
GRP? qualidade ou quantidade?
Estudo mostra que comunicação qualificada gera mais visibilidade

Uma das principais preocu-
pações das marcas na atualida-
de é medir o retorno sobre os
investimentos (ou ROÍ, sigla
para o termo em inglês return
on investment), principalmen-
te aqueles feitos em comuni-
cação. A grande discussão é
sobre a quantidade de verba
necessária para uma ação e
se esse volume é compensado
pelo retorno obtido, ou seja, se
o valor aplicado gerou aumento
significativo nas vendas.

Centrada em um database de
marcas monitoradas nos estudos
de tracking ATP, a Millward
Brown destaca alguns apren-
dizados (resumidos na figura
1) sobre a importância do in-
vestimento publicitário para a
construção de marcas:

1. A efetividade, a perfor-
mance ou o retorno da quantida-
de de GRPs bruta é muito pouco
significativa;

2. O "share of voice", que é
a participação relativa do nível
de investimentos em compara-
ção à concorrência, tem uma
correlação maior com o ROÍ em
comunicação;

3. A maior e mais significativa
eficiência está no que chamamos
de effective share of voice (o
nível de GRPs ponderado pelo
impacto expresso no conceito
de awareness index).

O effective share of voice
é uma medida que associa a
quantidade de investimentos
(GRPs) à qualidade — enten-
dida como a capacidade do
comercial de gerar awareness
de propaganda da marca — do
que está sendo comunicado.

É importante considerar o
conceito de creative magnifier,
usado para avaliar a performan-
ce dos filmes na fase de pré-
teste, que é o conceito básico
para a análise da capacidade de
impacto do filme. Os comerciais

precisam de uma parte criativa
bastante interessante para cha-
mar a atenção do consumidor,
mas ela deve necessariamente
estar ligada à marca e à mensa-
gem que se quer transmitir.

Se essa triangulação não for
feita com eficiência, ou uma das
pontas desse conceito não for
totalmente cumprida, pode-se
dizer que a capacidade do filme
de gerar awareness de propagan-
da da marca é frágil.

SHARE ASCENDENTE
O nível de eficiência dos fil-

mes para gerar awareness para a
marca é expresso no awareness
index, que é o incremento em
visibilidade do anúncio para cada
cem GRPs veiculados.

Na figura 2 pode-se ver que
o nível de visibilidade que se
consegue com os mesmos cem
GRPs para um filme de aware-
ness index 4 é o dobro do que
se consegue com um filme de
awareness index 2 — e o triplo
de eficiência se consegue para
os mesmos cem GRPs investidos
se temos um filme com aware-
ness index 6.

Os dados do database do
instituto de pesquisa confirmam
a idéia de que marcas que inves-
tem em uma comunicação com
maior effective share of voice
têm mais probabilidade de cres-
cer em participação de mercado
— o contrário ocorre com as que
investem em uma comunicação
menos eficiente no que tange a
gerar impacto para si.

Esse aprendizado leva à
conclusão de que é muito im-
portante investir (as marcas
não vivem sem comunicação)
e que a quantidade aplicada
também é crucial. Mas é muito
mais importante investir em co-
municação de qualidade, e es-
pecialmente na sua capacidade
de fazer um bom trabalho para

a marca anunciada, gerando
crescimento em participação.

A figura 3 confirma o apren-
dizado de que é importante
investir pelo menos o volume
correspondente ao seu tama-
nho em share para se manter
vivo no mercado. Analisando
a relação entre investimento e
market share para um database
global e regional de mais de 300
marcas, observa-se que as que
têm share of voice 20% a 30%
maior que sua fatia de mercado
cresceram, e as que investiram
menos que o seu tamanho caí-
ram em participação.

Existe ainda um grupo que
investiu mais que o seu tamanho
em share, mas isso não alterou
sua participação de mercado.
Possivelmente elas veicularam
campanhas pobres no que tange
a gerar awareness de propagan-
da da marca, apesar da quanti-
dade investida.

DESAFIO
O orçamento para marcas

grandes deve ser proporcional
ao seu tamanho. Elas devem
investir como marcas grandes
até para manter a percepção
de liderança no mercado. Mar-
ca líder deve agir como líder,
mas para ter um investimento
mais eficiente é muito mais
importante destinar recursos à
comunicação de qualidade, es-
pecialmente no que se refere à
capacidade de gerar awareness
de propaganda para a marca.

A figura 4 mostra de outra for-
ma como a mudança na qualidade
da comunicação alterou o market
share das marcas de um período
a outro no mercado de xampus
no Reino Unido. Melhorias na
qualidade da comunicação, es-
pecialmente no atributo TBCA
(total brand communication awa-
reness) , têm relação positiva com
aumento em participação.

Metodologia

ATP — Advanced TVacking
Program: metodologia de mo-
nitoramento de marcas e co-
municação da Millward Brown
adotada por várias empresas
no Brasil, na região e no mundo
como ferramenta para mensurar
os efeitos das várias atividades
de marketing e comunicação na
saúde das marcas.

A metodologia considera
as marcas dentro da categoria,
desenhada como parte do seu
contexto competitivo, e inclui

análises especiais sobre a eficiên-
cia dos investimentos nos vários
meios de comunicação, possibi-
litando a avaliação do retorno
sobre os investimentos. É feita
de forma customizada para cada
cliente, incluindo e considerando
os aspectos e as necessidades
da marcas e da categoria em
estudo. Pode ser conduzida de
forma contínua, com coleta de
dados semanais, ou sob a forma
de ondas.
www.millwardbrown.com
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