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“O tempo da comunicação de mercado voltada exclusivamente para o aspecto criativo sem
muito compromisso e sem muito controle está chegando ao fim”.

Edson Crescitelli



62% das empresas não conseguem implementar métricas de retorno sobre 
os investimentos (ROI) em suas ações de Marketing.

(TNS Research International)

QUANTO VALE O SHOW?



Forma de medir se uma ação ou um conjunto de iniciativas estão efetivamente 
atendendo aos objetivos propostos pela organização.

kpi
Key Performance Indicator



Os KPI’s são indicadores importantes para o seu negócio e o seu objetivo,
uma métrica é apenas algo a ser medido.

kpi
Key Performance Indicator



Plataformas integradas

Google Analytics é fundamental 
para o KPI



Métrica pode se tornar KPI se for relevante em sua estratégia.

Métricas x KPI
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Taxa de Conversão: Total de Vendas ÷ Total de Visitas ao site

Tíquete-Médio: Total de Receita ÷ Total de Vendas

Índice de engajamento: Total de visitantes que interagiram com
a página ÷ Total de visitantes

Índice de influência social: Total de posts “curtidos” ou “retuitados”
÷ Total de posts publicados
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Disponibilidade para ser mensurado

Importância para a base do negócio

Relevância

Ajudar em escolhas inteligentes

Ter periodicidade
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Primários

Secundários

Práticos
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Leads;

Tráfego;

Custo de aquisição por lead;

Taxa de conversão;

Receita total;

Receita por compra;



Custo por lead em cada estágio do funil;

Assinantes da newsletter;

Assinantes do blog;

Visitas recorrentes no blog;

Custo por visitante;

Origem do tráfego (orgânico, pago, redes sociais, direto, e-mail e outros);

Preço médio por transação.
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Pageviews;

Bounce rate;

Melhores landing pages;

Page rank;

Palavras-chave mais pesquisadas (de acordo com seu negócio);

Conteúdos mais lidos/visitados;

Tráfego;

Visitantes (novos x recorrentes);
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KPI primário: 
Leads

(Leads qualificados)

KPIs secundários: 
tráfego

(tráfego total e 
tráfego orgânico)
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kpis primários:
Tráfego total

KPIs secundários: 
visitantes recorrente;

novos visitantes; 
assinantes de  newsletter,; 

nteração social; 
taxa de rejeição.
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kpi
para e-commerce
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Receita total gerada pela loja

Taxa de conversão de compras

Valor médio do pedido – Ticket Médio
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Índice de Churn: clientes novos – clientes que cancelaram

Visitas que efetivamente geraram compras

Dias de compra



Métricas para Comunicação de Marketing

Leandro Guissoni

Marcos Fava Neves
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