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A cor do papel é salmão, similar ao
utilizado pelo Financial Times inglês
(para não cansar os olhos); o formato,
berliner (com 47 cm x 31,5 cm, um pou-
co mais comprido que o tablóide, por ser
mais prático de se manusear em trânsi-
to); a diagramação, leve (para facilitar
a leitura), e o conteúdo, diversificado
(com o peso, claro, em economia). Tudo
para favorecer a leitura de "pessoas que
tomam decisões" — o público do jornal,
na definição de Ricardo Galuppo, o di-
retor de redação.

O modelo gráfico é baseado no pe-
riódico português Diário Econômico,
do grupo Ongoing, que detém o novo
jornal. O plano de um periódico voltado
à economia no Brasil teria sido pensado
há mais de um ano. Pelas leis brasileiras,

entretanto, uma empresa estrangeira
não pode deter mais que 30% do capi-
tal de uma empresa de comunicação.
Assim, para entrar no Brasil, o grupo
Ongoing precisou dividir o bolo (70%)
com a família brasileira Mascarenhas, da
mulher de Nuno Vasconcellos.

A proposta editorial do Brasil Eco-
nômico não é idêntica à do Diário
Econômico, como explica Galuppo:
"Cada jornal tem seu mercado e, aqui,
as características são diferentes do país
europeu. Daí o slogan da campanha da
MPM, do 'jornal feito por brasileiros,
para brasileiros'", resume.

Tanto no modelo português como no
daqui, diz o diretor, há espaço reservado
aos esportes, por exemplo, mas com pe-
sos próprios. "Temos páginas para vários
assuntos, sem perder o nosso foco." Para
os fins de semana, quando há mais tem-
po de se "desgustar" a leitura, o Brasil

Econômico carrega um suplemento, o
Outlook. E uma vez por mês também
oferece a revista Fora de Série, sobre
temas e pessoas que "se enquadram"
nessa classificação.

Multiplataformas
O diferente da proposta é o peso

dado à multimídia. O jornal tem circu-
lação de 50 mil exemplares, que serão
auditados em breve segundo Gian Marco
La Barbera, diretor de Marketing, na ca-
pital e nas principais cidades do Estado
de São Paulo, no Rio de Janeiro, e em
Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis e
Brasília, de segunda-feira a sábado.

A versão online é importante por
alcançar outras cidades ainda não atin-
gidas pela distribuição do impresso, que
"será gradativamente ampliada", justifica
La Barbera. A idéia é que também sejam
utilizados outros meios de divulgação de



informação, como infopoints (com moni-
tores de plasma colocados em locais de
grande circulação de público) e pontos
de TVs corporativas. É com esse produto
que está chamando de "multíplataforma"
que o grupo Ongoing pretende mostrar
força na mídia, no Brasil.

"Nossa proposta é nova. Não tem
nada a ver com a Gazeta Mercantil,
que tinha como concorrente o Valor
Econômico. O fim da Gazeta pode nos
ajudar, mas nossa proposta é bem
diferente", diz Galuppo, que está à
frente de uma redação com 80 jorna-
listas, em São Paulo, do total de 130
funcionários em todo o Brasil — que
trabalham na versão impressa, e tam-
bém são responsáveis pelo conteúdo
online e de celular.

Para Galuppo, o momento econômi-
co do Brasil favorece, sim, a chegada do
novo jornal. "Há a convicção também de
que a democracia se consolida, o que be-
neficia os negócios. É um bom momento
e um bom ambiente para o investidor,
que trabalha com regras mais claras".

A Ongoing Media aposta que essa
troca de informação entre o Diário Eco-
nômico português e o Brasil Econômico
é interessante também porque são várias
as empresas com negócios em Portugal
e no Brasil, como a Portugal Telecom, o
Banco Espírito Santo e a Galp (detentora
da Petrogal e da Gás de Portugal) aqui,
Banco Itaú e Embraer fora. O próprio
BES e o BCP (Banco Comercial Portu-
guês) seriam os grandes financiadores
do grupo Ongoing.

A triangulação 'lusófona' entre Lis-
boa, Luanda, em Angola, e São Paulo
é meta da Ongoing, com seus investi-

mentos na área de mídia. "É cada vez
mais necessária a telecomunicação. E a
tecnologia", confirma.

A conquista do executivo
Gian Marco La Barbera, diretor

de Marketing do Brasil Econômico,
diz que a estratégia do jornal é con-
quistar o executivo de negócios com
um "produto novo e diferenciado",
composto não apenas por um jornal,
mas por "uma plataforma completa de
economia e negócios, seja ela pessoa
física ou jurídica e independente do
jornal que consome".

Para a base de assinantes, ele explica,
será entregue muito mais que a última
página do jornal, como mídias digitais.
"O nosso portal, o alcance pelo celular,
a TV corporativa e os infopoints, que
facilitarão seu dia a dia como profissional
e também as necessidades da empresa",
conta. A versão digital, acrescenta, é
fiel ao impresso "e acessível a todos os
mercados onde o produto ainda não está
sendo distribuído em um primeiro mo-
mento". A campanha de divulgação do
novo jornal, diz La Barbera, é baseada

A diagramação é
leve e o conteúdo,
diversificado. Tudo
feito de modo
a tornar a leitura
fácil e agradável

Jornal com proposta diferenciada irá
abranger áreas que vão além da economia

em "um mix de meios", como mídia im-
pressa, TVs aberta e paga, propaganda
indoor em aeroportos, internet, "devido
ao alto consumo de mídia do nosso pú-
blico alvo". Sobre anunciantes, o diretor
diz que "há negócios fechados com os
principais do país, independentemente
do ramo de atuação".

José Boralli, diretor de Operações
da MPM Propaganda, responsável pela
campanha de lançamento, explica que
o foco foi "mostrar que o Brasil Econô-
mico é um jornal com um novo ponto
de vista no setor". Boralli destacou o
formato prático, além das informações
objetivas e completas, que fizeram parte
dos destaques da campanha.

O jornal foi às bancas e ao ar em
8 de outubro, uma quinta-feira. Seu
conteúdo pode ser acessado pela in-
ternet (www.brasileconomico.com.
br) e pelo celular, http://mobile.
brasileconomico.com.br.



relações de causa e efeito no conjunto
das atividades econômicas). Essa ciência
é, atualmente, muito utilizada em ati-
vidades como projeção de vendas em
bolsas e avaliação de riscos no mercado
de seguros. Mas em marketing, apesar de
muito comentada, a econometria ainda
é novidade e, por isso, pouco utilizada,
conforme mostra pesquisa do instituto
TNS (veja box). Há, também, pondera-
ções, quando considerada a validade de
seu uso: elas podem, dizem profissionais
de agências e anunciantes, constituir pa-
râmetros interessantes na definição de
ações e estratégias de marketing, mas
não devem ser os principais oráculos de
uma atividade — é o caso do marketing
—, na qual o retorno nem sempre pode
ser expresso em números. Essa é a opi-
nião de Hiran Castello Branco, sócio da
agência Giacometti: "Muitos aspectos de
natureza qualitativa são difíceis de ser
capturados por esses instrumentos de
mensuração", reforça.

Para ele, instrumentos de mensura-
ção de ROI têm uma virtude: favorecem
uma postura mais rigorosa na utilização
dos recursos de marketing. O que não
elimina a experiência e a capacidade
dos profissionais no processo de correto
balanceio das ações de marketing e sua
utilização de forma sinérgica e comple-
mentar. "Isso ainda é parte ciência, parte
arte", enfatiza Branco.

Branco, da Giacometti: métodos favorecem
postura rigorosa na utilização de recursos

A habilidade e a experiência dos pro-
fissionais de marketing como fundamentos
do processo de percepção das ações capa-
zes de trazer melhores resultados para os
anunciantes é enfatizada também por João
Fernando Vassão, diretor de marketing da
operadora de turismo CVC e presidente
da agência GP7. Ele reconhece que alguns
meios, especialmente os digitais, disponi-
bilizam naturalmente ferramentas capazes
de avaliar com mais exatidão o retomo
do investimento. Porém, ressalta, se a
análise extrapolar os limites das mídias
digitais, é ainda extremamente complexa
a mensuração da efetiva contribuição de
cada meio aos resultados de um projeto
de comunicação.

Para Vassão, outro ponto a ser ob-
servado reside nas informações geradas

Além de detalhes
sobre as ações,
o ROÍ também
considera o cenário
macroeconômico
e a concorrência

pelos softwares capazes de calcular os
percentuais de contribuição de cada
meio de comunicação no processo de
geração de negócios. Ele observa que
se restringem a ações anteriores, e não
necessariamente serão aplicáveis em
projetos futuros. "Pessoalmente, não
conheço ferramenta que me garanta
que, em uma próxima campanha, terei
resultados similares. Tais resultados de-
pendem de vários itens; muitos deles,
imponderáveis", esclarece.

Informação é a base
As empresas provedoras de análise

de ROI garantem, porém, integrar a essas
ferramentas informações referentes aos
mais diversos fatores capazes de impactar
um projeto de marketing, desde aqueles
submetidos ao domínio de quem tem inte-
resse nessa análise, por exemplo, o valor
do investimento, a outros sobre os quais
ele não tem nenhum controle. "Consi-
deramos até itens como temperatura,

Vassão, da CP7: experiência profissional
aliada às novas tecnologias

importante nos mercados de cervejas
e sorvetes, só para citar alguns", espe-
cifica José Antônio Gonçalves, líder da
Accenture Marketing Sciences — área
de consultoria de marketing da multina-
cional, que atua também nos mercados
de tecnologia e outsourcing.

E, além de informações detalhadas
sobre as ações do anunciante que realiza
a análise, o ROI também leva em conta o
cenário macroeconômico e as ações de
possíveis concorrentes, lembra Valkíria

Regina, da HP: mesclar ferramentas para obter
melhores resultados
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Não basta analisar
os efeitos imediatos;
também é preciso
considerar os prazos
maiores, de
até três anos

Garre, diretora-executiva da Millward
Brown Brasil, instituto de pesquisas, sócio
do Ibope, focado no mercado de comuni-
cação. "Os modelos econométricos podem
quantificar a contribuição nas vendas de
cada uma das atividades de marketing, no
curto e no longo prazos", analisa.

Valkíria explica que as ferramentas
de ROI deveriam ser utilizadas por to-
das as empresas nas quais o marketing
recebe parte significativa dos investi-
mentos. "Não são exatamente ferra-
mentas baratas, mas não é o custo o
principal obstáculo à maior intensida-
de em seu uso: há questões culturais
das empresas; mesmo porque, além
dessas ferramentas, elas precisarão
de uma inteligência capaz de avaliar
as informações de ROI e integrá-las a
suas estratégias", afirma a diretora da
Millward Brown.

Volume e constância
Empresas interessadas em utilizar

ferramentas de análise de ROI preci-

sam preencher dois requisitos, crê
Regina Macedo, diretora de marketing
corporativo da HP. O primeiro: as
verbas alocadas em marketing devem
ser realmente substanciais, e distribu-
ídas entre vários meios. "Além disso,
esse investimento deve ser constante,
para haver histórico e parâmetros que
permitam saber se o que está sendo
feito está bom ou não", complementa
Regina. Ela diz não ter ainda traba-
lhado com ferramentas específicas
para análise de ROI, embora utilize
outras ferramentas capazes de lhe
oferecer parâmetros de avaliação dos
resultados das ações, por exemplo,
pesquisas. "Ações de marketing têm
componentes de criatividade, mas é
interessante obter também uma quan-
tificação dos resultados dos investi-
mentos", diz Regina.

Conforme Gonçalves, da Accenture,
nos momentos de conjuntura econô-
mica complicada essa quantificação é
ainda mais importante, pois os profis-
sionais de marketing precisam justificar
de maneira mais precisa as razões de
quaisquer investimentos. Ele reconhece
que marketing não é uma atividade ca-
paz de ser avaliada apenas em termos
numéricos, pois inclui também com-
ponentes de qualidade e criatividade.
"Mas quem realiza nessa área um de
seus principais investimentos não pode
avaliar seu retorno apenas pela quali-
dade, daí a importância da análise do
ROI", argumenta.

De acordo com o profissional da

Gonçalves, da Accenture: justificativa de ações
por meio do uso de ferramentas

Accenture, a precisão das informa-
ções geradas pelas ferramentas de
análise de ROI está diretamente re-
lacionada à qualidade e à quantida-
de das informações disponibilizadas
pela empresas; aquelas que tiverem,
por exemplo, apenas informações
anuais ou semestrais, obterão resul-
tados menos específicos que aquelas
providas de informações mensais ou
semanais. "E não basta analisar os
efeitos imediatos, é preciso considerar
também prazos maiores; às vezes, até
três anos", acrescenta Gonçalves.

O assunto é relativamente
novo no Brasil: 35% das
empresas medem ROI há
mais de dois anos, mas 27%
fazem essa análise há menos
de um ano, e outros 20%
no período compreendido
entre um e dois anos.
Chega a 62% o índice das
empresas instaladas no país
que ainda não associam
ROI a marketing, conforme

mostra pesquisa realizada
pelo instituto TNS, em julho,
com empresas de diversos
portes e setores de atividade.
"Desconhecimento, ausência
de cultura de aferição dos
resultados dos investimentos
e dificuldades de reunião das

informações necessárias para
a mensuração constituem
as principais razões desse
baixo índice de integração do

ROI ao marketing", destaca
Luciana Pidemonte, gerente
de marketing regional para
América Latina da TNS
Research International.
Entre as empresas
brasileiras, 53% respondem

negativamente, e 47%
afirmativamente, ao serem
questionadas se adotam a
cultura voltada para o ROL
Já entre as multinacionais,

esses índices atingem,
respectivamente, 37% e 63%.
Outro dado constatado na
pesquisa foi a dificuldade
para a implementação das
métricas ROL Entre as razões
mais citadas estão a falta
de capacitação e domínio
técnico (14%) e dificuldade
para obter as informações
necessárias para a essa
mensuração (11%).

Text Box
Fonte: Negócios da Comunicação, São Paulo, ano V, n. 35, p. 32-36, 2009.




