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DataCheck monitora
verbas em mídia para
setor de comunicação

Regina Neves
de São Paulo

A empresa norte-americana Da-
taCheck USA, que trabalha com in-
formações competitivas, verifica-
ção de publicidade e monitoramen-
to de programas para as empresas
de mídia e entretenimento, busca
ampliar as atividades no Brasil com
um novo produto. A empresa criou
o SpendCheck, um sistema que
captura e rastreia as despesas com
publicidade e mídia em geral por
mercado, rede, categoria, marca e
produto, oferecendo dados em rela-
ção às tendências de investimento
na área de publicidade no mercado
de TV por assinatura
na América Latina.

"As informações
colhidas ajudam a
responder a questões
inevitáveis que sur-
gem com freqüência
durante o planeja-
mento da mídia, tais
como: Onde os meus
concorrentes estão
investindo seus orçamentos?
Quanto eles estão gastando? Em
que mercados? Em que redes? Em
que horários do dia? Com que du-
ração? Como é o comercial e o que
ele diz?", explica a presidente da
empresa, Lourdes Espinoza.

Ferramenta de mercado
Segundo ela, a DataCheck USA

é '"a primeira empresa a capturar
gastos com anúncios com precisão
neste segmento do mercado". Os
dados, diz Lourdes, "permitem que
as redes e emissoras de TV calcu-
lem, de modo mais científico, orça-
mentos realistas da receita de anún-
cios de um ano para o outro, que as
agências monitorem e comparem o
investimento em anúncios feitos pe-
los seus clientes em relação aos fei-
tos pelos concorrentes dos seus
clientes e permite ainda que os
clientes monitorem o desempenho
de suas agências de publicidade".

Em 1997, a DataCheck tornou-
se pioneira no serviço de verifica-
ção de anúncios em nível pan-re-
gional, tornando-se a primeira em-
presa a oferecer serviços para as re-
des a cabo nos Estados Unidos, que
têm como alvo o público da televi-
são na América Latina. A empresa
supervisiona 39 "locais de monito-
ramento" que capturam, revisam e
analisam o conteúdo de mais de 65
emissoras abertas e 52 estações a
cabo em 13 mercados diferentes.

Além do SpendCheck, a empresa
trabalha com o SpotCheck, serviço
de assinatura que oferece verifica-
ção da trajetória da publicidade e

análise pós-aquisição
para redes, anuncian-
tes e suas agências;
ProgramCheck, moni-
toramento de contra-
tos e verificação de
datas de transmissão
para provedores de
conteúdo, incluindo
cadeias de publica-
ções periódicas, estú-

dios, organizações de eventos espor-
tivos e distribuidores de programas,
e ScheduleCheck, uma lista de pro-
gramações competitivas para os es-
forços de pesquisa e programação
latino-americana.

Além disso, desenvolve ferra-
mentas sob medida para atender às
necessidades específicas de cada
cliente. A DataCheck USA tem en-
tre seus clientes como o Discovery
Channel na América Latina, ESPN,
Sistema de Emissoras Turner, Gru-
po HBO na América Latina, Sony
International Television, 20th Cen-
tury Fox Television, Warner Bros-
México, NBA Entertainment, FOX
na América Lat ina , StarCom
Worldwide, entre outros. Até ago-
ra, no Brasil, a DataCheck USA
monitora dados para a Discovery,
além de trabalhos específicos para
empresas norte-americanas. A em-
presa está presente também na Ar-
gentina e no México.

Empresa diz
que seu sistema
é primeiro do
gênero oferecido
para emissoras
e agências


