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Aumenta exigência por comprovação de resultados. Como mensurar o retorno do investimento em 
publicidade para garantir e justificar uma boa remuneração das agências? E como estas podem 
demonstrar a eficácia daquilo que criam?  
 
Há quase um século, John Lever, fundador da Unilever, fez uma afirmação que é usada até hoje 
como uma máxima no mercado publicitário: Metade do dinheiro investido em propaganda é 
jogado fora - o problema é saber qual a metade. Nos tempos que correm, entretanto, esta 
afirmação está cada dia mais fora de contexto. Pressionados a comprovar a rentabilidade de cada 
centavo gasto, anunciantes buscam formas mais precisas de comprovar a eficácia da comunicação 
de seus produtos e marcas. 
 
Para as agências, sobra o desafio de ultrapassar a sensação do baixo valor percebido de seu 
trabalho e, com isso, garantir e justificar uma boa remuneração. A preocupação tem bases sólidas 
em ambos os lados. No caso dos anunciantes, apesar da crescente sofisticação dos instrumentos 
de medição e aferição de resultados que os institutos de pesquisa oferecem (ver box), a verdade 
é que o retorno sobre os investimentos em marketing do ponto de vista apenas financeiro é, em 
média, pífio. Estudo da consultoria Copernicus com empresas da Europa, dos Estados Unidos e da 
América Latina revela que, em 86% delas, o retorno sobre o investimento em publicidade é 
inferior a 4% ao ano - ou seja, elas ganhariam mais se pusessem o dinheiro numa boa e velha 
caderneta de poupança.  
 
"A maioria das empresas tem um desempenho de marketing de razoável para baixo", afirma 
Alberto Cerqueira Lima, presidente da Copernicus no Brasil (que tem entre seus clientes Telemar, 
MasterCard, Microsoft e Sendas). "O problema é que o recurso é sempre restrito, e precisa ser 
bem gasto", completa. Por conta dessa crescente preocupação com o chamado ROI (return on 
investment), aliás, os consultores têm visto crescer o volume de pedidos para que opinem sobre a 
pertinência e eficácia das campanhas criadas por suas agências.  
 
Insegurança do anunciante  
 
Nessa linha de atuação, o veterano Sérgio Guerreiro, sócio da Sales, Periscinoto, Guerreiro & 
Associados, já foi chamado para avaliar pelos menos meia dúzia de campanhas e diz que, na 
maioria dos casos, as mensagens estão fora de foco. Na sua opinião, isso acontece em parte 
porque por muito tempo o planejamento foi deixado em segundo plano em relação à criação. 
"Isso ainda persiste em algum grau", acredita. 
 
 A insegurança do anunciante em relação ao trabalho apresentado pela agência é um dos motivos 
(embora negativo) pelos quais vem se disseminando a tendência de se vincular parte da 
remuneração a resultados concretos. "Quando se fala de remuneração variável as agências são 
recalcitrantes. Eu também seria, porque as variáveis clássicas para se medir resultado - aumento 
de vendas, de recall, lucro - são insuficientes para definir um pagamento justo", analisa Guerreiro.  
 
O presidente da Ipsos-ASI para a América Latina, Alan Liberman, vai ainda mais longe: para ele, 
fazer com que o consumidor compre o produto não é responsabilidade da agência, uma vez que o 
ato da compra depende de itens como preço e distribuição, entre outros, que estão fora da alçada 
dos comunicadores. "Já aconteceu de demonstrarmos que determinada propaganda conseguiu 
gerar mais consideração em relação ao produto mas as vendas não foram boas, por problemas na 
distribuição", lembra o executivo, que comanda um instituto de pesquisa especializado em medir 
eficácia publicitária e atende clientes do porte de Procter & Gamble, Colgate, Nestlé, Molson, 
Warner Lambert, AOL, Kodak, Coca-Cola e Johnson & Johnson. Para Lieberman o critério de 
aumento de vendas não é o melhor na hora de discutir o pagamento do trabalho veiculado.  
 



Existem outras formas, como analisar a qualidade criativa do que foi feito e verificar o quão 
atrativamente o conceito foi comunicado ao consumidor. De fato, explica o presidente da Ipsos-
ASI, a mesma estratégia de comunicação pode gerar um resultado de cem ou de 400 - a 
qualidade criativa é que vai fazer toda a diferença. E isso é possível medir.  
 
Remuneração variável  
 
Conversar sobre remuneração variável sob esse prisma é bem mais palatável para os publicitários 
e pode até servir como argumento na hora de ganhar a conta. Especializado em consultoria de 
marcas, Jaime Troiano propõe que as agências utilizem essa estratégia como atestado de 
confiança no projeto apresentado, e de garantia que o cliente pagará por algo que recebeu de 
fato. "A eficácia tem que ser avaliada conforme o retorno sobre o investimento feito na 
comunicação das marcas", defende Troiano, ao enfatizar que os resultados dessas auditorias 
devem influenciar apenas a remuneração variável complementar - uma bonificação que estimule a 
busca por propaganda eficaz. 
 
"O anunciante, nesse caso, adora pagar mais porque isso é reflexo do maior faturamento", 
garante o consultor. A experiência da General Motors valida o raciocínio. De acordo com o diretor 
de marketing da montadora, Santiago Chamorro, as agências que o atendem - Publicis Salles 
Norton (varejo) e McCann-Erickson (institucional) - são fortemente voltadas para resultados. 
"Remuneramos as agências por comissão. Mas, quanto mais vendemos, maior é o orçamento de 
comunicação e isso se traduz em ganhos para elas", explica. O BankBoston, que investe 
anualmente R$ 20 milhões em mídia tradicional, tem experimentado diversas formas de pagar 
suas agências - atualmente o banco trabalha com a Leo Burnett e realiza concorrência para 
possível mudança de agência. "Já experimentamos remunerar pela maior eficiência da estratégia 
de mídia - se o plano consegue gerar mais cobertura e GRP do que o projetado, graças à escolha 
de títulos que cresceram em circulação, por exemplo", conta Cláudia Pagnani, executiva da 
unidade de marketing. Já Luiz Carlos Pimentel, diretor de marketing corporativo do grupo 
Telefônica, diz que a medição dos resultados não influencia na remuneração das agências: o que 
conta é a qualidade do trabalho que elas entregam.  
 
O grupo é atendido por DM9DDB, Ogilvy, McCann-Erickson e Young & Rubicam. Seja qual for o 
modelo adotado, o fato é que o mercado brasileiro está cada vez mais sofisticado para medir 
resultados. Até porque, comprovar na ponta do lápis que o dinheiro foi bem empregado é uma 
exigência que chegou para ficar. Adapte-se quem puder.  
 
Instrumentos mais sofisticados  
 
Quando perguntados, dez entre dez anunciantes garantem que a publicidade vem perdendo 
espaço no mix de comunicação por questões estratégicas. Mas, nos bastidores, admite-se que 
disciplinas como marketing direto e promoção estão crescendo por serem mais baratas, terem 
resultados mais facilmente quantificáveis e por funcionarem no curto prazo. Para algumas 
categorias, entretanto, esse movimento imediatista representa uma morte lenta. "O uso 
exacerbado dessas ferramentas sem uma contrapartida de defesa de marca está levando várias 
delas a serem 'barateadas' ou destruídas", lamenta o consultor Sérgio Guerreiro, da SPG&A . 
 
De fato, para construir ou manter o prestígio de uma marca ainda não inventaram nada melhor 
que a publicidade bem feita e vendedora. A questão que se coloca, portanto, é: como avaliar a 
eficácia da propaganda, ainda mais quando ela faz parte de um conjunto de ações de marketing? 
Empresas de pesquisa têm se esmerado em refinar os instrumentos de aferição de resultados, a 
níveis que poucos imaginavam até cinco anos atrás. Presidente de um desses institutos - o Ipsos-
ASI - Alan Liberman garante que hoje é mais fácil medir os efeitos da publicidade dita tradicional 
que de outras atividades. "Temos modelos econométricos que relacionam diretamente a 
propaganda com a performance de mercado da marca", afirma. Segundo ele, o grau de 
segurança, quando se testa a eficácia de um comercial para TV antes de ir ao ar, é de 80%.  



 
Já a comprovação de resultados é a parte mais difícil, pois é preciso considerar diversos fatores - 
se o preço foi reduzido, se o concorrente fazia alguma ação ao mesmo tempo, ou se houve 
problemas de distribuição, por exemplo. O avanço dos modelos econométricos e nos cálculos 
matemáticos permite isolar cada fator, diz o executivo. "Com isso dá para provar que a 
publicidade gera resultado a curto prazo, que é o que querem 90% dos clientes", revela. Jaime 
Troiano, da Troiano Consultoria de Marca, não gosta desse raciocínio porque argumenta que o 
principal é o efeito final das ações realizadas em conjunto. "Se estou oferecendo comunicação 
integrada, o que interessa é a performance da orquestra, mais do que a de cada instrumento em 
separado", analisa.  
 
Conjunto das ações  
 
Um bom exemplo do "efeito orquestra" é a campanha da administradora de cartões de crédito 
Credicard, que tem como tema "Credicard o melhor da vida". Criada pela DPZ e estrelada pela top 
model Gisele Bündchen e pelo ator Rodrigo Santoro, a campanha publicitária tem seu mote usado 
também nas ações de marketing direto, em promoções e até em eventos - Gisele apareceu com a 
camiseta da Credicard (na qual o símbolo da empresa faz as vezes do verbo amar) no Natal e no 
carnaval baiano. Para o presidente da Credicard, Roberto Lima, é possível afirmar que há uma 
forte correlação entre a campanha e o aumento do volume de negócios. "Os indicadores mostram 
que está havendo uma utilização maior do cartão e que nosso comportamento com relação aos 
concorrentes também melhorou. 
 
Mas é difícil separar o que é devido à publicidade ou à promoção. É claro que queremos saber o 
resultado de cada real aplicado, mas o que importa é o conjunto das ações", diz Lima. A 
Copernicus se orgulha de fazer "marketing científico", com base no progresso da informática e no 
uso de sofisticados modelos matemáticos e interativos. "Mas em marketing a ciência só vai até 
certo ponto. O trabalho tem que seduzir, e aí entra o toque da criatividade", reconhece o principal 
executivo da consultoria no Brasil, Alberto Cerqueira Lima. Nas suas contas a proporção ideal de 
ciência e arte é meio a meio, mas o que se vê hoje são decisões baseadas 90% em intuição e 
10% na ciência. "O número é frio e precisa ser mesclado com o feeling", concorda a gerente de 
comunicação de marketing da Ford, Andrea Costa, ao lembrar que a cobrança por resultados tem 
crescido a ponto de provocar revisões nas estratégias para tentar tirar o máximo de proveito da 
verba disponível. 
 
Com um olho no branding e outro no balanço das vendas, a Ford tem procurado fazer propaganda 
de varejo com valor agregado para a marca. Foi o caso da promoção anunciada pelo próprio 
presidente da montadora, oferecendo R$ 100 a quem fizesse test drive com um Ford e depois 
optasse por comprar da concorrência. O comercial foi ao ar em setembro de 2001 e, segundo 
Andrea, até hoje é lembrado pelo público. Outro exemplo de cautela na busca por eficiência é a 
campanha da J Walter Thompson estrelada por São Nunca: só depois do sucesso do primeiro filme 
decidiu-se manter o personagem no ar por mais alguns meses. "A publicidade tradicional tem seu 
espaço, não dá para pôr outra coisa no lugar", reconhece a gerente da Ford, ao informar que 60% 
da verba de comunicação continua indo para a propaganda. (EP)  
 
Vários pesos, muitas medidas  
 
Digam o que disserem consultores, publicitários, profissionais de marketing ou presidentes de 
empresas, o melhor termômetro de uma boa propaganda é o impacto nas vendas. Mas como o 
fracasso é órfão e o sucesso tem vários pais, grandes anunciantes investem somas consideráveis 
em pesquisa para saber o que está dando certo, qual a estratégia da concorrência e como fazer as 
verbas, cada vez menores, gerarem o mesmo resultado - ou superá-lo. Awareness, imagem de 
marca, intenção de compra e consideração do público são itens presentes em todas as planilhas. 
O pulo do gato é como cada um trabalha essas informações.  
 



E isso depende em boa parte do segmento de mercado no qual a empresa atua. "Cada categoria 
tem um driver diferente e isso é fundamental na hora de aferir a eficiência da propaganda.  
 
Não dá para medir pelos mesmos critérios cerveja e sabão em pó", lembra Alberto Cerqueira 
Lima, da Copernicus. É o caso do BankBoston, que trabalha um nicho específico dentro do setor 
bancário. A empresa direciona 75% da sua verba de mídia para jornais e revistas, mas também 
aposta na utilização de diversos tipos de mídia exterior como forma de alcançar o cliente onde 
quer que ele esteja. Recentemente, o banco ajudou a reformar a Praça Vinicius de Moraes, no 
Morumbi (em frente ao Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista). 
 
De acordo com Cláudia Pagnani, executiva da unidade de marketing do BankBoston, isso gerou 
resultado excepcional, porque aproximou o banco da população e expôs a marca, criando uma 
simbologia de compromisso com a cidade. "Muitas vezes algo desse tipo não é eficiente para o 
aumento imediato de vendas, mas ajuda a fortalecer a marca", afirma. O consultor Jaime Troiano 
lembra que, no caso da imagem de marca, oito meses é o tempo mínimo necessário para se aferir 
qualquer alteração positiva ou negativa.  
 
Objetivos e públicos variados  
 
Na Hewlett Packard o problema de verificação de resultados é ainda mais complicado, pois sua 
clientela vai de grandes empresas ao consumidor final, o que exige um mix de comunicação e 
marketing muito pulverizado. "Fazemos constantes pesquisas de identidade de marca para ver 
como estamos nos saindo em relação aos objetivos. Em termos de publicidade, medimos o 
awareness e, no caso de produto, a imagem da marca. Tratando-se de promoção, temos o 
sistema Close Look Marketing, que mede o retorno da ação verificando as chamadas ao call center 
ou ao website", conta a gerente de comunicação e marketing, Cristiana Brito. A forma de se medir 
retorno depende do objetivo a ser alcançado, explica a executiva, ao reconhecer que algumas 
ações são mais facilmente mensuráveis, como a promoção.  
 
Mesmo assim, é difícil medir o quanto do resultado foi contribuição da imagem da marca. 
"Sabemos que, nos últimos dois anos, a contribuição da marca cresceu 300% na área de consumo 
e 350% na corporativa", diz Cristiana, ao adiantar que a empresa começa a pensar num tipo de 
success fee para compor a remuneração de suas agências (a conta de publicidade é da Publicis 
Salles Norton). Também na General Motors a medição depende da ação, explica Cristina Ponte, 
coordenadora de propaganda. "Por exemplo, o patrocínio do Chevrolet Rally Team, que há três 
anos vem ganhando o Rally dos Sertões, significa ganho de imagem para nossa linha de picapes. 
A maior vantagem dessas ações é a permissão para falar de forma mais direta com o público que 
nos interessa", afirma.  
 
Política internacional  
 
"Todas as outras ferramentas são mais fáceis de medir que a propaganda, mas não é em função 
do custo que decidimos nossa estratégia. Ela é desenhada em função do público que queremos 
atingir e dos produtos que vamos mostrar", garante Luiz Carlos Pimentel, diretor de marketing 
corporativo do grupo Telefônica, ao adiantar que a política de aferição de resultados é parte da 
política internacional da companhia. Como uma empresa de telecomunicações, a Telefônica tem 
formas bastante objetivas de avaliar a eficiência da sua comunicação. Ao colocar no ar um filme 
com um número de 0800 é possível medir o retorno na hora, via call center, além do resultado de 
vendas quando se coloca uma campanha no ar. A empresa faz pesquisas contínuas de imagem de 
marca e acompanha as chamadas que entram quando veicula uma propaganda. "Se nosso 
telefone toca sabemos se a pessoa entendeu a mensagem. Se não toca é porque a proposta de 
valor colocada não foi percebida como relevante pelo consumidor", detalha Pimentel.  
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