
A
primeira fonte de lucro sobre
qualquer tipo de investimento
emquepensamoséreceita, fatu-
ramento. Entender a relação de
causa e efeito entre orçamentos
de marketing e retorno em ven-

das é um dos maiores desafios dos direto-
resdemarketing.Afinal,obteroROI—re-
torno sobre o investimento — de uma
campanha publicitária é muito mais difí-
cildoquecalcularoretornodeumaopera-
ção financeira. Por outro lado, marketing
efinanças têmumasegundagrandefonte
comum de lucro: redução de custos.

Há anos, notamos uma preferência
clara do mercado por projetos de comu-
nicação 360 graus, integração de siste-
mas, acompanhamento de resultados
em tempo real e otimização multicanal.
Entender como uma campanha off-line
está reverberando no on-line, ou vice-
versa, é a forma mais eficaz de analisar
o retorno do investimento em marke-
ting e, com base na experiência do con-
sumidor, aperfeiçoar não só o approach
da campanha, bem como o produto ou
o serviço. Além disso, proporciona uma
economia inteligente e sustentável.

Ao passo que o relacionamento dos
consumidores com as marcas derruba
fronteiras entre inúmeros canais de co-
municação, executivos demandam
dashboards unificados para facilitar a
gestão dos resultados. A complexidade
desses painéis de controle aumenta de
acordo com o nível de maturidade da
empresa que os utiliza. Normalmente, a
versão beta contempla resultados de
um canal específico, já as seguintes inte-
gram resultados de diversos canais até
que todas as informações gerenciais da
companhia estejam centralizadas. Da-
dos de investimentos em marketing on-
line e off-line, resultados de campa-
nhas, CRM – sistema de gestão de rela-
cionamento com o cliente —, informa-
ções do call center e de vendas são fon-
tes frequentemente integradas.

Enxergar a correlação entre investi-
mento e venda gera bons frutos, contri-
buindo para preencher o funil de ven-
das ou gerar leads ou ampliar o número
de cadastros, dependendo da necessida-
de de cada empresa. A estratégia de ca-
da projeto deve considerar alavancar os
pontos fortes e maximizar as oportuni-
dades, ao mesmo tempo em que mini-
miza os pontos fracos e os problemas da
empresa. Muitos executivos limitam a

geração de lucro de seus departamen-
tos de marketing a atividades relaciona-
das à geração ativa de receita. Outros
não se satisfazem e cavam mais oportu-
nidades para gerar valor, por meio de
uma gestão de resultados completa,
que também contempla iniciativas de
otimização operacional.

Avaliar todo o ecossistema é a forma
mais eficaz de identificar lacunas e pos-
sibilidades de melhoria, aproveitando
as oportunidades para maximizar a
margem do negócio. Uma campanha é
resultado de múltiplas estruturas: do
cliente, da agência, das produtoras, dos
fornecedores de tecnologia e dados etc.
Os processos de trabalho e as metodolo-
gias aplicadas entre stakeholders são,
cada qual, uma fonte de lucro, pois há
oportunidade de aumentar sinergia e
de reduzir custos operacionais.

Nesse cenário, vê-se a migração de
contratos cliente-fornecedor para clien-
te-parceiro, pois as empresas necessi-
tam de alguém que realmente entenda

seu negócio, sua estrutura, sua cultura
e suas limitações. Precisam de alguém
que participe das suas atividades diá-
rias, que se adapte às suas necessida-
des, que se disponha a aumentar seu lu-
cro, em vez de maximizar o valor de um
contrato pontual. O parceiro mantém
uma relação de longo prazo, na qual am-
bas as empresas se beneficiam das siner-
gias conjuntamente construídas.

A seleção do parceiro de negócio,
por essa razão, é uma das principais de-
cisões a serem tomadas. Para encontrar
a melhor resposta, ou seja, para alavan-
car o lucro do marketing, a chave é ava-
liar a capacidade da geração de valor a
curto, médio e longo prazo. Agência on-
line ou off-line? Consultoria externa ou
interna? Em um mundo com tantos for-
necedores, quem souber melhor esco-
lher os verdadeiros parceiros, serão os
grandes vencedores.

*Letícia Vitale é diretora de consultoria da Aunica,
especializada em marketing interativo

Marketing
mais lucrativo,
o desejo de
todo executivo
Letícia Vitale*
redacao@brasileconomico.com.br

Entender como uma
campanha off-line está
reverberando no on-line,
ou vice-versa, é a forma
mais eficaz de analisar
o retorno do investimento
em marketing

OPINIÃO

EditoriadeArte

30 Brasil Econômico Sexta-feira e fim de semana, 6, 7 e 8 de dezembro, 2013

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 6, 7 e 8 dez. 2013, Opinião, p. 30.
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