
O valor da notícia 
Dubes Sônego  
 
Empresas buscam serviços de auditoria de imagem para medir o retorno de investimentos em 
comunicação e planejar ações na área  
  
Departamentos de comunicação vêm ganhando espaço dentro de grandes empresas com o 
surgimento de ferramentas capazes de tornar tangíveis os investimentos na área. Há cerca de 
uma década, a avaliação de serviços de assessoria de imprensa, por exemplo, era baseada em 
critérios subjetivos ou na comparação entre o espaço recebido pela contratante em reportagens 
(centímetro por coluna) e o custo do mesmo espaço comprado para veiculação de anúncios 
publicitários - sistema que não leva em conta fatores como a credibilidade, a tiragem do veículo e 
o enfoque do texto (positivo, negativo, neutro). Hoje, empresas como Telefônica, Banco do Brasil, 
e Volkswagen dispõem de sistemas e fornecedores de serviços capazes de produzir relatórios com 
cortes por períodos, por veículos de comunicação, por autores e até mesmo por assuntos, 
baseados em clippings de notícias reunidos em bancos de dados. Entre os principais fornecedores 
da área, estão empresas como CDN, Verbo Comunicação e Empório da Comunicação. 
 
Um dos serviços do gênero mais conhecidos é a auditoria de imagem, que consiste, basicamente, 
na análise ponderada de um clipping diário de notícias. Essa análise leva em conta informações 
como a tiragem e a credibilidade de cada veículo analisado, o enfoque dado à reportagem e à 
empresa dentro da notícia; a freqüência com que uma empresa aparece na mídia, além de indic ar 
possíveis desdobramentos dos assuntos noticiados e oferecer sugestões de ações para contornar 
os problemas. A análise pode levar em conta ainda o setor em que a empresa está inserida, o 
desempenho e o posicionamento adotado pela concorrência na imprensa. E, em geral, é 
desenvolvida por jornalistas com larga experiência. 
 
"Atualmente, como profissional da área, não tenho coragem de entrar numa reunião para 
defender um orçamento sem dados concretos na mão", diz Júnia Nogueira de Sá, diretora de 
assuntos corporativos e imprensa da Volkswagen do Brasil, uma das empresas que dispõem de 
ferramentas internas para análise dos investimentos em comunicação. De acordo com a 
executiva, ferramentas usadas para análise de imagem permitiram à montadora inovar no 
lançamento do Fox, em outubro do ano passado. Ao contrário do que tradicionalmente acontece 
no mercado automotivo, detalhes do veículo começaram a ser divulgados com três meses de 
antecedência. "Descobrimos através de uma pesquisa que esse era um desejo dos jorna listas e 
resolvemos atendê-lo. Quando o carro foi lançado, todos já haviam explorado os detalhes e 
puderam se concentrar no conjunto", diz. 
 
Segundo Júnia, o número de erros nas reportagens também diminuiu e a empresa teve tempo 
para trabalhar pro-ativamente atributos do veículo que poderiam ser vistos de forma negativa. Na 
ausência de porta-luvas, por exemplo, a assessoria de imprensa destacou um compartimento 
embaixo do banco que permite ao motorista esconder objetos de valor, além de deixar mais 
espaço para as pernas do carona. "No final, contabilizamos espaço 50% maior na imprensa que os 
lançamentos similares da concorrência", diz. 
 
Outro exemplo de uso da auditoria de imagem na definição de estratégia de comunicação é o da 
Telefônica. Em pleno processo de transição do modelo estatal para o privado, a companhia 
espanhola enfrentou uma enxurrada de críticas nos meios de comunicação. "Tivemos que buscar 
ferramentas que nos permitissem identificar problemas de comunicação e traçar estratégias para 
solucioná-los", conta Marcelo d'Ângelo, gerente de comunicação da companhia. 
 
A Telefônica foi ao mercado procurar fornecedores e acabou desenvolvendo uma ferramenta, 
batizada de Índice de Qualidade da Imagem (IQI), em parceria com a Empório da Comunicação. 
"Uma das coisas que descobrimos a partir do sistema desenvolvido foi que muitas reclamações 
eram geradas mais por falta de informação que por problemas técnicos. O novo sistema de 



tarifação, por exemplo, era mais complicado que o anterior e as pessoas não o entend iam direito. 
Resolvemos então atacar o problema distribuindo cartilhas explicativas e veiculando informações 
nos boletos de pagamento das contas telefônicas", conta o executivo. 
 
No Banco do Brasil (BB), cliente da CDN, a iniciativa de adotar ferramentas que permitissem focar 
esforços na área de comunicação surgiu a partir da unificação das áreas de comunicação da 
instituição financeira, em meados da década de 1990. Carlos Alberto Barreto de Carvalho, gerente 
executivo de comunicação do BB, conta que, na época, o banco era visto como uma empresa 
fechada. Para contornar o problema, foi montado um plano estratégico para formação de porta-
vozes que pudessem falar com a imprensa. "Era uma boa forma de fortalecer a marca, falar sobre 
os negócios do banco e prestar contas à sociedade", diz o executivo. 
 
Em 1990, apenas o presidente da instituição falava. Hoje, segundo Carvalho, o banco tem cerca 
de 200 executivos capacitados a fornecer informações para a imprensa, muitos deles com cursos 
de especialização. Neste mês, por exemplo, a instituição oferecerá a 30 executivos dois cursos (15 
executivos em cada) sobre gerenciamento de crises. 
 
Segundo Carvalho, a auditoria de imagem serve, neste contexto, para saber de que forma os 
discursos estão sendo percebidos pela mídia e, em conseqüência, como o banco é visto pelos 
leitores; para medir o espaço alcançado na mídia e corrigir possíveis desvios ou afinar o discurso, 
para que soe uniforme. Atualmente, o BB consegue identificar problemas por segmentos de mídia 
e veículos; oportunidades de ações de comunicação em áreas pouco exploradas, além de 
monitorar as ações da concorrência. O fluxo constante de informações também ajuda na correção 
de falhas e na melhoria de produtos e serviços, acredita Carvalho: "Nos últimos cinco anos, 
conseguimos em média um índice de 'positividade' de 85% nas matérias". 
 
De acordo com o executivo, o BB não é exceção no setor financeiro quando o assunto é o uso de 
ferramentas de medição de retorno de mídia. "Em meados da década de 90, o BB tinha mais 
notícias na mídia que a soma dos cinco principais concorrentes. Hoje, o volume ainda é grande, 
mas o somatório dos cinco já é maior que o da instituição. Pelo menos dois concorrentes de peso 
utilizam ferramentas semelhantes", finaliza. 
 

 
Leia mais: 
 
Do outro lado do balcão 
Dubes Sonego 
 
A Companhia de Notícias (CDN), uma das maiores empresas de assessoria de imprensa do País, 
contratou, em janeiro, um peso pesado do jornalismo econômico. Matias Molina, fundador da 
revista Exame e um dos responsáveis pela consolidação da Gazeta Mercantil nas décadas de 1980 
e 1990, será o responsável pela formatação e supervisão de um novo produto, semelhante à 
auditoria de imagem, mas de abrangência internacional. 
 
A idéia, de acordo com o jornalista, é analisar informações de serviços eletrônicos de notícias, 
como a Bloomberg, balanços de empresas concorrentes, dados setoriais e notícias publicadas em 
grandes veículos internacionais, entre outras fontes, e colocá-las num contexto para que os 
clientes entendam o que signific am. "O Brasil era muito fechado. Mas, hoje, cada vez mais, está 
inserido no panorama internacional. O que acontece no mundo interessa ao Brasil, e as empresas 
mostram crescente interesse pela área internacional", diz Molina. 
 
Personagem folclórico na redação da Gazeta Mercantil - conhecido por chegar antes de todos os 
jornalistas e sair tarde, carregando jornais estrangeiros sob o braço para terminar a leitura do dia 
em casa -, Molina acredita que o serviço terá demanda de grandes companhias brasileiras e 



multinacionais preocupadas em obter informações de mercado mais confiáveis, principalmente 
depois dos escândalos financeiros que envolveram empresas como a Enron e a Parmalat. 
 
Segundo o jornalista, neste sentido, um dos diferenciais do serviço em fase de formatação será a 
análise de balanços de empresas concorrentes, com foco em detalhes da área operacional, de 
modo geral menos explorados pela imprensa e por analistas de mercado. 
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