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Medir 
resultados



Como saber se você está no 
caminho certo? 

Definição de indicadores de 
resultado e ferramentas de 
métricas.

Olá!
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“O que não 
pode ser 
medido, não 
pode ser 
gerenciado.”



Indicador 
Principal de 

Sucesso da 
Comunicação

Qual é o número que 
vai responder se sua 
campanha deu certo?



Depende do 
objetivo
O indicador principal é ligado 
diretamente ao seu objetivo de 
comunicação da campanha. Precisa 
ser específico e relacionado à 
compra.



Exemplo
As quitandas na padaria São 
Geraldo estão vendendo 
menos que o usual. 

Seu João resolveu anunciar 
no Instagram para serviço 
de entrega de cestas de café 
colonial. 

Os pedidos serão feitos via 
WhatsApp.

Nesse caso, o indicador 
principal é: quantidade 
de mensagens sobre 
cestas de café colonial 
via WhatsApp.

Perceba que é 
específico e é o 

início do processo 
de compra.



O que não é indicador 
principal da campanha

Quantidade de 
seguidores no 

Instagram 
Provavelmente vai aumentar, 

mas isso não é relacionado 
diretamente à compra de 
cestas de café colonial.

Quantidade de 
interações no 

post
Não é ruim, mas esse não era o 
objetivo de marketing (vender 

cestas de café colonial).

Acessos ao site 
da padaria

Igualmente benéfico, mas 
também não tem relação 

direta com mais vendas de café 
colonial.



Alguns indicadores de 
sucesso da campanha

Orçamentos solicitados

Agendamentos

Pedidos

Downloads 

Cadastro na newsletter

Fluxo de pessoas na loja

Cliques no botão “comprar”

Ligações recebidas



Qual caminho seu 
cliente percorre 
até adquirir seu 
produto/serviço?



Indicadores 
Secundários

Quais outros números, 
além do indicador 
principal, mostram 
que as vendas estão 
chegando?



Também 
depende do 

objetivo

São outros indicadores menores que 
são parte do processo de compra, 
mas que não são a ação final 
desejada.



Na padaria São Geraldo

Interações no post de 
anúncio.

Comentários marcando 
pessoas.

Mensagens diretas no 
Instagram perguntando 
sobre a cesta.

Quantidade de acessos 
à página do site com a 
descrição da cesta.

Compartilhamentos do 
post das cestas.

Indicadores secundários:O indicador 
principal (KPI): 
quantidade de 
mensagens 
sobre cestas de 
café colonial via 
WhatsApp.



“Se não há 
como medir 
a melhora ou 
piora, não é 
indicador.”



De novo na padaria
As quitandas na padaria 
São Geraldo estão 
vendendo menos que o 
usual. Seu João resolveu 
anunciar no Instagram 
para tornar a padaria 
mais conhecida para 
vender mais.

Quanto seu João vendia antes?

Quais os produtos que precisam vender mais?

Vender como? Presencialmente? On-line?

Como medir se a padaria ficou mais conhecida que antes? 

Se o objetivo não é claro nem pode ser medido, não há 
como saber se a campanha deu certo ou não.



O que é relevante medir para 
entender se sua estratégia de 
conteúdo está funcionando.

Indicadores de 
crescimento 
orgânico



Alcance orgânico   
Número de pessoas que viram um post.

Engajamento orgânico  
Curtidas, compartilhamentos, 
salvamentos, comentários em um post.

Número de mensagens diretas via 
Instagram.

Instagram 
Feed



Reações  
Palmas, foguinho, risadas, etc.

Alcance  
Quantas pessoas viram o Stories.

Respostas às interações  
Enquetes, perguntas, entre outros.

Instagram 
Stories



Alcance Orgânico  
(do post ou da página).

Engajamento orgânico  
(post ou página).

Número de mensagens diretas via 
Facebook.

Facebook



Aquisição  
De onde vêm as pessoas que estão 
encontrando seu site.

Tempo de carregamento da página  
Precisa ser menor do que 3 segundos.

Comportamento > Conteúdo do site   
Quais páginas são as mais acessadas no site.

Site



Leads 
Potenciais compradores.

Conversão  
Quando o usuário executa a  
ação desejada.

 

Abandono de carrinho  
Inclui para comprar, mas não 
finaliza o pagamento.

Ticket Médio  
O valor médio de compras feitas 
no seu negócio.

E-commerce



Ao fazer anúncios, quais  
números importam mais?

Indicadores 
de mídia paga



Conversões.

CTR - Click Through Rate - a relação 
entre quantos viram e quantos clicaram.

Custo por clique (CPC) ou custo por mil 
impressões (CPM).

Google Ads e 
Facebook Ads



Conversões.

CTR - Click Through Rate - a relação 
entre quantos viram e quantos clicaram.

Custo por clique (CPC) ou custo por mil 
impressões (CPM).

Google Ads e 
Facebook Ads



Onde encontrar os dados para 
medir os resultados

Analytics

Clique e visite

https://analytics.google.com/analytics/web/provision/#/provision
https://analytics.google.com/analytics/web/provision/#/provision
https://analytics.google.com/analytics/web/provision/#/provision


Como acompanhar
Manualmente

Dados direto nas 
plataformas e 

acompanhamento  
por planilha.

Ferramentas
Muitas vezes são as 

mesmas que oferecem 
o agendamento de 

posts e gerenciamento 
de Mídias Sociais.



Google Analytics  
(site, blog)

Facebook Insights  
(informações da página)

Instagram Insights

Bit.ly

Ferramentas de gerenciamento 
de Mídias Sociais  
Mlabs | Dashgo | Etus | Reportei

Sugestões de 
ferramentas

https://analytics.google.com/analytics/web/provision/#/provision
https://www.facebook.com/business/insights/tools/audience-insights
https://bitly.com/
https://www.mlabs.com.br/
https://dashgo.com/login
https://etus.com.br/
https://reportei.com/


Principais 
ferramentas
Google Analytics, Facebook 
Insights e Bit.ly.



Google Analytics
Acesse analytics.google.com, 
clique em “Criar conta” e crie sua 
conta do Google Analytics.

https://analytics.google.com/analytics/web/provision/#/provision


Google Analytics
Será criado um código de 
rastreio para ser inserido no site 
(ID de acompanhamento). Os 
dados somente começam a ser 
coletados após a inserção do 
código do Analytics no site. 



Google Analytics
A partir de 1 dia de código 
instalado, será possível começar 
a visualizar os primeiros dados 
de acesso ao site. No menu à 
esquerda é a navegação por 
todos os dados disponíveis do 
Google Analytics.



Google Analytics
Algumas métricas interessantes:

Aquisição>visão geral: De onde 
vêm as pessoas que acessam 
o seu site. Você pode mudar 
o período dos dados no canto 
superior direito, onde há as datas.



Google Analytics
Algumas métricas interessantes:

Comportamento>conteúdo do 
site>todas as páginas: mostra as 
páginas mais acessadas do site. 



Google Analytics
Algumas métricas interessantes:

Público alvo>fluxo de usuários: 
mostra o comportamento de 
navegação das pessoas dentro do 
site - de quais páginas passam 
para quais páginas.



Facebook Insights
Acesse a página do seu negócio 
no Facebook e clique na barra 
superior em “Informações”.



Facebook Insights
O menu do canto esquerdo é a 
navegação principal. As métricas 
mais importantes a serem 
acompanhadas são o tipo de 
conteúdo que engaja mais. Para 
isso vá em “publicações>tipos 
de publicações”. 



Facebook Insights
Você pode filtrar diversas 
opções para descobrir quais as 
publicações que mais engajam: 
clique no ícone de seta para 
baixo ao lado de “alcance” 
ou “reações, comentários e 
compartilhamentos”.



Bit.ly
É um encurtador de links que 
também fornece dados de 
acesso práticos e rápidos. 
Para quem não tem um site ou 
não instalou ainda o Google 
Analytics, é uma boa opção de 
obter dados básicos de acesso a 
uma página na internet.

https://bitly.com/


Bit.ly
Para ter acesso à personalização 
de URL (quando você digita o 
que vem depois de bit.ly no seu 
link encurtado) ou os analytics, 
é necessário criar uma conta. 

Clique em “sign up” e logo 
abaixo dos planos pagos você 
encontra o “free plan”, clicando 
em “sign up for free here”.



Bit.ly
Uma vez criados os links, os 
dados de acesso a ele ficarão 
disponíveis. No plano gratuito, 
você consegue visualizar os 
dados de acesso do último mês.



Seguimos juntos cuidando de você.

Saiba mais e acesse todos os conteúdos do 
Movimento Juntos em:

blog.unimedbh.com.br/juntos

http://blog.unimedbh.com.br/juntos

