
C omunicação mensurável
Centros de pesquisa brasileiros começam a desenvolver modelos
para tentar medir com eficácia o retorno dos investimentos em marketing
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Diante dos investimentos em
marketing cada vez maiores por
parte das corporações, cresce
o interesse dessas empresas de
tentar medir - - ou ao menos co-
nhecer melhor - - quanto e como
as diferentes ações de comunica-
ção contribuem para a valorização
de suas marcas. Por conta disso,
centros de pesquisa e estabeleci-
mentos de ensino brasileiros têm
acompanhado a tendência de dis-
cutir o tema, presente em outros
países com tradição em estudos
de comunicação quantitativos,
como os Estados Unidos. Eles se
debruçam sobre o desafio de tentar
mensurar algo subjetivo: a relação
entre os investimentos destinados
a iniciativas desse gênero e seu
retorno para o valor de uma marca,
assim como para o relacionamento
do público com a instituição.

Nessa seara, a Escola de Comu-
nicações e Artes (EGA), da Univer-
sidade de São Paulo (USP), tenta
sair na frente com o lançamento
do Ceacom, o Centro de Estudos
de Avaliação e Mensuração em
Comunicação e Marketing. Deli-
beradamente, o objetivo do centro
é aprofundar a aproximação entre
academia e mercado para promo-
ver um amplo levantamento de
informações que permita, a médio
prazo, aprimorar modelos de men-
suração do retorno de investimen-
tos em comunicação, tanto interna
como externa.

O projeto está em fase inicial e
prevê o acompanhamento das 70
companhias nacionais que mais
têm destinado recursos para essa
finalidade. Por meio de uma parce-
ria com a Universidade da Flórida,
o trabalho também possibilitará
a comparação desses dados com
um levantamento semelhante
em relação a 40 empresas norte-
americanas. Segundo o professor
que coordena o Ceacom, Mitsuru
Yanaze, a partir de setembro alguns
resultados parciais da pesquisa po-
derão ser apresentados, sendo que
a conclusão do projeto está pre-
vista para outubro de 2007. Basf,
Petrobras, Odebrecht e NEC já
confirmaram apoio financeiro para
o desenvolvimento do estudo.

"Nossa intenção é estabelecer
interfaces entre a administração, as
finanças e a comunicação", explica
Yanaze, reforçando o porquê de
haver optado pelo uso de modelos
econométricos na elaboração des-
sas técnicas. Ele esclarece, contu-
do, que não há um formato pronto
para isso, mas vários pontos que
precisam ser considerados pelos
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gestores de comunicação - - que
abrangem, dentre outros tópicos, o
planejamento das ações, os meios
a serem utilizados e os objetivos de
cada uma. Com base nesse levan-
tamento, os dados serão cruzados
com outros fatores, como
valores investidos e condições
externas.

Yanaze salienta que a apli-
cação dessa técnica envolve
0 conhecimento específico
sobre os objetivos das ações, o
estabelecimento de metas pal-
páveis e a criação de variáveis
de causa e efeito relacionadas.
"Hoje, sabemos que o padrão
desenvolvido para medição
somente de mídia espontânea
é insuficiente para mostrar o
retomo real das iniciativas de
comunicação", diz. Para atingir
suas metas, além das pesquisas
aplicadas e teóricas, o Ceacom
oferecerá à comunidade em
geral uma série de cursos de
extensão e aperfeiçoamento,
workshops e seminários sobre
os assuntos ligados à avaliação
e à mensuração em comunica-
ção e marketing.

MODELO TEÓRICO
Já a Escola Superior de

Propaganda e Marketing, por
meio de seu Centro de Altos
Estudos em Propaganda e
Marketing, começa a elaborar
um projeto na mesma área,
mas em outros moldes, que
tem como objetivo estabelecer
a relação entre o investimento
em comunicação e a valori-
zação das marcas. De acordo
com Edson Crescitelli, um dos
responsáveis pelo programa,
a idéia prevê primeiramente
a discussão em torno de um

modelo teórico sobre a mensura-
ção nesse setor.

"Os padrões quantitativos pre-
cisam ser avaliados e adotados
com algum cuidado porque muitas
vezes os dados dos quais partem

essas pesquisas são muito sub-
jetivos, o que requer maior rigor
na análise", avalia o coordenador
acadêmico da ESPM, que também
é professor da FEA-USP.

Segundo ele, é difícil isolar,
para efeito de estudo, um único
fator dentre os principais que in-
terferem no resultado de mercado
de uma empresa, considerando
produto, preço, comunicação e
distribuição. "O caso é que esse gê-
nero de pesquisa não pode ser feito
no laboratório e trata de questões
difíceis de medir. É possível saber
como se dá a eficiência da comu-
nicação, mas não necessariamente
quantificá-la diante da valorização
de uma marca."

Ainda assim, Crescitelli destaca
a importância de a academia dar
mais atenção ao tema - - não só
pelo interesse das corporações,
mas também por conta da con-
tribuição desses esforços em prol
de ações de comunicação mais
eficientes e criativas que, conse-

qüentemente, valorizem tanto
empresas como profissionais que
atuam nessa área. "Além disso, é
imprescindível começarmos a esta-
belecer critérios que se proliferem
no mercado para que haja alguma
possibilidade de as companhias

- hoje com modelos próprios de
mensuração - - terem referências
para suas informações."

De uma maneira ou de outra, o
que se começa a ver é que a ponta
de um grande novelo parece ter
sido encontrada com a finalidade
de reduzir a suspeita que paira
em muitas organizações sobre a
real eficácia do investimento em
marketing - - uma dúvida que tem
eco em uma história conhecida
entre os profissionais da área:
"Um empresário disse para outro
que achava que metade dos seus
gastos com marketing servia para
nada, mas ele não cortava esses
gastos justamente por não saber
identificar qual era a metade que
lhe era muito útil".
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