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Não há anunciante que não 
queira aumentar a efetividade 
de sua comunicação. Muitos dos 
maiores investidores em marke-
ting no mundo perseguem a 
adoção de mecanismos que lhes 
comprovem que estão fazendo 
as escolhas certas e, principal-
mente, dificultem o desperdício 
de suas verbas.

A necessidade atual de redo-
brar a atenção às métricas dis-
poníveis no mercado e o incen-
tivo ao surgimento de métodos 
de controle da audiência ainda 
mais afinados foram assuntos 
recorrentes na conferência 
anual da WFA, que dedicou um 
de seus painéis à “evolução da 
accountability”.

“Todo anunciante gostaria 
de gastar menos com publicida-
de e encontrar novas rotas para 
chegar ao consumidor”, resumiu 
o diretor de mídia da Avon, 
Rafal Szysz, relatando que o 
momento é crítico porque já não 
se consegue a mesma efetivi-
dade com as armas do passado.  
“Há 15 anos, com três inserções 
na televisão atingíamos 83% 
da população do Reino Unido. 
Hoje, para conseguir o mesmo 
impacto precisamos de 180 
inserções”, comparou. “Quem 
usa só a publicidade clássica vai 
perder o elo com o consumidor 
em algum momento”, alertou.

Para Szysz, as métricas 
atuais  de mídia estão desconec-
tadas daquilo que os anuncian-
tes precisam. “Sem abrir mão do 
que temos hoje, precisamos de 
pesquisas adicionais. Além dis-
so, todos os dados deveriam ser 
medidos na mesma plataforma, 
para possibilitar comparação 
entre as mídias”, sugere.

Novos parâmetros
A pretendida plataforma 

única está em gestação na pró-
pria WFA. Trata-se do projeto 
Blueprint (www.wfanet.org/
blueprint), apresentado no pai-
nel por Robert Dreblow, diretor 
de comunicação de marketing 
da entidade.

“O aumento da apatia dos 
consumidores diante da comu-
nicação exige que os atuais mé-
todos de medição de audiência 
sejam incrementados com pes-
quisas adicionais, que garantam 
maior efetividade para a publi-
cidade, incluindo dados sobre o 
comportamento de consumo de 

Como sintonizar sua empre-
sa à necessidade de práticas 
sustentáveis sem comprometer 
resultados? Simon Clift, chief 
marketing officer da Unilever, de-
monstrou no painel de abertura 
da WFA/ABA Global Advertiser 
Week como a multinacional tem 
adotado tais práticas de forma 
bem-sucedida em suas diversas 
linhas de produto. Com orça-
mento global de e 2 bilhões, 
Clift detalhou cases recentes da 
companhia nos quais se alcançou 
o tão badalado engajamento, ge-
rando benefícios sociais.

No case que mais cativou 
a platéia, ele contou sobre o 
programa adotado na Índia pela 
marca de sabonete Life Buoy, 
que visitou 44 mil vilarejos no 
interior do país ensinando às 
comunidades os benefícios de 
lavar as mãos com o produto an-
tes das refeições e após o uso de 
sanitários. Mais de 100 milhões 
de pessoas, sem acesso à mídia 
eletrônica, foram diretamente 
beneficiadas pelo programa, 
reduzindo em 32% a mortali-
dade causada pela diarréia, que 
poderia na maioria dos casos ser 
prevenida com o mais simples 
gesto de higiene pessoal: lavar 
as mãos.

A ação teve apoio da Orga-
nização Mundial de Saúde. Clift 
contou que William Lever, um 
dos fundadores da corporação, 

fez uma iniciativa semelhante 
na Inglaterra vitoriana em 1895, 
quando começou a incentivar o 
uso do sabonete que sua empresa 
fabricava para evitar a diarréia, 
entre outros problemas, e esti-
mular a higiene. “Aquela Ingla-

terra não era muito diferente de 
partes da Índia que encontramos 
hoje. Isso mostra que esse com-
prometimento da Unilever com 
o bem-estar social sempre foi 
um dos componentes do marke-
ting da empresa, desde seus 
primórdios”, disse Clift. Com a 
marca Dove, a linha seguiu a va-
lorização da beleza real chamada 
“Self esteem fund”, que foca sua 
comunicação na insegurança de 
adolescentes e jovens mulheres 
com sua própria beleza.

Na área de alimentação, pro-
gramas de incentivo à alimen-
tação saudável também estão 
na pauta, como uma série de 13 
programetes de cinco minutos 
produzidos em parceria com a 
Discovery Kids, que os veicula 

em alguns países. Clift também 
contou sobre as políticas de 
incentivos da Unilever aos plan-
tadores de chá, que fornecem 
suas folhas para a produção da 
marca Lipton, destacando em 
seus pontos-de-venda que a 
compra do produto ajuda tra-
balhadores em países africanos 
e asiáticos. “Compramos hoje 
4% da produção mundial dessa 
matéria-prima”, afirmou. 

A maior mudança de postura 
da Unilever, segundo Clift, foi 

passar a ter com as organiza-
ções não-governamentais uma 
relação de parceria em vez de 
conflito, gerando benefícios para 
os consumidores e conquistando 
mídia espontânea favorável. “Os 
consumidores preferem hoje 
marcas que estejam sintonizadas 
com a nova ordem mundial”, dis-
se Clift, citando como exemplo 
uma delicada questão levantada 
pelo Greenpeace sobre o corte 
de árvores na Indonésia para 
extrair o óleo de palma usado 
na fabricação do sabonete Dove. 
Um vídeo postado no YouTube 
mostra uma criança daquele país, 
maior fornecedor do óleo, e diz 
no final, após cenas de motosser-
ra cortando árvores, que quando 
ela tiver 25 anos, em 2025, não 
haverá mais árvores para serem 
cortadas. Clift conta que diante 
dessa divulgação a empresa se 
comprometeu a até 2015 encon-
trar uma forma mais sustentável 
de produzir o Dove, buscando 
outras matérias-primas, se ne-
cessário. “As marcas muitas 
vezes têm mais credibilidade que 
os governos para assumirem tais 
compromissos, pois os clientes 
sabem que podem cobrá-las e até 
puni-las, com rejeição e boicote a 
produtos”, disse o executivo, que 
revelou ter adotado um adoles-
cente brasileiro em sua passagem 
pelo Brasil nos anos 90. 
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meios, cada vez mais complexo”, 
defendeu Dreblow.

Segundo ele, o Blueprint 
vem sendo desenvolvido pelo 
comitê de mídia da WFA desde 
2005 e engloba ações nos maio-
res mercados do mundo, inclu-
sive o Brasil, onde Ibope e Ipsos 

Unilever: ação social gera benefícios

Entretanto, nada tem mais im-
pacto que a mídia gerada pelos 
próprios consumidores. Esse 
movimento é uma resposta dos 
consumidores, que estavam in-
satisfeitos em relação à comuni-
cação que estávamos fazendo”, 
defendeu.

Carson resumiu movimentos 
recentes no comportamento 
da audiência para reforçar a 
necessidade de novas métricas: 
“Se antes a preocupação era o 
tamanho do público, agora é 
preciso pensar em como pode-
mos engajar os consumidores. 
Se antes pensávamos em qual 
programa anunciar, hoje pre-
cisamos refletir sobre como 
fazer o link entre o conteúdo 
e as nossas marcas e produtos. 
Se fazíamos planejamento para 
atingir homens de 25 a 34 anos, 
agora temos de pensar em como 
atingir o consumidor que tem 
mais peso para o nosso segmen-
to de mercado”, exemplifica.

Na platéia, o presidente do 
Ibope Media, Flávio Ferrari, fez 
a intervenção mais comentada 
desse painel. Disse que a visão 
dos palestrantes sobre a TV 
aberta estava demasiadamente 
pessimista, informou que na 
América Latina a publicidade na 
telinha ainda está no topo dos 
fatores que influenciam a compra 
e terminou com o vaticínio: “Na 
América Latina, o fim do mundo 
será transmitido pela televisão”.

Marplan estão envolvidos. 
No caso do Ibope, está se 

partindo da base de dados do 
TGI, complementando com as 
medidas-padrão de audiên-
cia da mídia e com métricas 
comportamentais, em fase de 
implementação.

“Não se trata de uma obses-
são dos anunciantes, e sim de 
uma iniciativa que vai beneficiar 
a todos: mídia, agências e con-
sumidores”, salientou Dreblow. 

“Queremos uma moeda 
comum para entender melhor 
os efeitos da publicidade, pos-
sibilitando a comparabilidade 
entre os diversos canais”, refor-
çou o presidente internacional 
da Nielsen Online, Jonathan 
Carson.

Consumidores 
insatisfeitos

Para ele, as significativas 
mudanças na maneira com que 
os consumidores interagem 
com os meios de comunicação 
alteram todo o ambiente publi-
citário.

“Vários fatores influenciam 
a medição da eficácia de nos-
sos programas de marketing. 

Rafal Szysz, da Avon, considera que as atuais métricas de mídia 
estão desconectadas das necessidades dos anunciantes

Simon Clift: marketing comprometido com o bem-estar social
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