
Uma pedra
Sobre o complexo tema da avaliação e mensuração

dos investimentos em comunicação, a reportagem de
About questionou os líderes do mercado sobre quais

mudanças eles vislumbram num futuro próximo para os
modelos atuais de ROÍ (Return On Investiment).

"O mix de comunicação será cada vez mais ;

norteado pelo ROÍ que cada disciplina
apresenta. A separação entre o below the
line e o above the tine tende a desaparecer,
dando lugar ao conceito de above the ROI
O desafio é conseguir medir o ROI em
diferentes disciplinas, com a consciência de
que em comunicação o ROI não está
apenas nas vendas, mas também no valor
e força da marca. Pragmatismo é a palavra
da vez. A integração entre database
marketing e pesquisa, curiosamente ainda
caminhando em paralelo em muitas
empresas, viabilizará o desenho
de modelos de medição cada vez mais
precisos" - Otávio Dias, sócio-presidente
da GreyZest Direct

"Espero que o foco na avaliação quantitativa de resultados do
branding seja a tônica de 2006. Será o grande meio para
separar o joio do trigo, os blefes das soluções efetivas e dos
players realmente competentes. Em 2006, parafraseando um
slogan conhecido, não haverá lugar para os 'nem parece
banco'. Só vão sobreviver os que sejam 'muito mais bancos',
muito mais experientes, entusiasmados e profissionais" -
Marco Antônio Amaral Rezende, diretor de branding
e negócios da Cauduro Martino

"Teremos grandes mudanças,
devido a um movimento nas
universidades americanas,
financiado por grandes
anunciantes, no sentido de
avaliar os retornos sobre
investimento com o
desenvolvimento de um
novo método. O projeto é
chamado de 'marketing
metrics' e propõe uma
revolução na avaliação do
ROÍ. Os acionistas estão
preocupados em dar
satisfação dos investimentos
para os seus investidores.
Não é uma questão técnica,
mas econômica" -
Reinaldo Lopes,
sócio-diretor da Escala

A avaliação e mensuração, popularmente

conhecida como ROI, dos investimentos em

comunicação de marketing transformou-se em

uma incômoda pedra no sapato para todos —

incluindo os executivos dos clientes — que

integram esse universo. Não é que antes as

empresas não ligavam para isso, mas sim que a

comunicação funcionava de forma mais

evidente, as variáveis eram reduzidas e os

dispêndios, bem menores. Agora, porém,

sabe-se que os resultados não são os mesmos,

tudo é mais complexo e as verbas vêm

crescendo (e tendem a crescer muito mais).

A
dificuldade em abordar o tema da mensuração
mais ampla e mesmo o ROI mais restrito tem afas-
tado naturalmente os players do negócio do assun-
to. Como são diversas as disciplinas de comunica-

ção e muitas as variáveis de marketing que determinam o
grau de sucesso das vendas, da rentabilidade, do cresci-
mento e da permanência das marcas e das empresas, his-
toricamente quase todo mundo ou tem fugido do assun-
to ou procurado tratar dele sem maiores envolvimentos.

De fato, a matéria é árida e complexa. Para a cabeça
do pessoal de marketing e de comunicação, que se
encontra mais voltada para o lado criativo do negócio,
com um viés otimista e esperançoso por natureza, mui-
tas vezes o tempo e os recursos financeiros investidos em
mensuração são vistos como uma grande bobagem.

A possibilidade de se definir um sistema confiável e
decorrente de um processo preciso de mensuração é
(como se verá com mais detalhe adiante) um verdadeiro
enigma, que demanda contribuições multidisciplinares e
esforços colaborativos para sua solução a contento.

É praticamente impossível aferir-se o RO com precisão
e mensurar efetivamente o que se faz e investe em comu-
nicação sem a participação de toda a cadeia envolvida, na
empresa anunciante, na agência e até nas conexões das
duas pontas — área de suporte e o trade dos clientes, de
um lado, e os fornecedores e veículos, de outro lado.

Via de regra, diante da pressão ou do interesse pon-
tual de se apresentar algum índice de ROI ou sistema de
mensuração, a parte pressionada ou interessada surge
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no sapato
com uma fórmula bastante limitada — seja no tempo, na

abrangência do mercado e das variáveis consideradas.

O resultado, nesses casos, é uma sensação de utilida-

de restrita -- quando não a sensação de uma certa

embromação — por parte do público-alvo dos índices

obtidos: os clientes e seus chefes.

Fica-se, então, naquele conhecido círculo vicioso de

que se faz pouca mensuração porque ela não é muito

precisa e útil e não há dedicação para se melhorar essa

situação porque a demanda ainda é baixa e os resultados

são pouco compensadores.

Em busca de um sentido para o ROI
Nas matérias sobre o evento da ANA que foram publica-

das recentemente na About (edição 838, de 31 de outubro

de 2005) e na Revista do Anunciante ficou evidente que a

dificuldade de encontrar um sentido para qualquer medida é

um desafio histórico para a ampla maioria dos campos do co-

nhecimento humano. O próprio Einstein, que todos sabem

ter sido bafejado pela genialidade, costumava dizer que "tu-

do o que realmente importa não se pode mensurar e tudo o

que se consegue mensurar no fundo pouco importa".

A questão que se coloca, portanto, é justamente a de

"mensurar o quê e para quê"? Qualquer coisa em mar-

keting e comunicação pode ser mensurada, desde que se

desenvolva o processo adequado e se pague o custo.

Mas se a mensuração feita — pela métrica que for -

não for devidamente "avaliada" em um contexto coe-

rente, o anunciante (e sua agência) irá cair na perigosís-

sima armadilha de "mensurar por mensurar".

"Estes mecanismos mais
convencionais, como audiência,
GRP, vão continuar sendo usados,
mas as agências começarão a
avaliar outros tipos de pesquisas.
Serão mais importantes dados
como o tipo de pessoa que está
assistindo, qual o conteúdo do
programa, o índice de afinidade,
ou seja, os anunciantes devem
fazer uma compra de mídia mais
técnica do que ela é hoje. Alguns
anunciantes já estão mais
preocupados em que conteúdos
estarão inseridos do que

simplesmente na audiência" - Guilherme Valentini, diretor de
publicidade da MTV

"Avaliar e mensurar investimentos e resultados é uma prática cada
vez mais necessária e constante. Só precisamos todos —
profissionais de comunicação e marketing — não perder a
consciência de que, muitas vezes, é impossível mensurar o
imensurável e que assumir riscos faz parte dos negócios e da
história de muitos grandes acertos" - Washington Olivetto,
presidente da W/Brasil

"Acho este tema uma chatice.
Propaganda que fica na cabeça do
consumidor é uma coisa muito difícil de
mensurar. Estes métodos são uma
desculpa esfarrapada para darem menos
para a publicidade. Normalmente é uma
coisa criada por um anunciante para
pagar menos a uma agência" - Ângelo c/e
Sá Júnior, diretor comercial e de
marketing da Editora Globo
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"O que deve mudar não é o conceito de ROI propriamente, mas
sim nossa habilidade de expandi-lo para toda e qualquer forma
de comunicação. Há três ou quatro anos, análises de ROI
estavam diretamente ligadas a ações pontuais de marketing
direto e, eventualmente, a essa ou àquela ação promocional.
Com a internet e com a digitalização dos meios (até mesmo a
televisão...), poderemos em um futuro próximo ter noções mais
abrangentes sobre investimentos, o que funciona, porquês,
entre outros" - Renato de Paula, diretor regional da Ogilvy One
América Latina

"Creio que, cada vez mais,
as agências serão cobradas
neste sentido e deverá
ocorrer uma maior
integração do atendimento
e da mídia com a área
comercial dos clientes, com
o objetivo de avaliar
resultados" -Antônio
D'Alessandro, sócio-
presidente da DCS
Comunicações

"A mudança que precisa ocorrer é de cultura e educação no
mercado como um todo. Precisamos nos enxergar como elo de
uma cadeia produtiva. Acredito que é possível mensurar retorno
em muitos casos, mas temos de mudar o modo de operação,
incluir este investimento e montar um sistema integrado entre
cliente, agências e fornecedores. Deve funcionar continuamente
e não pontualmente. Assim, vamos criar um padrão de trabalho
sistemático que poderá ser flexível conforme região, cultura,
empresa, produtos etc. Não será fácil, mas possível, pelo que
vejo em outras cadeias produtivas que falam cada vez mais em
segurança, boas práticas, responsabilidade, certificação e
sistema de qualidade" - Elza Tsumori, sócia-diretora da
Companhia Ativadora de Negócios e presidente da Associação
de Marketing Promocional (Ampro)

"Os resultados de uma ação promocional e o retorno efetivo
dos investimentos realizados ainda estão calcados nos números
específicos de uma determinada ação ou promoção: quantidade
de participantes, vendas realizadas, amostras distribuídas
etc. Temos que evoluir para um outro patamar de avaliação,
pois não importam somente os números concretos e sim o
residual institucional da marca que fica em cada ação. Sendo
assim, cabe às agências de promoção utilizar ferramentas para
aprofundar sua expertise na área de pesquisa com foco no
relacionamento da marca com seus consumidores e no
estreitamento do relacionamento por meio das ações
promocionais" -Adriana Salles, sócia e diretora
de criação da Power

Se essa mensuração for parcial — como, aliás, a maio-

ria é —, pior ainda, pois se ficará com a falsa sensação de

se estar ou não se estar atingindo bons resultados que,

no fundo, podem ser irrelevantes para o objetivo merca-

dológico que se estiver perseguindo.

Na ânsia de provar alguma coisa, de oferecer algum tipo

de medida de ROI, muitas áreas de marketing, bem como

agências, veículos e fornecedores, têm feito esforços para

aparecer com alguma forma de "comprovação" de bons

resultados — o que tem sido facilitado pela evolução das

mídias on-line, programas de CRM e outras formas de ati-

vidade de marketing às quais se pode aplicar sem grandes

dificuldades algum gênero de métrica.

Esse, aliás, é o tom do relatório inicial de um primeiro

documento da ANA sobre o desafio da "avaliação" de

marketing feito por um grupo de trabalho da entidade

com o suporte da consultoria EMM Group.

O texto, de 46 páginas, explica justamente que é pre-

ciso urgentemente saber avaliar as ações de marketing,
mas que ainda se está longe de contar com um ou,

mesmo, alguns modelos coerentes e integradores.

Isso não significa que a tarefa deva ser abandonada,

mas, ao contrário, que ela tem de ser encarada com

determinação. Para começar, é preciso desenvolver uma

"cultura de avaliação" nas empresas; o que é mais

importante, até, que as próprias metodologias matemá-

ticas de cálculo de algum tipo de ROI.

A métrica, como afirma o sumário conclusivo do docu-

mento da ANA, é um termômetro. Ele não cura e não é

um fim em si mesmo. Mas é muito importante para que

o médico saiba — com base em seu conhecimento espe-

cífico de medicina aplicável ao caso em questão — o que

é melhor para ser feito com o paciente.

O estudo da ANA também conclui que cada empresa

terá de desenvolver seu próprio método de avaliação, com

base em uma seleção do elenco disponível de métricas.

As alternativas de métricas, alias, já são tão numerosas

que o documento da ANA traz 77 métricas conhecidas e

aplicáveis em 13 áreas do marketing e da comunicação.

Tudo — ou parte — isso terá sentido apenas se for usa-

do para melhorar a performance efetiva, ou seja, a eficácia

do marketing. As diversas mensurações avaliam a eficiência

das ações que — se forem aquelas que realmente deveriam

ser feitas para se atingir os objetivos definidos — resultam,

em seu conjunto, no impacto efetivo junto ao mercado.

No final de tudo, é essencial não esquecer, como aler-
ta o documento, que o objetivo está em obter maior

valor para a marca, maior qualidade de venda, mais fide-

lidade de mercado e menores custos mercadológicos

relativos, o que redundará em maior lucro no curto prazo

e condições superiores de perenidade no longo prazo.

O documento apresenta um "modelo de maturidade de

uso das métricas" e indica que a maioria das 20 grandes em-
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presas que deram suporte ao estudo está nos primeiros dois

passos evolutivos, que são " consciência" e " prática". As duas

etapas seguintes são, respectivamente, as de disciplina "esta-

belecida" e disciplina "orientadora" (quando a avaliação es-

truturada do marketing está no começo e no fim do proces-

so decisório). Comprovando ao vivo o relatório, poucas das

palestras feitas sobre o tema no evento da ANA foram con-

clusivas e o conjunto revelou uma situação pouco confortável

entre os grandes anunciantes americanos. A rigor, apenas

uma única corporação presente, a gigante financeira

Wachovia, demonstrou que está solidamente adiantada nos

processos de mensuração de sua comunicação de marketing.

No Brasil ainda se fala pouco
Comparando com o cenário americano e europeu,

ainda falamos muito pouco sobre ROI e mensuração no

Brasil. Talvez porque aqui a comunicação ainda funcione

melhor que nos mercados mais desenvolvidos, as variá-

veis são menos complexas e as verbas são relativamente

menores do que por lá.

Afinal, não se pode esquecer que no Brasil os investimen-

tos em comunicação de marketing estão na faixa de 1,5% a

2% do PIB, enquanto nos Estados Unidos estão perto dos 5%

do PIB e na Europa (desenvolvida) são daí para cima — sendo

que nos países escandinavos, com mercados pequenos e eco-

nomia madura, esse índice chega a ultrapassar os 7%.

Mas não podemos dormir tranqüilos no berço esplên-

dido do conforto da pouca necessidade e baixa cobran-

ça. Tanto porque muitas das multinacionais irão deman-

dar e impor padrões de ROI em termos globais como

pelo fato de que os investimentos inevitavelmente terão

de ser maiores e esta ferramenta seria de grande utilida-

de para o próprio mercado — e a área de marketing das

empresas — convencer as organizações, seus dirigentes

financeiros, presidentes e acionistas que investir em

comunicação realmente tem sentido no modelo atual de

se fazer negócios, gerar lucros e crescer. ©

"É preciso mais acesso a custo baixo para aquisição destas
ferramentas por empresas de menor porte; além de atualizações
mais freqüentes e instantâneas. Hoje, estes instrumentos são
disponíveis apenas por uma seleta parcela de empresas com
budget cabível" - Zander Campos da Silva Júnior, diretor de
operações da Cannes Publicidade

"A preocupação com
avaliação e mensuração
tem, na verdade,
aumentado mais no
discurso que na prática.
Entretanto, cada vez
mais, o investimento
terá de ser customizado.
Do ponto de vista do
consumidor, todos
lutam pela sua atenção.
E os anunciantes estão
analisando todos os

-detalhes para investir seu dinheiro no lugar certo" - Thais Chede,
diretora corporativa de publicidade do Grupo Abril

"Na nossa área da comunicação dirigida este processo já está
bastante evoluído, pois como as ações têm um ponto de
contato com o consumidor, tudo está sendo mensurado. Já em
disciplinas que não possuem ponto de contato, vejo as análises

Ide resultados macros de vendas sendo utilizadas como os
balizadores das campanhas" - Luiz Buono, vice-presidente de
planejamento e atendimento da Fábrica Comunicação Dirigida

"O problema é que, apesar de todos
os recursos disponíveis, muitas ações

•ainda não são facilmente auditáveis,
ou essas operações ainda custam caro
demais. Mas, em um futuro próximo,
para o merchandising no ponto-de-
venda, por exemplo, com o emprego
de etiquetas de radiofreqüência, será
possível a verificação, em tempo real,
da instalação das peças nos locais
negociados e qual seu impacto nas
vendas" - Gilberto Strunck,
sócio-diretor da Dia Comunicação
de Marketing
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