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Como medir  
os resultados?
As principais ferramentas que anunciantes e agências estão usando  
para acompanhar ações e alavancar performance nas redes sociais

Por RobeRta QueiRoz

Com mais de 82% dos internautas bra-
sileiros das principais regiões metro-

politanas do País acessando as redes so-
ciais, de acordo com o Ibope Media, não 
existem mais dúvidas que elas são impor-
tantes nas estratégias de comunicação 
das marcas. Umas estão mais maduras 
que outras nessa imersão, mas a maio-
ria já se rendeu às mídias sociais. Prova 
disso é que a quantidade de páginas de 
empresas com mais de um milhão de fãs 
no Facebook aumentou rapidamente no 
último ano, de oito para 94, o que repre-
senta um crescimento de 1.175%. Os da-
dos são da pesquisa Facebook Brasil 2012 
— Retrospectiva, realizada pelo Graph-
Monitor, ferramenta desenvolvida pela 

Dito. Segundo a SocialBakers, que retira 
os números do próprio Facebook, este 
mês, já existem mais de 125 páginas de 
marcas com mais de um milhão de cur-
tidores no Brasil. 

Uma vez dentro das redes, agora, 
os gestores de marketing se deparam 
com um novo desafio: como medir os 
resultados nas mídias sociais de for-
ma eficaz. Enquanto para TV e jornais 
existem métricas únicas utilizadas pe-
los principais players do mercado para 
medir audiência, por exemplo, na in-
ternet não é exagero dizer que já exis-
tem centenas de ferramentas disponí-
veis e outras novas surgindo a cada dia 
para medir quase tudo — quantidade 
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O Twitter possui três ferramentas 
de publicidade que mensuram os 
resultados das ações. A Promoted 
Trend é voltada aos investimentos 
publicitários para os trend topics. A 
Promoted Tweet permite que a marca 
saiba o target do tweet promovido, 
como sexo, idade e interesse. A terceira 
é a Promoted Account, que também 
possui ferramentas de mensuração 
de target para a marca aumentar o 
número de seguidores. “Todas essas 
ferramentas permitem mensuração 
de estatísticas, taxa de clique, target, 
interesses e de quais devices os 
usuários estão acessando — celulares 
e tablets”, explica o diretor-geral 
da operação brasileira, Guilherme 
Ribenboim.

O Google possui um pacote de 
funcionalidades do Google Analytics 
para rastrear resultados nas redes 
sociais. “Acreditamos que quatro 
componentes definem o impacto social 
de uma marca e disponibilizamos na 

Métricas das próprias redes
nossa ferramenta”, diz Peter Fernandez, 
especialista em publicidade móvel 
e social do Google. Os componentes 
citados são origem, com métricas de 
engajamento (visualizações de páginas, 
tempo médio no site), e de tráfego de 
cada rede social. 

O segundo é de conversões, com o 
número total de conversões e o valor 
monetário das que ocorreram como 
resultado de referências de cada rede. 
Outro seria o componente de páginas, 
como uma URL foi compartilhada, as 
redes em que foi compartilhada e as 
conversas geradas, e, por último, o 
de plug-ins sociais. Para quem tem o 
botão +1 do Google e o botão “curtir” 
do Facebook no site, por exemplo, 
é importante saber quais botões 
estão recebendo cliques e para qual 
conteúdo. 

De acordo com Danielle Restivo, líder 
de programas globais e comunicação 
corporativa do LinkedIn, é difícil 
imaginar que apenas uma ferramenta 

será capaz de medir as redes sociais. 
“As próprias redes são diferentes. 
O LinkedIn, por exemplo, é para uso 
profissional, enquanto o Facebook é 
para uso pessoal. Não tem como fazer 
comparativos dessa forma”, assegura. 
As soluções de marketing do LinkedIn 

também oferecem formas de as 
marcas direcionarem a audiência. 
“Trabalhamos em estreita colaboração 
com os clientes para definir metas 
claras para as campanhas e colocar 
ferramentas de medição apropriadas 
para seus programas”, diz Danielle.

de seguidores, likes, compartilhamen-
tos de posts e vídeos,  retweets, engaja-
mento, nível de interação, etc. “Desde 
quando surgiu, a internet se diferen-
ciou dos outros meios porque é total-
mente mensurável. Existem diversas 
possibilidades de tracking, mas é pre-
ciso saber qual o objetivo de cada mar-
ca e suas necessidades de mensuração”, 
afirma Marcelo Lobianco, vice-presi-
dente executivo do Interactive Adver-
tising Bureau (IAB Brasil).

P a r a  G u i l h e r m e  R i b e n b o i m , 
 diretor-geral do Twitter no Brasil, mui-
tas vezes os objetivos das campanhas 
nas redes sociais são diferentes. “É na-
tural que para cada marca as métricas 

sejam distintas, e aí o processo come-
ça a ficar mais sofisticado”, explica. São 
tantas possibilidades que a escolha das 
melhores ferramentas tornou-se um de-
safio para os gestores de marketing, que 
precisam lidar com diversos dashboards 
ao mesmo tempo. “A falta de uma ferra-
menta única deixa muito mais comple-
xo e longo o processo de medição com 
a geração de insights e, em última ins-
tância, a criação de inteligência compe-
titiva aplicável aos negócios”, afirma Pa-
trícia Pessoa, gerente de marketing de 
relacionamento e redes sociais da Fiat. 

Para fazer este trabalho, a empresa 
observa centenas de fontes distintas 
de informação. “Para uma marca co-

mo a nossa, é preciso saber organizar 
todo esse volume. Depois de fazer isso, 
classificamos e entendemos a relevân-
cia de cada menção, post, ação, conte-
údo ou interação com nossas marcas. A 
partir desse trabalho, seguimos o pro-
cesso de análise e extração de insights 
e aprendizados com a dinâmica do ne-
gócio”, explica Patrícia. 

Para a Tecnisa, que tem 40% de seu fa-
turamento baseado nas plataformas onli-
ne, performance é um dos pontos funda-
mentais. “Nosso tempo de relacionamen-
to com o cliente é longo. Para construir 
marca e relacionamento, atuamos em 14 
redes socais, inclusive algumas próprias, 
com uma gestão sistêmica. Não temos co-

mo olhar uma única métrica, cada ferra-
menta é complementar”, explica Marce-
lo Trevisani, social media e especialista 
de e-business da Tecnisa. Isso permite 
acompanhar detalhes da interação com 
os clientes. “Nesse processo conseguimos 
saber muitos detalhes — quem comprou, 
quem desistiu e em que momento. Con-
seguimos postar até conteúdos e ima-
gens específicas sobre um produto e sa-
ber qual gerou mais engajamento e con-
versão”, garante.

O que medir?
“As métricas para TV, jornais e rádio 

medem impacto e alcance. O digital trou-
xe um novo componente para ser men-
surado, que é a interatividade. A partir 
daí, o mercado começou a pensar como 
seria medir isso”, analisa Daniel Tártaro, 
diretor de integração digital da Ogilvy. 
Segundo ele, é possível medir impacto, 
alcance, mas dá para ir além. “Para al-
guns clientes, montamos uma cesta de 

Patrícia Pessoa, da Fiat: empresa investe tanto em ferramentas proprietárias quanto nas que estão disponíveis no mercado

Guilherme Ribenboim, do Twitter: 
métricas distintas para cada marca

Danielle Restivo, do LinkedIn: rede oferece formas de as marcas direcionarem a audiência
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Com tantas ferramentas disponíveis, 
o Interactive Advertising Bureu (IAB 
Brasil) iniciou um trabalho para 
catalogar as ferramentas mais usadas 
a fim de disponibilizar um guia para o 
mercado. “Um dos principais alicerces 
do IAB será como simplificar as formas 
de medir as ações digitais para ajudar 
os gestores de marca a buscar algo 

eficiente e de credibilidade”, ressalta 
Rafael Davini, presidente da entidade.

Segundo Marcelo Lobianco, vice-
presidente executivo, a entidade 
iniciou uma discussão em busca de 
melhores práticas para trazer valores e 
hábitos da publicidade para a internet. 
Existem dois comitês que estão 
trabalhando o assunto — de métricas e 

de analytics. “Nossa ideia é encontrar 
um denominador comum e ampliá-
lo. Por isso, já estamos conversando 
com a ABA (Associação Brasileira 
de Anunciantes) no sentido de criar 
um livro de métricas para tentar 
uniformizar o uso dessas ferramentas. 
Pretendemos ter esse documento 
agora no meio do ano”, adianta.

Em busca do dashboard único

Marcelo Lobianco, do IAB Brasil: entidade trabalha num livro de métricas para tentar uniformizar o uso das ferramentas  

indicadores com a metodologia one sin-
gle score, que faz uma média ponderada 
para cada indicador que é definido. Des-
sa forma, é possível comparar as ações da 
marca”, explica.

Para o digital nunca existirá uma fer-
ramenta única, acredita Eduardo Viei-
ra, sócio da Agência Ideal, que atende 
marcas como Google, GE, Gatorade, 
Alelo e ESPN. “Estamos falando de re-
des com características diferentes. Ca-
da uma tem seu tipo de métrica”, ava-
lia. Na sua opinião, o mais importante 
é dividir as métricas por categorias co-
mo exposição (visualização, menção 
de marca, número de seguidores), in-
fluência (participação da voz da mar-
ca, sentimento da marca), engajamen-
to (retweet, replay, compartilhamento, 
comentários), ação/conversão (clique 
no link, formação de um formulário de 
lead, proposta) e vendas (venda onli-
ne, por telefone, SAC). “Temos mais de 
300 ferramentas catalogadas, cada uma 
mede algo específico. Tudo depende do 
objetivo da marca”, diz. 

Seguindo a mesma ideia, a Fiat tam-
bém resolveu definir categorias para 
medir as ações e resultados nas redes 
sociais. A estratégia da marca é agrupar 
as métricas em cinco áreas — alcance 
e volume (número de menções, retwe-
ets, base de seguidores); interação e 
engajamento (comentários, shares, li-
kes, replies, views); percepção da mar-
ca (índice de positividade, negativida-
de, favorecimento); tipo de mídia uti-
lizada pelos consumidores (paga, pro-
prietária, espontânea); e retorno sobre 
o investimento (conversões,  número de 
leads gerados, custo por lead, custo de 
atendimento digital). 

Segundo Fabiano Coura, diretor exe-
cutivo de estratégia e mídia da R/GA, 
que atende marcas como Mastercard, 
H2O e TIM, é importante saber que não 
existe uma ferramenta boa para tudo. 
“As ferramentas são reflexo da quanti-
dade de serviços e redes que as pesso-
as estão usando. As necessidades vão 
sendo criadas de acordo com o aces-
so. Hoje, existem ferramentas que co-

letam dados do Instagram, por exem-
plo, que antes não existiam. No meio 
de tudo isso, o que importa é a capaci-
dade dos profissionais de selecionar e 
analisar o que realmente serve para a 
marca”, diz Coura. 

De acordo com Peter Fernandez, es-
pecialista em produtos de publicidade 

móvel e social do Google para a América 
Latina, no mundo digital, a capacidade 
de mensuração não só é maior, como, 
ao medir, é possível obter informações 
mais precisas do que nos meios off-li-
ne. “Falando especificamente de redes 
sociais, a questão é que cada uma de-
las é fundamentalmente diferente, por 

isso apresentam componentes distin-
tos a serem mensurados. Tendo isso 
em vista, acreditamos que encontra-
mos um modelo que funciona muito 
bem para medir performance em redes 
sociais”, afirma. 

Fernandez está falando do Goo-
gle+. “Fizemos algo diferente, coloca-
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Fonte: TG.Net/ Ibope Media

mos dados sociais no momento em que 
o  usuário está em busca de algo, seja pro-
dutos ou informações, de maneira que 
melhore sua experiência online. Quan-
do você busca por operadoras de celular 
e aparece mais de uma opção de anún-
cio, a marca que tem +1’s de seus amigos 
não chamaria mais a sua atenção? Isso 
é publicidade social”, explica.

Dessa forma é possível medir o im-
pacto direto de conexões sociais nos re-
sultados desejados pelo anunciante. Fer-
nandez usa o exemplo das Organizações 
Globo, que desde que incluíram compo-
nentes sociais aos anúncios com as Exten-
sões Sociais, tiveram um aumento de 23% 
em sua taxa de cliques. “Em outros mer-
cados que o Google atua, uma empresa 
que vende passagens aéreas já apresentou 
um crescimento de 39% em sua taxa de 
conversão, ou seja, o número de  usuário 
que efetuaram uma compra após clicar 
no anúncio”, diz.

Como medir?
Com tantas ferramentas, é natural que 

cada marca escolha a sua, de acordo com 
suas estratégias e ação. Um consenso en-
tre elas são os dados disponibilizados pe-
las próprias redes, com ferramentas co-
mo o Facebook Insights. “Com as infor-
mações da própria rede, sabemos que as 
mulheres são maioria no Facebook e elas 
influenciam 80% das decisões de com-
pras de um apartamento, por exemplo. 
Isso nos ajuda a ter uma direção”, afirma 
Trevisani, da Tecnisa. 

Além do próprio Facebook Insights, 
a Tecnisa utiliza ferramentas como So-
cialBackers, para medir os resultados no 
Twitter e Facebook. “Conseguimos me-
dir o trabalho de engajamento orgânico 
e não pago. Qual o melhor dia e horário 
para fazer um post para ter uma maior 

repercussão na página. Assim consegui-
mos ir desenhando nosso conteúdo com 
foco nos resultados”, afirma.

A Hyundai também utiliza a Social-
Bakers. “Como é uma ferramenta de 
analytics de redes sociais, ela nos dá re-
sultados que vão além do Facebook Insi-
ghts, como engajamento por post, média 
de engajamento por período etc., além de 
permitir comparação com outras marcas 
do mercado”, explica Allan Alves, gerente 
de planejamento da Lattitud, que atende 
a Hyndai nas redes sociais. 

Marketing

Para aumentar...
•Brand awareness
•Engajamento
•Alcance
•Impacto
•Vendas

Social Care

Para determinar...
•Objetivos
•Oportunidades
•Melhores práticas
•Seu público-alvo na internet

Gerenciamento 
de Reputação

Importante para...
•Proteger a marca
•Defender a marca
•Melhorar imagem

A ativação 
nas mídias 

sociais pode 
ser feita em 

4 frentes:

Listening

Escutar é importante para...
•Monitorar campanhas
•Reputação da marca
•Benchmarking
•Recrutar infl uenciadores
•Ter ideias de produtos/serviços
•Gerar Insights competitivos

Retrato digital

82%
Dos internautas das 

principais regiões 
metropolitanas do Brasil 

acessam sites de 
redes sociais

Inativos 5%
Internautas que não acessaram 
nenhuma rede social no último mês

Registrados 97%
Está registrado em algum 
site de rede social

Espectadores 89%
Lê um artigo, comentário ou crítica 
enviada a um site, vê fotos ou 
vídeos, acessa blogs

Conversadores 89%
Cria/mantém sites de 
comunidade virtual

Críticos 48%
Envia artigos ou comentários 
a um site de acesso público

Criadores 44%
Cria/mantém site próprio, 
faz upload de vídeos

De acordo com os dados da ferra-
menta, o lançamento do Novo HB20 
levou a página da Hyundai Motor Bra-
sil a ter a maior média e a melhor taxa 
diária de engajamento do País, no mês 
de agosto de 2012. “A estratégia inte-
grada de lançamento do Novo HB20 
trouxe resultados expressivos nas re-
des sociais, como no post de revela-
ção do carro, que teve a média de 1,2 
compartilhamento e 2,3 likes por se-
gundo durante a primeira hora após o 
post ser feito”, diz Alves.

Outra ferramenta utilizada pela Hyun-
dai é o Scup, que faz o buzz monitoring da 
marca. “A ferramenta cria tags para classi-
ficar todas as interações uma a uma, que 
por fim, são usadas para a produção de 
relatórios com recomendações de ações 
tanto no âmbito social quanto no âmbito 
de negócios. Conseguimos, por exemplo, 
todo o detalhamento das reclamações das 
concessionárias”, explica.

A Fiat também usa ferramentas já 
conhecidas do mercado, como Social-
Bakers Pro, SocialMetrix Echo & Even-
tia e Scup. Mas para ampliar as informa-
ções e criar dashboards mais completos 
para a tomada de decisão, emprega na 
estratégia de comunicação digital nas 
redes sociais ferramentas internas de-
senvolvidas pela agência, com nomes 
como Sodet Social Media DashBoard, 
Sodet Social Alert Manager e Sodet De-
ep Analysis. “A Fiat subdivide o processo 
de gestão da informação em várias fer-

ramentas e processos internos e exter-
nos. Algumas são ferramentas proprie-
tárias e outras são padrões do mercado, 
utilizadas para alertas, análises e estu-
dos verticais, junto com nossos parcei-
ros”, explica Patrícia.

Para atender clientes como Unilever, 
Burger King, Kraft Foods, Coca-Cola e 
Claro, a Ogilvy utiliza ferramentas como 
Facebook Insights, Google Analytics, So-
cialBackers. “Também utilizamos a Se-
quaz, uma ferramenta que ajudamos a 
desenvolver para medir indicadores no 
Twitter. Com ferramentas proprietárias 
conseguimos criar um painel de contro-
le para cada objetivo de nossos clientes”, 
afirma Tártaro.

Com o foco no engajamento da página 
no Facebook, a Garnier utiliza tanto o Fa-
cebook Insights como a ferramenta Gra-
phMonitor. “Nos últimos três meses de 
2012, a página de Garnier teve uma mé-
dia de engajamento superior às concor-
rentes. Enquanto a média de engajamen-
to por post das concorrentes ficou entre 
0,04% e 0,08%, a da marca registrou mé-
dia de 0,18% e 0,20%. Acompanhamos 
este crescimento com o auxílio dessas 
ferramentas”, afirma Agatha Kim, geren-
te de planejamento da Media Contacts, 
agência que atende a Garnier nas redes 
sociais. Para o índice de engajamento, a 
ferramenta considera o número de likes, 
comentários, posts e shares de cada post, 
e tira a média, baseada no total de fãs de 
cada página.

Social Care para o 
atendimento ao cliente

• Como confi gurar/ativar/otimizar o Social Care da minha empresa?

Diagnóstico /identifi cação 
de oportunidades

• Quem é o seu público?
• Quais são suas necessidades?

Laboratório/
Estratégias iniciais

• Como posso engajar minha audiência?
• No que eu devo investir considerando meus objetivos/target?

Inovação e desenvolvimento 
de novos produtos

• Quais atributos/tópicos dentro da categoria são mais relevantes?
• O que os consumidores querem e não querem dos nossos produtos?

Métricas nas mídias sociais
• Quais métricas atuais são as melhores para meu negócio?
• Quais KPI’s serão utilizados?

CDJ - Decisão de compra
• Como meu target utiliza a internet e as redes sociais? 
• Como isso pode infl uenciar na sua decisão de compra?

Gerenciamento 
de reputação

• Como proteger e melhorar a reputação da minha marca? 
• Quais sistemas ou processos são essenciais em uma crise?

Tracking da concorrência
• Quem são os meus concorrentes e como eles são avaliados?
• Atualmente, quais são as ações de mídia dos meus concorentes?

Otimização da marca 
no ambiente digital

• Como deixar minha marca mais competitiva no ambiente digital?
• Como melhorar as ações nas Mídias Sociais?

ROI para redes sociais • Que iniciativas devo priorizar para converter engajamento em vendas?

Quais perguntas podem ser respondidas 
     com um bom uso da ferramenta?

Peter Fernandez, do Google: cada rede social apresenta componentes distintos a serem medidos
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1548, p. 41-44, 25 fev. 2013.




