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Introdução
O mercado de métricas digitais no Brasil tem crescido nos últimos 2 anos, e acreditamos
que este crescimento deve se acentuar nos próximos anos. O principal fator de
crescimento em todo o mundo tem sido o do conhecimento, tanto das ferramentas como
das metodologias existentes e do próprio mercado. Por isso, desenvolvemos esta
pesquisa, onde acreditamos que irá ajudar ao mercado conhecer melhor a área de
métricas e esta a se desenvolver.

Uma pequena história do mercado de Web Analytics
No inicio da utilização dos produtos de Web Analytics, estes eram somente feitos para a
leitura do log gerado pelo servidor HTTP de todas as interações que este fazia com o
browser do visitante ou com os robôs que visitavam o site. Por este motivo o público-alvo
destes produtos eram os gerentes de TI. Era o auge da medição de “Hits”, e também para
análises de trafego e uso de banda. Era a visão dos servidores sobre a internet
Mas como os Web Analytics de Log não eram a melhor maneira de medir as ferramentas
se modernizaram e passaram a utilizar uma tag em Java Script aplicado a cada página do
site para enviar a um servidor central as informações necessárias. Esta era uma visão do
lado do visitante e o começo do uso de tag’s e cookies para a coleta de informação. Com
isso começamos a ter uma idéia melhor de métricas como Páginas Vistas (Page View) e
Visitantes Únicos (Unique Visitor), além de uma dúzia de análises que passaram a ser
disponibilizadas, como análises de conteúdo, análise do caminho do visitante, análises
com foco em KPI’s como ROI, segmentação dos visitantes, entre outras.
Isso quer dizer que o Web Analytics de leitura de Log morreu? Não é o caso, como vimos
cada um nos dá uma visão de parte do que necessitamos, e por isso que alguns
fornecedores já criaram ferramentas em que as duas partes, Log e Tag’s, trabalham em
conjunto para que possamos ter o melhor dos mundos.
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No Brasil, iremos ver no estudo mais adiante, que o uso de Web Analytics de Log ainda é
amplamente usado, possivelmente pelo desconhecimento do mundo dos Log’s. Mas a
migração dos sistemas de logs para tag’s, ou o uso de ambos, é só uma questão de tempo.
Hoje o mercado esta aprendendo que somente a informação fornecida por estes
produtos, sem um planejamento prévio, sem uma implementação correta e sem um
processo de análise, não nos auxilia em melhorar o nosso site para os clientes, trazê-los,
converte-los e chegarmos à fidelização, assim como não nos auxilia a tomarmos decisão e
verificarmos se estamos investindo no que devemos.

Somente a instalação de sistemas de Web Analytics mais recentes não é o suficiente, pois
esta é somente a primeira parte de um projeto. O correto planejamento para que
tenhamos métricas que nos auxiliem a ver a área digital de acordo com os objetivos
estratégicos de nossa empresa, e a análise destas informações para mostrar-nos quais
pontos que devemos melhorar ou oportunidades que podemos trabalhar é fundamental
para darmos aos nossos clientes uma experiência melhor a cada dia, e com isso nos
diferenciarmos de nossa concorrência.
Estamos somente arranhando tudo o que podemos fazer em termos de métricas, mas os
fornecedores de ferramentas de WA têm trabalhado para que cada vez mais possamos
mostras a interação entre os visitantes e seu site e principalmente como melhorá-la.
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O mercado de Web Analytics no Brasil
Nosso mercado ainda é novo nesta área e possui quatro empresas americanas
representadas no Brasil, WebTrends, a mais antiga representada pela CLM; Omniture, que
é representada por duas empresas diferentes como Aúnica e Hi-Media; Única que possui
escritório próprio no país; e Nielsen Online que pertence a Nielsen//NetRaings aqui
representada pelo Grupo Ibope; além das ferramentas gratuitas com representantes no
país, como Google Analytics, Yahoo! Analytics e Microsoft Analytics. Também possuímos
duas representantes Latino Americanas, como a Certifica, do Chile, e a Predicta, do Brasil.
Mas não são somente estes serviços os utilizados no país, outras ferramentas como Clicky,
Coremetrics, eStat, eTracker, SiteStat, Go Stat, WebScope e XiTi, também estão presentes
em algumas empresas brasileiras como mostra o gráfico abaixo:
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Neste gráfico vemos que ainda 50% das empresas que foram analisadas, ainda não
possuem nenhum serviço de Web Analytics com tags em JavaScript, o que não quer dizer
que não possuam um sistema de Web Analytics com log´s. No Brasil o Google Analytics
domina o mercado com 34%, sendo que ainda são encontrado em muitas empresas a
versão Urchin, seguido pela Omniture com 5%, WebTrends com 4%, Predicta e Certifica
com 1% e as demais, que foram citadas no parágrafo acima que não chegaram a 1% da
base pesquisada, com 5% na somatória.
Analisando somente as empresas que possuem sistemas de tag’s podemos ver com mais
clareza o domínio do uso da ferramenta Google Analytics, com 68%, no mercado
brasileiro. Esta liderança do Google Analytics não é surpresa, já que em outros países isso
também ocorre e que, quando lançado, foi à alavanca para as pequenas e médias
empresas passarem a utilizar métricas mais voltadas para o marketing e para melhoria do
site através do conhecimento adquirido com a navegação de seus visitantes.
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O que nos chamou a atenção foi a quantidade de empresas que ainda utilizam a versão
antiga do Google Analytics com o JavaScript do Urchin (53%) contra os 47% da versão
GA.js, que não permite que a empresa utilize todas as novas ferramentas disponíveis no
serviço. Outra situação comum no mercado é o uso da tag básica do Google sem a
utilização de todo o potencial que a ferramenta permite.

O fato de 50% das empresas não adquirirem um serviço semelhante pode ser o reflexo do
uso de Web Analytics com coleta de dados via log do servidor HTTP que já possuíam e
ainda não fizeram a migração ou que usem o fornecido pelas empresas de hospedagem.
De qualquer maneira é um mercado bastante interessante para as empresas provedoras
de software de Web Analytics.
Outra situação que nos chamou a atenção foi a quantidade de empresas que possuíam
dois ou mais serviços, somente 7,2% utilizam dois ou mais web analytics diferentes. Já que
esta é uma prática comum em outros países, com a proliferação de serviços gratuitos.
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Uma rápida análise das indústrias pesquisadas
Alimentos
Das empresas pesquisadas 37% já utilizam tags em suas páginas, e neste caso a
predominância é de 100% para o serviço do Google.
Automotivo
As empresas da área automotiva a muito descobriram o potencial da internet para a
venda de carros, por isso já utilizam uma variedade de serviços, como Omniture,
Weboscope, Predicta, além do Google Analytics. Com 62,50% de uso destes serviços, é
uma das mais altas entre todos os mercados.
Bebidas
Diferente do mercado de alimentos, cerca de 60% dos sites de bebidas já trabalha com
algum tipo de WA com tags. Com a propaganda de bebidas alcoólicas proibida em outros
veículos de mídia, a internet tornou-se uma excelente mídia desta indústria, podendo
explicar o alto grau de penetração deste serviço.
Cosméticos
As empresas de cosmético e beleza sempre trabalharam para conhecer melhor seus
clientes, mas somente 42% estão se preparando para conhecê-los no mundo digital.
eCommerce
As empresas com foco principal na web, como é o caso das empresas de comércio
eletrônico, devem possuir informações de tudo o que se passa em seus sites.
Acreditávamos em um número maior de empresas de eCommerce já teriam migrado seus
WA’s de log para as tag’s, mas somente 61,5% já o fizeram e 75% utilizam Google
Analytics. É um excelente campo para as empresas que fornecem as soluções pagas
investirem.
Ensino
Apesar de ser um mercado voltado para o público jovem que hoje em dia tem sua vida
muito integrada com a internet, somente 27% das universidades e colégios possuem
algum serviço de tag e com 100% de uso do Google Analytics.
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Eletrônicos
Outro mercado em que seus players estão antenados com as métricas digitais, cerca de
67% já utilizam algum sistema de tag.
Governo
O governo acompanha o mercado de ensino com somente 36% dos sites pesquisados
utilizando, predominantemente, o Google Analytics. Parece-nos estranho, já que somos
reconhecidos mundialmente pelo nosso governo eletrônico e pela tecnologia empregada
em nossas eleições. Creio que nos próximos meses iremos ver muitos editais de aquisição
de softwares e consultoria neste mercado.
Farma
Outro mercado que esta se estruturando para conhecer melhor seus clientes e melhorar
seus sites, já que cerca de 67% das empresas já possuem algum tipo de medição com tag.
Finanças (Bancos, Seguradoras e Cartão de Crédito)
Até pouco tempo, muitos bancos tinham, ou ainda tem, certo cuidado no uso de
tecnologias que pudessem colocar a privacidade de seus clientes em perigo. Talvez por
isso que somente 35% das empresas possuam um WA com tag, mesmo sendo a indústria
brasileira líder na área de tecnologia mundialmente. O que achamos interessante, é que
apesar da preocupação com privacidade, cerca de 73% das empresas, que utilizam tag’s,
utilizam o Google Analytics que tem os dados armazenados remotamente.
Mídia Digital
Como não poderia deixar de ser, as empresas de mídia digital ocupam o segundo lugar no
ranking de uso de web analytics com cerca de 89% de implementação de WA de tag’s, mas
este numero deve crescer com o inicio do serviço, que deve ser lançado ainda este
semestre, do IVC de auditoria do mercado digital.
Serviços
27% das empresas de serviço possuem um Google Analytics para terem informações da
visitação em seus sites, esta é outro setor que tem muito potencial para crescer nos
próximos anos.
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Telefonia
Este é outro mercado que deveria olhar para o público jovem que já tem a internet em
seu DNA, principalmente as empresas de celulares, mas não é o que vimos neste estudo.
Somente 50% das empresas de telefonia possuem um sistema de WA com tag e a maioria
não era de celular.

Conclusão
O mercado de internet brasileiro é um dos maiores do mundo, hoje com mais de 50
milhões de pessoas acessando a web. Os jovens, principalmente, têm a web como uma
extensão de suas vidas seja através das mídias sociais, seja através do site das empresas
que eles gostam. O público adulto não fica muito atrás, já que somos o país que mais
tempo permanece conectado no mundo. As empresas têm a necessidade de conhecer
estas pessoas e prover o que elas necessitam, já que seu concorrente esta a um clique de
distância.
O mercado aos poucos vai descobrindo a importância das métricas digitais, por isso ainda
temos muito campo para crescer. Este crescimento deverá ser tanto por parte dos
fornecedores das ferramentas de Web Analytics, como com a área de consultoria
especializada nesta área.
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Sobre o estudo
Este estudo foi feito durante os meses de Janeiro e Fevereiro de 2009 e mostra uma
fotografia do nosso mercado. Para este estudo trabalhamos com 306 empresas listadas no
anuário “Exame – Maiores e Melhores de 2008”. Para este estudo foi considerado
somente a principal empresa quando estamos analisando um conglomerado, não foram
considerados hot sites, sites internacionais e que depois de 3 tentativas ainda não havia
acesso, não foram consideradas as páginas internas dos sites, somente suas home pages.
Também não foram considerados os sites de representantes de web analytics,
consultorias e agências de publicidade, digitais ou não. Setores que achamos relevantes e
não constavam do anuário Exame, foram considerados os sites com mais relevância na
pesquisa Google.
Para a coleta de dados foi utilizado o browser Firefox com os plugins WASP e Ghostery.
Como não era a intenção deste trabalho, não foi verificado a correta implementação ou o
uso de melhores práticas na implementação dos Web Analytics.

Sobre a WA Consulting
A WA Consulting é o resultado da união de dois experientes profissionais, Andrassy Jr e
Ruy Carneiro, para atender um mercado em extrema expansão, o de métricas digitais. O
diferencial é ser uma empresa de consultoria especializada, que oferece serviços de
implementação, planejamento, análise de informações, testes e pesquisas e treinamento.
A empresa trabalha com os principais Web Analytics do mercado brasileiro, como Google
Analytics, Omniture, WebTrends, Certifica e Única NetInsight.
Para mais informações sobre a WA Consulting pode ajudá-lo nas suas análises de métricas
digitais ou melhorar seus processos internos de Web Analytics, você pode entrar em
contato
via
email
comercial@waconsulting.com.br
ou
via
nosso
site
www.waconsulting.com.br.
A WA Consulting é filiada a:
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