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A terceira edição do fórum 
internacional ABA ROI recebeu 
a visita de Peter Krieg, co-fun-
dador da Copernicus Marketing 
Consulting, que apresentou a 
palestra ROI Advertising. Em 
suma, o executivo — que tem 
mais de 25 anos de experiência 
no mercado e é responsável 
pela expansão dos negócios da 
consultoria na América Latina 
— apontou a intensa pesquisa 
antes da campanha publicitária 
como a melhor e menos custosa 
maneira de se determinar o 
target com precisão, atingindo 
os melhores resultados sob o in-
vestimento feito pelo anuncian-
te. E isso, segundo ele, dentro 
de um ambiente cada vez mais 
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multimídia, em que as diferentes 
disciplinas devem ser entendidas 
e utilizadas em parceria para que 
se alcance bons resultados.

Para Krieg, uma campanha 
pode ser considerada bem-suce-
dida somente quando apresenta 
um resultado excelente de ROI 
— e não apenas 50% de eficácia, 
por exemplo. Segundo ele, atin-
gir tal nível de excelência não é 
uma questão de sorte, mas de 
escolha. “Muitos dólares podem 
ser poupados se definirmos me-
lhor o nosso target antes de a 
campanha ir ao ar”, resumiu.

Diante da multiplicidade 
de mídias e de métricas que as 
analisam, Krieg disse que uma 
pesquisa bem-feita não é nada 

Enquanto Peter Krieg 
concentrou sua apresentação 
no âmbito global da questão 
do ROI, Johan Landmark, 
diretor de gastos comerciais 
e com mídia da Inbev, trouxe 
a discussão para o plano mais 
prático, mostrando como a 
maior cervejaria do mundo 
está fazendo crescer a produ-
tividade de sua verba publici-
tária, na palestra Aumentando 
a Eficácia dos Investimentos 
Comerciais. “Não há soluções 
mágicas para se controlar 
o ROI. Precisamos, sim, de 
trabalho duro e de transpa-
rência, encontrando dados 
sobre nossos consumidores e 
sendo bem pacientes com os 
números”, resumiu.

Todo o dinheiro investido 
pela Inbev em ações publicitá-
rias, seja no off, seja no online, 
é estritamente planejado e con-
trolado por meio do Programa 
Global de Econometria que, 
com auxílio de ferramentas 
matemáticas, mensura e ana-
lisa os indicadores de ROI. 
Adotado há dois anos e meio 
pela companhia, sob a lide-
rança de Landmark, sueco 
radicado no Canadá e que 
despacha do escritório global 
da Inbev na Bélgica, o projeto 
já está ativo em nove países e, 
segundo o executivo, iniciou-
se pelo próprio Canadá e, na 

O painel de controle da Inbev
seqüência, passou pelo Brasil. 
Hoje, os mercados com maio-
res budgets, como o belga e 
o britânico, também adotam 
o programa. Aliás, segundo 
o executivo, ter um grande 
volume de investimentos é 
essencial para que o programa 
de econometria seja adotado.

“A idéia básica do mo-
delo é envolver todo mundo 
na idéia central de vender 
cerveja para os consumido-
res. Para essas pessoas que 
estão envolvidas no negócio, 
a econometria traz expertise 
em como se representar isto 
matematicamente, de manei-
ra empírica”, disse Landmark 
à reportagem do M&M. Ele 
deixou claro também que, 
para o modelo funcionar, há 
necessidade de se observar 
diversas tendências e discuti-
las de maneira transparente 
para que se entenda o mer-
cado, e não separá-las em 
caixas-pretas.

Por fim, ele lembrou que 
medir o ROI na internet é 
mais difícil, mas que fazê-lo 
é inevitável, já que a mídia 
digital ganha cada vez mais 
representatividade, inclusive 
na Inbev. Questionado sobre 
as novidades, a partir de ago-
ra, com a aquisição da Anheu-
ser-Busch, Landmark optou 
por não se manifestar. (FT)   

cara e resolve muitos problemas 
na origem, independentemente 
da mídia. “No ponto-de-venda, 
por exemplo, podemos fazer 
diversas disposições e analisar 
por meio de câmeras o compor-
tamento do consumidor — se 
ele olha mais para cima ou para 
baixo, sua movimentação, etc.” 

Além disso, o palestrante 
demonstrou ser um grande 
defensor da mídia televisiva e 
disse que ela tem papel fun-
damental em qualquer campa-
nha. “Ela espalha a mensagem 
como nenhuma outra mídia, 
entregando-a para uma gran-
de quantidade de pessoas. O 
comercial de 30 segundos con-
tinua sendo muito importante e 
acaba levando as pessoas, por 
exemplo, para a internet”, afir-
mou, embora reconhecesse que 
existe, sim, uma nova realidade 
no mundo do marketing, que 
é cada vez mais dependente 
de ações multicanais. Neste 
contexto, ele aproveitou e fez 
elogios especiais ao poder das 
embalagens como parte da es-
tratégia de um produto. 

K r i e g  a p o n t o u  c i n c o 
problemas essenciais na maneira 
como é estudado e determinado 
o ROI. O primeiro, naturalmen-
te, é a falta de medição, o que 
impossibilita o gerenciamento 

do fenômeno. “Precisamos sa-
ber o quanto estamos perdendo 
a cada dólar investido”, resume 
Krieg. Outro ponto crítico é o 
chamado “chute no escuro”, no 
qual se estuda o quê e o onde 
na estratégia de comunicação, 
mas se esquece do principal — o 
quem. “Três ou quatro pessoas 
buscam entender o consumidor 
e acabam criando um monstro, 
que está longe do target real. E 
se você tomou o trem errado, 
ele seguirá por uma linha errada 
e parará nas estações erradas”, 
exemplificou Krieg, que deixa 
claro, no entanto, que este tar-
get pode e deve ser expandido, 
no momento em que a empresa 
detectar grandes possibilidades 
de negócios. “É sedutor trazer 
novas pessoas para seu produto, 
ampliando as oportunidades de 
lucro”, afirmou, dando como 
exemplo o fato de que a maioria 
das mulheres não toma uísque, 
o que deve ser encarado mais 
como oportunidade do que 
como problema.

O terceiro problema é a 
falta de posicionamento do 
produto, que sempre precisa 
ter uma razão de ser, para se 
diferenciar no mercado e moti-
var as pessoas. Krieg citou que 
apenas 8% de pessoas disseram 
em uma pesquisa algo relevante 

sobre as duas marcas líderes 
em cinco categorias de produ-
tos. “E não estamos falando de 
marcas pequenas. Às vezes, a 
campanha quer ser tão criati-
va que acaba sugando toda a 
campanha e não deixa claro 
o posicionamento”, lembrou, 
citando ainda a Skol como um 
exemplo positivo de associação 
do produto ao público-alvo. 

Ainda na lista está o fato de 
que deve haver uma seleção de vá-
rias idéias, antes da real aplicação 
de uma delas. Das pré-escolhidas, 
algumas devem ser testadas em 
pesquisas (esta uma palavra re-
corrente na palestra) qualitativas 
para que possam ser aplicadas.  
“E muitas campanhas sequer pas-
sam por este processo”, informa 
Krieg. “A peça tem que ter foco 
e encontrar algo que seja novo e, 
principalmente, que as pessoas 
gostem dela. Mas não adianta ter 
uma campanha criativa e agradá-
vel, mas que não fale sobre o que 
se acredita”, completa. 

Por fim, existe a questão da 
falta de tempo para este pré-
teste, que é importantíssima 
para uma estratégia vencedora. 
“O fato é que as pessoas dizem 
que não tem tempo, mas acabam 
sempre tendo de fazer de novo 
várias vezes, perdendo mais 
tempo”, sintetiza Krieg.
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