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Cresce o número de empresas que se preocupam com o retorno sobre investimento das ações de 
marketing promocional e publicidade, chamado no jargão do setor de Marketing ROI.  
 
De olho nessa nova demanda, Guilherme de Almeida Prado, presidente da agência de 
comunicação integrada Plano1 Comunicação , desenvolveu uma ferramenta específica para a 
função, chamada PlanoRO, para atender clientes como a fabricante de pães e biscoitos Bauducco , 
por exemplo. De acordo com Aluízio Periquito, gerente de marketing da Bauducco, a utilização da 
ferramenta permite analisar os resultados de vendas da empresa no período em que circulou a 
campanha.  
 
Segundo ele, é difícil calcular precisamente o retorno das ações porque a Bauducco investe em 
diversas formas de divulgação e promoção de um produto. “Não conheço nenhuma ferramenta 
100%. Existem muitas variáveis. Na maioria das vezes, além das ações de marketing promocional 
investimos na divulgação em tevê, jornais, revistas, Internet, outdoors e ainda fazemos concursos 
internos com equipes de vendas. É impossível calcular qual gerou o melhor resultado”, diz.  
 
Periquito lembra que a empresa investiu em ações de marketing promocional e campanha na 
mídia para divulgar o produto Goiabinha Maxi recentemente. Segundo ele, as vendas do produto 
aumentaram 300% no período, mas considera impossível calcular o quanto cada ação foi 
responsável pelo aumento. 
 
“É complicado, a ação nunca vai sozinha”, diz. 
 
Prado concorda com Aluízio, mas explica que a ferramenta desenvolvida por sua agência leva em 
consideração quantas pessoas serão abordadas, quantas receberão amostras, e quantas terão 
acesso ao produto divulgado. Após essa amostragem, cada item pesquisado possui um valor 
específico na ação e a ferramenta calcula o número relativo ao valor do retorno. “O mais 
importante do ROI é criar uma cultura de melhorar a performance da verba. As pessoas ficam 
focadas nos lucros e procuram uma fórmula ideal. Em alguns casos, como isso não existe, 
algumas empresas preferem não usar nada. Isso é prejudicial”, diz. Outras empresas que também 
tentam acompanhar seus retornos obtidos com as ações de marketing são a operadora de 
telefonia móvel TIM , a fabricante de aparelhos de celular e televisores LG e a fabricante de 
preservativos Olla .  
 
Segundo José Luis Liberato, diretor territorial da TIM em São Paulo, a empresa recorre a 
comparações e a análise de balanço para verificar o retorno de uma ação de promoção, e 
concorda que é impossível calcular todas as ações de maneira precisa. Liberato explica que, após 
a conclusão de uma ação, o departamento de marketing recebe o balanço do aumento das vendas 
no período, compara com o ano anterior e analisa o retorno. 
 
Durante os meses de junho e julho a empresa realizará diversas ações em parceria com a LG em 
Campos do Jordão, interior de São Paulo. O plano da parceria inclui casas noturnas, pontos e 
agentes de promoção, divulgação em mídia externa, shows e eventos. Segundo Fernando Niceto, 
gerente da LG, o retorno dessas ações será calculado com base nos pedidos feitos pelos pontos-
de-venda da cidade. 
 
Balanço de Vendas 
 
Com recentes investimentos no departamento de marketing, a Olla pretende desenvolver 
ferramentas mais específicas para calcular o ROI, mas, por enquanto, utiliza o balanço das vendas 
e o número de acessos ao site como parâmetro, diz Gustavo Guimarães, assessor do 
departamento.  



 
Segundo ele, dessa maneira a empresa calcula o impacto comercial e de reconhecimento da 
marca. “Pensamos em desenvolver pesquisas e outras ferramentas para calcular o retorno”, diz. 
 
Agências 
 
José Eustáchio, sócio diretor da agência de publicidade Talent , também se preocupa com o 
assunto e revela que está em desenvolvimento na agência uma ferramenta para calcular o ROI 
das ações que desenvolve. Mas ele não acredita que seja possível ter um método capaz de 
disponibilizar dados 100% precisos. 
 
“Quem falar que faz isso é ingênuo ou enganador”, diz. No entanto, Eustáchio diz que com os 
índices de mercado, metas definidas e recursos tecnológicos cada vez mais modernos é possível 
ter uma aproximação de causa e efeito das ações. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 30 jun. 2006, Negócios, p. B1. 
 


