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marketing digital é a bola da vez, 
com investimentos crescentes a 
índices na casa dos dois dígitos 

anuais. Porém, diferentemente das cele-
bridades em alta, o anunciante das plata-
formas online não se contenta em apenas 
ser visto. É preciso saber se sua visibilida-
de atingiu e impactou seu público-alvo, se 
gerou aderência e fidelidade à marca, se 
rendeu novos cadastros ou, no caso de ser-
viços de venda, se efetivamente motivou 
uma compra. Na medida em que se investe 
mais, tanto mais se fala sobre a necessida-
de de saber do retorno do montante de for-
ma rápida e com precisão. E também de se 
pagar pela mídia digital de acordo com as 
metas alcançadas. 

É por isso que a importância da medição 
e resultados cresce tanto quanto as próprias 
ações em marketing digital. As ferramen-
tas proliferam e novas soluções surgem, 
adequando-se a cada necessidade do clien-
te. Não basta mais apenas quantificar os 

clicks, é preciso saber o resultado pratica-
mente no real time de uma campanha, com 
a vantagem de poder corrigir o curso de 
algo que não vai bem, ou até ajustar a oferta 
diante de uma demanda além do previsto. E 
os sistemas de métricas seguem ainda mais 
requisitados para se saber dos resultados 
nas diversas formas de atuação no digital, 
como links patrocinados, e-mail marketing, 
mídia display e comparadores de preços. 0 
IAB Brasil, ao considerar somente os seg-
mentos de search e mídia display, estima 
que os investimentos em publicidade online 
devam crescer quase 40% neste ano, atin-
gindo R$ 4,6 bilhões, 

Mais recentemente, as redes sociais e a 
possibilidade de segmentação de mídia por 
target nas AdNetworks só acrescentaram 
mais opções ao leque. E na hora de se somar 
as impressões obtidas por um anúncio, não 
se pode esquecer que o cliente já sofreu im-
pacto por meios diferentes antes de se rela-
cionar com a empresa. Neste contexto, gerar 

interatividade entre fãs de uma marca pode 
ser tão importante quanto às vendas que 
são convertidas num site de e-commerce. 
As empresas pontocom de um modo geral já 
investem a maior parte de seus budgets nes-
sa modalidade de marketing, com foco em 
desempenho, mas mesmo elas, num cená-
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rio de acirrada competitividade, começam a 
ter a necessidade de se diferenciar entre si, 
e é aí que um trabalho de marca também se 
faz necessário. 

Para Thiago Bacchin, CEO da Cadastra, 
o marketing de performance diz respeito 
a iniciativas que trazem um alto nível de 
ROI (return on investment) e receitas, alta 
rentabilidade e maior volume de vendas. 
Ele diz que a preocupação com o desempe-
nho é o que deve liderar o planejamento do 
marketing digital. "Mas tudo depende logi-
camente do tipo de negócio, se é produto 
ou serviço", diz ele, lembrando que muitas 
vezes a agência é contratada também para 
privilegiar o branding. Ele cita o exemplo 
de um cliente da Cadastra como a L'Oréal, 
que requer serviços de SEO, link patrocina-
do, sem vender nenhum produto online: "O 
interesse é associar a marca com as suas 
soluções; por exemplo, o xampu adequado 
para cada tipo de cabelo tem de surgir nas 
primeiras posições em uma busca de resul-
tados, para atrair visitantes", explica Bac-
chin, para quem a performance é que deve 

orientar todo o trabalho, e não o contrário. 
Para Rodrigo Genovese, country mana-

ger da Zanox, a principal tendência em 
marketing de performance está no fato da 
CPA já ser usada como parte importante 
na receita de anunciantes. "Na Europa, re-
presenta entre de 30% e 40% de receita e 
com alguns clientes no Brasil já representa 
20% do faturamento", diz o líder da empre-
sa que atua há pouco mais de um ano no 
Brasil. 

Marcelo Tripoli, CEO da iThink, vê o 
market ing de performance evoluindo já 
a part ir de sua conceituação, uma vez 
que sempre esteve relacionado mais a 
um anuncian te varejista: "Hoje, também 
para a const rução de marcas exigem-se 
planos de mídia com métricas de enga-
jamento na própria mídia — antes, CPM 
(custo por mil) e CPR (custo por rating) 
eram secundár ios . E quase tudo agora 
passa a ser performance." 

Ele se lembra de como o Facebook aca-
bou se t ransmutando de mídia social para 
mídia de performance. Para Tripoli, essa 

nova realidade fez com que as agências 
tivessem de aprender a trabalhar mais a 
marca e menos o varejo, destacando dois 
tipos de trabalho por desempenho no FB: 
o trabalho da marca em si, onde se busca 
crescer o número de fãs, e o trabalho de 
mídia, com anúncios, já negociados por vo-
lume de impressões. Segundo Marcelo Tri-
poli, o desafio é comparar as métricas com 
as do off-line, e cita um case da agência 
desenvolvido para a Johnson & Johnson, 
cliente para o qual criou um canal dentro 
do portal Terra, com conteúdo editorial. "A 
métrica de análise utilizada não foi a de 
display, mas sim, fez-se uma compra por 
tráfego, onde a medida de negociação foi 
a garantia de pageviews e unique-visitors", 
explica Tripoli. 
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Valor na caixa de entrada 
Para quem atua exclusivamente com e-mail 
marketing, a análise do desempenho é cru-
cial para o andamento do negócio. Louis 
Bucciarelli, da Return Path, explica que a 
compra dos seus clientes dá-se por alcance 
e que a esmagadora maioria das empresas 
da área veem um bom ROI na modalidade, 
uma área cujo primeiro desafio é passar 
pela validação via política de boas práticas. 
O respeito ao usuário é crucial e, vencida a 
barreira pelo opt-in, há que se fazer com que 
o internauta tenha a melhor experiência 
possível, seja em desktops ou nos disposi-
tivos móveis. Aqui, as medições de resul-
tado são imediatamente possíveis, desde a 
qualidade do envio até o resultado de cada 
campanha: "E-mail é uma peça-chave", de-
fine o proprietário da Return Path que, no 
entanto, descarta seu uso como canal bara-
to. "Para fazer benfeito, é preciso investir, 
ter segmentação de base, o que exige um 

trabalho apurado", argumenta. 
"Em mídia social, também se deve medir 

o retorno", diz Eric Daniel Pacini, CEO e só-
cio-fundador da Web Traffic, especializada 
em performance. Ao utilizar uma ferramen-
ta proprietária, desenvolvida in house em 
Java e aprimorada ano a ano, o executivo 
defende o cálculo de cada palavra anuncia-
da. E é possível uma análise não meramen-
te mecânica. Pacini cita como exemplo um 
case pitoresco. Contratado para monitorar 

o reconhecimento da marca Britney Spears 
para fins de um produto de entretenimento, 
o nome da artista espalhou-se pela mídia 
social por conta de uma fofoca, que nada 
tinha a ver com o que se propunha a anali-
sar, e daí foi possível diferenciar uma e ou-
tra citação. Segundo ele, é possível ter um 
KPI (key performance indicator, ou índice 
indicador de performance) para cada ação 
— muito embora nas ações de e-commerce e 
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comparadores de preço isto funcione mais. 
Ainda sobre redes sociais, o dirigente da 

Web Traffic destaca a aderência que certas 
marcas possuem, para as quais investimentos 
tanto em fãs quanto em anúncios geram ven-
das. "E curtir, sim, significa se informar sobre 
algo, o que muitas vezes leva a posts que ge-
ram ofertas, promoções e, consequentemente, 
vendas." Mesmo quando o uso da rede social 
se dá para colocar uma reclamação, o encami-
nhamento para o SAC da empresa já é percebi-
do como um ganho para a marca. 

O destaque para Fábio Rowinski, diretor 
de operações da iProspect e presidente do 
comitê de Search do IAB Brasil, é o quão 
amplo pode ser o campo a ser mensurado: 
desde as vendas propriamente ditas até os 
cadastros, acessos, visitas, ligações, pro-
postas de contrato, ou mesmo acessos ao 
chat da empresa anunciante. "A Fiat, por 
exemplo, também quer fazer performance, 
mas não vende carro online". Ele cita a mí-
dia display — banners, pop-ups etc. —, onde 

a tecnologia está promovendo fortes modi-
ficações, em especial com a capacidade de 
segmentação oferecida pelas ad networks. 
Outra possibilidade é o re-marketing, quan-
do é possível impactar novamente um clien-
te, que por algum motivo não efetivou uma 
compra online numa oportunidade anterior. 
Contudo, ainda é nos mecanismos de search 
que a iPropsect mais cresce. 

Como cases da agência, destacam-se os 
trabalhos para o cliente faculdade Anhembi-
-Morumbi, por exemplo, um crossing de link 
patrocinado com mídia display, para os cur-
sos a distância; para a Sky — "nosso caso 
mais ferramentalizado", elege Rowinski —, 
obteve-se um incremento de 100% em um 
ano, com o uso do Omniture. Ainda para 
Credicard, houve um aumento de exposição 
em ad network, com diminuição do custo por 
adesão, e aumento do número de propostas. 

De volta à marca 
Paulo Loeb, vice-presidente de agências do 
IAB Brasil e também sócio da Fbiz, percebe 
um movimento especial entre os clientes de 
performance, que dependem da web para 
fazer negócios: "Os que sempre fizeram 
performance estão agora também fazendo 
um trabalho de marca." Isto posto, coloca 
Loeb, clientes e agências têm o desafio de 
juntar em um mesmo mundo dois universos 
bastante complementares, sendo um volta-
do muito à análise e o outro, à inovação e 
criatividade. "Temos de reescrever e rein-
terpretar o que é criatividade, que antes era 
só ter boas ideias, mas agora ela passa a ser 
aplicada também à captação de clientes, à 
construção de regras de negócios." Ele diz 
ver na compra de mídia também grandes 
novas oportunidades, ante desafios que o 
setor ainda não domina. "A parte boa é que 
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as agências estão antenadas e o IAB é fonte 
de referência e a informação está aí sendo 
colocada para todo mundo, e com grande 
preocupação. Daí têm os comitês, e os indi-
cadores de como avalizar e rentabilizar." 

À frente da Havas Digital no Brasil, o 
diretor-geral André Zimmermann afirma 
haver uma preocupação grande com a ques-
tão de métricas: "As ferramentas utilizadas 
são centradas no usuário, analisando-se a 
atribuição dos canais, dando peso a cada 
um deles até a conversão." Segundo ele, ao 
final das contas, as ferramentas de medi-
ção são mesmo de planejamento, utilizadas 
ao longo das campanhas em andamento e 
também para as futuras. E ainda são ferra-
mentais de negociação, porque com elas é 
possível ter parâmetros a partir dos resulta-
dos, "para se ter a força dos descontos, por 
exemplo". Segundo Zimmermann, isso vale 
a todo o ecossistema da comunicação digi-
tal. "Antes, quando o investimento era me-
nor, de 3% das verbas, a atenção e cobrança 

"Hoje, para a construção de marcas, exige-se planos de 
mídia com métricas de engajamento na própria mídia. 
Antes, CPM e CPR eram secundários. Agora, tudo passa a 
ser performance" 
eram menores. Agora, com 15% ou 20% de 
atração dos investimentos e num crescendo, 
é preciso mostrar mais o resultado. Quanto 
maior a verba, maior a cobrança, decisão e 
a importância." E ainda o executivo chama 
a atenção para outro fator crucial que é o 
amadurecimento do cliente, já que quanto 
mais o anunciante conhece o meio, mais ele 
fica à vontade para poder cobrar, questionar 
e pedir a entrega de uma forma muito mais 
produtiva. "Estamos no tempo da cobrança 
por resultados tangíveis", diz. Como fatores 
novos no mercado, Zimmermann cita a for-

ça das ferramentas para busca de inventá-
rios em leilões para campanhas de perfor-
mance, e o novo uso do mobile, "algo que 
historicamente não era utilizado para fins 
de performance que passa a ser usado, com 
critérios para geração de resultado direto". 
Ele vê oportunidade para compra de mídia 
mobile com objetivos de performance, pois 
é onde há inventário sobrando, porque não 
há ainda gente suficiente comprando: "Ain-
da é uma grande oportunidade, com taxas 
de conversão que lembram o início da web, 
por não haver saturação". • 
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Text Box
Fonte: Proxxima, São Paulo, n. 41, p. 28-33, jul. 2012.




