempe-
nho do setor, que deve continuar 
crescendo neste ano. “A crise na 

americana ainda estar se recupe-
-

tivo no crescimento econômico, 

I N T E R V A L O I N T E R V A L O I N T E
O cantor 

-

explica: “O grande sucesso está de volta, a promoção ‘Operação portas abertas’ Renault. 
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Text Box
Fonte: Propmark, São Paulo, 19 mar. 2012, p. 32.




