
Mensuração de resultados,
o eterno problema
Algumas agências desenvolvem metodologias próprias de aferição, mas o mercado ainda não encontrou a formula ideal

CLAYTON MELO

Expressão da moda em uma
época na qual otimizar investi-
mentos e aumentar a rentabili-
dade são palavras de ordem, a
mensuração de resultados invade
a praia da comunicação corpo-
rativa. Com o mercado cada vez
mais competitivo, as agências se
desdobram para comprovar que
as ações empreendidas por meio
dessa ferramenta do marketing
de fato trazem retorno para a
marca -ou o produto do cliente.
É justamente aí que está o pro-
blema: uma vez que se trata de
um campo no qual o componente
subjetivo não pode ser despreza-
do, como medir com precisão o
retorno gerado?

A tarefa não é nada fácil.
Afinal, essa atividade envolve
inúmeros aspectos que escapam
à exatidão das planilhas às quais
as empresas estão acostumadas.
Como atestar, por exemplo, o
retorno proporcionado por ações
de relacionamento com públicos
de interesse?

Para ilustrar, pense em um
almoço com um jornalista. É
uma ótima oportunidade para
o cliente se aproximar do pro-
fissional do veículo, expor seu
ponto de vista sobre determina-
dos assuntos ou mesmo sugerir

pautas. Mas não se pode garantir
que desse encontro nascerá uma
matéria, por exemplo. Mesmo
assim, a iniciativa pode ser be-
néfica, pois abre um canal de
relacionamento que, se alimen-
tado, pode render frutos efetivos
mais adiante.

O raciocínio pode ser apli-
cado a uma companhia que
enfrenta problemas com a comu-
nidade onde atua. O profissional
de comunicação entra em cena
para estabelecer o diálogo entre
cliente e moradores. De que ma-
neira estimar o resultado de uma
atividade desse gênero? O mais
provável é que haja a percepção
de que a relação melhorou ou
não. No entanto, como trans-
formar algo intangível em dado
concreto? Ou melhor: é real-
mente vital que uma ação desse
tipo seja avaliada de acordo com
fórmulas matemáticas?

ALÉM DA IMPRENSA
Situações assim servem para

alertar sobre os riscos de se
avaliar os benefícios da comu-
nicação apenas pelo viés da
exposição, mais precisamente
por meio da mídia espontânea

- de resto, justamente a mais
fácil de ser analisada. Um dos

Gaspar: medição se faz por meio de planejamento Bruin: análise por centimetragem não agrega inteligência ao processo

mecanismos mais conhecidos é
a centimetragem, pela qual se
calcula o espaço conquistado em
matérias jornalísticas. Embora
eficiente para quantificar a visi-
bilidade, é um equívoco eleger
esse método como sustentáculo
da aferição, porque ele se refere
a apenas um público de interes-
se: a imprensa. "Há uma devoção
obsessiva pela centimetragem.
Mas é preciso ver que esse é
apenas um dos recursos dispo-
níveis", alerta Agostinho Gaspar,
sócio da Gaspar & Associados
Comunicação Empresarial. "O
mais comum no merca-
do é aferir o que saiu na
mídia. Mas é necessário
medir o serviço perante
todos os públicos de inte-
resse, como fornecedores
e público interno. E mais:
muitas vezes o papel da
agência é evitar a exposi-
ção do cliente", diz Valdeci
Verdelho, vice-presiden-
te da Andreoli/Manning,
Selvage & Lee. "A centi-
metragem é muito utili-
zada, mas é falha, porque
não agrega inteligência ao
processo", afirma Daniel
Bruin, diretor da RP1.

Outro serviço recor-
rente no mercado é a
análise editorial, que
consiste em relatórios
críticos sobre as apari-
ções do cliente nos meios Verdelho:

de comunicação. Trata-se de um por exemplo, com a pesquisa",
bom sistema para "decodificar"
o que dizem os veículos, mas,
por descartar todas as demais
variáveis envolvidas entre
elas, as de ordem matemática —,
não "produziu um número sufi-
ciente de indicativos confiáveis
para determinar o processo ou
fracasso de um plano de comu-
nicação", afirma Bruin. "Atual-
mente, parece improvável que
uma boa ferramenta de medição
não inclua a centimetragem e a
análise editorial, mas ela deve
prioritariamente ser combinada,

continua. Isso porque, defende
o executivo, é temerário medir
a eficácia da Á mensagem sem
perguntar aos receptores se a
receberam e, mais importante,
como a processaram. "O feedba-
ck dos stakeholders é uma luz
que não pode faltar na hora de
desenhar um sistema de men-
suração", diz.

PLANEJAR É PRECISO
Agostinho Gaspar direciona

os holofotes para outra questão.
"A medição se faz por meio de

planejamento, que é
fundamental na comu-
nicação porque a partir
dele pode-se avaliar pos-
teriormente se os objeti-
vos foram alcançados ou
não", afirma.

Gisele Lorenzetti,
sócia e diretora exe-
cutiva da LVBA Comu-
nicação e diretora da
Associação Brasileira
das Agências de Co-
municação (Abracom),
segue a mesma trilha.
Segundo a profissional
de relações públicas,
é inconcebível desen-
volver um projeto de
comunicação sem um
plano centrado em
diagnósticos precisos
sobre a situação do

muitas vezes o papel da agência é evitara exposição do cliente cliente e seus objeti-
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vos. Só assim é possível aferir resultados
com qualidade.

Foi com essa linha de pensamento que
a LVBA desenvolveu uma metodologia de-

f
nominada índice de Desempenho Institu-
cional (IDI), que busca traduzir estratégias
em números. Definido como uma ferra-
menta de gestão que permite acompanhar
todo o processo de comunicação, o IDI se
baseia num sistema pelo qual, depois de
discutidos os objetivos do trabalho com o
cliente, estabelece-se um plano de ação,
avaliado regularmente. São concedidas
notas para as atividades de comunicação.
"Ele evita dispersão, pois todos os passos
são planejados", diz Gisele.

A CDN também possui sua metodo-
logia. Lançado há dois anos, o índice de

Qualidade de Exposição na Mídia (IQEM)
prevê pesos específicos para cada tipo
de notícia, o veículo em que foi publica-
da e sua localização nele. O sistema foi
desenvolvido por uma equipe composta
basicamente por jornalistas - - exceto
pela participação do matemático Heron
do Carmo. O índice é gerado a partir de
três variáveis: pesquisa com jornalistas,
formadores de opinião e a tiragem dos
principais veículos de comunicação.

A aferição começa às 5h, com a leitura
crítica de publicações por profissionais
da CDN. Eles analisam a localização da
notícia na página, avaliam se é positiva
ou não, entre outros fatores. Na etapa
seguinte, as informações são passadas
para um sistema que confere o índice e

apresenta gráficos de desempenho.
Recentemente, a CDN lançou um

produto derivado: o IQEM V (índice de
Qualidade de Exposição na Mídia Valorado).
Complexo, ele permite ao executivo da área
de comunicação e marketing avaliar os
impactos econômicos sobre a imagem do
cliente a partir de notícias da imprensa.

Além da base de ponderação fixada
pelo IQEM, o IQEM V agrega valores
financeiros extraídos da tabulação de
mais de 6 mil tipos de peças publicitárias
anunciadas em jornais e revistas. Não se
trata da comparação monetária entre a
mídia espontânea obtida e os preços que
seriam pagos pela veiculação de anúncios
em espaço equivalente. Na verdade, por
meio de fórmulas chega-se a um valor que

representaria o retorno financeiro para
a marca gerado pela mídia espontânea.
"Não estamos medindo o valor do espaço
jornalístico. O resultado monetário a que
chegamos é aquele foi agregado à marca",
explica Marcelo Pontes, vice-presidente
da CDN, agência fundada há 18 anos que
tem hoje cerca de 60 clientes fixos.

Embora não haja consenso no mercado
quanto à melhor maneira de aferir resulta-
dos, é salutar que as agências apresentem
suas soluções e os clientes analisem quais
delas satisfazem aos seus objetivos. E tão
importante quanto o debate a respeito
do desenvolvimento de metodologias é a
constatação de que o mercado busca se
aperfeiçoar e oferecer um serviço cada
vez mais profissional.
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