
análises feitas com base em alguns 
parâmetros - tamanho da matéria, 
mídia e veículo publicado, imagens, 
entre outros -, aos quais serão im
putados valores.

“A notícia tem vários atributos, 
não só o tamanho, como no caso da 
centimetragem. Temos que avaliar 
como a empresa apareceu na maté
ria, se foi positivo ou negativo. Soma
das, estas várias dimensões ajudam 
a dizer quanto foi o retomo para a 
empresa com suas ações. Por exem
plo, pode acontecer de em uma ação 
a empresa gastar R$ 1 mil e ter um 
ROI de R$ 3,5 mil”, afirma Fernando 
Neves, diretor da Ketchum Digital.

Paralelamente, a agência desen
volveu no Brasil o Ketchum Chat 
Trax, uma ferramenta capaz de mo
nitorar as conversações nas diversas 
redes sociais. A partir desse mate
rial é feita uma análise qualitativa 
do que está sendo falado sobre um 
determinado assunto, marca ou 
empresa. Neves explica que o Chat 
Trax é metade tecnologia e metade 
gente. “Uma ferramenta automática 
não tem sensibilidade para identi
ficar influenciadores, ameaças e 
oportunidades que podem mudar 
os rumos de ações e estratégias de 
relacionamento on-line”, afirma.

Muitas agências brasileiras têm 
optado por criar seus próprios in
dicadores. A CDN, por exemplo, 
desde 1995 trabalha com análises 
de conteúdo fora do escopo da 
medição por centímetros. “Por 
uma questão filosófica, nunca 
trabalhamos com centimetragem.A ut
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Optamos por criar nossos próprios 
indicadores, que substituíram os 
calhamaços em pesquisa que fazí
amos para os clientes na década de 
1990”, afirma Fernando Pesciotta, 
vice-presidente da CDN.

A agência contratou o economis
ta Heron do Carmo, hoje professor 
da FEA-USP, para criar um modelo 
de ponderação de dados, batizado 
de índice de Qualidade de Exposição 
na Mídia (Iquem). Lançado em 2003, 
o indicador fala a mesma língua en
tendida pelo mercado empresarial, 
sintetizando em notas de 0 a 10 a 
qualidade da imagem da empresa 
projetada pelo conteúdo nas mais 
diversas rrúdias. O Iquem não apon
ta quantidade de matérias, a nota 
é o saldo (positivo ou negativo) da 
exposição na mídia.

Se uma empresa tira cinco, no 
entanto, não significa empate, mas 
que seus esforços foram em vão. “É 
como se ela não tivesse passado de 
ano na escola”, ilustra Pesciotta, res
saltando que a mesma metodologia 
vale para monitorar a concorrência. 
As empresas escolhem quando que
rem receber os relatórios, seja em 
versões diárias, semanais, mensais 
e até mesmo anuais.

A CDN também criou o índi
ce de Qualidade de Exposição na 
Mídia-Valorado (Iquem-V), que 
revela o impacto econômico dos 
investimentos em comunicação. 
O foco é transformar em dinheiro 
a qualidade do material, que vai 
mostrar, como numa conta cor
rente, se o saldo da empresa está 
positivo ou negativo em seu in
vestimento em comunicação. “No 
caso da mídia social não é possível 
ainda prever o investimento mone
tário”, lembra Pesciotta.

A Máquina da Notícia também 
criou sua própria metodologia para 
atender às novas demandas do mer
cado. O Núcleo de Produção de Con
teúdo Editorial da empresa lançou, 
em 2005, o índice de Desempenho 
na Mídia (IDM), que busca avaliar 
qual a exposição da empresa nos 
meios de comunicação. A platafor
ma é montada segundo a necessida
de do cliente, com pesos diferentes

para as seguintes variáveis: veículo, 
presença de capa, jornalista, locali
zação, imagem, nível de destaque 
e teor (positivo, negativo). O saldo 
mede o nível de exposição na rriídia 
dos clientes da agência.

“É um trabalho alinhado ao pla
no de comunicação dos clientes que 
aponta tendências, oportunidades, 
riscos e sucessos da comunicação 
com o mercado", afirma Rodrigo 
Bameschi, diretor-adjunto da Má
quina Metric. Geralmente, o relató
rio é mensal. Porém clientes que têm 
um volume grande de exposição 
chegam a receber relatórios sema
nais. O monitoramento diário de no
tícias é feito à parte para empresas 
que precisam de análise em tempo 
real do que se passa na mídia.

Bameschi afirma que hoje o foco 
é fazer uma análise integrada entre 
mídias. “Como uma matéria começa

no on-line e passa para o impresso 
e vice-versa. E qual foi a aderência 
dessas mensagens”, conta. A Metric 
também não faz centimetragem, 
mas criou uma fórmula própria 
para dar valor monetário, cruzando 
os sete critérios que compõem o IDM 
com a tabela publicitária.

A Inpress Porter Novelli trabalha 
com Indicadores Chave de Desem
penho (do termo inglês Key Perfor
mance Indicators, KPIs) para mos
trar o retomo dos investimentos em 
comunicação. De acordo com Hugo 
Godinho, diretor executivo da em
presa, o relacionamento transparen
te é a base para que essa mensuração 
seja feita. “Temos de definir expec
tativas verdadeiras com o cliente, 
os KPIs são a forma tangível dessas 
expectativas. Ou seja, os indicadores 
de sucesso factíveis com a realidade 
do cliente e do contexto de seu negó
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cio e indústria.” O executivo afirma 
que várias ferramentas ajudam na 
tarefa de mensurar os resultados. 
Na área de comunicação digital, a 
agência trabalha com índices de 
reputação nas redes sociais. “A web 
permite que se rastreie muito bem 
a disseminação das mensagens, 
quem está falando e para quem 
está se falando. Trabalhamos com 
estatísticos e analistas de conteúdo, 
que dali extraem dados muito rele
vantes que, mediante determinados 
cruzamentos, indicam, muito sobre 
a performance da comunicação”, diz 
Godinho.

Mas não é apenas dos números 
que a empresa vai extrair insights 
estratégicos para o negócio do 
cliente. “Quanto vale um depoimen
to apaixonado com relação a uma 
marca? Mais que cem comentários 
neutros e espalhados pelo Twitter, 
blog etc. O número ajuda a indicar 
onde há fogo. Mas a qualidade da

fumaça só percebemos chegando 
mais perto e observando por um 
tempo”, avalia Godinho.

As discussões sobre novas for
mas de pensar a comunicação e 
seus resultados fizeram a Edelman 
Significa desenvolver quatro gran
des grupos de indicadores para 
condensar seu eixo de mensuração: 
confiança, vínculos, mudanças de 
comportamento e performance 
comercial. “Fala-se muito em repu
tação, mas é cada vez mais difícil 
ganhar confiança. Por melhor re
putação que a empresa tenha, isso 
não garante a confiança de seu 
cliente”, diz Rodolfo Araújo, líder 
de conhecimento e pesquisa da 
Edelman Berland, núcleo de pes
quisa da agência de comunicação. 
O mesmo acontece com o vínculo. 
“Estamos presos a uma noção de 
venda, porém a análise de senti
mentos é mais importante do que 
exposição ou centimetragem. Tudo

isso, aliado à mudança de compor
tamento do cliente e à necessidade 
de resultados sustentáveis, ajuda a 
mudar o contexto da mensuração”, 
afirma o executivo.

“Nosso foco é unir o instinto 
ao insight e trabalhar na área de 
pesquisa para criar evidências que 
fundamentem as estratégias de 
comunicação da empresa. E, para 
isso, precisamos ter objetivos bem 
definidos”, diz Araújo. De olho nas 
novas tendências, a Edelman prepa
ra o lançamento global de uma nova 
plataforma de mensuração, chama
da por enquanto de Dashboard.

Trata-se de um painel eletrônico 
sobre a empresa, que vai oferecer 
uma análise diária da efetividade da 
comunicação em várias mídias - on
line, imprensa, broadcast -, sempre 
em comparação com os competido
res. As principais variáveis analisa
das são: sentimento (positivo, ne
gativo), share of voice (exposição), 
notícias veiculadas, entre outros. A 
empresa ainda não tem data para 
lançar o produto.

A F5B também desenvolveu um 
termômetro, em parceria com a PUC- 
Rio, para avaliara qualidade da ima
gem de seus clientes que está sendo 
divulgada no mercado. Mas que, de 
forma customizada, depende do peso 
que o cliente dá para os vários parâ
metros analisados: veículo publica
do, espaço editorial, jornalista, entre 
outros. O indicador avalia a imagem 
do cliente de zero (vermelho) a dez 
(verde) e costuma ser enviado men
salmente, pois necessita de determi
nado volume para que seja possível 
dar qualidade ao trabalho.

Quanto a valorar os dados, Ricar
do Miranda Filho, diretor do Núcleo 
de Mídia e Análise da FSB, afirma 
que é bastante controverso. “Não 
indicamos, pois temos dúvida so
bre a real validade dessa ferramenta, 
apesar de termos clientes que ainda 
pedem este tipo de indicador. O que 
interessa é a qualidade, a reputação”, 
afirma. A FSB utiliza os dados do ter
mômetro para amparar a inteligên
cia da empresa, ressaltando acertos 
e erros a fim de avaliar o passado e 
planejar o futuro.
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Miranda alerta, no entanto, que, 
apesar dos esforços das agências 
para criar produtos de mensura- 
ção exclusivos, os serviços ainda 
são muito parecidos. Por que uma 
empresa contrataria a metodologia 
da FSB, e não de outra concorrente? 
Miranda afirma que é por conta do 
investimento da agência em gente, 
que é prioritário. “Temos obsessão 
por gente. Monitoramentos e aná
lises muitos fazem, mas o resultado 
vai depender da qualidade do pro
fissional que temos em nosso time. 
Temos uma escola permanente de 
trabalho, onde um time interdisci- 
plinar atua para analisar de forma 
estratégica as ações dos clientes.”

Ao provar que é possível mos
trar o retomo do trabalho da área 
de comunicação das empresas, as 
ferramentas de monitoramento vêm 
sendo usadas para que esses depar
tamentos consigam mais verbas, o 
que explica o rápido crescimento 
das áreas de pesquisas nas agências 
de comunicação. Na CDN a área de 
pesquisa, com seus 94 jornalistas, 
representa 20% da receita, muitos 
atraídos pelo negócio de monito
ramento em si.

Na FSB, dos cerca de 170 clien
tes no Brasil, cerca de uma centena 
tem algum produto ligado a análi
se e monitoramento. Na Ketchum, 
que tem cerca de 60 clientes, a área 
digital (que engloba o monitora
mento) já abraça 20% deste total. 
“É a área que mais cresce, a agência 
tem 150 funcionários, sendo que 
20 pessoas estão totalmente dedi
cadas à área de monitoramento e 
análise de mídia”, afirma o diretor 
Fernando Neves.

A Edelman tem como meta que 
sua área de pesquisa represente 2,3% 
do faturamento global, hoje na casa 
de US$ 700 milhões. A Máquina da 
Notícia, por questões estratégicas, 
não divulga a participação da Me- 
tric nos resultados da companhia, 
porém informa que a área tem cres
cido em média 20% ao ano, devido à 
alta procura de empresas de capital 
aberto por produtos desta natureza. 
Atualmente, a unidade tem 12 clien
tes regulares.
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Caixa de texto
Fonte: Valor Setorial, Comunicação Corporativa, p. 62-66, nov. 2013.




