
Medir o Retorno sobre o Investimento (ROI) é uma 
exigência nas ações de comunicação. E não é diferente 
quando as campanhas ganham as redes sociais e o 
mobile. E isso está ocorrendo em uma velocidade cada 
vez maior. Mas o processo é o mesmo comparado às 
outras mídias? Por serem ferramentas relativamente 
novas no mercado brasileiro ainda não há métricas 
consolidadas. Existem entraves tecnológicos e uma visão 
levemente distorcida dos próprios resultados obtidos. 
Então, como medir o ROI nestes canais que ainda têm 
tanto potencial a ser explorado?

Proporcionar mensuração de 
uma ação é uma das funciona
lidades mais louváveis das redes 
sociais e de dispositivos mobile. Os 
próprios serviços disponíveis têm, 
em maior ou menor quantidade, 
vários instrumentos de medição 
e análise. Existem ainda dezenas 
de ferramentas complementares, 
gratuitas ou pagas, para auxiliar os 
profissionais do marketing neste 
trabalho. Porém, por se tratarem 
de canais relativamente novos, as 
métricas ainda não estão consoli
dadas e cada agência vem traçando 
seu caminho para medir o ROI. 
Acontece que o mercado brasileiro 
tem uma série de particularidades
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que devem ser levadas em conta, 
até mesmo quando se usa padrões 
internacionais de medição. Afinal, 
não basta medir, é preciso interpre
tar. "Nas redes sociais, as formas 
de interação e gosto pelo conteúdo 
publicado podem diferir do restante 
do mundo, portanto também de
vemos considerar que nem sempre 
o que dá certo nos Estados Unidos 
funciona aqui", explica Fernando 
Kanarski, coordenador de novas 
mídias da HouseCricket.

Outro obstáculo é a própria 
utilização do mobile e das redes 
sociais no país. Para Bernardo Ca- 
nedo, diretor executivo da DTM 
Marketing de Relacionamento, 
quando o assunto é mobile o Brasil 
ainda está distante do nível de uti
lização da Europa e Estados Unidos, 
o que reflete diretamente no ROI. 
"Primeiro pela penetração menor

de smartphones no país e segun
do pela má qualidade da internet 
móvel. Consequentemente, temos 
menos opções de relacionamento 
mobile, o que significa que as mé
tricas ainda não são as mesmas, 
apesar de os objetivos das ações 
serem iguais". No caso das redes 
sociais a história é outra: "por 
aqui, uma das maiores diferenças 
é a importância que o mercado dá 
para os 'likes' em detrimento de in
dicadores de engajamento, que em 
plataformas internacionais já têm 
seus algoritmos embutidos para 
acompanhamento das empresas".

Eduardo Soutello, sócio-di- 
retor de planejamento da elou, 
concorda que no caso de mobile 
o grande entrave ainda é a pene
tração do canal, mas acredita que 
quando o assunto é redes sociais o 
Brasil está alinhado com a visão in

ternacional das métricas. "Há algum 
tempo, durante discussões com co
legas do segmento, tomei contato 
com a #SMMStandards, uma inicia
tiva de padronização internacional 
da mensuração em redes sociais da 
qual fazem parte diversas entidades 
do setor ao redor do globo. Fiquei 
bastante contente ao perceber que 
já estamos bem alinhados com o 
que está sendo proposto ali, percep
ção compartilhada também pelos 
colegas do setor".

De fato, maturidade do setor 
conta e muito no momento de me
dição de ROI. Embora o Brasil tenha 
profissionais altamente qualificados, 
o mercado no geral ainda precisa 
amadurecer na própria utilização 
dessas mídias. "Virtualmente, po
demos medir tudo, mas temos que 
atribuir pesos corretos a cada um 
dos itens que estamos aferindo",

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



afirma Antonio Ferreira, diretor de 
mídia digital da Ogilvy. Para ele, os 
profissionais brasileiros precisam 
evoluir nos quesitos estratégia, 
tecnologia e definição de processos. 
"Em muitos casos a ação é plane
jada, executada e a mensuração é 
feita de forma simplista, na base do 
X% acessou, ou comprou ou cur
tiu". É uma análise muito imediata 
que despreza a riqueza verdadei
ra do que está acontecendo nos 
ambientes. Há uma oportunidade 
de conhecer cada vez mais quem 
interage com a marca, entender os 
diálogos que surgem neste ambien
te em que a troca com o consumidor 
é direta, onde ele opina, sugere, 
propõe melhorias nos produtos... 
"Enfim, nos mune de informações 
riquíssimas que custariam muito 
caro via pesquisa. Precisamos au
mentar a qualidade desta medição". 
Soutello também é da opinião de 
que a questão central é a experi
ência, pois falta analisar melhor o

relacionamento do usuário com a 
marca de forma individual. "Creio 
que muito mais que um desafio 
cultural, é uma questão de falta de 
'horas de voo', uma vez que o seg
mento ainda está se desenvolvendo 
e os profissionais dedicados a ele 
também. Além, é claro, dos desafios 
tecnológicos e de desenvolvimento 
que temos pela frente até conse
guirmos registrar e mensurar todos 
os aspectos do relacionamento com 
o usuário".

Para Larry Carlos, gestor de 
mídias digitais da BigFish Marke
ting de Relacionamento, o maior 
obstáculo no cálculo do ROI ainda 
é o déficit de ferramentas. "Se você 
precisa saber qual a percepção do 
seu cliente sobre a sua marca nas 
mídias sociais terá que contratar 
alguém para ficar o dia todo lendo 
comentários e menções, depois ta
bular tudo em um Excel para passar 
a um analista que fará a extração 
das informações".

"Curtir" é ROI?

Fenômeno da atualidade, o 
Faceboook é a menina dos olhos 
quando se fala em redes sociais. E 
não é a toa: segundo estudos da 
União Internacional das Telecomu
nicações, divulgado em 2012, das 
mais de 1 bilhão de pessoas que 
utilizam os serviços de redes sociais 
no mundo todo, nada menos que 
90% estão no Facebook. As mar
cas já sabem que precisam estar lá, 
porém, a dúvida que fica é como 
aferir os resultados nesta rede. Há 
quem veja como resultado positivo 
a quantidade de "curtir" das publi
cações e das fan pages e aí começa 
uma discussão, afinal, "curtir" pode 
ser considerado ROI?

Antonio Ferreira alerta: é pre
ciso cautela neste tipo de análise. 
O mais adequado é conceituar o 
"curtir" como ROE (Return on Enga- 
gement). "Consideramos um índice 
de engajamento com relação aos
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comentários e compartilhamento 
de conteúdo. Acredito que devemos 
tratar o 'curtir' mais como uma 
forma de endosso do consumidor 
do conteúdo e estreitamento na 
relação do que como retorno sobre 
o investimento propriamente dito". 
Da mesma opinião é Ricardo Pome- 
ranz, global chief digital oficcer da 
Rapp Brasil, porque para ele o clique 
em "curtir" nada mais é do que 
uma das atividades que compõem 
a matriz de engajamento. "Não é a 
única e em alguns casos não é nem 
mesmo a principal. Tudo depende 
do objetivo de negócios associado 
à ação de comunicação".

É obvio que uma grande quan
tidade de fãs ou comentários favo
ráveis é positivo para uma deter
minada marca ou empresa, mas, 
segundo Marcelo Sousa, diretor 
executivo da Marketdata, não é su
ficiente para quantificar o benefício 
financeiro. "Neste caso, podemos 
utilizar algumas metodologias ou

até modelos estatísticos que esti
mam a correlação entre o volume de 
posts ou fãs e as métricas financei
ras da empresa, como, por exemplo, 
faturamento ou volume de vendas. 
Com isso torna-se possível, natu
ralmente com uma determinada 
margem de erro, calcular o valor 
monetário de cada seguidor ou 
comentário nas redes".

Para Fernando Kanarski, a pa
lavra chaveéengajamento. "Infeliz
mente muitas marcas e profissionais 
acreditam que o 'curtir' é um fator 
de sucesso. Ter um milhão de se
guidores nada engajados pode ser 
a mesma coisa que estar em uma 
via bem localizada, onde passam 
milhões de pessoas, mas as pesso
as não entram no estabelecimento 
ou sequer sabem o que é vendido 
nele. No Facebook é importante 
chamar a atenção dos consumi
dores, torná-los parte do diálogo, 
entregar informações relevantes. 
Muito mais importante que medir

o número de seguidores é medir o 
número de usuários engajados". 0 
sócio da LeadPix, Claudio Just, vê 
o verdadeiro ROI bem distante do 
número de 'likes'. "O que importa é 
a porcentagem dos fãs que perma
necerão ativos, interagindo e tran
sitando entre os vários ambientes, 
inclusive as lojas do universo digital 
da marca".

Não há mesmo como taxar 
quantidades de "curtir" como 
ROI. Como bem salienta Eduardo 
Soutello, o ROI "puro" seria a 
venda ou pré-venda por meio das 
redes sociais, de forma que no 
final se possa extrair a razão entre 
os recursos obtidos com uma ação 
e os investimentos feitos. Porém, 
para o profissional, as redes sociais 
estão no meio do caminho entre a 
publicidade e o Marketing Direto, 
quando o assunto é o ROI. "É uma 
discussão prematura, mas que 
aponta para um caminho já conhe
cido pelo Marketing Direto desde
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suas origens: em última instância, 
é mesmo o engajamento que bus
camos e medimos. A venda é um 
de seus componentes". Bernardo 
Canedo também compartilha desta 
visão: é preciso lembrar que ROI é 
retorno financeiro. "No final das 
contas, para clientes sérios, o que 
importa é o bottom line - a estraté
gia é vencedora se for traduzida em 
mais resultado financeiro no final 
do período".

Para Larry Carlos, o "curtir" 
pode ser uma ótima forma de men
surar - tudo depende do objetivo 
da marca. Se a proposta é aproxi
mação com o cliente esta métrica 
é válida. Já para empresas que 
almejam unicamente promoção e 
lucro a única métrica eficiente é 
a quantidade de vendas e o nú
mero de pessoas que visualizaram 
a campanha. Já Fernando Adas, 
diretor de planejamento da Fine 
Marketing, vai além: "Considero 
o 'curtir' como ROI na etapa de

apresentação da marca ou oferta, 
porém, ele é incapaz de motivar as 
etapas posteriores de conquista e 
rentabilização de clientes".

Mobile - para cada 
objetivo uma mensuração

E como é feita a aferição de 
ROI em ações mobile? Marcelo 
Sousa explica que, de forma geral, 
a maneira de calcular o ROI é a 
mesma em qualquer canal, inclusive 
mobile. "O desafio é estabelecer o 
valor financeiro de cada page view 
ou click para a empresa ou imagem 
da marca, exceto quando se trata de 
ação de venda, mobile commerce. 
Neste caso sabemos exatamente o 
volume de negócios gerados por 
essa mídia, sendo o cálculo idêntico 
ao que sempre aplicamos em nos
sas campanhas de mala direta, por 
exemplo". Antonio Ferreira alerta 
para o fato de que o ponto central

da mensuração em mobile é o obje
tivo da campanha. "É possível esco
lher métricas como uso, visualização 
de páginas importantes ou vendas", 
concorda Fernando Kanarski.

Os índices utilizados para 
medição de resultados são bem 
parecidos com os utilizados para 
a web, ou seja, número de usuá
rios de um aplicativo, número de 
cliques, taxas de abertura, taxas 
de interação e de resposta, entre 
outros. "A diferença é que algumas 
características específicas têm que 
ser levadas em consideração na 
hora da aferição. A utilização de 
SMS ou live screen, por exemplo, 
eleva as taxas de abertura a índices 
completamente diferentes da web, 
98% no caso do SMS." A qualidade 
da conexão móvel também deve 
ser levada em consideração, assim 
como os dispositivos que compõem 
a base, já que podem atrapalhar 
consideravelmente a experiência 
do usuário, a qualidade da entrega
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e consequentemente as taxas de 
conversão.

Há agências que medem o ROI 
em mobile pelas mensagens lidas, 
como é o caso da Fine Marketing. 
Fernando Adas explica que a forma 
de medição depende do contexto 
da ação. Em ações de apresenta
ção a aferição é feita pelo número 
de mensagens lidas, já nas demais 
fases de conquista e rentabilização 
pelos retornos de repostas. Já a 
DTM Marketing de Relacionamento 
monitora downloads de aplicativos 
e sua utilização, cadastros captura
dos além dos estímulos criados por 
games e afins. O mobile tem a van
tagem de permitir muitos tipos de 
segmentação, e que as ações sejam 
trackeadas, o que dá ao profissional 
de marketing uma visão bastante 
quantitativa e exata dos resultados.

Fernando Kanarski lembra que 
é importante ter em mente que 
quando se faz mobile marketing os 
aparelhos são utilizados para con

sultas rápidas e que muitas vezes as 
conversões ou resultados não são 
realizados na própria plataforma, 
mas sim em um desktop. "É de 
grande valor integrar ao máximo 
as métricas de desktop e mobile e 
tentar medir as visitas que saem do 
mobile e migram para o desktop".

Dá para comparar?

Redes sociais e mobile pro
porcionam ROI maior que outras 
mídias? Para praticamente todos os 
entrevistados a resposta é não. "Em 
primeiro lugar é preciso deixar de 
lado, de uma vez por todas, a con
cepção de que a comunicação em 
redes sociais sai 'de graça' ou muito 
barato", afirma Eduardo Soutello. 
Também não se pode desprezar o 
potencial de obter retorno de outras 
mídias do Marketing Direto. "Temos 
ações em outras mídias que apre
sentam ROI superior ao das redes

sociais, por isso temos que entender 
como o ROE favorece o ROI e como 
traduzir em números e modelar a 
relação entre o engajamento e os 
resultados em vendas", diz An- 
tonio Ferreira. Bernardo Canedo 
é categórico: "Não temos massa 
crítica medindo ROI destas ações 
corretamente para tirar de fato esta 
conclusão".

Ricardo Pomeranz ressalta que 
não há um modelo fechado e que 
tudo depende de parâmetros como 
quem é o cliente, qual o público 
alvo, o tipo de produto... Para cada 
parâmetro há uma variável diferen
te. Tal pensamento é corroborado 
por Marcelo Sousa, que não deixa 
de exaltar a capacidade das ações 
em dispositivos móveis: "Não exis
te fórmula pronta, mas, de forma 
geral, as ações de mobile, quando 
bem feitas e principalmente com a 
permissão do usuário, têm gerado 
resultados incríveis". Larry Carlos 
também acredita que tudo depen
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sociais, por isso temos que entender 
como o ROE favorece o ROI e como 
traduzir em números e modelar a 
relação entre o engajamento e os 
resultados em vendas", diz An- 
tonio Ferreira. Bernardo Canedo 
é categórico: "Não temos massa 
crítica medindo ROI destas ações 
corretamente para tirar de fato esta 
conclusão".

Ricardo Pomeranz ressalta que 
não há um modelo fechado e que 
tudo depende de parâmetros como 
quem é o cliente, qual o público 
alvo, o tipo de produto... Para cada 
parâmetro há uma variável diferen
te. Tal pensamento é corroborado 
por Marcelo Sousa, que não deixa 
de exaltar a capacidade das ações 
em dispositivos móveis: "Não exis
te fórmula pronta, mas, de forma 
geral, as ações de mobile, quando 
bem feitas e principalmente com a 
permissão do usuário, têm gerado 
resultados incríveis". Larry Carlos 
também acredita que tudo depen
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de da estratégia, mas reforça que 
essas ferramentas têm muito mais 
impacto, oferecem mais interação 
e têm propensão de serem mais as
sertivas que outras. "Porém, temos 
muitas outras variáveis de marketing 
que vão determinar o resultado da 
ação, como escolher o público- 
alvo, a pertinência do conteúdo, 
a oferta, entre outros". Fernando 
Adas completa afirmando que não 
se deve comparar as vantagens das 
ferramentas em si, mas em função 
dos objetivos da ação a ser realiza
da. "Qual o melhor forno para assar 
pães? Depende menos do forno e 
mais do tipo de pão a ser feito. Ou 
ainda mais, depende do paladar de 
quem vai provar o pão".

Para Fernando Kanarski é pre
ciso ter cautela quando se fala em 
ROI maior ou menor, já que é mais 
fácil medir o retorno em mídias 
como email marketing e links pa
trocinados do que nas redes sociais. 
Por serem mais complexas elas ten

dem a oferecer resultados no longo 
prazo. "Muitas vezes, o ROI pode 
parecer menor e até inexistente nas 
ações de redes sociais".

Esses canais podem produzir 
mais ROI sim, guardando-se as devi
das observações sobre o objetivo da 
campanha e o produto envolvido. 
"Os números têm mostrado que, 
ao longo do tempo, o ROI nesses 
canais tende a ser mais vantajoso. 
Consumidores engajados geram 
mais dinheiro por mais tempo que 
consumidores pontuais", diz Cláu
dio Just.

Conceitualmente, não há gran
des diferenças entre medição de 
resultados em mobile, redes sociais, 
mala direta, call center ou qualquer 
outro canal utilizado pelo Marketing 
Direto. A principal distinção, na ver
dade, é a maneira de ler os dados 
em cada um desses canais, pois cada 
um oferece conteúdo, interação 
e possibilidades de conversão de 
forma distinta.
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Text Box
Fonte: Marketing Direto, São Paulo, ano 12, n. 129, p. , fev. 2013. 




