
Estudo no Reino  Unido revelei que  TV está à  frente de outros meios; retorno publicitário é de 1,70 para cada libra  investida 

Televisão é a mídia mais eficaz 
por Keila Guimarães e 
Daniel Milani Dotoli 

Levantamento realizado no mer-
cado britânico, divulgado no úl-

timo dia 13, aponta que a televisão 
é o meio com maior retorno sobre 
investimento (ROI) de mídia, à 
frente de impresso, rádio, digital e 
outdoor. O Payback 3, encomenda-
do ao Ebiquity pela Thinkbox, asso-
ciação de emissoras de TV do Reino 
Unido, mostrou que o retorno foi 
de 1,70 para cada 1 libra investida. 

O levantamento, que analisou 
três mil campanhas veiculadas en-
tre 2006 e 2011, aponta ainda que 
o ROI subiu 22% nos últimos cinco 
anos, mesmo com o resfriamento 
da economia no mercado europeu. 
Segundo a pesquisa, campanhas 
na televisão sobre determinado 
produto também reverberam em 
outras marcas no portfólio de uma 
empresa, mesmo aqueles ausentes 
da mídia. 

No Brasil, onde a penetração da 
TV aberta chega a 97% e a fechada, 
a 28%, segundo dados do Media 
Book, do Ibope, anunciantes como 
a Bombril utilizam o meio para va-
lorizar suas marcas. "A TV é muito 
importante para a Bombril pela sua 
abrangência e cobertura, além de 
ser um meio democrático", afirma 
Marcos Scaldelai, diretor de marke-
ting da companhia. 

No início do ano, a empresa uti-
lizou a televisão para apresentar 
seu novo posicionamento, com a 
campanha "Mulheres Evoluídas", 
que trazia Marisa Orth, Dani Cala-
bresa e Mônica Iozzi como as novas 
mandantes da casa. "Com campa-
nha na TV, você consegue, num 
curto espaço de tempo, mostrar a 
nova estratégia de empresa, pela 
sua extensa abrangência", avalia. 

No mercado publicitário há con-
senso de que o meio é democrático 
e possibilita o diálogo com uma ex- A ut
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tensa massa de consumidores, mas 
também não deve ser trabalhado 
isoladamente. Para Ezra Geld, dire-
tor de operações da JWT, "a teoria 
de separação dos meios é limitada". 
"A comunicação audiovisual pro-
porciona a possibilidade de ser bas-
tante sofisticado. A TV possibilita 
distribuição e contextualização de 
comunicação audiovisual, dentro 
do conteúdo que o telespectador 
escolheu assistir, o que também 
qualifica a mensagem. Mas ela gera 
retorno sozinha? A gente pode fa-
zer só TV, então? Desacredito tam-
bém em um mundo só com novas 
mídias", ressalta. 

Vice-presidente de mídia e ino-
vação da Fischer&Friends, Adrian 
Ferguson destaca que a televisão 
não está mais restrita à sala de casa, 
e hoje pode ser assistida na internet 
ou em celulares. "Não me espanta 
que a televisão seja um meio que 
continue dando resultado. Mas ela 
deixou de ser aquele eletrodomés-
tico que ficava na sua casa, porque 
está distribuída em outras platafor-
mas", analisa. 

Já para Walter Zagari, vice-pre-
sidente comercial da TV Record, 
esses números só comprovam a 
importância da televisão perante 
os outros meios. "Devido a sua alta 
penetração, a TV é quase que obri-
gatória na mídia dos anunciantes 
que desejam falar com aproximada-
mente 100% dos consumidores. Ne-
nhum meio com tecnologia de som 
e imagem é tão ou mais eficiente 
que a televisão quando se pretende 
atingir a grande massa consumido-
ra. Estou ciente que atualmente as 
verbas de mídias estão pulveriza-
das entre os meios, mas o retorno 
do capital investido virá, sem medo 
de errar, do meio com a maior co-
bertura". 

O executivo diz que desconhece 
a presença de estudos similares no 
país, mas que o dia a dia dos pro-
fissionais da equipe comercial da 
Record, sempre em permanente 
contato com o trade, acaba sendo 
uma grande fonte de informações e 
de pesquisas, mesmo que de caráter 
informal, da importância da TV - e 
se falando de Brasil, especialmente 
a TV aberta - nos planos de mídia 
dos pequenos, médios e grandes 
anunciantes. "No nosso cenário 
esse retorno para os anunciantes 
é tão grande quanto lá fora. Para 

1 quem quer construir uma marca 
forte, principalmente para bens de 
consumo, seja em nível local ou na-
cional, a TV aberta é fundamental 
nesse processo", completou. 

Uma pesquisa, realizada pela 
MITI Inteligência, identificou 

como é a atuação dos dez maiores 
canais por assinatura do Brasil na 
internet. De acordo com informa-
ções de Elizangela Grigoletti, ge-
rente de inteligência e marketing 
da empresa, a importância do 
segmento cresceu muito. Para se 
ter uma idéia, hoje os canais por 
assinatura já atingem cerca de 30 
milhões de telespectadores e se 
tornaram mídias obrigatórias pa-
ra a publicidade de inúmeras ca-

tegorias de produtos. Outro dado 
importante, de acordo com ela, é 
que a participação no investimen-
to publicitário cresceu 10% em re-
lação ao ano passado. Elizângela 
afirmou que o objetivo da inicia-
tiva é visualizar como e em quais 
redes sociais esses veículos têm se 
relacionado com seu público, que 
já representa 19% dos domicílios 
brasileiros. 

Um dos canais analisados foi 
a GNT. O estudo detectou que o 
canal investe de forma intensa na 
sua atuação online, a começar pe-
lo site. Sua página na web conta 
com diversas seções voltadas para 
o público feminimo. Também es-
tá presente no Facebook, Twitter 
e YouTube, 

Já o Discovery Channel está 

presente no Facebook, Twitter e 
YouTube, disponibilizando víde-
os do canal, que tem uma pro-
gramação baseada em documen-
tários e atrações curiosas. A GNT 
ainda mantém uma rádio online, 
que tem página própria no Face-
book, perfil no Twitter e no Orkut 
e canal no YouTube. 

Já o canal de notícias Globo 
News está presente no Twitter, 
onde também possui outros sete 
perfis voltados a diferentes assun-
tos: notícias nacionais e interna-
cionais, tecnologia, entrevistas, 
além dos temas relacionados aos 
programas "Almanaque", "Arqui-
vo N" e "Milênio". 

No Twitter, o SporTV tem seu 
foco principal. São 15 perfis seg-
mentados, além do perfil oficial 

no microblog, página no Face-
book e canal no YouTube. A emis-
sora também conta com perfis 
que atendem a assuntos específi-
cos, como os preparativos para as 
Olimpíadas de 2012 ou o campeo-
nato brasileiro. 

Warner, Sony e AXN marcam 
presença no Twitter, Facebook 
e YouTube. Já a Fox, que dedica 
parte de sua programação aos 
seriados, está presente no micro-
blog e nas redes de relacionamen-
tos, e ainda mantém uma fanpage 
exclusiva para o programa "Os 
Simpsons" e outra para a série 
"Kdabra". 

A HBO transmite seriados 
entre a programação de filmes e 
também mantém presença oficial 
no Twitter e Facebook. E possui 

ainda outras fanpages para as sé-
ries de produção própria, como 
Game Of Thrones e True Blood. 

Já o Multishow, apresenta uma 
programação de entretenimento, 
voltada principalmente para os 
jovens. O canal tem presença ofi-
cial no Facebook, Twitter, Orkut e 
YouTube. No microblog, mantêm 
outros seis perfis segmentados, 
além de mais cinco fanpages de-
dicadas a diferentes assuntos. A 
executiva lembrou que o canal 
também conta com uma rádio na 
internet, que é mais uma forma 
de se fortalecer no segmento de 
entretenimento em que atua e se 
posicionar à frente em um merca-
do que cada vez mais privilegia 
conteúdo segmentado para públi-
cos específicos. 

Canais pagos investem na web 
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Text Box
Fonte: Propmark, São Paulo, 24 out. 2011, p. 33.




