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Neste artigo, Don E. Schultz, professor (emérito) de comunicações de marketing integrado da 
Northwern University, em Evanston, Illinois, EUA, aponta uma abordagem mais relevante para 
a estratégia de marketing: colocar a aferição no início, e a elaboração do budget no fim do 
processo. 
 
O marketing, como a maioria das demais operações de negócios, segue um procedimento 
operacional padrão. Antes de iniciar cada ano fiscal, a organização passa por uma espécie de 
ciclo de orçamento de budget. A alta direção determina quanto poderá gastar, investir ou 
alocar às várias atividades –que podem ir desde melhorias físicas na fábrica a contratação de 
mais pessoal, desde P&D de novos produtos a liquidação de débitos, e por aí vai. 
 
O processo é tão antigo quanto os próprios negócios: faça uma estimativa de quanto será a 
receita, identifique os custos e determine onde haverá lucro. Caso o lucro não atenda às 
expectativas, faça alguns ajustes cortando custos ou trate de gerar mais receita. No fim do 
ano, some os números e compare-os com o budget. A seguir, passa-se por todo o ciclo 
novamente para o ano fiscal seguinte. Trata-se de um processo financeiro já testado e 
aceitável, que qualquer um entende e ao qual se confere acordo tácito. 
 
A metodologia funciona bem para as decisões financeiras tradicionais porque, de início, todos 
concordam com o padrão de aferição, seja em dólares, pesos, coroas, yens ou yuans, como 
unidade de medida. Quando se possui um padrão de aferição comum, fica fácil determinar se 
fizemos sucesso. 
 
As respostas não são tão fáceis quando se lida com áreas como marketing e comunicações. Em 
primeiro lugar, há um desacordo interno disseminado de como o sucesso de marketing ou da 
comunicação deve ser aferido. Alguns querem que seja pelo retorno financeiro –outros, pelo 
valor de clientes duradouros ou por mudança de atitude. Outros dizem que é pelo brand 
equity, seja lá o que isso signifique. 
 
As discussões não param por aí. Deveríamos medir retornos de curto prazo –ou seja: o 
impacto do marketing e da comunicação no ano fiscal atual? Ou será que nossa ferramenta de 
aferição deveria contemplar impactos de maior prazo –tais como o valor criado ao acionista 
durante o atual período, que lhe será passado em algum lugar do futuro? 
 
Em inúmeras discussões gerenciais das quais participei, geralmente há pouco consenso sobre 
se o sucesso de marketing ou comunicações poderia ou deveria ser aferido. As respostas não 
ficam nada mais fáceis quando se leva em conta a difusão dos mercados, a fragmentação da 
mídia entre investimentos de propaganda e de promoções etc. 
 
Essa falta de acordo quanto à medição do sucesso, afeta diretamente o processo do budget. 
Se não se consegue um consenso quanto ao padrão de aferição, como poderão os gerentes 
determinar quanto gostariam de gastar ou investir? Sem a implementação de medidas de 
sucesso, muitas vezes a empresa simplesmente cai na tradição, ou seja: quanto se gastou no 
ano passado e o que se poderá gastar, ou então se recorre a maneiras empíricas. 
 
Na verdade, na maioria dos casos, os budgets e as medições de marketing e comunicações em 
muitas organizações ou estão de ponta-cabeça ou ao contrário. Se não soubermos o que 
estamos medindo, como possivelmente saberemos quanto investir ou gastar?   
  
 
Aferição no início, budget no fim do processo – Uma abordagem mais relevante seria colocar a 
aferição no início, e a elaboração do budget no fim do processo. ("Ele agora exagerou", você 
poderá dizer. Mas escutem o seguinte.) 
 
 
 



 
Se colocarmos a medição no início do processo, para que definamos o que é que vamos medir 
e o que é que vamos contar, fica muito mais fácil determinar quanto em dinheiro, esforço ou 
capacidade intelectual será necessário. Caso as medidas sejam financeiras, isso torna tudo 
mais claro e mais fácil do que as ferramentas tradicionais de aferição, como conscientização, 
participação de mercado ou intenção de compra. Mas quase que qualquer padrão de aferição 
pode ser relevante se a equipe de gestão chegar a um consenso antes, e não no final do 
processo. 
 
Hoje, aferições, responsabilidade ou supervisão em demasia são determinadas após o budget 
ter sido estabelecido, ou elas nunca são estabelecidas, em absoluto. Isso é pior que trancar o 
celeiro depois que o cavalo tiver saído, porque nunca se saberá se havia algum cavalo no 
celeiro. 
 
Caso a direção chegue a um consenso sobre aquilo que se deve realizar, seja grande ou 
pequeno, os gerentes de marketing e comunicações serão capazes de determinar o necessário 
que se encaixe naquelas aferições. 
 
"Um momento", você poderá dizer, "isso se parece com a velha abordagem de 'objetivo e 
ação'". Calcule-se quantos GRPs se pretende comprar ou quantos eventos se pretende realizar, 
faça-se uma estimativa de quanto isso vai custar e chega-se ao budget. 
 
A abordagem que estou sugerindo é um pouco diversa. Chama-se abordagem de planejamento 
de comunicações de marketing integrado (IMC) de próxima geração. Este processo se baseia 
em retornos financeiros e, como tal, dólares são o padrão de medição. 
 
O processo começa com a identificação do cliente e depois prossegue na avaliação (em 
dólares) do cliente. A partir daí, determina-se as mensagens ou incentivos a serem passados 
aos clientes identificados, ou em perspectiva, que influenciarão seu comportamento e seu fluxo 
de receita. Depois, estima-se o retorno que será possível do cliente se tais investimentos 
forem feitos. A etapa final é o quanto, de tais investimentos, deverá ser aplicado e que tipo de 
retorno se pode esperar. Isso determina o montante que a empresa deveria investir e define a 
receita esperada. 
 
Aferições no começo, determinação do budget no fim. À primeira vista parece algo de ponta-
cabeça e ao contrário, mas quanto mais você pensar no assunto, mais racional ele lhe 
parecerá. 
 
A pergunta primordial é: Será que podemos romper com a tradição? Dado o mercado confuso 
no qual todos operamos hoje, pelo menos é algo que vale a pena tentar. 
 
Disponível em: <http://www.intermanagers.com.br>. Acesso em 10 de maio de 
2006. 


