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Transferir a porcentagem do budget da campanha de TV para novas mídias e internet é no que 
aposta fohan Landmark, diretor global de mídia e gastos comerciais da InBev. "Aos poucos 
estamos tirando o dinheiro investido em TV e passando para novas mídias. E isso é o que 
outras empresas também estão fazendo, principalmente nos Estados Unidos e Leste Europeu", 
disse o executivo no III Fórum Internacional de ROI (Return On Investment - Retorno de 
Investimento), promovido pela ABA (Associação Brasileira de Anunciantes) semana passada. 
 
Um exemplo citado, por Landmark sobre novas mídias foi o caso de Stella Artois, que antes 
tinha 60% de seu budget investido em publicidade para TV e agora destina apenas 5%. Mídia 
impressa e rádio também perderam espaço no orçamento: passaram de 20% e 25%, 
respectivamente, para 10%, ambas. Porém, ainda há dificuldade em se mensurar as novas 
mídias, mas mesmo assim, Landmark recomenda que os anunciantes dêem atenção e invistam 
nelas. 
 
Resultado da fusão entre a brasileira AmBev e a belga Interbrew, em 2004, a InBev adquiriu, 
no último dia 14 de julho, a norte-americana Anheuser-Busch, detentora da marca Budweiser 
por US$ 52 bilhões. E para administrar o marketing e o dinheiro destinado às campanhas 
publicitárias da maior cervejaria mundial, Landmark explica que o primeiro passo é aplicar os 
tópicos de implementação do marketing ROÍ: estabelecer pontos de mudança; alinhar as 
expectativas; providenciar as ferramentas e talentos necessários; assegurar a integração e 
incentivo do grupo de trabalho; e ter resultados. 
 
O executivo diz que antes da InBev ter um plano de marketing ROI, 35% do dinheiro investido 
em publicidade não surtia efeito; 33% tinha algum resultado e 32% tinha bom resultado. 
Outro ponto que Landmark levanta foi que, segundo o Advertising Age, a InBev gastou, em 
2007, US$ 600 milhões em marketing, mas não obteve retorno de US$ 200 milhões 
investidos. "Em 2005, começamos com um plano de estudos para modificar o quadro e, em 
2006, começamos a aplicá-lo no Canadá e no Brasil. Neste ano, já estamos com nove países 
que participam do nosso marketing ROI", diz. 
 
A demora para se obter resultados do marketing ROI foi apontado por Landmark, já que 
requer todo um tempo para aplicar aqueles pontos de implementação, citados anteriormente. 
Porém, o resultado pode vir dentro de dois ou três anos após o início do processo. 
 
Modelos 
 
Landmark explica que a InBev trabalha com a LCA, agência terceirizada que faz a métrica dos 
resultados e calcula quais mídias são mais eficazes e quanto se deve gastar e investir em cada 
uma delas. Mas há empresas que trabalham com uma equipe própria e interna. "Não importa 
se a equipe seja interna ou externa: é preciso que haja a participação ativa de todos. Afinal, o 
processo é interativo e requer investigação, discussão, experimentação e ajustamento 
contínuo", explica. 
 
O executivo também diz que o ciclo econométrico (para se mensurar os resultados) utilizado 
pela InBev consiste em planejamento de três meses e, depois, workshop com os responsáveis 
pelas marcas para passar o conteúdo a ser trabalhado. Outros fatores analisados pela InBev 
são o preço do produto, a distribuição, gasto com mídia e mercado, além da concorrência de 
todos esses itens. 
 
Os desafios para a aplicação do marketing ROI, de acordo com Landmark, são: ter dados e 
fácil acesso a eles; saber em quais marcas in-. vestir mais ou menos; e incorporar a qualidade. 
"Aprendemos muito nos últimos dois anos. Por isso, é preciso participar e entender os 
negócios. Uma coisa importante é que os altos executivos da empresa tenham 
comprometimento com o projeto, além de ter alguém que seja exclusivamente responsável em 
liderar o processo", aconselha. 
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