
T
entar se destacar em
um ambiente competi-
tivo cada vez mais abar-
rotado e custoso pode
trazer muita frustração

e pouco retorno. Com os gastos em
publicidade e promoções chegando
a mais de 20% do faturamento em
muitas empresas de produtos de
consumo e diante da pressão do
varejo para que se gaste ainda mais
em promoções, os executivos estão
buscando ou reduzir custos ou ex-
trair mais valor deles.

Para que os investimentos de
apoio à marca, em publicidade e
promoção, sejam eficazes, as empre-
sas devem gastar nas marcas certas

e nas regiões mais adequadas, além
de transmitir mensagens atraentes
usando os canais corretos. Diante da
confusão gerada pela proliferação
de canais, muitos profissionais de
marketing estão tentando entender
quais são os canais e os modelos de
promoção mais eficazes. Trata-se de
uma questão muito importante e
complexa, que levará tempo para
ser respondida.

Ainda assim, enquanto buscam
respostas, os profissionais de marke-
ting podem desde já aumentar seus
retornos significativamente, alocando
seus gastos em publicidade e promo-
ção de uma maneira nova. A aborda-
gem que propomos está fundada na

abordagem orçamentária conhecida
como "orçamento base zero" [mode-
lo em que se desconsidera o desem-
penho passado] e na diferenciação
agressiva dos níveis de investimento
por marca, segmento de mercado,
região ou país e varejista.

Situação atual dos gastos
São poucas as empresas que,

com um portfólio de marcas dirigi-
das a uma variedade de segmentos
de mercado em diferentes regiões
ou países, são capazes de distinguir
adequadamente seus investimentos
a partir de prioridades estratégicas.
Uma fabricante de bens de consu-
mo típica da Europa, por exemplo,
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O dilema dos

Estudo Boston Consulting Group propõe uma nova metodologia

para realocar investimentos de apoio à marca, em publicidade e

promoção, de acordo com a estratégia da empresa

apresenta um nível semelhante de
investimentos em publicidade e
promoção (na forma de percen-
tual do faturamento) para cada
uma das marcas e dos países de
seu portfólio, sem levar em conta
a posição competitiva da marca
e o potencial de crescimento do
mercado (veja figura l, na próxima
página). Em conseqüência, os
investimentos não estão concen-
trados nas melhores áreas.

Os investimentos dessa empre-
sa em marcas e países com fraca
posição de mercado (quadros l e
2 da figura 1) são relativamente
pequenos, abaixo do nível mínimo
de investimento, quando medidos

em valores absolutos em euros.
Esse gasto, portanto, tem impacto
pequeno.

Os investimentos da fabricante
em marcas e países com mercados
altamente competitivos e de cresci-
mento (quadro 3 da figura 1) também
são limitados, o que faz com que o
potencial desses mercados continue
inexplorado.

Investimentos em marcas e países
com mercados de baixo crescimen-
to, mas altamente competitivos (qua-
dro 4 da figura 1), são insuficientes
para quebrar a estagnação, ainda
que altos demais para uma estratégia
de colheita.

Investimentos em marcas e países
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com mercados líderes (quadros 5 e 6
da figura 1) excedem amplamente o
nível que se requer para manuten-
ção e também têm pouco impacto,
uma vez que não é possível aumen-
tar a participação de mercado sem
uma inovação de ruptura.

É claro que a maioria dos pro-
fissionais de marketing não inicia
seu trabalho com o propósito de
ter o mesmo nível de investimento
em todos os mercados. O fato de
tantas companhias acabarem fazen-
do isso é conseqüência da forma
como se desenvolve a elaboração de
orçamentos de apoio à marca. Na
maioria das empresas, executivos de
várias áreas se reúnem anualmente
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para negociar novos orçamentos,
traduzindo estratégias de marca em
ajustes incrementais do orçamento
do ano anterior. É raro que eles con-
templem a possibilidade de deixar
de alocar recursos, ou de alocar bem
menos recursos, em relação ao que
foi realizado no ano anterior. No
entanto, com um orçamento de
base zero, isso é exatamente o que
os executivos teriam de levar em
consideração.

O processo tradicional sofre
com três pontos fracos. Primeiro,
considera de modo limitado as
diferenças significativas de intensi-
dade e sensibilidade a publicidade
e promoções que, com freqüên-
cia, ocorrem em segmentos de
mercado e em regiões ou países.
Segundo, não consegue reconhe-
cer as escolhas fundamentais que
devem ser feitas entre estratégias
de crescimento, de manutenção e
de colheita de resultados para cada
marca, segmento e região ou país.
Terceiro, participação de mercado e
impacto de investimentos de apoio

O processo
orçamentário

tradicional vê de

as diferenças
de intensidade
e sensibilidade
a publicidade e

promoções

sobre os lucros não são mensurados
e, conseqüentemente, objetivos de
participação não estão vinculados
aos orçamentos de publicidade e
promoção.

Dinâmica do orçamento
base zero

Para alocar melhor recursos de
publicidade e promoção, é essencial
começar com um orçamento de
base zero. Nossa abordagem funda-
menta-se nas seguintes observações
práticas sobre os vetores centrais do
adequado suporte de publicidade e
promoção:
• Intensidade do gasto em publi-
cidade e promoção. Esse aspecto
pode mudar bastante de uma ca-
tegoria para outra. De acordo com
nossa experiência, o investimento
médio em publicidade e promo-
ção de todos os concorrentes em
uma categoria específica (em uma
única região ou país) pode variar
entre 5% e 45%, dependendo da
categoria.
• Participação de mercado da
empresa. O investimento em publi-
cidade que se requer para manter
a participação de mercado (nível
de manutenção) está diretamente
relacionado com a posição competi-
tiva e os ganhos de escala. Quando
a participação de mercado duplica,
por exemplo, o investimento em
publicidade (como percentual das
vendas) necessário para manter
essa posição é reduzido em cerca
de 30%. Observe-se, entretanto, que
o investimento em promoções para
manter a participação de mercado,
em geral, não está relacionado
com a escala ou com a posição
competitiva. 
 - Níveis mínimos de investimento.
Investimentos em publicidade abai-
xo de um nível mínimo costumam
ser ineficazes; portanto, é melhor
nem fazê-los.
- Sensibilidade da categoria à pu-
blicidade e às promoções. O efeito
sobre a participação de mercado
dos investimentos que superam o
nível de manutenção difere de um
segmento de mercado para outro.
O montante de investimentos para
ganhar um ponto de participação
de mercado em um ano, por exem-
plo, pode variar entre duas e quatro
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vezes o do nível de manutenção.
Além disso, esses'investimentos
somente serão eficazes se acompa-
nhados de uma inovação radical e
se todos os demais elementos do
mix de marketing sustentarem o
crescimento da participação de
mercado.
• O valor futuro da categoria. O
valor de qualquer aumento de
participação de mercado pode va-
riar muito, de acordo com marcas,
segmentos de mercado e regiões
ou países, com o crescimento de
mercado e da rentabilidade.

A abordagem ótima
A partir das idéias descritas an-

teriormente, desenvolvemos uma
metodologia para identificar o nível
ótimo de investimento em publici-
dade e promoção para uma marca,
em cada segmento de mercado e
em cada região ou país. Essa meto-
dologia possui três etapas.

1. Medir a eficácia do gasto pas-
sado. Avaliar os investimentos a
partir dos primeiros quatro vetores
do gasto de publicidade e promo-

Avaliar os
investimentos

a partir dos
primeiros quatro

vetores mostrará o
desempenho ruim
-basta identificar a
origem do problema

e resolvê-lo

ção já descritos deixará claros os
baixos desempenhos, originados
de problemas que devem ser diag-
nosticados e resolvidos. Um baixo
desempenho pode ser proveniente
de problemas vinculados com a
qualidade do gasto de apoio à

marca (uma mensagem publicitária
ou um mix de mídia errados, uma
programação ineficaz ou ainda pro-
moções ineficazes) ou de questões
originadas do mix de marketing
(falta de inovação, determinação
incorreta de preços ou problemas
de distribuição).

Em um caso, observamos que o
nível de investimento passado de
um cliente em uma marca líder de
determinado país excedia muito o
necessário para manter sua partici-
pação no mercado. Isso, contudo,
não bastava para aumentar a fatia
de mercado, porque a empresa não
havia feito inovações significativas.
Quando a direção se deu conta do
fato, cortou gastos e buscou uma
estratégia de manutenção até dispor
de uma inovação expressiva.

2. Estimar o valor presente líquido
(VPL) de estratégias de crescimento,
manutenção e colheita para cada
marca e segmento, levando em
conta as expectativas de valor e cres-
cimento futuros da categoria. Esses
cálculos permitem que os executivos
escolham uma das três estratégias
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para cada marca, segmento e região
ou país (veja figura 2, ao lado).

Essa escolha, é óbvio, não pode
ser feita apenas com base no cálculo
de VPL. Também é preciso levar em
consideração outros fatores, como
as promessas de inovação em anda-
mento, a força da marca, o peso de
um segmento de mercado para uma
"marca guarda-chuva".

No entanto, estimar o VPL de
cada estratégia agrega um compo-
nente científico à arte de encontrar
o nível de investimento adequado
e coloca em evidência escolhas
fundamentais que de outra forma
poderiam ser ignoradas.

3. Determinar os níveis de gasto
necessários para alcançar as metas
de participação de mercado em
cada estratégia e o nível de intensi-
dade competitiva para cada marca,
segmento e região ou país. Essa
metodologia oferece às empresas
números que reforçam a necessida-
de de realocar investimentos.

Por exemplo: se uma empresa
tem uma posição competitiva forte
em um mercado de crescimento
limitado ou nulo, pode estar mais
inclinada a adotar uma estratégia
de manutenção, especialmente se
o modelo indicar que a sensibilida-
de à publicidade e às promoções
é baixa. Ao fazer isso, a empresa
poderia reduzir os investimentos
em publicidade e promoção em
até 50%.

Em caso de uma posição com-
petitiva contestada -ou mesmo
forte- em um mercado de alto
crescimento, a empresa poderia
pensar em uma estratégia de inves-
timentos, caso existam as condições
adequadas.

Primeiro, deveria haver uma
fonte de inovação sólida que, com
outros elementos do mix de marke-
ting, desse respaldo ao crescimento.
Segundo, para que os investimentos
adicionais gerem maior participação
de mercado, os consumidores do
segmento de mercado em questão

deveriam ser razoavelmente sensí-
veis à publicidade e às promoções.
Quando essas condições não estão
presentes, a abordagem mais lógica
é adotar uma estratégia de manu-
tenção.

Se a marca tem posição fraca em
um mercado de alto crescimento
ou uma posição contestada em um
mercado de baixo crescimento, a
empresa investe, respectivamente,
para ganhar participação no merca-
do ou se concentra em uma estraté-
gia de colheita. E, se a intensidade
da publicidade e das promoções no
segmento de mercado em questão
é alta, a estratégia de colheita seria
o caminho preferível.

De qualquer forma, a empresa
deve levar em consideração a possi-
bilidade de inovações. Se é possível
fazer uma inovação importante, a

metodologia
pode reduzir os
investimentos

em publicidade
e promoção em

20% e, ao mesmo
tempo, aumentar
seu impacto no

mercado

estratégia de investimento pode se
justificar, mesmo a partir de uma
posição inicial fraca. Por fim, deve-se
destacar que a estratégia de colheita
é a melhor quando a empresa ocupa
uma posição fraca em um mercado
de baixo crescimento.

Se aplicarmos essa metodologia
ao caso da empresa mencionada na
figura l, verificaremos a necessidade
de uma drástica realocação de gastos
(veja figura 3, na próxima página).
Vale observar, entretanto, que esse
exemplo mostra o gasto médio em
cada quadro. As diferenças seriam
ainda maiores se tomássemos as
marcas individualmente.

No caso das marcas que ocupam
os quadros 2 e 6 da figura 3, deveria
ser evitado qualquer investimento
adicional. No caso das marcas que
ocupam o quadro 3 da figura 3,
o nível de investimento poderia
superar 40%.

A aplicação da metodologia
poderia resultar em uma redução
de 20% nos investimentos em
publicidade e promoção, com o
que não se comprometeriam 20%
do faturamento, mas sim 16%. Ao
mesmo tempo, os investimentos
em segmentos de mercado de alto
crescimento, ou em regiões ou
países onde a empresa possui uma
posição competitiva contestada,
teriam maior impacto.

Manutenção e colheita
Para aproveitar melhor essa

metodologia e levar a cabo uma
implementação adequada, à maioria
das empresas de produtos embala-
dos deve fazer algumas mudanças
fundamentais:
• Estabelecer uma avaliação, basea-
da em fatos, da eficácia do gasto
total de apoio do ponto de vista de
participação de mercado e impacto
sobre os lucros.
• Passar do orçamento baseado na
atualização para a análise funda-
mentada em fatos e para a discussão
de como alocar gastos de apoio,
com o envolvimento explícito do
diretor financeiro e do presidente
da empresa.
• Resolver as freqüentes discrepân-
cias entre a publicidade (gerencia-
da pelo departamento de marke-
ting) e as promoções (gerenciadas
pelo departamento de vendas),
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para que essas duas funções possam
cooperar em planos integrados
para cada marca, segmento de
mercado e região ou país.

Quando combinada com uma
ampla plataforma de gastos de
apoio, essa metodologia pode ser
grande facilitadora de mudanças.
Mobilizar a organização para que
utilize a metodologia não será fácil,
pois requer que ela mude de atitude
com relação às estratégias de manu-
tenção e colheita.

Em muitas empresas, a gestão de
uma marca de manutenção ou de
colheita é \ista como algo não mui-
to benéfico para a carreira de um
diretor. E por isso que a maioria das
marcas e das regiões é identificada
como possibilidade de crescimento,
mesmo que o VPL de estratégia

de manutenção ou colheita possa
mostrar-se bem mais alto.

Antes de decidir diferenciar
seus níveis de investimento, a or-
ganização deveria estar disposta a
colocar alguns de seus melhores
profissionais na gestão das marcas
de manutenção e colheita e avaliá-
los a partir desse critério.

No entanto, defender uma
participação de mercado vantajosa
com recursos limitados ou maximi-
zar lucros em um mercado que se
reduz, com bem poucos recursos,
exige mais esforço e talento do que
aumentar a participação em um
mercado em expansão com recursos
quase ilimitados.

Questões fundamentais
Para as empresas que estão

interessadas em diferenciar agres-
sivamente seus investimentos de
acordo com marca, segmento de
mercado e região ou país, estas são
as perguntas-chave que devem ser
respondidas:
• Quão amplas são as diferenças,
nos investimentos da empresa em
publicidade e promoção -como
percentual do faturamento-, de cada
marca, para cada segmento de mer-
cado e em cada região ou país?
U Há uma razão estratégica definida
por trás dessas diferenças (ou da au-
sência delas) ? São corretamente re-
conhecidas as diferenças de sensibi-
lidade à publicidade e às promoções
que existem nos diversos segmentos
de mercado e regiões ou países? As
diferenças na posição competitiva da
empresa (participação de mercado
relativa) trazem adequadamente o
nível de manutenção da marca? A
empresa fez uma escolha clara en-
tre as abordagens de manutenção,
colheita e crescimento para cada
marca, segmento de mercado e
região ou país? Os níveis de investi-
mento em publicidade e promoção
refletem essa escolha?
- Como a empresa determina o
orçamento total em publicidade
e promoção para cada marca, seg-
mento e região ou país? A decisão se
baseia em uma lógica consistente ou
o processo de negociação resulta em
ajustes incrementais ao orçamento
do ano anterior?

Responder a esse tipo de per-
gunta tem levado muitas empresas
a rever suas práticas atuais e lhes
trouxe a oportunidade de extrair
valor adicional da eficácia de seus
investimentos em publicidade e
promoção.
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