
As ações de marketing estão alinhadas? 

 

Tida como uma prática em crescimento, avaliações pré e pós-campanha devem ser prática 

constante nas organizações brasileiras.  

 

A exposição de qualquer produto ou serviço é fundamental para os bons resultados que se 

pretendem e entram em ação as estratégias de marketing como parte de um projeto maior e 

que consideram os objetivos da empresa, de forma a contribuir com o cumprimento da missão 

e valores estabelecidos. 

 

O controle do desempenho dessas ações dita o planejamento futuro. De acordo com o 

professor e coordenador do curso de marketing da PUC-SP, Helgo Max Seitz, quanto maior 

número de detalhes na mensuração da estratégia aplicada, melhor e mais completa será a 

avaliação de resultados. 

 

Ele cita, por exemplo, o Sistema de Informações de Marketing, que indica “as projeções com 

que foi elaborado o planejamento, possibilitando a comparação com o realizado; informando a 

base de dados e as fontes de consulta; indicando a freqüência de acompanhamento se diária, 

semanal, mensal ou semestral; definindo o formato dos relatórios; apresentando as datas 

críticas de atenção; elaborando os processos de alimentação, disseminação e decisão que 

integrarão”. 

 

Para a professora Daniela Khauaja, coordenadora acadêmica da área de Marketing da ESPM, 

todos os objetivos a serem alcançados devem ser mensuráveis, a partir do estabelecimento de 

metas de vendas, em volume ou valores, por exemplo. 

 

“Considerar o aumento de lembrança da marca, da fidelidade e quais as associações que as 

pessoas fazem em relação aos produtos também pode estabelecer os objetivos da campanha”, 

diz a professora. 

 

Como fazer? 

 

As ferramentas para a avaliação do desempenho de marketing são as mais variadas e estão 

bastante modernas, desde programas específicos a recursos disponíveis nas mídias digitais, 

como as estatísticas de sites de busca e pesquisa. 

 

Não existe um padrão de comportamento das organizações para a realização do controle das 

ações de marketing. Depende também do setor de atuação. Mas em tempos de alta 

competitividade, o perigo é deixar de fazê-lo. 

 

Os tempos para tais medições são variáveis. A curto prazo, uma resposta mais imediata pode 

demonstrar o acesso, o contato do público com o produto ou serviço; a longo prazo, o retorno 

já dá uma ideia sobre a construção da marca, segundo Daniela. 

 

Dependendo da ação, os resultados só aparecem meses ou anos depois. A flexibilidade no 

plano de ação de marketing é primordial como forma de garantir os ajustes necessários 

durante a execução das ações. 

 

“É muito importante desenvolver a cultura nas organizações de estabelecimento de métricas, 

de coleta e análise de dados e de tomada de decisões em cima deles”, afirma Daniela. 

 

Ela reconhece que são poucas as empresas brasileiras que valorizam estas avaliações. O 

importante, segundo a especialista, é começar a mensurar as estratégias de comunicação com 

o público-alvo. Só assim é possível encontrar e corrigir as falhas. 
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