
Sua verba publicitária não rende como deveria? 
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"Acredito que exista espaço para melhorar as atuais práticas da publicidade a partir do momento 
em que os anunciantes exigirem maior eficiência e estabelecerem remuneração para as condutas 
desejadas" 
 
 
Tenho sido solicitado pelos executivos dos veículos de comunicação (jornais, TV, revista, outdoor 
e rádio) para ajudá-los a provar aos anunciantes que seus respectivos meios funcionam. Entendo 
que isso poderia ser necessário para as novas tecnologias, mas não para as principais mídias, pois 
sabemos que todas elas funcionam.  
 
Quando falamos em gestão de verbas publicitárias, devemos lembrar que esse é um negócio 
gigantesco, com mais de US$ 300 bilhões gastos em 2002 mundialmente. A publicidade é um 
gasto e um investimento, e é primordial que ela seja percebida assim. Mas, para melhor gerenciar 
as verbas publicitárias é preciso mensurá-las. Como todas as decisões de negócios, gastar 
dinheiro em publicidade envolve riscos, ou seja, devemos transportar o conceito de Risk 
Managment do mercado financeiro para o mercado publicitário. Portanto, publicidade deve ser 
avaliada tendo em mente a administração do risco. Nós não estamos no negócio de publicidade 
apenas pelo seu lado criativo e pelo "amor à arte".  
 
Na minha opinião, ainda acredito que - apesar da Internet e muitos outros avanços tecnológicos - 
para aqueles que podem dispor de recursos, a televisão é a escolha mais atraente para gerar 
impacto nos consumidores com a melhor relação custo-benefício. A televisão tem o melhor índice 
de recall por dólar, contribuindo para a construção de uma imagem de marca mais duradoura. O 
problema é que a TV é um negócio de grandes investimentos e inacessível para muitos 
anunciantes. E é por esta razão que eu gosto de dizer que todas as mídias funcionam. Ou seja, 
para aqueles que não podem investir em TV e para os que incluem outros meios aos seus 
planejamentos de mídia, eu digo que todos valem a pena. Mas a escolha da mídia, por ser uma 
opção mais econômica, não deve ser confundida com sua eficácia.  
 
A criatividade é soberana  
 
Se definirmos a criatividade como a soma de todos os elementos de uma peça publicitária 
(mensagem, direção de arte, estratégia, qualidade da produção), isto freqüentemente explicaria 
mais de 75% do sucesso, ou fracasso, de uma campanha publicitária em atingir seus objetivos de 
marketing. Portanto, é indispensável que os anunciantes, e suas agências, não percam de vista o 
essencial, que, é a qualidade da criação.  
 
A principal crítica, e a que ouço com mais freqüência, em relação às pesquisas de pré-testes é que 
elas matam boas idéias criativas. Isso acontece. E lamento que aconteça. Mas, é como a história 
do estudante que larga a escola e se torna um milionário, enquanto outros largaram e não 
tiveram chances de ser bem-sucedidos. Da mesma forma, ouvimos freqüentemente a respeito 
daquele anúncio excepcional, mas nunca ficamos sabendo dos que foram fracassos. Isso é gestão 
da probabilidade e do risco.  
 
Gerenciando o risco  
 
Os pré-testes da Ipsos são confiáveis em aproximadamente 80% das vezes quando comparamos 
suas previsões com os resultados reais. Em termos de gestão do risco do investimento em 
publicidade, significa que temos 20% de chances de matar uma boa idéia, e 80% de evitar que 
um comercial ruim seja veiculado. O custo disso é a criação de uma nova idéia. Entretanto, 
impedir que um comercial ruim vá para o ar significa a economia de uma quantia considerável de 
dinheiro. Se a criação é soberana então ela deve ser boa.  



 
Você se lembra desta marca?  
 
Uma das grandes falhas na criação de uma peça publicitária é a pobre vinculação com a marca. 
Com que freqüência você se lembra de um comercial, especialmente na TV, mas não consegue 
lembrar da marca? Podemos usar as pesquisas para testar os comerciais para verificar a 
lembrança de marca, e com isso aprender a fazer propaganda com melhor vinculação com a 
marca branding. Ocasionalmente, um publicitário, em tom irônico, pergunta: - "Vocês querem que 
a gente faça uma peça publicitária criativa, ou vocês querem ver comerciais que vão ser 
aprovados por estes pré-testes estúpidos?" Em primeiro lugar, estes dois objetivos não são 
excludentes e, segundo, se um comercial for aprovado pelos nossos pré-testes, suas chances de 
sucesso serão aumentadas consideravelmente. Assim, minha resposta seria ambos. O fato de ser 
aprovado por um rigoroso pré-teste de avaliação resultará em melhores vendas. Está provado que 
as ferramentas de pesquisa (os pré-testes) sempre aprovam a boa propaganda.  
 
Outra razão pela qual um comercial é reprovado é pela falta de relevância que ele tem para o 
consumidor, isto é, interessar particularmente ao seu público-alvo. Quando um criativo começa o 
seu trabalho de criação fica difícil avaliar sua relevância. Para assegurar-se de que o conteúdo de 
uma peça publicitária tenha relevância, sugerimos, antes de tudo, que se faça uma vasta pesquisa 
com os consumidores, para assim obter insights preciosos para a criação. Isto pode incluir U&A's 
(pesquisa de hábitos e atitudes), pesquisa de saúde da marca, pesquisas qualitativas e pesquisa 
de posicionamento. Se a agência de publicidade começa na direção certa, tem maiores 
possibilidades de chegar ao lugar certo.  
 
Publicidade deve funcionar.  
 
Ela é mensurável e, portanto gerenciável.  
 
Se uma campanha publicitária está funcionando como deveria, pode-se continuar com novas 
peças publicitárias até que toda a campanha se desgaste. Uma peça de má qualidade criativa 
raramente progride ou melhora com maior veiculação. Após mil GRP's cumulativos, ela teve a 
oportunidade de ser vista, em média, dez vezes, ou mais, pelos consumidores do target. Se eles 
não captaram a mensagem depois de dez exposições, é provável que a próxima exposição seja 
ignorada, em vez de subitamente vir a funcionar. Sugiro aos anunciantes que a peça publicitária 
ruim seja retirada após mil GRP's, e que eles não arrisquem mais seu dinheiro, acreditando numa 
chance de 5% de nos próximos mil GRP's as coisas subitamente melhorem.  
 
O wear-out (esgotamento/desgaste) é outro tema desafiador. Em relação à eficiência do 
investimento, não gosto de descrever o wear-out de comerciais como o ponto no qual ele não 
mais causa impacto aos consumidores. Em vez disso, prefiro descrevê-lo como o ponto em que a 
veiculação do comercial não tem mais o melhor uso para o próximo dólar a ser investido em 
publicidade. Ou seja, é melhor mudar a atual peça criativa para uma nova, porque isto será mais 
eficiente para a campanha. Um exemplo prático seria: se alguém tem dinheiro suficiente para 
dispor de 2500 GRP's cumulativos na TV, para um determinado comercial, é freqüentemente mais 
eficaz, do ponto de vista do investimento, fazer um segundo filme, e somente dispor de, digamos, 
2200 GRP's cumulativos de TV (usando o custo de 300 GRP's para fazer o segundo comercial). 
Você poderia veicular um comercial para os primeiros 1300 - 1400 GRP's cumulativos, e depois 
veicular o segundo, pelos restantes 800 - 900 GRP's. No término de sua verba, você 
provavelmente terá conseguido mais, apesar de algumas poucas centenas de GRP's a menos de 
exposição na mídia. Isso é o que aprendemos com os estudos de tracking de propaganda e de 
marca (ad + brand tracking). Isto significa otimizar a eficiência da verba publicitária.  
 
Pico de eficácia de uma campanha na TV  
 
Planejamento de mídia: a parte menos sexy ... mas que compensa!  



 
O planejamento de mídia é freqüentemente visto como a parte menos excitante do budget pelos 
profissionais de marketing. Embora a criação possa representar 75% do impacto da campanha, o 
custo da mídia provavelmente representa 75% do budget publicitário total. Portanto, se o plano 
de mídia puder ser melhorado em 15% ou 20%, existe uma indiscutível vantagem financeira. O 
planejamento de mídia é a área dentro da publicidade que tem o maior potencial para ser 
otimizada. Acredito que ainda não foi mostrado para muitos anunciantes como as coisas podem 
ser melhoradas, e nem eles normalmente procuram respostas objetivas. Eu acho que os gerentes 
de marca deveriam se envolver mais neste aspecto menos sexy do planejamento de mídia, 
porque realmente compensa.  
 
É hora para uma mudança de paradigma no planejamento de mídia e não estou falando da 
próxima onda de tecnologia. Refiro-me ao conceito de planejamento de mídia com base em 
medidas de qualidade, em vez de medidas de quantidade. Todos nós provavelmente sabemos que 
um conjunto de cem GRP's (por exemplo, 50% Cobertura x 2 Freqüência) não é necessariamente 
o mesmo que outro conjunto de cem GRP's (25% Cobertura x 4 Freqüência), embora o custo seja 
o mesmo. Mas a Ipsos-ASI também provou que um GRP não é o mesmo que outro um GRP, em 
função da qualidade da exposição. A probabilidade de prestar atenção a um programa de TV 
numa 2a feira de manhã é diferente da atenção dada (qualidade de exposição) a um programa de 
comédia numa 5a feira à noite.  
 
Aí perguntamos: você pagaria 10% a mais por uma veiculação de um comercial, se ele obtivesse 
20% mais de atenção dos seus consumidores? A provável resposta será sim. Mas muitos planos 
de mídia e modelos de otimização de mídia são baseados na otimização dos custos, e custo por 
ponto (ou custo por mil espectadores). Os planejadores/anunciantes, em sua maioria, não estão 
planejando com base na qualidade de exposições, como deveriam fazê-lo.  
 
Temos visto que uma das maneiras de otimizar os investimentos publicitários é evitar os 
tradicionais veículos de comunicação e explorar os canais alternativos de marketing. Mas, caros 
profissionais: tenham cuidado. Não é só porque custam menos que representam um uso eficaz 
dos seus investimentos.  
 
Considerações Finais  
 
O maior papel da publicidade parece ser o de diferenciar produtos similares. Quando duas marcas 
diferentes são similares em características/benefícios temos uma prova clara de que com uma 
publicidade superior a marca irá provavelmente ter brand equity (valor de marca) melhor e 
também competir melhor, daí o papel competitivo da publicidade.  
 
Em conclusão, acredito que exista espaço para melhorar as atuais práticas da publicidade. Se os 
anunciantes exigirem maior eficiência e estabelecerem remuneração para as condutas desejadas, 
então a mudança de paradigma deverá avançar rapidamente.  
 
*trabalhou para Procter& Gamble e Johnson&Johnson antes de ser co-fundador da Tandemar 
Research (nos Estados Unidos) em 1986, líder em tracking de comerciais no Canadá. A Tandemar 
foi adquirida pela Ipsos no ano 2000 e se fundiu a Ipsos-ASI.  
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