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Rio, 15 de Julho de 2005 - Mensurar o resultado de uma campanha nunca foi algo tão 
complexo. Cada vez mais, as agências investem no desenvolvimento de sistemas 
exclusivos e metodologias próprias que possibilitam quantificar o retorno do 
investimento em mídia e identificar variáveis como preço e concorrência que mais 
pesam na decisão do consumidor.  
 
Foi assim que a Giovanni,FCB, por exemplo, desenvolveu um sistema que visa 
identificar o que mais interferiu nas vendas e o quanto a campanha obteve êxito, ou 
rejeição, e por quê. De acordo com Luiz Sumida, diretor de pesquisa de mídia, são 
utilizadas todas as informações disponíveis. Depois disso, elas são cruzadas e 
analisadas.  
 
"Muitas vezes, as vendas oscilam e não se sabe ao certo qual foi o motivo. Pode ter 
sido o preço ou um maior investimento em mídia. Daí, a importância desse tipo de 
análise, já que as ações dos concorrentes são levadas em consideração", ressalta 
Sumida. A metodologia é utilizada em todos os clientes da agência. A Cervejarias 
Kaiser no último mês aumentou sua participação em 0,1 ponto percentual. "É uma 
ferramenta de diagnóstico porque é possível medir a intensidade do impacto. Com os 
dados na mão, consegue se desenhar um cenário levando em conta dados como 
inflação e canal de distribuição", resume Sumida.  
 
Patrícia Martins Monteiro, gerente de planejamento estratégico da McCann-Erickson, 
afirma que existem várias formas de medir o impacto nas vendas dentro da agência. 
"O acompanhamento das vendas é em tempo real. Temos sistemas que medem em 
quais regiões do País as vendas são maiores comparando com a forma de veiculação 
que está sendo feita e para qual público ela é direcionada. A partir daí, direcionamos a 
verba. Não damos nenhum passo sem pesquisa. Às vezes, já está tudo pronto e se as 
pesquisas demonstram rejeição, voltamos a estaca zero." Patrícia destaca que todas as 
ações são traçadas de acordo com a estratégia do cliente. "A promoção aumenta as 
vendas, mas é importante destacar que a ação pode afundar a marca e reposicionar 
custa mais caro."  
 
A internet também é alvo de investimento das agências. A Ogilvy contratou até 
engenheiros, da Microsoft, para criar programas de audiência que justifiquem o retorno 
do investimento na mídia, ainda considerada alternativa por grande parte do mercado. 
Na Ogilvy One, clientes como Maestro e Motorola recebem relatórios com informações 
das peças criadas para a web. Tudo é contabilizado. Desde clicks nas peças e o 
número de cadastros até os portais que mais atraíram os usuários.  
 
"Com isso, conseguimos ver o que está funcionando. Nós fazemos uma série de 
cruzamentos de dados por meio de nossos sistemas e podemos obter até seis dados 
diferentes. Assim, direcionamos a verba para elevar as vendas", explica Cristina 
Oncken, gerente de mídia on-line da Ogilvy One.  
 
A Wunderman, agência de marketing direto do Grupo Newcomm, criou um sistema que 
consegue mensurar até se cliente comprou na loja on-line. É possível ainda identificar 
por meio de qual ação de marketing o usuário viu a campanha. É assim que são feitas 
e conduzidas campanhas de clientes como Ford, Vivo e Telefônica. "É essencial dar ao 
cliente um controle sobre a propaganda que está sendo feita. Quando se consegue 



acompanhar o caminho do cliente, a verba é intensificada", endossa o vice-presidente-
executivo , Fernando Taralli.  
 
kicker: A Giovanni,FCB, por exemplo, desenvolveu um sistema que visa identificar o 
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