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Muitas atividades de marketing e Comunicação Corporativa têm objetivos não vinculados a 
vendas ou valor das ações. 
 
Há várias formas de avaliar o retorno da comunicação: algumas são bastante simples, outras, 
bastante questionáveis, como a comparação com o valor dos espaços obtidos como se fosse 
propaganda. 
 
Como anúncios trazem sempre mensagens positivas e matérias nem sempre, além de 
matérias terem outro tipo de credibilidade, trata-se de uma medida altamente questionável. 
 
Com o tempo têm surgido formas mais sofisticadas que permitem medir com precisão o 
resultado do investimento em comunicação ou até mesmo avaliar a repercussão na mídia de 
tragédias como o furacão Katrina, que atingiu a costa sul dos Estados Unidos em agosto de 
2005, deixou um rastro de quase 2.000 mortos e um milhão de desabrigados, e cuja maior 
exposição na imprensa não foi da tragédia em si, mas da omissão do governo de George Bush. 
 
Hoje isso é possível avaliar com precisão através de metodologias novas com a ajuda de 
softwares sofisticados. 
 
Já faz tempo que as empresas profissionais e bem administradas consideram a comunicação 
corporativa um investimento, não mais uma despesa. 
 
E, como todo investimento, precisa ter o seu retorno. 
 
De acordo com Jim McNamara, renomado catedrático especializado no assunto, no passado 
atividades como Relações Públicas, por exemplo, eram consideradas intangíveis, ou seja, de 
difícil mensuração. 
 
Na administração moderna onde foram criados sistemas que medem desempenho como 
benchmarking e balanced score card, entre vários outros, o retorno do investimento em 
comunicação é cada vez mais um requisito considerado obrigatório para a sustentabilidade em 
todas as práticas de gestão. 
 
A questão é qual o retorno de Relações Públicas e Comunicação Corporativa e como pode ser 
medido? 
 
Claro que o mais desejado seria o retorno monetário, mas um ROI [sigla em inglês para return 
on investment, ou retorno sobre investimento - nota do editor] financeiro pode ser alcançado 
através de várias medidas, como o aumento das vendas, do valor das ações da empresa ou 
então também do número de associados de uma entidade, por exemplo. 
 
Para avaliar o retorno da comunicação, não podemos olhar apenas em termos desses retornos. 
Governo e entidades, por exemplo, visam a outro tipo de retorno. 
 
E muitas atividades de marketing e Comunicação Corporativa têm objetivos que não são 
vinculados a vendas ou valor das ações em bolsa que, aliás, depende de uma série de outros 
fatores. 
 
O retorno da comunicação pode ter objetivos como o aumento da notoriedade da marca, 
melhorar sua reputação ou simplesmente motivar os funcionários. 
 
Outro fator importante a considerar é que normalmente os esforços de comunicação 
corporativa agem integrados com outras formas de comunicação, o que dificulta a atribuição 
dos impactos especificamente a uma delas. 
 



Mesmo em empresas de capital aberto e empresas de marketing agressivo, a importância de 
outros critérios além de simplesmente aumentar as vendas ou o valor das ações, tem surgido 
um novo enfoque resultado de pesquisa realizada por Charles Fombrun que estabelece três 
fatores importantes: 
 
�  resultados financeiros; 
 
�  relações com a comunidade; 
 
�  sustentabilidade. 
 
Ser visto como uma empresa cidadã com responsabilidade ambiental é hoje vital para as 
empresas. 
 
Fica claro, assim, que os objetivos estratégicos de Relações Públicas e Comunicação 
Corporativa tornam-se muito mais abrangentes. 
 
De acordo com estudo feito pela Mass Communications com base na pesquisa mencionada 
acima, as organizações em breve serão avaliadas pelos seguintes critérios: 
 
1. Percepções financeiras (por parte dos acionistas, analistas, etc.); 
 
2. Percepções do consumidor (incluindo potenciais consumidores); 
 
3. Percepções internas (funcionários, parceiros comerciais, fornecedores etc.); 
 
4. Percepções da comunidade (incluindo governo, agências reguladoras, ONGs, ambientalistas, 
comunidades locais); 
 
5. Percepções da imprensa (que refletem e influenciam as percepções dos outros). 
 
Relações Públicas e Comunicação Corporativa têm como função influenciar todas essas áreas 
que são mesmo decisivas para o sucesso de uma empresa ou de organização no longo prazo. 
 
O ponto de partida para qualquer avaliação é o objetivo. Qual o objetivo da empresa ou 
organização? 
 
Para poder avaliar o resultado dos esforços de comunicação é vital saber qual o resultado 
esperado, quais as mensagens-chave e os conceitos que ela quer transmitir, a imagem como 
ela quer ser vista junto aos diversos públicos. 
 
A partir daí é possível determinar como os investimentos na área de Relações Públicas e 
Comunicação Corporativa contribuíram para esses resultados. 
 
Essa avaliação pode ser feita para a organização como um todo de forma regular e constante, 
ou apenas para um período, como o lançamento de um produto ou mesmo para um evento 
específico como uma reunião com analistas de mercado, a participação em uma feira ou 
exposição, entre outros. 
 
A conclusão é que medir o retorno do investimento em comunicação de forma eficiente nos 
dias de hoje é definitivamente possível e necessário. Se os objetivos de Relações Públicas e 
Comunicação Corporativa são claramente definidos, os resultados podem e devem ser 
medidos. É o que vai permitir administrar melhor seu investimento em comunicação. 
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