
.419 de março de 2009 internacional

Estudo confirma tendência
A frase “o comercial de 30 

segundos morreu” já vem sendo 
ativamente combatida por pro-
fissionais do mercado publici-
tário. Agora, eles ganham mais 
um argumento poderoso. Além 
dos estudos reportados pela Ad 
Age, há uma outra pesquisa re-
cente que aponta para a mesma 
tendência, segundo informa-
ções do site Brandweek.

A Advertising Research 
Foundation (ARF), entidade do 
mercado norte-americano es-

pecializada em pesquisas sobre 
mídia, marketing e publicidade, 
analisou 388 casos de sete 
agências de pesquisas diferen-
tes e descobriu que a televisão 
continua sendo efetiva e, mais 
do que isso, possivelmente 
está aumentando esse índice, 
gerando aumento das vendas 
dos produtos anunciados. 

Na análise da ARF, os co-
merciais de TV ajudam a sim-
plificar a decisão de compra — 
o que, em momentos quando 

a vida se torna mais complica-
da, como em crises, adiciona 
grande valor à estratégia de 
comunicação. 

Dados de uma das em-
presas de pesquisa, a Point 
Logic, por exemplo, apontam 
que, de 25 pontos de conexão 
entre marcas e consumidores, 
a televisão saltou da sétima 
colocação, em 2004, para a 
quarta, em 2007, em termos 
de pessoas impactadas a cada 
US$ 1 mil investidos.

A marcha fúnebre tem soado 
há mais de uma década para 
a publicidade na televisão. A 
gravação digital de vídeos, as 
mudanças excessivas de ca-
nal com o controle remoto, a 
fragmentação da audiência e o 
surgimento da mídia digital são 
alguns dos fatores lembrados na 
hora de justificar essa tendência. 
Sem contar o fato de que a reces-
são tem realmente prejudicado a 
televisão, que viu ficarem mais 
distantes verbas publicitárias 
bastante seguras, como as das 
empresas Procter & Gamble e 
General Motors.

Mas há um dado interessante 
que tem emergido das ruínas 
daquilo que pode ter sido o pior 
trimestre da televisão do ponto 
de vista financeiro, no final do 
ano passado, nos EUA. Trata-
se das evidências que sugerem 
que a TV não somente segue 
proporcionando retorno sobre 
o investimento, mas que pode 
estar em uma posição na qual 
jamais esteve.

Análises de pesquisadores e 
empresas que estudaram a ques-
tão da efetividade da publicidade 
por anos não detectaram qual-
quer evidência de que a televisão 
tenha se tornado menos efetiva 
na arte de vender produtos e 
serviços, mesmo com todos os 
problemas atribuídos a este tipo 
de publicidade.

Um estudo que envolveu a 
empresa Sequent, o Center for 
Media Design, da Ball State Uni-
versity, e o Council for Research 
Excellence (este patrocinado 
pela Nielsen), aponta que a TV 
permanece como mídia domi-
nante na sociedade, mesmo 

para se atingir os mais jovens, 
que são mais afetados pelo 
digital e pelas redes sociais. A 
informação foi passada por uma 
pessoa ligada à pesquisa, que 
ainda não foi divulgada.

Se fatores específicos, como 
os espectadores que evitam 
comerciais, reduzissem de fato 

a efetividade da televisão, isso 
deveria ter sido demonstrado 
em análises de marketing que 
têm sido feitas desde o início 
dos anos 90, indicando menor 
índice médio de vendas por 
cada ponto de audiência do 
comercial.

Mas não é isso o que acon-
tece, de acordo com a Marke-
ting Management Analytics 
(MMA), uma unidade do grupo 

de pesquisas Synovate. “Não 
identificamos uma tendência 
signif icativa de erosão da 
efetividade da televisão”, con-
firma Douglas Brooks, vice-
presidente da empresa. Na 
realidade, a MMA, que reporta 
a cada ano aos seus clientes 
as descobertas sobre o tema, 

tem detectado, inclusive, uma 
ligeira alta na efetividade nos 
anos mais recentes.

Off-line e online 
A MMA também descobriu 

diversos efeitos surpreendentes 
da TV na mídia digital. Um deles 
é que cerca de um terço das 
buscas por marcas no online são 
geradas por publicidade off-line, 
particularmente a televisão — 

uma proporção maior do que 
a provocada pela publicidade 
em banners na internet, como 
lembra Brooks.

Leonard Lodish, doutor em 
marketing na escola de negó-
cios Wharton, da University of 
Pennsylvania, e um dos autores 
do estudo Why Advertising 

Works (Por que a Publicidade 
Funciona?), chegou a resulta-
dos igualmente surpreenden-
tes. Segundo ele, a publicidade 
na televisão teria ficado mais 
efetiva, e não menos, se for 
comparada à primeira publi-
cação desta pesquisa em 1995 
em relação a uma revisão feita 
em 2007 e publicada no Journal 
of Advertising Re search. Em 
breve haverá uma nova versão 
deste estudo.

O interessante é que Lodish 
utilizou uma metodologia di-
ferente da MMA e da pesquisa 
que envolveu as três empresas 
e chegou às mesmas conclusões. 
Ele baseou seus estudos em 
dados da ferramenta Behavior-
Scan, da Information Resources, 
colhidos em alguns mercados e 
que comparavam diferentes ní-
veis de investimentos em vários 
lugares. Concluiu que o volume 
médio de vendas dos produtos 
cresceu em relação ao investi-
mento publicitário na relação de 
1995 com 2007.

Mas nenhum desses estu-
dos traz uma explicação clara 
sobre o porquê de isso ter 
acontecido. Uma razão pode 
ser que a atitude do consu-
midor de evitar comerciais e 

Televisão, efetiva como sempre
Fim do comercial de 30 segundos não se confirma e anunciantes apostam na TV para atingir público-alvo

a fragmentação da audiência 
aumentaram a importância do 
dinheiro que é investido. E ele 
estaria sendo utilizado com 
mais critério.

Por outro lado, apesar do 
aumento da efetividade nes-
te perío do, mais da metade 
dos anunciantes (16 de 29) do 
estudo disseram que seguem 
perdendo dinheiro ao investir na 
televisão. “Mas os que obtiveram 
lucro tiveram ótimos resultados”, 
diz Lodish, acrescentando que os 
resultados melhoraram depois 
de 1995, na comparação com os 
anos anteriores a este.

Qualidade da criação
Isto é uma advertência sobre 

a importância de se fazer um 
investimento bem direcionado na 
televisão. Outra dica que ele dá, 
baseado em resultados obtidos 
por outros analistas de marketing, 
é que a qualidade da criação faz 
uma grande diferença, em muitos 
casos representando boa parte do 
sucesso ou fracasso, mais até do 
que a escolha da mídia.

Lodish confessa que não 
sabe ainda como a efetividade 
da publicidade em televisão 
pode ter crescido desde 1995. 
Brooks não consegue expli-
car isso, embora defenda uma 
teoria de que os anunciantes 
tenham, por causa de fatores 
como a fragmentação da audi-
ência, aprendido a escolher os 
melhores horários para anunciar. 
“Quando o peixe se torna difícil, 
você vira um pescador melhor”, 
resume. “A apresentação da 
mensagem e como ela é entregue 
— colocando o comercial certo 
no horário certo — tornou-se 
um fator crítico para o sucesso 
da campanha”, completa.

Outra questão que Brooks 
tem ouvido muito nestes dias 
é que a recessão causa histo-
ricamente declínio nas vendas 
médias dos produtos a cada 
ponto de audiência. A resposta, 
baseada em dados da recessão 
de 2000 e 2001, é que isso não 
é verdade.

Para completar, a palavra 
de quem vivencia o dia-a-dia da 
publicidade. Executivos da A. 
Eicoff  & Company, unidade da 
Ogilvy, disseram que a taxa de 
respostas à publicidade veicula-
da em televisão não se deterio-
rou nos últimos anos. “Decretar 
a morte da TV é algo exagerado”, 
afirma William McCabe, vice-
presidente de desenvolvimento 
de negócios da agência. 
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