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A preparação para uma Black Friday de sucesso exige um 
planejamento cuidadoso. Mas tão importante quanto pre-
parar sua operação para uma das principais datas do varejo 
mundial é acompanhar de perto seus resultados.

Medir a performance e o impacto das suas ações durante a 
Black Friday é fundamental para ter uma visão clara do tama-
nho do seu sucesso e saber onde melhorar. Esse é o grande 
valor de instituir métricas bem definidas e segui-las de perto. 

Com este Guia de Métricas, você vai conhecer os principais 
parâmetros para medir e avaliar sua operação não só durante 
a Black Friday, mas por todo o ano.

Boa leitura e boas vendas!

Introdução
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Métricas de 
marketing

01

Essas são as métricas que vão ajudar você a avaliar suas 
campanhas de marketing: se a mensagem está adequada ao 
público, se a estratégia está dando resultado e se o investi-
mento valeu a pena.
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Click-through rate (CTR) é a métrica que define a propor-
ção dos cliques que sua mídia recebeu, levando o usuário 
com sucesso para a página definida. Também chamada de 
taxa de cliques, ela é calculada dividindo o número total de 
cliques pelo número de visualizações que a mídia (banner, 
e-mail ou vídeo) teve. 

Por que medir

O CTR é a principal métrica de sucesso da sua campanha. 
Ela indica quantas vezes a peça precisou ser exibida antes 
de receber o clique. Podemos concluir que, quanto maior 
for o CTR, mais apelo e aderência sua mensagem tem com o 
público.

Como medir

Você encontra os dados da sua campanha, incluindo o CTR, 
no painel da sua ferramenta de gerenciamento de campa-
nhas preferida, seja ela o Google Ads ou qualquer outra.

CTR
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Esse é índice usado para calcular o custo dos anúncios exi-
bidos em grandes sites, sejam blogs ou portais de notícias. 
O CPM (custo por mil impressões) se baseia justamente na 
visibilidade que a sua marca vai ter ao anunciar em veículos 
que recebem um grande fluxo de visitantes.

Por que medir

É fundamental avaliar se anúncios em sites de expressão se 
encaixam na realidade do seu negócio e na sua estratégia de 
marketing. Por exemplo, se você está planejando uma cam-
panha de awareness para reforçar sua presença de marca. 

Agora, se você está em busca de novos leads, uma aborda-
gem que segmenta melhor o público, usando canais mais 
especializados, é a mais indicada. Isso porque um CPM mais 
alto só se justifica quando o tráfego gerado pela sua campa-
nha resulta em uma boa taxa de conversão ou no aumento 
significativo do ticket médio. 

Como medir

O CPM é um índice de referência usado pelos grandes sites 
para cobrar pelo espaço publicitário. Você vai ficar sabendo 
qual o valor total no momento da compra do espaço e deverá 
decidir se o investimento realmente vale a pena. 

CPM
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O custo por aquisição (CPA) é outra forma que as platafor-
mas de mídia têm de cobrar pela veiculação dos anúncios. 
Nesse modelo, você só é cobrado quando o usuário realiza 
com sucesso o que for definido na campanha: seja o down-
load de um material, o preenchimento de um formulário ou 
qualquer outra ação que você tenha planejado.

Por que medir

Esse é o modelo mais caro de cobrança para anúncios on-li-
ne e também o mais complexo. Como os veículos só rece-
bem depois que o anúncio atinge o objetivo final, os valores 
praticados podem ser até 50% mais altos do que outras 
modalidades.

Como medir

Assim como o CPM, o custo por aquisição é definido no mo-
mento da contratação. Empresas que tenham uma grande 
eficiência em suas campanhas e trabalham com uma margem 
de lucro alta (ou que estejam apostando em clientes com 
uma vida útil mais longa) são as que podem considerar o CPA 
como modelo de cobrança de seus anúncios.

CPA
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O custo por clique (CPC) é o índice usado para calcular o 
valor cobrado por cada clique nos seus anúncios. Ele pode 
ser definido de forma absoluta ou por uma média entre os 
valores dos cliques e a quantidade total deles.

Essa diferença acontece porque alguns sistemas, como o 
Google Ads, usam uma mecânica de lances para definir o 
CPC máximo que você deseja pagar por um clique. Nesse 
caso, o CPC real (que é quanto você está de fato pagando 
pelos cliques da sua campanha) vai variar até o valor máximo 
que foi definido.

Por que medir

O CPC indica a eficiência financeira da sua campanha. Quando 
ele está baixo, significa que você está gastando menos di-
nheiro para conseguir um clique.

Mas isso não significa que o CPC vai estar sempre baixo. 
Fatores como concorrência mais acirrada, períodos de gran-
de apelo comercial (como a Black Friday), qualificação do 
público e etapas do funil vão impactar no custo final e você 
deve ter isso em mente na hora da análise.

Como medir

Ferramentas de gerenciamento de campanhas, como o 
Google Ads, trazem uma visualização simplificada desses 
dados. Isso porque o CPC é um dos índices mais importantes 
para análise do sucesso de campanhas digitais.

CPC
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O retorno sobre o investimento (return on investment, em 
inglês) é a métrica que vai ajudar você a determinar se os 
investimentos que você fez estão dando bons resultados. 
Por ser bastante versátil, o ROI pode ser aplicado não só nas 
suas ações de marketing, mas em qualquer tipo de investi-
mento que você realiza no seu negócio: de eventos a compra 
de materiais e equipamentos.

Por que medir

Acompanhar o ROI das suas ações é fundamental para você 
ter uma noção do impacto que elas têm nas vendas da sua 
empresa. Além disso, você pode compará-lo com dados an-
teriores para avaliar o desempenho atual e planejar com mais 
precisão as metas futuras.

Lembre-se de que você pode calcular o ROI por investimen-
to (para identificar exatamente qual o retorno de cada um 
deles), mas também pode buscar o ROI geral de todas as es-
tratégias da sua empresa.

ROI
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Como medir

Para medir o ROI, você vai precisar levantar a receita total 
gerada pela ação, subtrair seus custos e, por fim, dividir o 
resultado obtido pelos custos (sim, o mesmo valor que foi 
subtraído da receita). Assim, você vai saber quantas vezes o 
retorno foi maior ou menor do que o investimento.

Lembre-se que, no caso de campanhas digitais, o custo 
pode ser igual ao CPC, CPA ou CPM somado aos encargos 
e valores pagos para os fornecedores contratados para 
criar a campanha.
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Métricas
operacionais

02

Assim como você acompanha de perto os números das suas 
campanhas de marketing e comunicação, é fundamental 
estar sempre atento às métricas que indicam a saúde da 
sua operação.
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Como você pode imaginar, esse é o número que vai dizer 
quantos pedidos foram realizados na sua loja em um de-
terminado período. Esse é um dado básico para avaliar a 
performance operacional de qualquer loja e é diretamente 
impactado pelas campanhas promocionais e de marketing 
que você estiver rodando.

Por que medir

Uma análise simples do número total de pedidos vai indicar 
apenas se os seus canais estão fechando mais ou menos ven-
das comparativamente com outro período. No entanto, esse 
dado é fundamental para calcular outras métricas como, por 
exemplo, o ticket médio e a taxa de conversão. 

Como medir

O número total de pedidos é um dado que você encontra fa-
cilmente nos Sistemas de Gerenciamento de Pedidos (OMS - 
Order Management System). Por ser um dado chave para qual-
quer operação, ele normalmente tem destaque na interface.

Número total 
de pedidos
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Por que medir

Essa é uma das métricas mais importantes, mas também uma 
das mais básicas. Isso porque, apesar de ser um ponto de 
partida para outras métricas, o valor total de vendas por si 
só não consegue fornecer muitos detalhes sobre o compor-
tamento dos seus clientes ou se sua estratégia está de fato 
dando resultado.

Como medir

Da mesma forma que o número total de pedidos (descrito no 
item anterior), a receita total é um dado que você encontra 
facilmente no seu OMS. Por isso,  o mesmo ponto de atenção 
é válido para quem usa serviços separados para gerenciar 
canais de venda diferentes: ou você coleta os dados manual-
mente ou conta com um software integrador para o trabalho. 

Com uma plataforma de Comércio Unificado como a VTEX, 
no entanto, você tem uma visão completa de toda a sua ope-
ração, que reúne todos os dados de receita no mesmo lugar.

O único ponto de atenção é se você usa diferentes platafor-
mas para gerenciar seus canais de venda. Nesse caso, você 
vai precisar coletar os dados manualmente ou contratar um 
serviço integrador que realize o trabalho. 

Por outro lado, uma plataforma de Comércio Unificado (como 
a VTEX) oferece uma visão 360º da sua operação, consoli-
dando os dados de venda em um só lugar.

Receita total

13



Essa é a métrica que vai dizer quanto cada cliente gasta, em 
média, na sua loja. É um dado que indica a eficiência das suas 
ações de marketing e a satisfação dos seus clientes: ajuda 
a ver se os seus clientes estão gastando mais ou menos do 
que períodos anteriores.

Por que medir

O ticket médio de um determinado período, ao ser compara-
do com dados históricos, mostra se seus clientes estão gas-
tando mais ou menos na sua loja. E, como vender mais para 
quem já faz parte da sua base é mais eficiente do que trazer 
novos consumidores, um ticket médio mais alto mostra que 
sua operação está no caminho correto.

Como medir

O ticket médio é calculado dividindo a receita total pelo nú-
mero de pedidos realizados e, a exemplo das métricas ante-
riores (número de pedidos e receita totais), costuma apare-
cer com bastante destaque na interface do OMS. 

Lembrando apenas que, caso você queira calcular o ticket 
médio geral da sua operação e usa serviços separados para 
canais diferentes, vai ser necessário compilar os dados a mão 
ou usar um software de integração (o que não é necessário 
quando você usa uma plataforma de Comércio Unificado).

Ticket médio
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Taxa de conversão é a relação entre o número de visitantes 
do seu site (ou da sua loja) e o número de ações realizadas. 
Elas podem ser a compra propriamente dita, o download de 
um conteúdo, o preenchimento de um formulário ou qualquer 
outra ação que você deseja que seus clientes realizem.

Por que medir

Essa métrica é fundamental para você começar a entender 
melhor o comportamento do seu cliente. Mas não se enga-
ne: para ter um diagnóstico preciso, você vai ter que checar 
outras métricas e cruzá-las com a taxa de conversão. 

Por exemplo, se há muita gente entrando no seu site e o núme-
ro de pedidos permanece baixo, sua campanha de marketing 
pode não estar segmentada da forma correta, suas ofertas 
podem ser atraentes o suficiente ou ainda seu sortimento de 
produtos pode não ser exatamente o que as pessoas estão 
procurando. Para saber qual desses motivos está afetando a 
conversão, você vai precisar olhar a taxa de rejeição do site, 
o tempo de navegação, as páginas mais acessadas etc.

Como medir

Muitas ferramentas podem realizar esse cálculo. Mas se você 
usa uma plataforma de Comércio Unificado, a taxa de con-
versão vai entregar dados consolidados dos seus canais de 
venda, sejam eles marketplaces, lojas físicas ou e-commer-
ce. Na VTEX, por exemplo, essa métrica pode ser visualizada 
no módulo de Insights.

Taxa de conversão
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Métricas de 
performance

03

Em uma época tão estratégica quanto a Black Friday, é funda-
mental garantir que seu site esteja operando com o máximo 
de eficiência. Acompanhar as métricas de performance vai 
ajudar você a identificar problemas técnicos antes que eles 
afetem suas vendas.
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Esse é o tempo que o site leva para aparecer depois que seu 
cliente digitou a URL no navegador ou clicou em um banner 
ou link da campanha.

Por que medir

O tempo de carregamento influencia diretamente na con-
versão da sua loja. Isso porque as pessoas não querem es-
perar muitos segundos para navegar pelas suas ofertas: 
afinal, a Black Friday é curta e há muitos descontos para 
conferir. É por isso que você precisa manter esse número o 
mais baixo possível.

Como medir

Há muitas ferramentas on-line que ajudam você a checar o 
tempo de carregamento do seu site. Algumas delas, como 
o PageSpeed Insights do Google, geram dados específicos 
para sites desktop e mobile, o que facilita a identificação de 
pontos de melhoria de performance. 

Tempo de carregamento
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O número de sessões é a métrica que indica quantas vezes 
as pessoas iniciaram um período de navegação no seu site. 
Mas cuidado: um número alto não significa necessariamente 
que muitas pessoas estão acessando sua loja. Pode ser que 
os mesmos usuários estejam retornando mais vezes, o que 
também é uma boa notícia. 

Por que medir

Essa métrica é importante para descobrir se o seu site está 
gerando interesse no público. Se as pessoas estão retor-
nando, é provável que o conteúdo e as ofertas do seu site 
sejam relevantes e adequados. 

É claro que, para saber se isso está acontecendo mesmo, 
você vai precisar calcular a relação desse dado com o nú-
mero de usuários únicos. Quanto maior o número, mais pes-
soas estão voltando ao site.

Como medir

O Google Analytics é a ferramenta mais conhecida para mo-
nitorar as métricas de performance do seu site. Nele, você 
consegue obter com facilidade o número de sessões do seu 
site, bem como diversas outras métricas importantes para en-
tender o comportamento do seu cliente. Na VTEX, por exem-
plo, esse dado pode ser visualizado no módulo de Insights.

Número de sessões
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Esse número traduz exatamente a quantidade de pessoas 
que visitou seu site. Não importa quantas vezes elas retor-
naram, elas só serão contabilizadas uma vez.

Por que medir

Ao contrário do número de sessões, esse dado informa quan-
tas pessoas diferentes entraram no seu site. Assim, você vai 
ter uma visão mais precisa da quantidade de visitantes que 
suas campanhas e ações promocionais estão atraindo.

Como medir

A partir de ferramentas de monitoramento, como o Google 
Analytics, você consegue ver o número exato de usuários que 
entraram e navegaram pelo seu site.

Número de
usuários únicos
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É o tempo que as pessoas levam para navegar pelo seu site. 
Essa métrica é calculada individualmente por usuário, mas o 
que você precisa avaliar mesmo é o tempo médio que todos 
eles passam na loja.

Por que medir

Quanto mais tempo as pessoas passam no seu site, menos 
elas gastam navegando em outros lugares. Um tempo de na-
vegação alto indica que os visitantes acharam seu conteúdo 
e suas ofertas interessantes o suficiente para não sair dali. 

Agora, se o tempo de navegação for alto e a taxa de conver-
são baixa, algo pode estar impedindo seus clientes de fecha-
rem a compra. É por isso que é tão importante acompanhar 
outras métricas para uma análise completa.

Como medir

A exemplo de outras métricas de performance (como visi-
tantes únicos e número de sessões), você pode acompanhar 
o tempo de navegação em ferramentas de monitoramento 
como o Google Analytics.

Tempo de navegação

20



Também conhecido como bounce rate, a taxa de rejeição 
mostra quantas pessoas clicaram em um banner ou um link 
que levava para seu site e fecharam a página sem nem inte-
ragir com ela.

Por que medir

Uma taxa de rejeição alta significa baixa relevância para o 
público e pode ter duas causas principais: a mensagem da 
campanha não condiz com o conteúdo que a pessoa viu ao 
acessar a página ou seu site está aparecendo em buscas que 
nada têm a ver com o que você está oferecendo. É importan-
te avaliar também se a segmentação do público foi bem-feita 
e se seus anúncios estão aparecendo para as pessoas certas.

Como medir

Assim como as outras métricas de performance citadas an-
teriormente, a taxa de rejeição pode ser facilmente analisada 
a partir de ferramentas de monitoramento. 

Taxa de rejeição
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vtex.com.br/black-friday

http://vtex.com.br/black-friday

