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CAPfTULO I

INTRODUçKo

1.1. Apresentação do Problema

A produção da indústria brasileira como um
todo foi, durante o ano de 1971, 12% superior à de

1970. Em 1970 aumentou de 11% em relação a 1969 e, em
1969 de 9% em relação a 1968 (1).

Embora desconheçamos a existência de dados
referentes, especificamente, ao crescimento da produção

,

de bens industriais como um todo, é lIcito afirmar que,
se o "output" de nossa indústria apresentou os Indices
de crescimento acima, os seus "inputs", entre os quais
os bens e serviços industriais, acompanharam esta ten -

dência.

Para reforçar esta afirmação, damos abaixo
alguns dados referentes. ao crescimento de alguns
industriais tIpicos:

bens
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Produto P r o d u ç'ã o
1971 1970 1969 1968

Aço (lingotes) (2) 121 109 100
Energia Elétrica (3) 124 108,7 100

(Consumo Industrial em
são Paulo)

Caminhões, camionetes e 113 100,5 100
outros utilitários (2)

Acido Sulfúrico (5) 135,0 106,4 100
Polietileno (4) 161 125 100

(alta e baixa densidade)
Soda Cáustica (5) 121 106,3 100
Nylon (5) 148 113 100

(1) Revista Brasil em Exame - Editora Abril 1971, 1972
(2) Relatório do Banco Central do Brasil de 1971
(3) Redação da revista Máquinas & Metais - Ed. Abril
(4) Redação da revista plásticos & Borracha - Ed. Abril
(5) Relatório do IPEA de 1971

Este crescimento envolve, além da expansão
das lin.:hasde produtos existentes, a introdução no mer-
cado de novos produtos e o surgimento de novas empresas.
Assim, a propaganda torna-se, dentro da estratégia mer-
cadológica dos bens industriais, cada dia mais neces-
sária, seja para apoiar os novos investimentos, seja p~
ra garantir e ampliar os mercados das linhas tradicio -
nais.
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Atualmente, a maior parte desta propaganda
é feita através das revistas de circulação controlada ,
dirigidas ã indústria (que doravante designaremos por
ReeI), cujo número também vem crescendo de ano para ano
no Brasil, conforme podemos verificar pelo ouadro comp~

rativo abaixo:

Ano Novas Revistas
dados fornecidos pelos

editores )

1942
1961

Engenharia
Dirigente Industrial
Mundo Elétrico

1963
1964
1965
1966
1970

Transporte Moderno
Engenhe~ro Moderno
Qu!mica & Derivados
Máquinas & Metais

1971
1972

Siderurgia
plásticos & Embalagens
Eletricidade Moderna
Petróleo e Petroqu!mica

o objeto deste trabalho será a utilização
adequada destas revistas, como ve!culos publicit&rios ,
por parte dos anunciantes de bens industriais no BrasiL
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1.2. Formulação do Problema

As ReeI nao foram suficientemente estuda -

das em nosso país. O desconhecimento destes veículos /

publicitários tem acarretado um baixo rendimento das

verbas neles aplicadas, devido à inadequação da mensa -

gem, ou do próprio produto, ao veículo.

o presente trabalho propõe-se a classificar as
revistas e os bens industriais, de modo a es-
tabelecer uma taxonomia, a partir da qual apr~
sentaremos critérios para a seleção do tipo de
veículo mais apropriado para cada tipo de
prOduto, em função dos objetivos gerais da
campanha publicitária.

1.3. Reauisitos da Pesauisa

Até o presente, só tivemos no Brasil, es-

forços limitados por parte dos homens de propaganda, no

sentido de analisar as ReeI. Aparentemente, os veícu-

los destinados ã massa despertaram muito mais interesse.

Enquanto existem relatórios anuais, corno o da Marplan,

analisando exaustivamente a circulação de cada revista

distribuída em bancas, ou os relatórios do Ibope, anal!

sando continuamente as audiências dos programas de tel~

vis~o, no campo das ReeI o autor somente tem conhecimen

to de duas pesquisas mais completas: urna efetuada pela

LPM (Levantamento e Pesquisas de Mercado), sob sua ori-

entação e completada no inicio de 1972 e outra realiza-

da pela Marplan, em 1968, a pedido da Editora Abril.
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Ambas as pesquisas tiveram como finalidade:

1. Analisar a penetraçã0 das ReeI junto ao público visa

do

2. Analisar os hábitos de leitura e o interesse na lei-

tura das ReeI

3. Analisar o perfil do leitor das ReeI.

As pesquisaS foram realizadas em são Paulo
e no Rio de Janeiro, através de uma amostragem probab~-
lIstica efetuada junto às listas de assinantes de algu-

mas ReeI.

As pesquisas existentes foram feitas para
informar o editor e os anunciantes de algumas das ReeI,
sobre os hábitos e o perfil de seus leitores, além da
penetração e o prestIgio dos concorrentes junto a este
público. Assim, a amostragem do público leitor efetua-
da teve, como base, as listas de assinantes destas re -

vistas.

Das duas pesquisas existentes, a da LPM é
que irá fornecer a maior parte dos dados necessários
pois, além de ser bem mais recente, é aquela cujos obj~
tivos servem melhor os propósitos do presente trabalho.

A pesquisa da Marplan somente será usada
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para complementar uma ou outra informação.

A pesquisa da LPM foi um "survey" realiza-
do mediante a apresentação pessoal de um questionário a
uma amostra de 500 leitores das revistas Qulmica & Deri
vados, Máquinas & Metais e Transporte Moderno. As fina
lidades desta pesquisa, de acordo com seus autores, fo-
ram:

a) Investigar a penetração das ReeI junto ao público vi
sado

b) Os hábitos de leitura destas revistas

c) Imagem comparativa e preferência das principais ReeI

d) Receptt"vidade ao serviço de consultas

e) Qualificação do leitor.

No item a), as ReeI consideradas, represen
. -

tam a quase.totalidade das revistas do gênero no paIs.
O pÚblico visado representa o conjunto de leitores das
revistas da editora que encomendou a pesquisa. Sendo
que esta editora possu!a, na ocasião, três das ReeI ma-
is antigas do pa!s, de grande projeção, dadas às suas
caracterIsticas, seu pÚblico constitue uma boa amostra
do universo de leitores, conforme será discutido. Estas
considerações são válidas, também, para o item b). Os
itens c) e d) não são relevantes ao trabalho e o item
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e) tem um interesse parcial, pois somente tem validade
para: as três revistas mencionadas.

Embora bastante completas, estas pesquisas
nao dispensam, consultas às fontes primárias de informa
..çao:

- Editores de RCCI

- Anunciantes de bens e/ou serviços industriais

- Agências de propaganda

- Relatórios do IVC (Instituto Verificador de Circula-
ção)

- As próprias revistas, em sua estrutura, formato, li -
nha redacional e anúncios.

1.4. Metodologia

Após breve introdução, o desenvolvimento
do trabalho far-se-á em três esquemas distintos, inter-
relacionados:

- O esquema analítico

- A elaboração de urna taxonomia

- O modelo normativo

1.4.1. O ESquema Analítico

Os objetos das análises serão as ReCI, os
bens industriais e a propaganda dos mesmos.
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As análises efetuar-se-ão em três fases:

1.4.1.1. Análise Descritiva

Nesta etapa, serão descritas as ReeI exis-

tentes no Brasil, serão analisadas as definições de
bens industriais e os aspectos relativos à sua co -
mercia1ização. Haverá uma discussão sobre os obje-
tivos principais das campanhas publicitárias para

estes tipos de produtos.

1.4.1.2. Análise Funcional

Nesta análise, concentrar-se-á, principal-
mente, nas ReeI, onde será apresentada sua utiliza-
ção por parte do leitor e por parte do anunciante.

1.4.1.3. Estabelecimento de Variáveis

A partir das análises anteriores, serao de
terminadas as principais variáveis das ReeI e dos
bens industriais e de suas campanhas publicitárias .

.1.4.2. Taxonomia

A elaboração de uma taxonomia para as ReeI,
bens industriais e objetivos promocionais, será fund~
mental para as recomendações normativas posteriores.

Para permitir um- relacionamento entre as
ReeI e os produtos industriais, as classificações se-
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-rao sempre efetuadas a partir de seu denominador co -
muro: o universo de leitores das RCCI, que corresponde
ao conjunto de elementos no mercado de bens industri-
ais que, em maior ou menor grau, participam das deci-

sões de compra.

Estes conjuntos serao segmentados segundo

dois critérios básicos:

a) os setores industriais a que pertencem seusàemen-

tos

b) as funções que seus elementos ocupam nas empresas.

A partir dos segmentos de leitores, -serao

classificadas as revistas a eles dirigidas. Pelos
mesmos critérios compradores de bens industriais.

1.4.3. O Estabelecimento de um Modelo Normativo

Serão estabelecidos os critérios, para de-
terminar o tipo de revista que, em função de seus lei
tores e de suas características editoriais, melhor

atinja o mercado alvo da campanha publicitária de um
tipo determinado de produto e, ao mesmo tempo, permi-
ta a melhor adequação da mensagem publicitária, em
função do.objetivo geral desta campanha e dos objeti-
vos mercadológicos da empresa.
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Esses critérios serão ilustrados por meio
de diagramas de blocos, para que se tenha uma visão

global do interrelacionamento das variáveis em jogo

no processo decisório.

1.5. Discussão da Metodologia

1.5.1. O Esquema

O problema principal desta análise consiste
na necessidade de analisarem-se três elementos distin
tos: as RCCI, os bens industriais e os objetivos pr~
mocionais dos anunciantes separadamente, até o ponto
de serem estabelecidas as interrelações entre estes

elementos.

Assim, para maior facilidade de exposição
no roteiro, preferem-se analisar elemento por elemen-
to, separadamente, para depois relacionar os três ele
mentos no plano normativo.

1.5.2. A Pesquisa

A pesquisa fornecerá as seguintes informa-
-çoes:

I - Quanto ..aos leitores

a) Quem lê as RCCI
b) Como lê as RCCI
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c) Quem lê que tipo de RCCI

d) Qual o interesse de leitura

e) Quais as RCCI existentes no Brasil

f) Como ... enviadassao
".

g) Como •.. solicitadassao
h} Como ... recebidas.sao

•..Estas serao obtidos em parte a partir das
pesquisas existentes e dos relatórios do rvc (Instit~
to Verificador de Circulação)e em parte por uma con -
sulta direta aos editores, cujas respostas serão com-
paradas aos dados das pesquisas (referentes ao recebi
mento) e do IVC (referentes ao envio) •

1.5.3. A Análise

A análise terá basicamente duas partes: a
primeira descritiva e funcional, baseada nas pesqui -
sas e nos conceitos existentes.

A segunda, que trata da identificação e es
colha das variáveis cujas principais serio:

Para as RCCI:

_ A Seletividade: a capacidade de selecionar uma fai-
xa do público leitor (ou seja, os segmentos do mer-
cado leitar:atingidos)

- A Exaustividade: a capacidade de atingir toda a fai
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xa selecionada

A adequação do conteúdo editorial e publicitário
faixa escolhida.

-a

Para as Campanhas Publicitárias:

_ Os objetivos: as campanhas podem ter cunho institu-
cional ou de venda de um produto especIfico •

Para os Bens Industriais:

A centralização da decisão

- A especificidade do mercado.

I - Objetivos

As análises visam estruturar os conhecimen
tos que temos sobre os três objetos de nosso trabalho:
as RCCI, os bens industriais e a propaganda, de modo
a levar ã identificação das variáveis que permitam e~
tabe1ecer a taxonomia indispensável ã solução do pro-
blema, bem como ã formulação dos critérios normativos

subsequentes.

1.5.4. A Taxonomia

-As RCCI serao classificadas segundo duas

variáveis, decorrentes daquelas mencionadas anterior-

mente.
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- Os setores industriais a que se destinam

- As funções que seus leitores exercem.

Estas variáveis serao dimensionadas segun~
do sua horizontalidade, ou seja, o número de setores
e funções que cada revista atinge.

Quanto aos bens industriais, além da tipo-
logia clássica, será apresentada uma taxonomia também
baseada em duas variáveis:

- A concentração da decisão (por função)

_ A especificidade de seu mercado (setor industrial)

Que também serão dimensionados, em função
de sua horizontalidade: quanto mais esparsa a decisão
de compra, ou seja, quanto mais funções são envolvi-
das nesta decisão, tanto mais horizontal o produto s~
gundo esta variável. Analogamente, quanto mais seto-
res na indústria utilizarem determinado produto, me-
nos especIfico será seu mercado e mais horizontal se-
rá o produto setorialmente.

Na prática, sendo o conjunto de leitores /
das RCCI, prat.icamente. idêntico ao conjunto de unida-
des de decisão de compra, no mercado industrial (por
definição), ambos podem ser segmentados de acordo com
as variáveisse'tor e função. Esta identidade ~e que
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permite o estabelecimento dos modelos que serao apre-

sentados.

1.5.5. Os Modelos

ApÕS efetuada a taxonomia e discutidos os

critérios de adequação produto/veIculo, apresentare -

mos as matrizes de segmentação do público leitor e

das unidades de decisão de compras que, associadas a

um modelo sequencial em diagrama de blocos, servirão

corno modelo básico para a escolha da propaganda de

bens industriais nas ReeI.



22 -

CAP!TULO II

OS BENS INDUSTRIAIS

Os bens industriais, produtos e serviços

(1), diferenciam-se dos bens de consumo mais pelo seu uso

final e pelo modo como são comprados, do que propriamente

por suas características físicas. Assim, a revisão do

conceito de B.I. e de suas principais características,toE

na-se necessária não sõ pelo encadeamento lógico e pelo

desenvolvimento formal da presente análise mas, principal

mente porque os elementos mercadológicos, intimamente li-

gados ao objeto deste trabalho, integram a própria carac-

terização destes bens.'. Portanto, toda a análise subse-

quente, a taxonomia e modelos finais estão na dependência

da compreensão clara destes conceitos, que serão discuti-

dos no presente capítulo.

2.1. DefiniQão de B.I.

Uma definição bastante utilizada é a se

guinte:

IIB.ls. -sao comprados por empresas ou

instituições para obter lucro ou

atingir seus objetivos organizacio-
na.í.s ;" (2)
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Segundo esta definição, o conceito de B.I.
está ligado ao uso e ao mercado do produto e, portanto,
em alguns casos, torna-se difícil uma definição do mes-
mo anterior à fase da transação. Uma lâmpada, um auto-
móvel ou uma máquina de escrever, por exemplo, podem

ser vendidos a instituições para que estas atinjam seus
objetivos organizacionais. Neste caso serão considera-

<dos bens industriais. Podem ser vendidos a indivíduos
cuja finalidade na compra é de usá-los para satisfação
de seus desejos, caso em que serão considerados bens de

consumo.

Evidentemente, existem bens que por suas
características operacionais intrínsecas têm um número
de aplicações relativamente limitado e, portanto, um
mercado restrito e podem ser classificados "a priori" I

como Bens Industriais. O irnportant{ é que esta classi-
ficação é sempre uma função de seu uso final e de seu

mercado.

2.2. Características principais dos B.ls.

Por serem definidos a partir de seu uso e
de seu mercado, no presente trabalho, as principais ca-
racterísticas dos B.ls. serão consideradas àquelas lig~
das à sua transação e ao seu mercado. Quanto ao
além daquele mencionado na definição dos B.ls.,

uso,
pouco

.
resta a acrescentar", devido à variedade de aplicações

destes produtos.
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2.2.1. O processo de compra

Segundo Kotler (3), existem cinco papéis

diferentes desempenhados em qualquer compra de B.I.:

- de iniciador

- de influenciador

- de quem decide

- de comprador

- de usuário

Para uma compra mais simples, diversos pa-

péis podem ser desempenhados pela mesma pessoa. Em

muitos casos, existe só um comprador e um usuário/in!

ciador/influenciador/decisivo.

Num caso extremo como, por exemplo, o da

compra de lápis para o departamento de compras de uma

empresa, os cinco papéis podem ser desempenhados por

um indivíduo só. Por outro lado, nas compras mais

complexas, podemos ter mais de um indivíduo desempe -

nhando um mesmo papel e ao mesmo tempo um mesmo indi-

víduo em papéis diferentes.

Uma compra típica, conforme estudos reali-

zados pela revista "Marketing Insights" (4), envolve

de três a doze pessoas. A divisão de serviços de Mar

keting da Dun and Bradstreet, em estudo realiz~do em

1958, chegou·à conclusão que o número médio de pes-
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soas que influencia a compra, numa empresa média, .•.e

de 8,7.

Um estudo do processo de compra em 106 em-
presas industriais realizado em 1959 pelo Laboratório
de Desempenho da Propaganda da McGraw-Hill Publishing
Company, nos Estados Unidos, fornece os seguintes da-
dos quanto ao número de pessoas que influencia o pro-

cesso de compras:

QUADRO 1 (5)

Número de pessoas que
influencia a compra

% do total de
empresas pesquisadas

7 ou + 4 ,3

6

5

5,7
9,8

4 18,7

2

39,3
19,7

3

1 2,5

Evidentemente, cada pessoa envolvida tem
maior ou menor atuação, dependendo das capacidades i~
dividuais, da estruturada empresa, das informações

disponíveis e de outras variáveis inerentes ao proce,!
so, e principalmente ao produto.

Além disso, apesar de teoricamente a esco-
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lha de um produto ser feita em termos racionais, -nao
podemos esquecer que quem desempenha esses papéis são
seres humanos e portanto, susceptIveis à imagem dos
produtos a serem comprados, e à forma como são trata-
dos pelos diferentes vendedores. Eles tendem a proc~
rar conciliar os interesses da companhia com seus pró

prios interesses pessoais.

De um modo geral, podemos afirmar que os
compradores (no sentido amplo da palavra, ou seja, in
cluindo os cinco papéis acima mencionados) são orien-
tados para objetivos empresariais (racionais) e pes-
soais (subjetivos e não racionais). A esse respeito,
Kotler (6) faz uma analogia com o modelo polItico de
Hobbes, apresentada a seguir:

"Hobbes via o homem corno instintiva-
-mente orientado para a preservaçao e

aumento de seu próprio bem estar. Mas
isto produziria um conflito de cada
um com todos. Temendo isto, os ho-
mens se juntam em organizações.

o homem que pertence a uma organiza -
ção, procura sempre um cuidadoso equi
l!brio entre a satisfação de suas ne.-
cessidades e as da companhia".

Até que ponto um comprador é mais suscep't!
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vel a argumentos de caráter pessoal ou organizacio-
nal, é difícil de ser estabelecido. Entretanto, para
Kotler, de um modo geral, quando existe urna grande si
milaridade entre os produtos, preços e serviços, o
comprador industrial pode ser movido mais pelas satis
fações às suas necessidades pessoais, já que as da or
ganização podem ser atendidas com qualquer um dos pr~
dutos. Quando existirem diferenças acentuadas entre
produtos concorrentes, os fatores empresariais exerce
rão mais influência, pois o comprador poderá ser res-
ponsabili~ado pela sua escolha.

Outro aspecto interessante a ser conside-
rado na análise da compra de um B.l. é quanto à origi
nalidade da mesma, segundo três situações especificas:

a) compra nova: o produto nunca fora adquirido
empresa;

pela

b) compra modificada: o produto já fora adquirido em
outras ocasiões mas existe a necessidade de algu-
mas mudanças, por exemplo, na marca, nas quantida-
des ou em algumas características não essenciais;

c) recompra: o produto a ser comprado é idêntico a ou
tro já adquirido.

Conforme· o tipo de compra, a complexidade
do processo e, portantô,o número e o tipo de pessoas
envolvidas, varia para um mesmo produto.
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Além do tipo de compra, outra variável a

ser considerada é o tamanho da empresa compradora.

Nas empresas pequenas, o processo costUMa envolver me

nos pessoas, existindo a tendência de concentração

dos diversos papéis nos membros da diretoria.

Resumindo:

a) Os B.ls. têm sua compra decidida por uma equipe e

negociada por profissionais cuja função é adquirir;

b) O número de pessoas e outras variáveis que influen

ciam o processo, variam conforme o tipo de compra

e o tipo de empresa compradora, mas é principalme~

te função do produto;

c) O impulso e a emoção tendem a ter importância rela

tiva menor que no caso da compra da maioria dos

bens de consumo, embora continue~ sendo fatores im

portantes no processo.

2.2.1.1. Um modelo comportamental para a compra de bens

Industriais (7)

Complementando o assunto, é apresentado a

seguir, um modelo comportamental para a compra de

bens industriais, onde se procura relacionar e inter

relacionar as principais variáveis internas e .exter

nas ã organização que intervem no processo de com
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pra destes bens.

A figura 1 (página 30) sintetiza este inter

relacionamento.



FIGURA 1 Modelo Comportamental para a Compra de Bens Industriais
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Neste modelo:

1 - As variiveis assinaladas em 1, la, lb, lc, ld e
le, são aquelas referentes à estrutura psicológica
dos compradores organizacionais. As expectativas
referentes ao potencial reconhecido dos diversos
fornecedores ou marcas podem variar de indivíduo p~
ra indivíduo conforme seu "background" i as fontes
de informação a que tem acesso; à pesquisa efetiva-
mente realizada: às distorções perceptuais a que
esti sujeito e a satisfação com compras anteriores.

2 - O processo de compra industrial pode ter sua d!:,
cisão final ditada por um ou diversos indivíduos.
As variiveis determinantes para a definição do pro-
cesso são de dois tipos: as relacionadas com o pro-
duto e aquelas relacionadas com a empresa.

3 - A decisão tomada por diversos indivíduos tem co
mo aspecto mais importante a assimilação das infor-
mações, as deliberações, e os conflitos que geral-
mente resultam da decisão em conjunto entre pessoas
com objetivos e percepções diferentes. A man~ira c~
mo o conflito é resolvido é de extrema importância

y -para o compo,stamento da organizaçao. Se o foi de ma
neira racional é de se esperar que a decisão final
também seguiri critérios racionais.
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Se por outro lado cair em barganha políti-
ca, a decisão final de compra poderá ser irracional
inclusive com prejuízos à organização.

4 - Os fatores situacionais, do tipo condições eco-
nômicas graves, quebras de equipamentos, mudanças
organizacionais, etc. podem vir a ser determinantes
dentro do processo de decisão de compra.

No modelo da Figura I sao ressaltadas as
variáveis subjetivas tanto ao nível de indivíduo co

mo de grupo.

Estas variáveis subjetivas são importantes
principalmente porque a decisão em grupo geraimente
envolve conflitos onde os aspectos subjetivos ten-
dem a desempenhar papel de destaque. Uma das fun-
ções da propaganda dos B.ls., como será visto mais
tarde, é justamente tentar minimizar estes confli -
tos, mediante a informação homogênea e a criação de
uma mesma imagem favorável do produto junto a todos
os possíveis membros do grupo que constitui a unida

de de compra.

Como o próprio modelo indica, não só a pr2
paganda, 'mas todo O noticiário atua sobre as disto!:
ções ~rceptuais dos integrantes do grupo, gerando
expectativas sobre determinado produto. Este fato
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também é de grande importância para o presente estu

do, pois está relacionado com a "ambientação" da

mensagem do produto com o conteúdo editorial do

veIculo, conforme será analisado em capItulo pos-

terior.

2.2.2. CaracterIsticas do Hercado

Mercado e produto são conceitos que nao P2
dem ser concebidos sem a caracterIstica de completa

dualidade interativa. Assim, as caracterrsticas do

mercado de um produto confundem-se com as do próprio

produto.

Para os B.ls., o mercado, de um modo ge-

ral, apresenta as seguintes particularidades:

a) a venda de B.I. antecede a venda de bens de consu-

mo, pois a finalidade última dos B.Is. é a de pro-

duzir Bens de Consumo. Portanto, o mercado para

B.I. é uma função do mercado de bens de consumo.

b) O mercado para os B.ls. é geralmente mais concen -

tradoem termos geográficos. Tal fato deve - se,

principalmente, ã necessidade de uma infra-estrutu

ra de transporte, energia,ãgua, etc., que repre -

senta um custo de instalação elevado (em termos de

orçamentos governamentais) e que, para ser econômi

co, deve ser aproveitado por grande número de in-
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dústrias. Além disto, o elevado nível de vendas
entre as próprias indústrias, leva, automaticamen-
te, à proximidade geográfica das mesmas, corno um
meio de reduzir o custo do transporte.

c) Geralmente, existe uma concentração de compras pat~
determinado produto em poucas unidades.

d) Apesar desta concentração, muitas vezes o mercado
total para determinado produto é constituído de
segmentos com características totalmente distin-
tas. Esta diversificação complica enormemente o
trabalho de previsão de vendas e impede a adoção /
de urna política mercadológica única para muitos

B.ls.

As características apresentadas acima
gerais, válidas para a grande maioria dos B.ls.

-sao
Evi-

dentemente, elas apresentarão variações em função das
caracter!sticas intr!nsecas de cada produto, pa'rticu-
larmente aquelas relacionadas com seu uso.

Como estas variações irão determinar a es-
colha do composto mercadológico mais adequado para de
terminado bem, é conveniente a classificação dos B.
ls. de modo que para cada classe de produto com cara~
ter!sticas semelhantes, haja uma linha mestra para 0-

rientar a escolha do composto.
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2.3. Classificação dos B.ls.

Em função das características destes prod~

tos, conforme foi visto, serem relacionadas fundalmen-

talmente com seu uso e seu mercado, as classificações

mais usuais também seguem o mesmo esquema.

2.3.1. Classificação baseada no uso do produto

Uma classificação bastante usual, com alg~

mas variações, é esta apresentada a seguir, baseada

em Philip Kotler (8).

Tipo I - Bens que são incluídos fisicamente no produ-

to final:

a) Matérias Primas

Estes são aqueles bens que nao sofreram /

transformações ou que somente foram processados o

suficiente para permitir Um transporte e manuseio

seguro, conveniente e econômico. As matérias pri

mas provêm, principalmente, dê duas fontes: agro-

pecuária e extração (mineração, pesca, caça, etc.)

b) Matérias processadas e componentes

As matérias processadas são matérias pri -

mas, que já sofreram transformações significativas

como por exemplo, aço, tecidos, fios, cimento, etc.

Os componentes são matérias processadas /
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mais elaboradas, como por exemplo, pequenos moto-
res, engrenagens, pneus, etc ••

Tipo II - Bens que só entram parcialmente no produto
final, por meio de seu desgaste:

a) Instalações (equipamentos fixos e construções).

b) Equipamentos Acessórios - de vida mais curta.

-Tipo III - Bens que nao entram no produto final:

a) Suprimentos

1) Suprimentos operacionais, como lubrificantes
papéis, lápis, etc ..

2) Suprimentos para manutenção, como tinta, pre-
gos, vassouras, etc ••

b) Serviços

1) Serviços de Manutenção.

2) Serviços de consultoria.

Para Kotler, esta classificação também es-

tá relacionada com a estrutura de custos da empresa

compradora. Assim, os bens do tipo I são incluídos /
no custo da Mercadoria Vendida, os de tipo II sao a-
queles cujos custos são computados anualmente sob for
ma de depreciação e os de tipo III são tratados como
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despesas.

Classificação bastante semelhante é apre -
V 1'1sentada por Alexander Cross & C6mriingham (9),que clas

sificam os B.ls. em:

I - Grandes Eguipamentos

,Bens cujos preços unitários sao tão gra~
des que são lançados numa conta de capital.

II - Equipamentos Henores ou Auxiliares

Bens de custo unitário menor do que os an-
teriores e usados como auxiliares na operaçao daque-
les. Geralmente são padronizados e envolvem me~os /
pessoas em sua compra. Por exemplo, pequenos motores,
empilhadeiras de pequeno e médio porte, etc ••

III - Suprimentos Operacionais

Matérias que não integram o produto final.
Por exemplo; sabão, detergentes, lubrificantes, etc .•

IV - Partes ou Componentes

Subconjuntos que integram o produto final,
mantendo sua identidade. Por exemplo, transistores,
carburadores, tanques de gasolina, motores de arran -

que, etc ••
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v - Matérias Processadas

são aquelas que integram o produto final,

sem entretanto manter sua identidade. Por exemplo

produtos químicos, aditivos para óleos, pigmentos pa-

ra tintas, etc ••

VI - Matérias Primas

são aquelas que não sofreram processamento

ou só foram processadas o suficiente para permitir /

seu manuseio. Por exemplo, minérios, madeira,lã, etc.

Conforme foi mencionado, as característi -

cas do mercado e do processo de compra variam em fun-

ção do uso do produto.

Assim, em função de seu custo e de sua com

plexidade, os grandes equipamentos geral~ente envol-

vem unidades de decisão de compraf formadas por um nú

mero maior de partic:i,.pantese apresentam segmentos de

mercado bastante delimitados e restritos.

Os equipamentos auxiliares sao, muitas ve-

zes, padronizados, o que torna seu mercado mais amplo

com diversos segmentos de características diferen-

tes,em função da diversidade de suas aplicaç6es. Em

contra partida, o número de pessoas envolvidas no pr~

cesso de compra tende a ser menor, pois são produtos
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simples e baratoi.

Os suprimentos operacionais têM o mercado

mais amplo do que todos os outros bens, são simples,

geralmente baratos e, portanto, exigem unidades de de

cisão de compras com poucos participantes.

As matérias primas processadas, as partes

e componentes, têm, conforme o produto, mercados com

características muito diferentes, o mesmo acontecendo

com o processo de compra.

A classificação acima, portanto, apesar de

já apresentar algumas bases para o estabelecimento de

critérios, visando a elaboração do composto mercadoló-

gico para os B.Is., deixa a desejar, pois, produtos a

grupados numa mesma classe podem apresentar caracte -

risticas de compra e de mercado não similares, ou se-

ja, apresentar horizontalidade diferente como será e-

xaminado mais adiante.

Assim, no presente trabalho, sugere-se a ~

doção de uma classificação a partir do próprio merca-

do.

2.3.2. Classificação em função do mercado

Para esta classificação, foram escolhidas

duas variáveis:
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a) A horizontalidade do mercado para determinado pro-

duto

o mercado de B.I. pode, evidentemente, ser
segmentado de diferentes maneiras: por ramo industri-
aI, pelo porte das empresas, etc •• Um produto pode

servir a um número maior ou menor de segmentos. Quan-
to mais segmentos o produto puder servir, mais hori -

•• u/zontal sera se~ mercado. Quanto menos, mais vertical.
Entende-se por servir um determinado segmento, o fato
do produto alcançar dentro daquele segmento um número
suficiente de possIveis compradores para tornar este
segmento mercadologicamente interessante. No presen-
te trabalho, com raras exceções que serão mencionadas,
a estrutura da segmentação será por setores industria
is, definidos conforme o "Standard Industrial Classi-
fication (SIC)" (10). Um produto é mais ou menos ho-
rizontal, conforme a horizontalidade de seu mercado!II)

Será definida uma escala de horizontalida-
de, com Os valores abaixo, em função do número de se-
tores servidos, que sejam assinalados por dois dIgi -

tos no SIC.

1. Produtos Verticais - servem até 8 setores.

2. Produtos Intermediários - servem de 9 a 16 setores.

3. Produtos Horizontais - servem a mais de 16 setores.

Os valores escolhidos acima são frutos de
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Observação do autor (12). A sua determinação exata
- ,;nao e importante para os fins do presente trabalho,já

que o que se deseja é mostrar o tipo de classificação.

b) A concentração da influência da compra

Define-se a variável concentração da influ
ência da compra como sendo o número de conjuntos de
cargos relevantes (CCR) que compõe a Unidade de Deci-
são de Compra (UDC) para determinado produto (13).

Para efeito de influência de compra, os
cargos dentro de uma empresa foram agrupados em três
níveis hierárquicos: Direção, Gerência/Supervisão e
Execução; e em áreas operacionais: Administrativa,

Mercadológica e produção/Técnica. Conjunto de Cargos
Relevantes (CCR) são todos os cargos existentes numa
determinada área operacional a um determinado nivelo

Por exemplo, na área administrativa pode

haver, na empresa, um Diretor Financeiro, um Diretor
Administrativo e um Diretor Superintendente. Estes
três formam o conjunto de Cargos Relevantes em nível
de direção na área administrativa daquela empresa.

Os conjuntos de cargos relevantes de uma
empresa podem ser classificados de acordo com a segui~

te matriz:
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c a r g o s

fll f12 f13

F .. = f2l f22 f23 ~
~J

areas
f3l f32 f33

onde "i" corresponde às áreas e "j" aos cargos, na s~
guinte ordem: Administração, Marketing, Produção/Téc-
nica para as áreas e Direção, Gerência/Supervisão e
Execução para os nlveis.

Obtem-se, desta maneira, nove conjuntos de
cargos relevantes, que para utilização po'sterior serão
designados por fij (i = 1, 2, 3 e j = 1, 2, 3) onde·

fll = Diretor Administrativo, Financeiro, Superinten-
dente, etc.

f12 = Diretor Harketing, Comercial, Vendas, etc.

f13 = Diretor Produção/Técnica, etc.

f2l = Gerente/Supervisor Administrativo, Financeiro,
etc.

f22 = Gerente/Supervisor Marketing, etc.

f23 = Gerente/Supervisor produção/Técnica, etc.

f3l = Executor Administrativo, etc.

f32 = Executor de Harketing, etc.

f33 = Execu.tor de Produção, etc •.

Segundo esta variável (concentração da in-
fluência de compra), portanto, podem-se classificar

os produtos em:
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1. produtos de compra concentrada - de 1 a 3 CCR com-
pondo sua UDC.

2. produto intermediário - de 3 a 6 CCR.

3. produto de compra dispersa - de 6 a 9 CCR.

A partir destas duas variáveis, a) e b) ,
pode-se criar uma matriz de classificação de bens in-
dustriais (Pij) onde "i" corresponde i horizontalida-
de e "j" i concentração de compra.

Assim, um produto P13' por exemplo, é um

produto vertical de compra dispersa.

Note-se que para mui tos B.Is ., existe uma

relação inversa entre estas duas variáveis.

Geralment~, os produtos verticais tendem
a ser mais complexos e de maior valor unitário, envol-
vendo, um maior número de CCR na sua escolha. t o ca-
so da maioria dos grandes equipamentos, por exemplo.

Já os produtos horizontais são geralmente
mais padronizados e tendem a ter um valor unitário me
nor, envolvendo menos CCR em sua compra. Um caso tí-
pico é o dos suprimentos, na maioria das vezes.
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2.4. O Composto Promocional dos B.ls.

Conforme foi mencionado, o processo de com
pra dos B.ls. tem um componente racional muito forte
e por isto os fatores quantificáveis corno as caracte-
rísticas técnicas do produto, os serviços e o preço
desempenham um papel importante em seu composto merca

dológico.

Além disso., dada a concentração tanto geo-
espacial quanto setorial e quantitativa dos princi-
pais clientes, a venda pessoal dos B.ls. é bastante

eficaz.

Entretanto, atualmente, mais e mais a pro-
paganda e a promoção estão sendo utilizadas com suces
so, pois a quantidade de pessoas envolvidas na compra
de determinado produto numa mesma empresa impossibil~
ta à equipe de vendas atingir a todas, não só pelo

seu número quanto pela dificuldade de localizá-las.

Pode-se mesmo afirmar aue não existe com-
posto promocional sem a utilização de ingredient~s de
venda pessoal e propaganda.

-Na realidade, a propaganda nao se encarre-
gasomente de informar e motivar os diversos compone!!
tes dos CCRs que a equipe de vendas não consegue ide!!
tificar, ela serve também para abrir o caminho ao pró
prio vendedor, informando e realçando a imagem da com
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..panhia junto a pessoa a ser visitada.

o grau de utilização das variáveis do con-
junto promocional é uma função do tipo de produto,de~
tro da classificação apresentada anteriormente.

Retomando-se a matriz (P..), onde "i" cor-
1)

responde ã variável horizontalidade setorial e "j" à

concentração da influência de compra, é possível ob-
ter-se alguns exemplos:

- Pu é um produto que cobre poucos setores industria
is e cuja compra é decidida por poucos CCRs. Seu mer
cado é, em geral, concentrado também geo-espacialmen-
te e poucas pessoas influenciam sua compra.

Um exemplo de produto Pll, um instrumento
para medir o "tack" das tintas de impressão "off-set".
Este aparelho é usado só nos laboratórios dos fabri -
cantes de tintas e das grandes indústrias gráficas.

No composto promocional para produtos /

deste tipo, a venda pessoal e a promoção por mala di-
reta têm grande ênfase. A propaganda é secundária e
os fatores preço, qualidade e serviços dependem do
mercado específico e do nível de concorrência dentro
deste mercado. . .
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Já um produto tipo Pl3' tem muitos partic!
pantes nas UDC, necessitando uma ênfase maior na pro-
paganda, pois os vendedores têm muita dificuldade em
localizar quem influencia as compras. Em função da
concentração tanto geo-espacial quanto setorial do
mercado destes produtos, a venda pessoal ainda exerce
um papel de destaque no composto mercadológico. Já a
promoção por mala direta é mais difIcil, dada a difi-
culdade de identificar todas as influências. A prop~
ganda, dada a verticalidade do produto deve ser diri-
gida utilizando mensagens especIficas para o setor.

Um exemplo de produto tipo Pl3 é urna máqu!
na impressora de grande porte. Note-se que quando há
muitas pessoas envolvidas na compra de um produto, é
porque de um modo geral, as implicações da compra pa-
ra a dinâmica da empresa são grandes e, portanto, a
qualidade do produto, os serviços oferecidos e o cus-
to operacional tendem a ter uma importância relativa-
mente maior do que o preço.

Um produto P31, por exemplo, algumas fer-
ramentas de uso generalizado para manutenção, alguns
micro-computadores, ou ainda balanças analíticas para
laboratórios, já pode dar mais ênfase ã promoção por
mala direta e ã propaganda. Em função do valor unit!

Irio do.produto e de sua complexidade, a venda pessoal'
pode ser mais ou menos importante dentro do composto
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mercadológico, pois apesar das influências de compra
serem identificáveis, a dispersão geo-espac~al pode
tornar este item mui to caro •.

Para facilitar a escolha do composto pro-
mocional mais adequado: para determinado B.I., num ce!
to segmento de mercado, pode-se posicionar objetiva-
mente JY4~OS produtos dentro de um espaço constituí-
do pelas variáveis horizontalidade setorial e funcio-
nal assinaladas em eixos cartesianos, conforme indica
do na figura abaixo:

Figura 2: Quadro de Posicionamento para Produtos
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Examinando este quadro, nota-se que os prg
dutos situados no 19 quadrante, comparativamente, re-
querem em seu composto uma maior ênfase na propaganda,
pois existem muitos setores industriais, onde eles

podem ser utilizados e muitos CCRs intervêm no proce~

so de compra.

Os produtos do quadrante III, por outro l~
do, não necessitam de muita propaganda. Como são po~
cos os setores industriais e os CCRs que intervêm na
decisão de compra, a ênfase será na venda pessoal e

na mala direta.

Os quadrantes IV e II sao aqueles onde a
análise deve ser mais aprofundada e na escolha do com
posto promocional irão influir variáveis como por e-
xemplo, os veículos de propaganda disponíveis, número
de clientes por setor industrial, etc •. De um modo

geral, para os produtos destes quadrantes a propagan-
da deve representar um fator de destaque no composto
promocional, entretanto, contrariamente aos produtos
do quadrante I, trata-se de uma propaganda bastante /
dirigida, conforme discutiremos mais adiante.

Voltanto à apresentação sob forma matrici
aI, de um modo geral podemos dizer que, para um prod~
to qualquer Pij, a participação da propaganda no com7"
posto promocional é, diretamente proporcional a "i"
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e "j". A promoçao por mala direta será inversamente
proporcional a "j" (número de cargos relevantes envol-
vidos na decisão de compra) e eficiência das vendas
pessoais será inversamente proporcional a "i" e "j".

A seguir será apresentada uma análise mais
detalhada da propaganda de B.I., objetivo do presente
trabalho.
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tulo 1 - p~gina 4.

(3) Philip Kotler - "Marketing Management Analysis Pla~
ning and Control" - Prentice Ha11 Inc. - 2a. ediçio
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(10)· Standard Industrial Classification - Para maiores
~ .detalh~r~ vide anexo 1.
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mercado aqui apresentado está baseado em Ale~ander,

Cross and Cunningham, Op. Cito CapItulo 3 - página

39.

(12) O autor do presente traQ~lho foi, durante 3 anos ,
diretor Comercial do Grupo de Revistas Técnicas da

Editora Abril Ltda.

(13) Para ulteriores discussões sobre UDC para Bens In -

dustriais, vide RonaldFrank, William F. Massy and

Yoram Wind - Market Segmentation - Prentice Hall-

1972 - Capítulo 4 - página 92.
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CAPITULO III

A PROPAGANDA DOS B.ls.

3.1. Introdução

No capItulo anterior foi sugerido um mode-
lo matricial para orientar a alocação de recursos no
composto promocional dos B.ls.

Foi visto que o maior ou menor uso da pro-
paganda dentro deste composto é uma função da localiza-
ção de produtos no quadro de posicionamento (figura 2).

-O modelo sugerido, evidentemente, nao con-
tem todas as variáveis determinantes para aplicação dos
recursos. Algumas destas variáveis podem ser circuns-
tanciais corno a existência ou não de veIculos adequados
ou a qualidade e o custo do subsistema de vendas.

-Com a expansao da atividade industrial no
Brasil e no mundo, a propaganda está tendendo a ocupar
cada vez mais um papel relevante no composto promocio -
nal dos B.ls. Para isto, estão contribuindo entre ou-
tros fatoresJ o aumento da concorrência e o aumento do
custo das equipes de vendas.



53 -

Al Ries, "chairman" da agência Ries, Cap-.
piello & Colwell de New York e conhecido por ser um
dos responsáveis pela ênfase atual no conceito de posi-
cionamento em propaganda, escreveu recentemente um arti
go (1) denominado "Industrial Ad Role Slated For Expan-
sion" onde mostra que na presente conjuntura econômica,
a importância do papel da propaganda de B.ls. tenderá a
aumentar. Afirma:

"parece-me que o reinado do rei Vende-
dor está para terminar. Mais e mais em
presas estão questionando o custo e a
eficiência de suas equipes de vendas."

"Numa economia onde existe carência
(•.•) mais e mais a ênfase do vendedor
ê na comunicação do aue na •..persuasao

( ...) " .

Sua conclusão é que sendo hoje o custo de
uma visita de um vendedor, nos EUA (de acordo com recen
te estudo da r1cGraw Hill) de US$ 61, e considerando que
não existe, em muitos casos, o que vender, a propaganda
torna-se um meio muito mais barato de comunicar.

Dada sua importância e o objetivo do pre-
sente trabalho,. neste capítulo, será abordada- especifi-
camente a propaganda e sua aplicação no composto promo-
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cional dos B. rs ,

Para Russel H. Colley (2),

liapropaganda é urna comunicação paga,

de massa cuja finalidade última é a de
prestar informações, desenvolver atitu-
des e induzir a urna ação que beneficie
o propagandista.1I

Segundo Neil H. Borden (3), as principais
condições que determinam a oportunidade de utilizar a

propaganda, são:

1. A existência de urna demanda primária

2. A existência da possibilidade de diferenciar o prod~

to

3. A existência de qualidades ocultas no produto

4. A existência de motivações emocionais

5. A existência de urna quantidade suficiente de dinhei-
ro para se investir em propaganda.

Em outras palavras, deve existir urna neces. -
sidade para o produto no mercado, deve haver o que com~
nicar sobre o produto e devem existir meios para execu-

tá-la.
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3.2. A ProE,aganda dos B.Is. - Funções

Para os B. I's., a propaganda, segundo nus-

sel (4), tem a função de aumentar a orodutividade do
vendedor, eliminando uma parte substancial de seu tra-

balho de comunicação. Al Ries (5) aponta aue na

atual conjuntura, está se processando uma inversão des
te conceito, onde a função do vendedor é a de comple -
mentar o trabalho de comunicação feito pela propaganda.

Ainda segundo Russel (6), sua atuacão,

se processa sobre os consumidores em 5 n!veis suces-

sivos: - -a nao percepçao (non a\'lareness) a perc~E
a' convicção-çao (awareness) a compreensao

-e a açao.

Conforme a estratégia mercadológica a ser
empregada, ela pode atuar nos 5 n!veis ou num só. Uma
das funções básicas da propaganda é a de combater as
forças antagônicas ("counterveiling Forces") às forças
mercadológicas, ou seja: a concorrência, os lapsos de
memória, a resistência à venda e o desgaste do mercado.

Roland B. Srnith (7) apresenta a propaganda
de B.Is. corno um serviço tanto para o cliente quanto pa-

ra o propagandista.
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Os serviços para os clientes sao:

- informar sobre novos produtos e processos

- revelar novas fontes de suprimento

- aumentar a eficiência da compra

- ajudar a educar o empregado.

Por outro lado, quem faz a propaganda se

beneficia, pois:

1. aumenta a produtividade do vendedor

_ proporcionando-lhe uma identidade comercial
_ transferindo-lhe o prestígio da empresa
_ dirigindo melhor seus serviços partindo das solici

tações de informações geradas pela propaganda.

2. complementa o trabalho do vendedor

_ alcançando influências de compra aue este desconhe

ce
- complementando informações

_ informando instantaneamente o mercado

- atinge clientes difíceis

_ cultiva clientes cujo volume de compras apresen-

te um custo de oportunidade negativo auando rece
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be esforço da venda pessoal
e/_ permite uma cobertura g,ire-espacialmais ampla.

Dois famosos anúncios da Editora McGraw

Hill ressaltam o papel da propaganda corno complemento

da venda pessoal.

o primeiro apresenta a fotografia de um
homem sentado, protótipo do comprador, com uma expre~
são fria no rosto, com o seguinte texto:

"Não sei quem ~ o senhor
Não conheço sua empresa
Não conheço os produtos de sua empresa
Não sei o que sua empresa representa
Não sei quem são seus clientés
Não conheço o passado de sua empresa
Não conheço a reputação de sua empresa
Agora, o que era mesmo que o senhor queria me

vender?"

As vendas começam antes da visita de seu
vendedor com revistas de circulação dirigida.
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o segundo anúncio da série apresenta o mes
mo homem sentado, visto de costas, com o seguinte tex

to:

"Voce nao sabe auem eu sou

Voce - sabenao o meu carqo

Voce nao sabe aonde eu trabalho

Voce - sabe façonao o que eu

Voce nao me faz vi.dtas

Voce - envia correspondêncianao me
Voce nem sabe que eu existo

r1as eu posso fazer ou desfazer a sua venqa. "

Voce faz mais amigos com a publicidade em

revistas dirigidas.

Alcançando todas as influências de compras
da UDC, a propaganda contribue para homogeneizar as
informações e as percepções de seus diversos membros
a criar um consenso quanto à imagem do produto vendi-
do e da empresa vendedora, que tende a reduzir os con
flitos (vide modelo de J. Sheth no capo II item 2. 3.
2.) entre os componentes da UDC, a propaganda, porta~
to, pode ser instrumento complementar estrutural ou
circunstancial da venda do produto.
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3.3. Propaganda Institucional e Propaganda de Venda do

Produto

Existem basicamente dois tipos de propaga~

da:

uma visando realçar a imagem da empresa, mais conheci

da como institucional.

_ outra, visando vender um produto um linha de produtos

específicos.

A importância das campanhas institucionais

pode ser sintetizada na frase de Charles S. Goodman,

mencionada por Philip Kotler (8).

"As empresas nao compram, estabelecem

relacionamentos. Estes relacionamen-

tos não são somente com os compradores

de seus produtos, mas sim com diversos

"pÚblicos" •

Frank Messner (9) menciona 9 públicos para

uma empresa:

- os compradores
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- os acionistas

- os distribuidores

- os meios financeiros

- os empregados

- a comunidade

- o governo

- a concorrência e

os fornecedores,

Atuais e futuros.

Dependendo da estratégia mercadológica da
empresa, alguns públicos recebem maior ou menor atenção
em termos de comunicação.

As campanhas institucionais podem ser dir!
gidas a todos estes públicos enquanto que as campanhas
de venda são em geral dirigidas aos compradores.

A importância das campanhas institucionais
dirigidas aos compradores pode ser avaliada por meio de
uma pesquisa realizada pela McGraw Hill Research Center
junto a 1.395 vendedores empregados em 101 empresas re-
lacionadas nas listas de clientes ou "prospects" da re-
vista Chemical Week, efetuada em 1959 (índice de respo~

tas de 34%).
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Foi solicitado aos vendedores de equipame~

tos,assinalar numa lista de atributos, quais os que

achavam mais importantes para efetuar uma venda. Os re-

sultados foram os seguintes:

1. Qualidade do produto e seu desempenho 98%

2. Integridade e reputação da empresa vende-

dora 85%

3• Serviços técnicos 67%

4. Rapidez nas entregas 59%

5. Confiabilidade dos suprimentos 50%

6 • Preços e descontos 45%

7. Linha de produtos completa 43%

Note-se que dos 5 itens mais mencionados,

4 são atributos da empresa (os de números 2, 3, 4 e 5) .

Assim, sendo a função da propaganda auxi -

liar e complementar o trabalho dos vendedores, reforçar

a imagem da empresa, por meio de campanhas institucio-

nais junto aos compradores, é fundamental, conforme se

conclui destes resultados.

3.4. A Mensagem:

Segundo Alberto de Oliveira Lima Filho(IO)
• í

a estratégia da mensa~em é um processo criativo que en
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volve dois elementos básicos:

- o grau de identificação com o receptor a que se desti
na e

- a adequação às caracterIsticas do veIculo selecionado
para sua divulgação.

Para as campanhas de venda de produto Po!
tanto, deve-se levar em conta que os compradores, prin-
cipalmente se o produto for diferenciado, terão um com-
portamento racional conforme foi visto no capItulo ante
rior. Buscarão na mensagem, informações objetivas para
orientar sua escolha. As campanhas institucionais, de-
pendendo de sua finalidade e dos pÚblicos a que se des-
tinam, poderão ter mensagens mais ou menos emoti -

vaso

-Luis Carlos Bresser Pereira p~opoe em arti
go incluído no livro "Ensaios de Administração Mercado-
lógica", organizado por Raimar Richers (11) I a classifi
cação da propaganda em três tipos:

- a que dá mais ênfase à informação: Propaganda-Inform~

çao

- a que dá mais ênfase à distração: Propaganda-Distra-
-çao



63 -

- a que dá mais ênfase à repetição: Propaganda-Repeti -
-çao

A propaganda de venda de produto, portan-
to, por ser mais racional, tende a ser mais do tipo pro
paganda-informação. As informações são fundamentais p~
ra permitir a discussão dos grupos que' constituem as
UDes e por isto devem ser claras e o mais completas po~

s!ve1.

Não se deve temer a repetição das informa-

-çoes: as pessoas que influenciam as compras dentro da
empresa mudam com frequência mas pode-se pressupor que
seus substitutos deverão agir sob a influência de mesmo

contexto operacional.

Ro1and B. Smith (12) propõe os seguintes

cuidados ao se preparar um texto de propaganda de B.Is:

_ Estudar todos os aspectos do produto

_ Determinar os objetivos do anúncio

_ Selecionar os leitores do anúncio

- Escrever do ponto de vista dos leitores

- Enfatizar os benefIcios do produto

_ Não ter medo de escrever sobre o básico: numa se deve
subestimar a inteligência dos leitores, mas nunca su-
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perestimar seus conhecimentos

- Dizer tudo a respeito do produto

- Aumentar a credibilidade fornecendo dados, testemu
nhos, garantias, etc.

- Induzir o leitor a agir.

Evidentemente, esta fórmula não é sempre

aplicável aos produtos pouco diferenciados. Para es-
tes, conforme mencionado, os fatores irracionais e pes-
soais às vezes tornam-se preponderantes na decisão de
compra. Neste caso, a mensagem poderá ter apelos mais
emotivos, e os anúncios aproximam-se dos institucionais.

Os anúncios institucionais, sao mais do ti
po propaganda-distração. Não é possível dizer-se tudo
a respeito de uma empresa.

3.5. A "media"

Para Oliveira Lima Pilho' '13)',. a "me-
dia" é o ingrediente central de uma campanha. Cada veí
culo tem um conjunto de dimensões e característiqas que
o recomendam ou não para determinada campanha. Assim
sendo, ele deve .ser ~e{' analisado tanto do ponto de vis
ta qualitativo como quantitativo, levando-se em conta

as características do produto a ser anunciado, as intor
mações referentes aos segmentos de mercado visados e
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uma completa sincronização com a estratégia mercadológi
ca e promocional e os objetivos da empresa.

Assim, Urna campanha institucional que vise
todos os pÚblicos relacionados com a empresa, provavel-
mente utilizará veiculos de comunicação de massa. Se a
campanha visar somente os compradores, como acontece

nas campanhas de venda do produto, possivelmente os veí
..culos empregados serao mais seletivos.

Corno foi mencionado, a "media" também es-
tá relacionada com a mensagem a ser transmitida.
Walter J. Campbell, editor da revista "Industry vJeek",
em artigo publicado numa edição da ABP (14) cita o caso
do redator dos anúncios da Eastman Kodack, Waltel
Litten, que perguntado sobre a razão para os sucessos
obtidos em suas campanhas, explicou:

... Eu sigo a indicação do editor, pr~11

curo ajustar cada anúncio à publicação
em que ele deverá aparecer"

e acrescenta

"acredito que um editor conhece seus
leitores melhor do que qualquer outb".
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As campanhas de vendas de produto para

bens industriais tem como veículos principais as revis-

~as dentre as quais, revistas de circulaçio controlada

se destacam.

A televisio e o rádio, em geral, levam a

uma dispersio muito grande da mensagem, fazendo com que

o custo por leitor relevante (ou seja, pertencente ao

mercado alvo da campanha) seja demasiadamente elevado.

o jornal pode ser eficiente em algumas ca~

panhas, pois permite uma seleção re~ional. Além disto,

em virtude da rapidez de seu cons~o, a resposta aos
','

anúncios por parte do comprador tende a ser muito rápi-

da. Assim, torna-se um veículo usado nas campanhas on-

de o objetivo é uma venda rápida de algum produto espe-

cIfico em uma região determinada.

Os cartazes de rua ("out-doorslf
) apresen -

tam a vantagem da seleção regional. ~ relativamente co

mum encontrar-se cartazes anunciando B.ls. em regiões /

onde supostamente haja uma concentração de consumidores

do produto anunciado. Para os B.ls., os cartazes -sao
geralmente usados para campanhas institucionais, pois,

em virtude da rapidez com que são lidos, dificilmente e

les podem trazer todas as informações necessárias -as
campanhas de vendas de boa parte dos B.ls.
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As revistas permitem uma seleção mais apu-
rada dos receptores da mensagem.

As revistas podem ser classificadas gener~
camente em "revistas de interesse geral" e "revistas di
rigidas". As primeiras são aquelas que, como o próprio
nome indica, não têm leitores com características homo-
gêneas. Seus leitores podem ser de auaisquer idade, s~
xo, classe sócio-econômica, profissão, etc .. Revistas
desse tipo são pouco usadas na publicidade de B.ls., /
pois apresentam em menor escala, os mesmos problemas en
contrados na televisão e no rádio.

As "Revistas Dirigidas" destinam-se a pú-
blicos com interesses específicos que podem ir deste o
automobilismo até a física atômica, e do futebol até as

finanças.

Neste grupo de revistas encontram-se aque-
las mais adequadas para a publicidade de um bom número
de B.ls., que são aquelas revistas dirigidas a pessoas
interessadas em assuntos relacionados com o uso de pro-
dutos industriais e que tenham influência de decisão na
compra destes produtos. Estas permitem uma seleção
mais apurada dos receptores da mensagem, de modo a in-
cluir indivíduos que pertençam, em sua maioria, ao mer-

.cado alvo da campanha publicitária.
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Dentre este grupo de revistas dirigidas,

existem aquelas de "circulação controlada". Estas sao

revistas geralmente de distribuição parcial ou totalmen

te gratuita, enviadas somente a pessoas que têm algum

interesse comum e na medida do possível a todas as pes-

soas que tenham este interesse. Desta forma, as revis-

tas proporcionam aos produtos cujo uso está relacionado

com o interesse que define seu público leitor, uma co-

bertura total e exclusiva de seu mercado alvo.

Note-se que quanto mais específicos os as-

suntos abordados pela revista, quanto mais ela se apro-

fundar nos detalhes, menor tenderá a ser seu público /

leitor. Por outro lado, quanto mais específica a revi!

ta, melhor ambientação ela trará às mensagens de vendas

de produtos que incluam informações sobre os produtos

e contenham apelos racionais. Isto porque o leitor se-

rá atingido pela mensagem quando está com sua atenção

voltada para problemas a ela relacionados. Desta manei

ra, a mensagem publicitária pode complementar os pró"-

prios assuntos tratados pela revista, ou seja, o leitor

acaba lendo com o mesmo interesse o conteúdo redacional

e as mensagens publicitárias da revista.

3.6. Avaliação dos Resultados:

Os resultados das campanhas industriais no

Brasil são geralmente medidos pelo número de solicita -
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ções de informações recebidas antes e depois da campa-
nha. A rigor, esta medição deveria. ser mui to mais com-
pleta. G. Clark Thompson - Vice-Presidente da National
Industrial Conference Board, em artigo publicado na re-
vista Industrial r.1arketing (15), sugere aue a medida se
ja feita em nove etapas:

1. 1·1edira percepção (awareness) da empresa, do produto
ou de características do produto.

2. Determinar a capacidade de possíveis clientes lembra
.. .rem os anuncl.Os.

3. Verificar as atitudes ou mudanças de atitudes de po~
síveis clientes.

4. Analisar a dinâmica motivacional.

5. Contar o número de solicitações de informações rece-
bidas.

6. Analisar e comparar os resultados das vendas, antes
e depois da campanha.

7. Verificar a repetição ("play-back") dos temas da cam
panha entre os distribuidores e vendedores do produ-
to.

8. Analisar os efeitos secundários (reações dos usuá-
rios e fregueses ao tema da campanha).
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•

9. Verificar a utilização dos anúncios.

Note-se que estas medidas, embora algumas

delas sejam difíceis no Brasil, permitem uma visão bas-

tante clara, não só dos efeitos da propaganda sobre os

clientes, como também sobre os próprios membros e cola-

boradores da empresa.
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CAP!TULO IV

AS REVISTAS DE CIRCULACÃO CONTROLADA (RCC)

4.1. Definição
Conforme visto no capItulo anterior, as

RCC são "revistas dirigidas a um pÚblico especIfico e
distribuldas gratuitamente mediante a solicitação dos
interessados. Essas solicitações são analisadas indivi
dualmente pelas editoras, que decidem, em função de da-
dos objetivos, se o solicitante está ou não qualificado
para receber as revistas requeridas.

Desta maneira, conseguem-se leitores com
alguma caracterlstica relativamente homogênea, em fun-
ção da qual é dirigido o conteúdo editorial.

Existem algumas RCC que não são solicita-
das. Isto se dá, geralmente, quando o público leitor
tem caracterlsticas comuns muito bem definidas.

A receita das RCC provêm da veiculação de
propaganda efetuada por empresas que tenham interesse
em comunicar-se especificamente com o pÚblico leitor.
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4•2. Funçõesdas RCC

As RCC desempenham duas funções básicas:

1) Mantêm os leitores informados sobre assuntos de seu
interesseJ

2) Servem de veículos de comund'caçâo entre o seu grupo
de leitores e um grupo de empresas que fazem propa -
ganda visando especificamente estes leitores.

Portanto, para serem bem sucedidas, as RCC

devem ter:

a) Um pÚblico leitor muito bem definido por alguns inte
resses em comum;

b) Uma distribuição exaustiva, ou seja, elas devem
ser distribuídas a todos os possíveis interessados ,
para garantir a seus anunciantes a cobertura total
deste público;

c) Uma distribuição seletiva, isto é, elas devem ser
distribuídas somente a seus possíveis leitores, para
evitar desperd!cio e manter os custos de impressão ,
papel e distribuição aos níveis m!nimos.

Se chamarmos o conjunto de anunciantes de
A e o de lei,toresde L, uma RCC será tanto mais ren-
tável quanto maior for A e menor for L, ou seja,qu~
to maior for seu mercado de anunciantes e menor for
seu custo físico.
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Acontece que, geralmente, A é uma função
direta de L dentro de um certo intervalo, ou seja,
quanto maior L, maior A. Assim, L deve ser suficien
temente restrito para que a revista não tenha custos
demasiadamente elevados e suficientemente amplo, pa-
ra que um número razoável de anunciantes se interes-

se por ela.

A escolha do público leitor por parte de
uma revista pode se processar de duas maneiras: lia
priorill e liaposteriori". Quando a escolha é tia
priori", a criação da revista segue os seguintes pa,!!

sos:

1) Define-se um público leitor;

2) Pesquisa-se quantos anunciantes estariam interes-
sados em atingir este público;

3) Analisa-se em função da relação: custo da revis-
ta/Hercado anunciante potencial e da homogeneida-
de do interesse de leitura, se vale a pena ampli-
ar o público leitor ou restringir o envio da re-
vista a apenas alguns subconjuntos do conjunto /

inicial.

4) Pesquisa-se qual o conteúdo editotial mais adequ~
do ao interesse dos leitores escolhidos.

Na escolha liaposteriori", o processo come
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ça com a escolha do conteúdo editorial:

1) Escolhe-se a linha e o conteúdo editorial da revis

ta;

2) Pesquisa-se quem estaria interessado, em princ! -
pio, nos assuntos a serem abordados;

3) Pesquisa-se quem teria interesse em anunciar para
este grupo de leitores;

4) Verifica-se a viabilidade econômica do projeto e
a conveniência de modificar-se o conteúdo edito-
rial para interessar um público mais amplo ou
mais restrito, ou ainda com um perfil diferente,
que pudesse interessar um maior número de anunci-

antes.

5) Após urna campanha para a obtenção de assinaturas,
lança-se a revista, que passa a ser auto-seletiva,
ou seja, somente irão solicitá-la os leitores que
realmente estiverem interessados em seu conteúdo

editorial.

Urna revista para "Engenheiros Civis" pode-
ria ser exemplo de revista "aprioristica". Urna re-
vista deste tipo possivelmente partiria de urna lista
de nomes fornecidos por alguma entidade (CREA, por
exemplo), em função da qual iniciar-se-ia o processo

descrito acima.



77 -

Já uma revista sobre "Construção Civil", /
por exemplo, seria uma revista onde, provavelmente,
o pGblico leitor seria definido "a posteriori", pois
ela pode interessar, conforme sua linha editorial
tanto a engenheiros civis, como a arquitetos, emprei.. -
teiros, decoradores, fabricantes de material de cons

trução, etc •.

Geralmente, uma revista com os seus leito-
res definidos "a priori" , costuma ter um pwlico /
mais homogêneo e bem definido, com outras caracterís
ticas comuns além do interesse de leitura. são, PO!
tanto, mais seletivas.

Em compensação, aquelas com o pGblico de -
terminado tiaposteriori" tendem a proporcionar a se~s
anunciantes, uma cobertura mais exaustiva de seus /
mercados pois, qualquer leitor interessado no assun-
to-abordado, tem acesso à revista, desde que cultural

mente apto.

Conforme foi visto no capítulo II (modelo

comportamental de Jagdish Sheth, fig. 1), os componentes
das unCs baseiam suas informações em boa parte sobre os
anGncios e o conteGdo editorial de revistas especializ~
das. Além disto, estas revistas atuam sobre suas distor
çoes perceptuais, homogeneizando as imagens resultantes
e diminuindo o conflito entre os membros das UDCs.
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Como veículos de propaganda, estas revis-
tas apresentam duas características "sui generis":

a) O perfil de seus leitores segundo a localização geo-
gráfica, os ramos de atividades e cargos, é geralme!!.
te conhecido ou determinável.

b) Existe a garantia de recebimento regular da revista
(pelo menos em princípio) por parte de todos os seus

leitores.

Estas características facilitam sobremanei
ra a elaboração dos planos de "media" e permitem a cria
ção de mensagens específicas para seus leitores que, i!!.
clusive, podem fazê-los procurar os anúncios como uma
fonte adicional de informação profissional.

Para garantir ao anunciante o fornecimento
dos dados referentes ao perfil do público leitor, a ma!
or parte das RCC são filiadas a institutos de auditoria
que supervisionam sua lista de assinantes. No Brasil ,
esta auditoria é realizada pelo IVC (Instituto Verifica
dor de Circulação) trimestralmente.

A eficiência da propaganda efetuada nestas
revistas está intimamente ligada ao conhecimento
correta utilização dos dados mencionados. Além

e ã

disto,

ao fazer-se propaganda em RCC, deve-se ter em mente /
que mais do que um elemento de recreio, as boas revis-
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tas deste tipo são consideradas elementos úteis para o
exercício da profissão de quem as recebe. Assim, o ti~
po de comportamento do leitor diante da revista também
é "sui generis" e alguns tipos de anúncios utilizados
em outras revistas, muitas vezes não são eficientes /
quando inseridos nas RCC.

4.3. As RCC como veículos de propaganda

Dado seu caráter particular, a eficiência
da propaganda nestes veículos depende de uma série de
considerações teóricas e empíricas, que serão examina -
das a seguir.

4.3.1. A utilização do espaço

O "Mcgraw Hi11 Laboratory of Advertising
Performance" realizou um estudo envolvendo 4.414 anún
cios em 112 números de 7 revistas (1).

As conclusões deste estudo estão resumidas

na tabela que segue:

1.



Tamanho Número
d o Cor de 10 20 30 40 50 60 70 AO 90 100 110 120 130 140 150

Anúncio Anúncios

2/3 preto ~--~-_.--- ---1--- --------.e 597
de página branco

1 preto ~----...,.- -- --- 10-- --- --- --- -- ---
página e 1.896

branco

2 preto t--- -- 1----~----- -- 1--- -- 1--- 1---- --- --- ---1----
páginas e 222

branco

2/3 2 t--- ~----- -- --- -- --- ---
de página cores 250

1 2 ~--1-- - -- ~_.- 10--~-- --- -- 1----4

página cores 1.281
.

2 2 1--- I-- -- -- --- -- 1--- -- --- --- --- io-- --'- _ ..•
páginas cores 168

Quadro lI: !ndice de Leitura em Função do Espaço do Anúncio

100 índice de leitura de 1 página

---_ ...• ---------- anúncio visto

anúncio lido



81 -

Por este estudo, nota-se que o anúncio em
página dupla numa Rce, é visto e lido por 50% a mais
dos leitores do que em uma página simples,
que 30% a menos do número de leitores de urna
lêem ou vêem anúncios de 2/3 de página.

enquanto
página

A explicação pela maior eficiência da pági
na dupla é simples: ela ocupa todo o campo visual do
leitor e, portanto, obtém praticamente, toda sua aten
ção num dado momento. Além do mais, o maior espaço
disponível permite uma melhor distribuição da mensa-
gem, que inclusive pode ser mais completa. Um outro
estudo efetuado pela McGraw Rill mostra que, no caso
de urna página dupla, cerca de 24,4% dos leitores lê a
página esquerda e 24,0% lê a direita, enquanto
uma página simples apresenta um índice de 16%.

que
Por-

tanto, cada lado de urna página dupla tem 50% mais lei

tores do que uma simples.

Quanto a espaços' de 1/2 I 1/3, 1/4 e 1/6 de
página, embora não haja dados precisos, existe um con
senso entre as pessoas ligadas à propaganda de bens
industriais de que a eficiência do anúncio cresce com
sua área. convém notar, entretanto, que estes espa-
ços fracionados têm uma vantagem: estão sempre ao la-

do da matéria redacional.

Corno pela própria essência das RCC, existe
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uma grande compatibilidade entre a matéria redacional

e os anúncios veiculados, estes irão atingir os leito

res no momento em que estão com sua atenção voltada

para assuntos relacionados com sua mensagem.

Evidentemente, o anúncio será tanto mais

eficiente quanto maior for sua compatibilidade com a

matéria redacional que o ladeia.

4.3.2. A repetição do mesmo a~úncio

Considerando aue todos os números de uma

RCC vão, invariavelmente, aos mesmos leitores, muitos

anunciantes tendem a considerar a repetição de anún -

cios nestas revistas, um desperdício. Entretanto, a-

nalisando-se o problema mais detidamente, nota-se que

dada a frequência de compra relativamente baixa da

maioria dos bens industriais, é necessário manter-se

a mensaqem bem gravada na mente do leitor, para~ quan- . -
do surgir a época da compra.

Além disto, estudos publicados pela ABP(2)

mostram que um anúncio pode ser repetido quatro vezes

numa mesma RCC, sem perder a eficiência em termos de

copertura. Os estudos realizados pela "Marketing

Communication Research Center" (Report n9 13), estu-

dou o desempenho de 80 anúncios que apareceram quatro

vezes em RCC em condições controladas. Os anúncios /

foram inseridos em 23 publicações, durante um período
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de 18 meses, com um total de 320 inserções para 65 a-

nunciantes.

o estudo indica que o mesmo número de lei-
tores de RCC viram e/ou leram os anúncios em cada urna
de suas 4 aparições, independentemente da revista, do
setor, do controle de leitura utilizado, do intervalo
de tempo entre os anúncios. Este estudo foi corrobo-
rado por observações efetuadas por membros da própria
ABP: o número de consultas provocado por 31 anúncios,
cada qual inserido 4 vezes, foi de:

la. inserção 1.525

2a. inserção 1.217

3a. inserção 1.178

4a. inserção 1.067

A repetição de anúncios representa,além de
urna economia real para o anunciante, pois elimina os
custos de produção de novos anúncios, um reforço na
leitura de cada um individualmente, o que implica num
enorme ganho de eficiência. Ainda de acordo com os
estudos efetuados pela ABP, empresas que efetuaram 12
a 13 inserções num ano em 2 publicações, obtiveram /
cerca de 27% mais leitores do que outras que realiza-
ram de uma a cinco inserções no mesmo período.
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4.3.3. Continuidade d'aCampanha e Freauência de Inser
*

o público leitor de uma RCC, por mais bem

definido que seja como grupo, tem uma rotação bastan-

te alta.

Uma campanha publicitária corre o risco de

nunca ter sido vista por 20% ou mais dos leitores de

uma revista um ano após sua conclusão (dados obtidos

pela experiência do autor com a renovação das listas

de leitores das RCC da Editora Abril).

Além disto, a velocidade com que os anún -

cios são esquecidos, é notável. Um estudo apresentado

pela ABP (3), mostra que um mês após a inserção de um

anúncio numa RCC, 94% das pessoas que o haviam visto,

lembravam-se dele. Dois meses após, este número caía

para 61% e três meses depois, para 10%. Por estes mo

tivos, urna campanha publicitária nas RCC deve ser con

tínua, para manter a mensagem constantemente diante

dos olhos de todos os leitores.

Um estudo realizado pela Westinghouse denQ

minado "Advertising Helps Sell Industrial product" (4)

conclui:

" Não conseguimos medir o efeíto da

propaganda quando o número de anuncios



85 -

é inferior a 5 páginas por ano, numa
mesma reví sta , Cinco páginas parecem
ser o mínimo para qualquer impacto men
surável."

"A Scott Paper Company (5), para testar os
efeitos da quantidade de propaganda veiculada sobre o
grau de reconhecimento da marca, efetuou uma série de
estudos em três regiões diferentes. Numa, ela não a-
nunciou durante o período de teste. Na segunda, ela
anunciou relativamente pouco nas RCC locais e na ter-
ceira, veiculou duas vezes mais anúncios do que na s~
gunda. Os resultados foram os seguintes: consideran
do-se o índice 100 para a primeira região, na segunda,
4 anúncios levaram este índice para 103. Três anún-
cios a mais nesta região, elevaram o índice para 113.
Na terceira área, 8 anúncios elevaram o índice para
124. A inserção de mais 7 anúncios mantiveram o índi
ce em 124.

Um fabricante de equipamentos de transpor-
te interno (6), era conhecido por 31% dos leitores de
determinada publicação norte americana, conforme pes-
quisa realizada após uma campanha de 8x2/3 de páginas
num determinado ano. Após passar no ano seguinte, a
21 páginas, o grau de reconhecimento passou a ser 38%
de acordo com uma nova pesquisa idêntica à primeira.
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I
l. campanha passou, a seguir, a um nIvel de

I
9xl/3 de páginas, ti que resultou num grau de reconhe-

I
cimento ôe 35%.

A conclusão a se tirar destes dados é que,
corno foi dito no item anterior, é importante que a
marca e as caracterIsticas dos produtos dos fabrican-
tes, estejam sempre diante dos leitores, para que es-
tes se lembrem dela auando chegar o momento da compra.
Portanto, ~ necessário manter-se a frequincia dos a-
núncios elevada e dar continuidade às campanhas, pois
quem influencia a compra hoje, pode não estar no mes-
mo posto amanhã e al~ro disto, os leitores tiro uma me-
mória extraordinariamente curta.

4.3.4. Contentração da Verba Publicitária

Um determinado produto poderá ter mais de
um veIculo cobrindo total ou parcialmente seu mercado,
ou seja, alguns ou todos os consumidores eeste produ-
to podem ser leitores de mais de urna revista. Nestes
casos, a estrat~gia de propaganda pode seguir duas aI

ternati vas:

a) concentrar toda a propaganda somente naquelas pou-
cas revistas com maior cobertura do mercado do pr~

duto;

b) Dispersar a propaganda no maior número possIvel de
revistas que cobrem este mercado.
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Uma série de estudos efetuados p e 1 o

"HcGravl Hill Laboratory of ~.dvertü;ing Performance" /

baseados em publicaç5es aue cobrem cinco ireas diferen

tes, mostram aue havendo por exemplo, cinco reVistas,

dirigidas a certo público, a revista principal, sendo

lida por cercaàe 66% do público total coberto pelas

cinco, cada revista adicional trará um núrn~ro cada

vez menor de novos leitores.

Assirn, por exemplo, a segunda revista po-

derá acrescentar mais 20% dos leitores não cobertos /

pela anterior, a terceira 7%, a ouarta 4% e a quinta

39,~.

Em termos de custo, isto significa c:rue a

cada leitor novo a mais coberto pela auinta revista,

custa 18 vezes mais caro (ad~itindo-se i~ualdade nos

preços de veiculaçã.o) do que os leitores da priJ"'leira.

Significa, também, cue as rir í.me í ras duas revistas co-

brem 86~ do mercado a 47% do custo de veiculação das

cinco revistas e, portanto, as três restantes acres-

centaram somente 14% de novos leitores a um custo de

53% do total. Assim, numa situação onde há uma aran
-' -

de superposição de leitura entre revistas, é Mais con

veniente investir os recursos destinados à propaganda

num número pequeno de veículos, enfatizando a freouê~

cia e utilizando espaços grandes, do que utilizar mui

tas revistas com poucas inserções em cada uma e / ou



88 -

espaços pequenos.

Além destas considerações técnicas, devem

ser lembradas, também, as vantagens comerciais da con

centração da verba de propaqanda em poucos veículos,

pois esta é uma forma de se consequir descontos adi-

cionais no preço de veiculação da campanha.

4.3.5. O Uso das Cores

Conforme foi visto, em função dos leitores

aos auais se destinam, os anúncios nas RCC tendem a

ser, e:rngeral, mais "racionais" em suas mensagens do

que os anúncios em revistas de interesse geral. Por

isto, existem anunciantes no Brasil aue acreditam aue

não vale a pena utilizar anúncios a cores nestas re-

vistas, pois a cor não acrescentaria nada à mensagem.

r.. este respeito, cabem os seguintes comen-

tários:

a) Um estudo efetuado pela ABP (7) em 40 RCC obteve

um índice de leitura 25% mais elevado para anúncio

a duas cores (para um acréscimo de preço de 16%)em

relação aos anúncios em preto e branco. O índice

de leitura para o anúncio a quatro cores foi 77%

mais elevado do que para os anúncios em preto e

branco (contra um preço em média 60% mais alto).
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b) Conforme já foi discutido, a compra de bens indus-

triais, apesar de ser mais racional do que a de

bens de consumo, não deixa de ter urna componente /

subjetiva e portanto, irracional importante, prin-

cipalmente quando o produto a ser comprado é pouco

diferenciado em relação a seus concorrentes. As-

sim, a cor, em virtude do impacto e da imagem pos!

tiva que produz junto ao leitor, é um fator impor-

tante e a decisão de usá-la ou não é muito mais /

função da estratégia global da campanha e da verba

disponível do que do tipo de revista.

c) As cores, muitas vezes, sao de grande utilidade p~

ra destacar características do produto ou aqueles

aspectos das mensagens de maior relevância. Além

disto, utilizadas em gráficos, mapas, esquemas, /

etc., facilitam a compreensão de matérias comple -

xas .

. d) Principalmente no Brasil, tanto por economia como

pelo fato da matéria redacional não exigir cores,

as RCC tendem a ser em preto e branco. Assim, o

anúncio a cores se destaca dentro da revista, pro-

duzindo um índice de leitura (quantidade de leito-

res que vêem ou lêem o anúncio/número total de lei

tores) bem mais elevado do que um anúncio equiva -

lente em preto e branco.
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4.3.6. Propaganda Institucional

o fato do público leitor das RCC ser rela-

tivarnente bem conhecido, facilita sobremaneira a org~

nização das campanhas institucionais nestas revistas.

'Conhecendo-se as expectativas e os objeti-

vos dos leitores através de pesquisas, em função dos

dados fornecidos pelas próprias revistas, ou ainda ba

seados simplesmente no perfil destes leitores, podem-

se ressaltar aquelas qualidades do anunciante que vão

de encontro a estas expectativas.

Além disto, percebendo-se em algum grupo

de leitores uma imagem negativa da companhia por pro-

blemas especIficos, como por exemplo entrega, contro-

le de qualidade, etc., uma vez sanados, pode-se orga-

nizar uma campanha tratando especificamente destes /

problemas.

4.3.7. Propaganda de Produto

Jügumas vezes, existe em certos anuncian-

tes, a tendência de basear suas campanhas exclusiva -

mente na propaganda institucional. Principalmente /

quando as companhias são grandes e diversificadas, ..e
muito mais fácil e econômico cobrir todos os mercados

com uma única campanha, do que efetuar uma campanha

para cada produto ou linha de produtos.
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Embora os anúncios institucionais sejam de

grande valor nas RCC, deve-se lembrar que, conforme /

foi dito anteriormente, o leitor busca nos anúncios

uma complementação às informações redacionais. As-

sim, quanto mais informações puderem ser fornecidas

sobre produtos, processos ou serviços específicos que

auxiliem o leitor profissionalmente, maior será o ín-

dice de leitura conseguido pelos anúncios.

A propaganda de pródutos, além de divulgar·

as informações pertinentes e desempenhar sua função

de venda, ainda presta um servico ao leitor, projetan
.oI -_

do urna imagem favorável da companhia que a patrocina.

4.4. As Revistas de Circulação Controlada Industriais

(RCCI)

Dentre as revistas de circulação controla-

da, iremos no presente trabalho, analisar aquelas aue

especificamente são dirigidas aos indivíduos que exer -

cem funções dentro. das indústrias (RCCI). Estas revis-

tas desempenham um papel importante na propaganda de

bens industriais e dentro das RCC representam o grupo

mais vasto.

De acordo com o relatório anual da Ameri-

can Business Press (ABP) de 1972, de um total de 2.335

RCC existentes nos EUA neste ano, 1.113 ou 47,7% eram /

dirigidas às indústrias com 27.646.260 exemplares dis-
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tribuidos. Estas revistas, em 1971, tiveram uma receita

de US$ 440.944.790 advinda da veiculação de propaganda,

o que representa 54,2% das verbas destinadas ã propaga~

da em RCC neste ano. No Brasil, conforme estimativas

da Editora Abril, as RCC em 1972, faturaram Cr$

Cr$ 28.000.000,00.

A propaganda nestas revistas é fundamen -

talmente de bens industriais e, por outro lado, amai

or parte da verba de propaganda de bens industriais é
destinada a estas revistas.

4.4.1. Classificacão' das ReCI

Assim como os bens industriais, as ReCI po

dem ser classificadas em função do conjunto (L) de

seus leitores segundo duas variáveis:

a) os setores industriais a que pertencem seus leito

res.

b) os cargos que seus leitores ocupam.

Conforme a primeira variável (a), uma re-

vista pode ser classificada conforme sua horizontali-

dade setorial, ou seja, conforme o número de setores

industriais abrangiJ10 por seus leitores. De acordo

com esta classificação, uma RCCI será tanto mais seto-

rl'al:mentehorizontal quantomai's setores ela cobr;f.:re
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tanto mais vertical quanto menos setores ela cobrir.

Assim como para a classificação dos bens

industriais, os setores considerados são aaueles as-

sinalados por dois dígitos no SIC (Standard Indus-

trial Classification) .

A segunda variãvel leva a classificar as

RCCI conforme a função de seus leitores.

Assim, podemos definir horizontalidade fun

cional de uma revista pelo número de conjunto de car-

~os relevantes (CCR) dentro de urnamesma empresa oue

ela cobrir. Quanto mais cargos, mais funcionalmente

horizontal ela será.

Assim como para os bens industriais, as re

vistas tambéM ~odem ser posicioneuas objetivamente I

dentre de um espaço constituído pelas variáveis hori-

zontalidade setorial e funcional assinalados em eixos

ortogonais:



Funcionalmente
Verticai~
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Quadro de Posicionamento para Revistas

IV

Setorialrnente
(setores) Horizontais

24

R3l R32 R32 R33 I

16
R2l R22 R22 R23

3 6 9

R2l R22 R22 R23
Funci

, Horiz

8

Rll R12 R12 R13 11

onalrnen
ontais

Setorialmente
Vertici'I.ic:;

PiC"ura 3

~ssa analoqia na classificação das ReeI e

dos BIs adnuire grande import~nci~ no estabelecimento

da veiculação mais adeauacla !,ara uma campanha de de -

terminac.o 12.1.

4.4.2. As ReeI corno VeIculos ~e Propagan~a de B.ls.(8)

o pGblico leitor das ReeI coincide com boa

parte do mercado de B.ls.
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o máximo rendimento de uma RCCI como veícu

lo de propaganda de um B.I.ocorre quando todo o seu

público leitor representa um segmento importante do

mercado do produto. Pois não interessa ao anunciante

atingir leitores que não integra~ seu mercado pote!!,

cã a l .

A . . "'. .-SS1ffi,em pr1nC1p10, uma revista sera mais

e~~ciente como veículo para determinado produto ~uan-

do:

a) Ambos ocuparem posições próximas nos auadros de '00

SI cionamento (figuras 2 e 3);

b) Os setores e cargos relevantes cobertos pela revis

ta são aoueles que efetivamente interessam ao pro-

duto.

Portanto, o melhor veículo para a publici-

dade de um produto qualquer Piljl será uma revista
R" 1'" •• d t b t11Jl' once 11 e o numero ~e se ores co er os por am-

hos e jl' o número de conjuntos de cargos relevantes,

desde que os setores e os conjuntos de cargos coinci-

damo

Por exemplo, UM !,roduto cujo mercado con -

centra-se no setor de indústria eletrônica e os CCR

que constituem suas unc são os de gerentes de produ-

ção/técnico, será melhor servido por uma revista que
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atinja estes e somente estes setores e CCRs.

Ocupando lugares próximos no auadro de po-

sicionamento, se os setores e cargos atingidos coinci

dem COM aqueles que se deseja atingir para o produto,

todos os compradores do produto serão atingidos e so-

mente eles.

A exigência de aue haja coincidência dos

setores e cos cargos relevantes, leva à introdução de

urna variável quali.tativa na presente análise. Uma

RCCI somente poderá ser considerada para um estudo de

veiculação numa campanha publicitária, se se souber /

"quantos" setores e cargos ela cobre e "auais" são es

tes setores e cargos.

Da mesma maneira, para se estabelecer urna

campanha publicitária para um B.I., deve-se saber nao

só "auantos" setores industriais constituem o seu mer

caso potencial e "auantos" conjuntos de cargos inter-

ferem na decisão de suas compras corno também "auais"

setores e "auais" Cargos.

Para se analisar e comparar estas variá-

veis Qualitativas dos B.ls. e ReCI, utilizam-se as ma

trizes Rsc e Psc descritas a seguir.
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c mercado industrial é representado por
uma matriz (Psc) onde as linhas correspondem aos seto
res industriais, numerados de acordo com os primeiros
2 dIgitos do SIC. As colunas correspondern aos conju~
tos de cargos relevantes, colocados na seguinte ordem:

1 - Direção Administrativa, Financeira, etc.
2 - Direção Harketing, Vendas, Comercial, Compras, etc.
3 - Direção Produção/Técnica, etc.
4 - Gerência Administrativa, etc.
5 - Gerência Marketing, etc.
6 - Gerência Produção/Técnica, etc.
7 - Operacional Administrativo, etc.
8 - Operacional Harketing,. etc.
9 - Operacional produção/TécniCo, etc.

Para um determinado produto, assinala - se
nesta matriz, os elementos Psc, que correspondem aos
setore$ potencialmente interessantes e aos conjuntos
de cargos relevantes dentro destes setores:
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Em outra folha, prepara-se uma matriz de
mesma estrutura R (onde R=revista, s=setor e c=car-sc
go), na qual assinalam-se os setores e cargos atingi-

dos pelas ReeI.

Pela comparaçao de ambas as matrizes, ob -
tem-se auais ReeI cobrem o mercado potencial do prod~

to considerado. Se o produto for do tipo P .. , podell~l -
rio ocorrer as seguintes situaç5es:

a) Existe Ri . que cobre satisfatoriamente os secrrnen
lJl

tos ciomercado potencial de Pi . crue se desejam ~
lJ1

tingir. Neste caso deve-se escolher a revista /

Ri . e concentrar nela a verba de publicidade pa-
lJ1

ra o produto, em funçio das consideraç5es feitas a
té o presente (vide em particular itens 4.3.4. e

4.4.2.) .

b) Nio existe R. . que cobre satisfatoriamente os
l1J1

segmentos do mercado potencial de P i . J' que se de-- II 1
sejam atingir. Neste caso deveremos escolher um
conjunto de revistas Ri . que proporcionem a co -

kJ(1

bertura total do mercado que se deseja atingir,tal

que:

e q=l

sendo nem os menores valores para esta cobertura.
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Em outras palavras, se o mercado.oue se de

seja atingir pode ser coberto, ppr exemplo, com:

a) Duas revistas R' . e Ri . ou12J2 . 3J 3

b) Três revistas R' . e Ri . e i6j614J4 5J5
tais i2 + 13 il i4 + i5 + i6 - ilque - e - e

j2 + j3 jl j4 + j5 + j6 - jl- e -

A opçao a) deve ser a preferida pois, pri~

cipalnente no Brasil, o custo do espaço puhlicitário

Dor 1.000 leitores oualificados atinoidos nela•• •.• _' .1.
ReeI

tende a ser inversamente proporcional à t í racem e -a
verticalidade (tanto setorial quanto funcional) das

revistas.

Para exemplificar Melhor:

Suponha-se a preparaçao d~ um plano de veiculação em

ReeI para um produto do tipo P32 (Quadrante I -figura

2) •

Suponha-se que para cobrir o mercado deste produto /

dispomos das seguintes alternativas:

a) Uma revista R32 (Quadrante I)

b) Uma revista R22 e uma Rll (Quadrante III)

c) Uma revista R33 (Quadrante I)

d) Três revistasRll BIBLIDTEca IIRll. BOEDECIE
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e) Uma revista R21 e umaRll (Quadrante III)

A solução mais econômica é a a).

Se ela não fosse possível, a solucão e) se

ria a melhor, depois a c), depois a b) e por fim, a

d) •

A b) é melhor do que a d) porque inclui m~

nos revistas. A c) é melhor do que a b) pelo mesmo

motivo. A e) é possivelmente melhor do que a d) pelo

fato da soma dos índices das revistas se aproximar

mais dos índices do produto (i=2+1=3 e j=1+1=2), o

que significa uma menor dispersão de leitores. Ou se

ja, enquanto todos os leitores na hipótese e) sao

compradores do produto, a hipótese c) inclui entre os

conjuntos de cargos relevantes atingidos pela revista,

leitores que não interferem no processo de compra do

produto. Evidentemente, se a alternativa c) custar -

menos do que a e), então ela deverá ser escolhida.

Esta hipótese, entretanto, é pouco provável.

Um modelo de decisão de escolha de RCCI co

mo veículos, sintetizando o processo descrito até o

presente, é apresentado no anexo 4.

-Para facilitar a compreensao do processo

descrito aci~a, não foi incluída a variável adequação
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da mensagem ao conteúdo editorial da revista.

Em princípio, quanto mais uma RCCI for es-

pecífica, para um determinado grupo de leitores, mais

adequado será seu conteúdo editorial aos interesses /

de leitura do grupo. Se o grupo se interessar pelo

produto a ser anunciado, é de se esperar que a mensa-

gem veiculada para este grupo esteja também adequada

aos seus interesses e provavelmente ao conteúdo edito

rial da revista.

Se este não for o caso, é nreferível esco-

lher-se (se existir) outra revista ou grupo de revis-

tas para atingir este grupo.

Uma análise ulterior da adequação editori-

al pode ser encontrada no anexo 5.



- 103 -

NOTAS

(1) Relatório da ABP - American Business Press, para

seus associados, sob o tItulo: "The case for Spreads"

- 1972.

(2) Relatório da ABP - "The case for Repeats" - 1972.

(3) Relatório da ABP - "The case for Continuity"-1972.

(4) Ibidem.

("5) Ibidem.

( 6) Ibidem.

(7) Relatório da ABP - "The case for Color" - 1972.

(8) As considerações apresentadas nesta secção são fru-

to da experiência do autor.
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CAP!TULO V

AS RCCIs NO BRASIL

5.1. Apresentação ('I)

A primeira RCCI a aparecer no Brasil foi a

revista Engenharia em 1941. Era o órgão oficial do In~

tituto de Engenharia de são Paulo. ~ urna revista típi-

carnente"apriorística", pois ela nasceu em função de seu

universo de leitores, os engenheiros. ~ também um exem

pIo típico de revista tipo R3l (Quadrante IV), ou seja,

setorialmente horizontal e funcionalmente vertical, pois

atinge em todos os setores industriais, os indivíduos /

nos cargos de execução da área de produção/técnica e a-

queles engenheiros que ocupam cargos nos níveis de ge-

rentes e diretores das áreas de produção. Esta revista

apresenta uma certa dispersão, em função de ter uma

grande circulação na área de construção civil. Sua ti-

ragem é de cerca de 32.000 exemplares e circula em todo

o país.

A primeira RCCI brasileira com caracterís-
..ticas comerciais so apareceu em 1961. Foi O Dirigente

Industrial. Ela visa atingir os altos executivos das

indústrias, principalmente aqueles ligados à produção.
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Assim, apesar de ter leitores secundários (de segunda
mão) em outros cargos, ela circula principalmente em 3
conjuntos de cargos relevantes: Diretores Administrati-
vos, de Produção e Gerentes/Supervisores de Produção,e~
bora tenha uma circulação relevante também em outros /
CCR. ~ uma revista do tipo R32• Possui 28.000 leito-
res primários e tem distribuição nacional.

Ela é uma revista cujos leitores foram de-
finidos a posteriori, em função do tItulo.

Em 1961 também apareceu O Mundo Elétrico.
Esta é uma revista técnica de.eletricidade, que visa a-
tingir especificamente os elementos técnicos e de produ- -
ção no setor de Eletro-eletrônica. ~, portanto, uma r~
vista Rll' ou seja, setorial efunc~onalmente vertical.

Assim como o Dirigente Industrial, ela tem
um público leitor definido "a posteriori"G Isto faz /
com que, dentro de seu setor industrial especIfico - na
área técnica -, ela deve ter uma circulação mais exaus-
tiva do que a revista Engenharia, por exemplo, pois não
só os engenheiros, como todas as pessoas de nIvel uni -
versitário nesta área podem obter a revista. Ela é en-
viada a cerca de 12.000 leitores e tem distribuição na-

cional.

Transporte Moderno surgiu em 1963. Em fun
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-çao da amplitude dos assuntos que aborda, que vao desde
o transporte marítimo até o transporte interno, o seu
público leitor é bastante heterogêneo e ela circula nas
mais diferentes áreas. ~ tipicamente, uma revista R33
e sua classificação na matriz R só foi possívelsc

.-apos

uma análise de sua lista de assinantes. Recentemente,
seus editores passaram a fazê-la circular com cadernos
"setoriais", ou seja, a revista, hoje em dia, é consti-
tuída de um caderno IIbase" sobre transporte externo, d.!,
rigido a toda a sua lista de assinantes, e dois cader-
nos dirigidos cada um a uma parte da lista: um sobre /
transporte interno, dirigido a uma parte da lista e~ ou
tro sobre equipamentos de terraplanagern, distribuído so
mente às grandes construtoras.

Assim, temos hoje, a rigor, três revistas
tratando de transporte, fazendo parte de uma mesma re-

vista.

Apesar do assunto ser bastante genérico, a
circulação de TM concentra-se a alguns áreas.

Primeiro temos as transportadoras e aque-
las empresas que, em função de suas atividades, possuem
grandes· f~otas de veículos motorizados. Em segu~do lu
gar, temos os departamentos de produção das grandes in-
dústrias, preocupados com os problemas de armazenamento,
expedição e transporte interno. E, por fim, as grandes
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construtoras usuárias de equipamento de terraplanagem.

Dentro do primeiro setor mencionado, a re-

vista atinge, geralmente, todos os cargos, sendo, como

já dissemos, seu caderno base do tipo R33. O caderno /

de Transporte Interno , que é o aue maior interesse a-

presenta para o segundo grupo, é do tipo R32' ou seja,

atinge indústrias em todos os setores de atividades,mas

principalmente nos cargos referentes à produção. O ter

ceiro· setor é aquele no qual circula o caderno de equi-

pamentos de terraplanagem, que é tipicamente R13, ou se

ja, dentro das empreiteiras ele é lido por todos os car

gos relevantes.

A seguir, surgiram o Engenheiro Moderno /

(1964) e IFA-Engenharia (1969), nos moldes da revista

Engenharia, e Química & Derivados (1965), ~1áquinas & Me

tais (1966), Siderurgia (1970), Plásticos & Borracha /

(1971), Eletricidade Moderna (1972); Galvanoplastia /

(1973) e Petróleo & Petroquímica (1972). Todas revis-

tas do tipo "a posteriori".

~ interessante notar-se que, no casO das

revistas "a posteriori" brasileiras, torna-se mais difí

cil sua classificação em função da amplitude dos ternas

abordados. Assim como Transporte Moderno tem classifi

cação diferente para cada um de seus cadernos, outras

revistas também apresentam penetrações diferentes em se
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tores diferentes.

Assim, enquanto Siderurgia é decididamente
uma revista R13, pois vai a um setor definido para to-
dos os cargos relevantes, Eletricidaâe Moderna é do ti-
po R13 se considerarmos os setores atingidos ao nível /
da diretoria, mas R23 se considerarmos todos os setores
atingidos pela revista ao nível operacional. Isto por-
que é uma revista que tem grande circulação nos depart~
mentos de manutenção das empresas, mesmo fora dos seto-
res ligados ã Eletro-Eletrônica ou Construção Pesada.

o mesmo fenômeno acontece com Máauinas &
Metais e Química & Derivados. Assim, convencionou-se /
no presente trabalho que, no caso das revistas brasilei
ras, a classificação proposta nos capítulos anteriores,
será diferente aos setores e cargos que, numa curva do
tipo ABC, representarem 80% da sua circulação. Dentro
deste critério, apresentamos abaixo, uma síntese das ca
racterísticas destas revistas:
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QUADRO III:Características. Principais das RCCIs no Brasil

Conjunto Cober
Ano de Setores de Cargos Circu- tura-

Revista Lança- Tipo Principais Relevantes 1ação Recrio
mento Atingidos Principais na1 -

(* ) (* )

Dirigente 1961 R32 Todos os Dir. Adm. 28.000 nac
Industrial setores in Dir. Prod.

dustriais - Ger. Adm.
Oper.Prod/

Adm.

Engenharia 1940 R31 Idem Dir. prod. 31.500 nac
Ger. Prod.
Oper.Prod.

Tr.Moderno 1963 R33 Idem ao Todos 25.000 nac
Tr"éind R31 acima
Terraplan. R13 Setor de

Terrapl.

Mundo 1961 Rl1 Setores li Oper.Prod/ 14.000 nac
Elétrico gados - -a Tec.

indo ele - Ger. Prod,i
tro-e1etrô Tec.
nica -

E1etric. 1973 R13 Idem ao a- Todos 20.000 nac
Moderna cima +

construção
pesada

Máauinas & 1964 R23 Setores li Todos 22.000 nac
gados à -Metais
inds. Mecâ
nicas e Me
talúrgicas

Química & 1965 R33 Todos os Todos
Derivados setores

que inclu-
am transf.
quím. em
s/processo
de prod.
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Conjunto Cober
Ano de Setores de Cargos Circu- .tura-

Revista Lança- Tipo Principais Relevantes lação RegiQ
mento Atingidos Principais na1

(*) (*)

plásticos 1972 R33 Todos usuã Todos 21.000 nac
& rios e fa=
Embalagens bricantes

de produ-
tos plásti
cos

Siderurgia 1972 R13 Siderurgia Todos nac

Ga1vano- 1972 R13 Usuários Todos 5.000 nac
plastia de galvano

plastia em
s/prbcesf';o~
de produ -
ção. Trata
dores de -
serviço

Petróleo & 1972 R13 Petróleo e Todos 5.000 nac
petroquí- seus deri-
mica vados

O Engenhei 1964 R31 Todos Nível Ope- 12.000 nac
ro Modernõ racional
(indústria d~ produ-

çao
Ger. Prod ..
Dir. Prod.

ITA Enge- 1969 R3l Todos Nível Ope- 15.000 nac
nharia racional

de prod.
Ger. e
Dir. de
Mod.

-
(A) Por principais, entende-se aqueles setores e funções

q~e, numa curva detipo·ABC, recebem 80% da circu1a-
çao.
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Notamos na relação atrás, três grupos dis-
tintos de revistas:

a) Aquelas setoria1mente verticais e funcionalmente h6
rizontais (R13), tais como Siderurgia, Galvanoplas-
tia, Petróleo & PetroquImica, e o caderno de terra-
planagem de Transporte Hoderno.

b) Aquelas setorialmente horizontais e funcionalmente /
\~:?"'!__ l\:

intermediarias (R32), tais como Dirigente Industrial,
Engenharia, caderno de Transporte Interno de Trans -
porte Moderno (Indústria) e Ita Engenharia.

c) Aquelas setoria1mente horizontais e funcionalmente /
-t.2..,t. 'I

-- )t.\1: Itambem (R33 ' Transporte Moderno, Qu mica & Deriva -
dos, Máquinas & Metais, plásticos & Embalagens.

Colocados dentro do quadro de posicionamento objetivo,
temos:
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Posicionamento Objetivo das Principa,is RCCIs no Brasil
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5.2. Classificação

A matriz setor cargo para a~Revistas (Rsc)
permite uma análise qualitativa dos setores e cargos /
que as revistas atingem.

As revistas sao colocadas na matriz em fun
ção de sua circulação que pode ser obtida em geral, di-
retamente de seus editores. A filosofia editorial e do
cumentos como os relatórios do Instituto Verificador de
Circulação também pode ajudar na formação da matriz.
Uma análise mais detalhada das fontes de informações e
dos critérios adotados na montagem desta matriz, encon-

tra-se no capítulo VI.

Na falta da informação dos editores, as re
vistas do tipo "apriorísticas" são mais fáceis de serem
alocadas, pois existindo uma maior definição do público
leitor, torna-se mais fácil prever qual a distribuição
deste pÚblico nas Indústrias. Aquelas do tipo "a pos -
teriori" exigem um estudo mais aprofundado de seu con-
teúdo editorial para tornar possível um levantamento de
todos os seus leitores potenciais.

No anexo 2, tem-se uma matriz RSC montada

com as principais RCCIs brasileiras:

Transporte Moderno
Máquinas & Metais

(T)

(~
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Dirigente Industrial. (DI)
Siderurgia (SI)
Qu!mica & Derivados (Q)

Engenharia (EN)
Eletricidade Moderna (EM)
Mundo Elétrico (M E)
plásticos & Embalagem (PE)
Petróleo & Petroqu!mica CPP)

5.3. Conteúdo Editorial

A figura 5 mostra nitidamente três grupos
de revistas no espaço cartesiano definido pelos eixos
horizontalidade funcional e setorial.

Por outro lado, na matriz Rsc' diversas re
vistas atingem os conjuntos de cargos relevantes da á-
rea de produção, em muitos setores industriais. Assim,
pode acontecer que, para determinado produto, duas ou
mais revistas apresentam condições iguais para serem es
colhidas como veículos para sua companhia. Neste caso,
deverá ter a preferência, aquela cujo conteúdo editori-
al esteja mais de acordo com a mensagem que se deseja /
transmitir.

Su~onhamos, por exemplo, que para uma cam-
panha de um produto destinado ao transporte interno de
materiais, Transporte Moderno e Qu!mica & Derivados (~
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bas do tipo R33) pela matriz Rsc' apresentam as mesmas

condições de cobertura de mercado. Neste caso, deverá

ser preferida Transporte r·10derno(caderno de Transporte

Industrial), pois o assunto da revista é Transporte e o~ ~

leitor será atingido pelo anúncio justamente auando es-

tarã com sua atenção voltada para o problema que o pro-

duto visa solucionar.

Assim, a primeira tarefa do anúncio, que é
a de despertar a atenção do cliente, já estará sendo

parcialmente cumprida pela. revista.

-Nos EUA, as RCCIs em geral, sao muito mais

especializadas do que no Brasil. Por este motivo, nao

há na análise destas revistas, nem a concentração em

grupos que aparece na figura 5 com as revistas nacionais

e nem a superposição na cobertura de setores industriais

ou cargos relevantes que as revistas brasileitas têm.

Por este motivo, nos EUA normalmente o pr~

blema da escolha em função do conteúdo editorial é mais

raro. Existe, entretanto, um outro proble~a: como esco

lher entre revistas concorrentes ~ue apresentam pratic~

mente a mesma cobertura e o mesmo ,tipo de conteúdo edi-

torial.

Neste caso, se também o preço for idêntico,

a decisão deve ser tomada em função de outros elementos
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d1ferene1adores, elmo
. ~adicionais prestados,

~

cobertura geográfica, serviços

etc ••

5.4. Exemplos

A seguir, são apresentados três exemplos

de aplicação dos modelos e dados apresentados acima (v!
de também anexo 2). Como estes exemplos visam ilustrar
a aplicação dos modelos, serão escolhidos casos fictí-
cios com algumas suposições e simplificações de seu mer

cado.

5.4.1. Determinação de "media" para uma campanha de lâm
E.,adasfluorescentes de 60W para aplicação indus-

trial

5.4.1.1. O Produto e seu Mercado

As lâmpadas são compradas teoricamente em
função de sua luminosidade, cor e durabilidade.

As principais influências de compras con -
centram-se nos cargos operacionais das áreas de pr~
dução/técnica. Em função dos baixos preços unitá -
rios e os lotes de compra relativamente pequenos,os
outros conjuntos de cargos não participam em geral

desta decisão.

Em termos setoriais, estas lâmpadas -sao
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usadas e~, praticamente, todas as indústrias. são,
portanto, produtos tipicamente P3l (Quadrante IV).

5.4.1.2. A Escolha do VeIculo

Usando a classificação do SIC e a matriz
de cargos relevantes (Fij), podemos situar o produto
na matriz P (anexo 3) onde o produto está assinalasc
do nos quadros com um L.

Consultando a matriz F. ,notamos que a resc -
vista- Engenharia (En) cobre praticamente 100% do mer
cado deste produto, pois, em cada elemento da matriz
Rsc' onde está situado L r, existe no elemento corres-
pondente da matriz R assinalada En. Note-se quesc
Transporte Moderno cobre 92% do mercado. Entretan-
to, mesmo que sua cobertura também fosse 100%, a es-
colha ainda deveria recair sobre a revista Engenha -
ria, por ser do tipo R3l' portanto, mais ~eletiva ,
e ter uma adequação editorial mais favorável ao pro-
duto.

5.4.2. Determinaçã"9 de "media'"para a campanha de empi -
lhadeiras elét'ricRs para transporte de cargas
até 2 toneladas

5.4.2.1. O Produto e seu Mercado

A escolha deste produto é feito basicarnen-



- 118 -

te em função de suas caracterIsticas técnicas, dur~
bilidade, custo operacional e valor do investimento.

Em se tratando de uma análise técnico/eco-
nômica, a influência de compra concentra-se nos car
gos de produção/técnicos em todos os níveis: opera-
cional de gerência e de direção. Este tipo de pro-
duto é utilizado em praticamente todos os setores /

industriais.

5.4.2.2. A Escolha do VeIculo

Situando-se o produto na matriz Psc (anexo
3) .(elementos assinalados com E) e comparando-se a
matriz resultante com Rsc (anexo 2), notamos que /.
tanto a revista Engenharia quanto Transporte Moder-
no cobrem praticamente 100% do mercado deste produ-

to.

Transporte Moderno, como já foi mencionado,
tem um caderno especial sobre transporte interno /
que somente circula na área de produção/técnica,se!!
do, portanto, uma revista do tipo R3l (quadrante
VI). Engenharia também é do tipo R31 e o produto é

P3l·

Neste caso, o caderno sobre transporte in-
terno de Transporte Moderno deverá ser escolhido co
mo veiculo, em função de uma melhor adequação de
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leitura.

5.4.3. Determinação de "r1edia" para Transistores de Si-
licio de Baixa Potência

5.4.3.1. O Produto e seu Mercado

Este produto é usado basicamente por fabr~
cantes de produtos eletrônicos em geral. Geralmen-
te é compra~o em grandes lotes, razão pela qual, na
decisão de compra, além de suas características téc
nicas, são fundamentais suas condições de preço'e a
garantia de um fornecimento contínuo. Por estes mo
tivos, as influências de compras espalham-se por to
dos os cargos relevantes. ~,portanto, um produto

do tipo R13.

5.4.3.2. A Escolha do Veiculo

Na matriz P ,ele está situado nos elemensc
tos assinalados com TS.

A única revista aue cobre 100% de seu mer-
cado ê Eletricidade Moderna.
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5.5. As RCCIs e seus Leitore~

Nos itens anteriores, foi discutida a rela-
-çao entre as RCCIs e seus anunciantes, mais precisamen-

.-te, como e que uma RCCI pode servir a seus anunciantes
e corno é que estes devem escolher as RCCIs para veicu -
lar suas campanhas publicitárias.

Agora será analisado como uma RCCI é rece-
bida e lida por seus leitores. Esta análise servirá de
instrumento para a elaboração de sugestões referentes /
..as mensagens.

Em 1971, as RCCIs no Brasil, eram vistas /
com certa desconfiança por parte das agências de publi-
cidade. Estas, por não serem leitores típicos de nenhu
ma delas, não estavam de um modo geral, acreditando que
alguém pudesse ler revistas aparentemente tão maçantes
especialmente considerando que estas 'revistas nao eram
compradas, mas sim enviadas gratuitamente.

Diante desta situação, a Editora Abril, em
conjunto com alguns elementos da "media" das grandes a-
gências de são Paulo, elaborou um roteiro de pesquisas
que foi apresentado ã firma LPM Levantamentos e Pesqui-
sas de Marketing Ltda., de são Paulo, para que esta o
completasse e executasse a pesquisa.
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Esta pesquisa foi orientada no sentido de
avaliar:

- Distribuição das RCCIs nas empresas receptoras

- Interesse despertado pela leitora das RCCIs

- Hábitos de Leitura

_ Imagem das revistas da Editora Abril e de suas concor
rentes

- Preferência pelas revistas e por tipos de artigos

_ Expectativas em relação a uma assinatura anual

- Qualificação dos -recebedores das revistas.

Dada sua extensão e o escopo do presente
trabalho, serão analisados aqui somente os dados refe -
rentes ao interesse e hábitos de leitura.

5.5.1. Método
Por serem as revistas mais antigas e com /

uma imagem já firmada junto a seus leitores, foram e,!
colhidas as revistas Máquinas & Metais, Qu!mica, & De-
rivados e Transporte Moderno.

Fol,utilizada a técnica de entrevistas pes
soais, mediante o emprego de questionário pré-estrut~
rado. As partes referentes à distribuição das revis
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tas, interesse de leitura e hábitos de leitura foram

aferidas por meio de perguntas diretas específicas.

A preferência dos leitores pelas revistas e pelo tipo

de artigo foi aquilatada pela técnica da soma constan

te.

A análise dos resultados adotou o critério
-de 95% de certeza para avaliar as diferenças entre me

dias e porcentagens.

Os resultados foram computados por cidade:

são Paulo e Rio de Janeiro; Setor de empresa: Admi -

nistração, Harketing e Técnico (produção) e por Nível

Hierá~quico: Direção, Supervisão, Operacional.

A amostragem foi realizada por sorteio sis

temático a partir das listas de leitores das três re-

vistas. A amostra apresentou a seguinte composição:

QUADRO IV: Composição da Amostra na Pesauisa

sobre leitura de RCCIs

Revista ' - de EntrevistadosNumero

são Paulo R. Janeiro TOTAL

Máquinas & Metais 101 18 119

Química & Derivados 84 25 109

Transporte Hoderno 76 31 107

TOTAL 261 74 335
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AS ENTREVISTAS

As entrevistas foram baseadas num questio

nário apresentado pessoalmente. Após um pré teste, o

roteiro apresentou-se corno segue:

Bom dia/Boa tarde. Eu trabalho na LPM, Instituto de

Pesquisa de Mercado. Estou fazendo urna pesquisa so-

bre revistas e gostaria de conversar um pouco com o'

Sr.

1. Quais as revistas que o Sr. costuma ler, ainda que

de vez em quando?

2. O Sr. lê revistas estrangeiras?

SIM NÃO (Salte para a per-
gunta 3)

2a. Quais?

3. O Sr. poderia indicar, nesta lista, qual ou quais

as revistas que o Sr. recebe gratuitamente para

ler, mesmo que seja por intermédio da Companhia?

(cartão 1)

3a. Qual ou quais as revistas que o Sr. pessoalme~
',I
~e assina? (cartio 1)

3b. Qual ou quais o Sr. pessoalmente compra por nú
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mero, ainda que de vez em quando? (cartão 1)

3c. Qual ou quais o Sr. lê, ainda que de vez em
quando? (cartão 1)

Recebe Assina Compra Lê

Banas
Máq. & Metais
Marketing
Exame
Dir. Industrial
Qutm. & Derivades

Escritório Atual
Eng. Moderno
Transp. Moderno
Com. Exterior
Dir. Construtor
O Empreiteiro
visão
Engenharia
Constr. em S.Paulo (RJ)
Veja
Siderurgia
Ita - Engenharia
Mundo Elétrico
Preços e Obras
plásticos e Borracha
plásticos em Revista
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4. (Só para as revistas que recebe) Qual ou quais des
tas revistas o Sr. recebe em seu·próprio nome, di-
retamenteda Editora?

Recebe Não Recebe
Nominalmente Nominalmente

5. (Para as revistas que recebe em geral) Com que fre
qu~ncia o Sr. recebe a revista ..•••. ? (Cartão· II)

Todos os Quase todos De vez em
números os números quando Raramente

6. (Para as revistas aue ·recebe) Aqui o Sr. tem uma
lista de frases aue exprimem o interesse de algu -
mas pessoas pelas revistas técnicas em geral.
Qual a frase que mais se aproxima do seu interesse
pela revista •....•.. ? (Cartão III)

1. Eu não leio a revista, auando recebo jogo no li-
xo sem ver. (salte p/pergunta lOb.)

-2. Eu nao leio a revista, recebo e passo adiante
sem ver. (salte p/pergunta 9)

3. Eu apenas folheio a revista, mas nao leio.

4. Eu folheio e só leio um artigo ou outro, dos aue

me interessam mais.

5. Eu folheio e leio todos os artigos que estão /
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mais ligados ao meu ramo de atividade.

6. Eu leio a revista toda, com exceçao de alguns /

assuntos mais distantes do meu ramo de ativida-

de.

7. Eu leio a revista de ponta a ponta.

6a. (Só para as revistas Que deu notas 3, 4, 5, 6,

e 7, na pergunta anterior) Com que frequência

o Sr. costuma folhear a revista ..•...•• ?
(Cartão 11)

Todos os Quase todos De vez em

números ..os numeros Quanto Raramente

7. (Só para as revistas que deu notas 3, 4, 5, 6 e 7

ha pergunta 6) Onde o Sr. costuma ler/folhear a re

vista .••....• : O Sr. lê no escritório, fora do

escritório, ou em ambos os lugares?

No Escritório Fora

7a. Onde?

8. (Revistas que deu notas 3, 4, 5, 6 e 7 na pergunta

6) Qual destas revistas o Sr. dispensa mais terpo

para ler? E em segundo luqar? E em terceiro? E

depois? E depois?
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9. (Só para as revistas que deu notas 2, 3, 4, 5, 6
e 7, na pergunta 6) O Sr. costuma fazer circular
a revista ..••..•. , depois de tê-la visto?

Circula Não Circula

9a. (Para as revistas que deu notas .2, 3, 4, 5, 6

e 7, na pergunta 6) Além do Sr., em média, /
quantas pessoas costumam ler o seu exemplar

de •••••••• ?

N9 de Pessoas

10. (Para as revistas que deu notas 2, 3, 4, 5, 6 e 7

na pergunta 6) Depois de ver/ler a revista ••••••
o Sr. costuma levá-la para casa ou a deixa no es-

critório?

Leva para casa Deixa no escritório

10a. (Para as revistas que deu notas 2, 3, 4, 5,
6 e 7, na pergunta 6) O Sr. costuma colecio-
nar os números da revista •.•.•••• ? O Sr.
coleciona todos os números ou. apenas alguns?

Coleciona
Todos

Coleciona
Alguns

Não
Coleciona
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o questioná.rio apresentou também diversas
outras perguntas referentes a temas que não interesj
samao presente trabalho.

Os resultados relevantes estão apresentados

a seguir.

5.5.2. Os Resultados (2')

Pergunta n9 1 - Que revistas o Sr. lê, ainda que de
vez em quando?

Quadro V: ..Respostas a Pergunta n9 1 Totais

a} RCCI (*)

Lista de Leitores de
Revistas Mencionadas

M M Q D T M

Máquinas & Metais 66% 20% 22%
QuImica & Derivados 19% 70% 12%
Transporte Moderno 21% 13% 73%
Dirigente Industrial 37% 28% 23%
Engenheiro r.1oderno 18% 9% 14%
Engenharia 10% 5% 8%
Mundo Elétrico 8% 3% 3%
plásticos & Embalagem 8% 17% 4%

b) Outras (*)
visão 28% 21% 37%
Veja 19% 28% 27%
Manchete 31% 37% 46%
Cruzeiro 24% 26% 26%
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(*) A pesquisa original inclui inúmeras outras revis-
tas, acima foram tomados somente aquéles dados que se
referem às RCCls (existentes na época) e que interes-
sam às análises que serão efetuadas posteriormente.

Se as respostas forem agrupadas por atua-
çao dentro da'empresa, teremos os seguintes resulta -
dos:

Quadro VI: Respostas ã pergunta n9 1 por área funcio
na1. (vide página 130)- .-

Por níveis hierárquicos, temos:

Quadro VII: Respostasã pergunta n9 1 por níveis
Hierárquicos. (vide página 131)



Quadro VI: Respostas ã Pergunta n9 1 por área.Funcional

a) RCCI

Leitores de MM Leitores de QD Leitores de TM
R e v i s t a Mark TecI TeciAdm. Adm. r-1ark Adm. Hark Teci

(*) Prod prod Prod
Máquinas & Metais 49% 9 83% 15% 5% 22% 16% 4% 33%

...~
Qu!mica & Derivados 12% 5 22% 58% 15% 78% 4% 5% 15%
Transporte Moderno 15% 7 20% 9% 7% 13% 67% 17% 77%
Dirigente Industrial 46% 7 31% 30% 5% 28% 16% 6% 30%
Engenheiro Moderno 15% 4 19% 9% - 13% 7% 2% 25%
.Engenharia 7% 1 14% 6% - 6% 4% 1% 15%
Mundo Elétrico 7% - 12% - - - - - 5%
plásticos & Embalagem 7% 2 - 9% 4% 20% 4% 1% 3%

b) Outras

Visão 37% 8% 17% ,33% 6% 17% 42% 10% 27%
Veja 22% 7 12% 24% 3% 30% 36% 7% 15%
Manchete 34% 11 20% 30% 11% 35% 40% 15% 40%
Cruzeiro 32% 6 17% 27% 8% 20% 24% 8% 23%

BASE 4 19 59 33 22 54 45 22 40

I--"
W
o



Quadro VII: Respostasã Pergunta n9 1 por Nível Hierárquico

a) RCCI

Leitores de MM Leitores de QD Leitores de TM
R e v i s t a GerI GerI GerI Ooer

Dir. Sup. Oper Dir. Sup. Oper Dir. Sup. (**r

Máquinas & Metais 48% 70% 72% 80% 27% 19% 16% 18% 10
Química & Derivados 16% 25% 33% 80% 67% 64% 6% 10% 6
Transporte Moderno 19% 19% 27% 13% 12% 13% 68% 78% 19
Dirigente Industrial 42% 39% 29% 30% 31% 21% 23% 20% 8
Engenheiro Moderno 16% 18% 19% 10% 10% 8% 10% 12% 6

Engenharia 6% 12% 10% 7% 2% 5% 10% 2% 5
Mundo Elétrico 6% 5% 7% 3% 2% 2% - 4% 1

P.I. e Embalagem 10% 7% 3% 7% 21% 18% - 8% -

b) Outras

visão 35% 25% 27% 20% 26% 21% 39% 41% 8

Veja 23% 19% 17% 20% 21% 33% 23% 29% 8
.'

Manchete 23% 35% 33% 37% 29% 46% 48% 47% 11

Cruzeiro 16% 33% 17% 33% 19% 27% 29% 27% 6

BASE 31 57 31 30 42 37 31 49 27

•....
w•....
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Quadro VI: Observações:

(*) Números Absolutos: Da área de Harketing, a amos -

tra continha somente 19 leitores de MM, 22 leitores

de QD e 22 de TM. Por esta razão, esta coluna ~ontem

números absolutos e não percentagens, que, para estes

valores estariam for~ dos intervalos de confiança /

pré-estabelecidos.

Quadro VII: Observações:

(**) O número de leitores nível operacional da revis-

ta TM incluídos na amostra foi só de 27, razão pela

qual apareceM na coluna em números absolutos por ser

a amostra considerada pequena em função dos interva-

los de confiança pré-estabelecidos.
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Pergunta n9 2: O Sr. lª revistas estrangeiras?

SIM NÃO

Quadro VIII:
...Respostas a perqunta n9 2: Totais

L e i t o r e s d e
Resposta

H ~,1 Q D T M

Sim 52% 51% 49%

Não 48% 49% 51%
c

Pergunta n9 2a: Quais?
Foram citadas cerca de 40 títulos de RCCls

estrangeiras por grupo de leitores (leitores de HM

QD e TM), nenhuma delas entretanto, é lida por mais

de 4% dos entrevistados.

Ouanto às revistas de interesse geral, a

única a sobressair foi a revista "Time", lida por 13%

dos entrevistados.

Pergunta n9 3: O Sr. poderia indicar nesta lista,qual

ou quais revistas o Sr. recebe gratuitamente para ler,

mesmo que seja por intermédio da Companhia?

3a. Qual ou quais as revistas que o Sr. pessoalmente

assina?
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3b. Qual ou quais o Sr. pessoalmente compra por núme-
ro, ainda que de vez em quando?

3c. Qual ou quais lê ainda que de vez em quando?

Quadro IX: Respostas às perquntas n9s 3, 3a, 3b e
3c: Totais. (vide páerina 135)

A pergunta que maior interesse apresenta
para a análise é a n9 3, razão pela qual, no quadro
X, serão apresentadas as respostas classificadas con
forme a área funcional e o nível hierárquico dos en-
trevistados. (vide página 136 - ouaô ro X) •



Quadro IX: Respostas às perguntas n9s 3, 3a, 3b e 3c: Totais

a) RCCI

-recebe assina compra lê

R e v i s t a leitores de leitores de leitores de leitores de

MM Q D T H t-1 M Q D T M Mr.1 Q D T M M M Q D T M

Máquinas & Metais 93% 37% 30% - - - - - - 91% 33% -
Tr. Moderno 36% 27% 97% - - - - - - - 29% 87%
Dir. Industrial 56% 47% 36% - - - - - - 58% 51% 38%
Quím. Derivados 34% 94% 21% - - - - - - 36% 91% 21%
Eng9 Moderno 20% 7% 24% - - - - - - 27% 18% 31%
Engenharia 17% 7% 13% - - - - - - 22% 9% 16%
Mundo Elétrico 19% 13% 4% - - - - - - 19% 8% 2%
Pl. Embalagem 18% 20% 7% - - - - - - 21% 28% 7%

b) Outras

visão 18% 7% 17% 10% 9% 13% 21% 20% 24% 47% 39% 55%
Veja 8% 10% 9% 3% 4% 5% 27% 34% 37% 35% 44% 48% I-'

W
U1



Quadro X: Respostas ã Pergunta n9 3, conforme ~rea Funcional

a) RCCI

v- i s tasR e Mark Teci Mark Teci Mark Teci
Adm. (*) Prod Adm. (*) Prod Adm. (*) prod

Máquinas & Metais 88% 16 100% 27% 10 29% 24% 6 37%
Qu!mica & Derivados 39% 9 27% 85% 22 98% 20% 7 17%

Transpo~te Moderno 46% 8 27% 33% 10 17% 98% 21 97%

Dirigente Industrial 68% 11 47% 61% 10 41% 31% 13 30%

Engenheiro Moderno 20% 5 19% 6% 3 22% 27% 3 27%

Engenharia 12% 6 15% 6% O 9% 9% 2 20%

Mundo Elétrico 20% 2 22% 9% 3 4% 4% O 5%

P1ást. & Embalagem 20% 6 14% 18% 9 24% 9% 2 5%

b) Outras

visão 22% 5 15% 1 9% 18% 2 20%

Veja 12% 5 9% 2 4% 13% 1 17%

BASE 41 19 33 22 54 45 22 40%

(*) Números Absolutos.



Quadro XI: Respostas à Pergunta n9 3, conforme Nível Hierárquico

a) RCCI

leitores de MM leitores de QD leitores de TM
R e v i s tas Geri Geri GeriDir. Oper Dir. Opere Dir. OperSup. Sup. Sup.

Máquinas & Metais 81% 96% 100% 37% 40% 19% 23% 31% 35%
Química & Derivados 45% 33% 26% 97% 90% 100% 16% 20% 28%
Transporte Moderno 48% 28% 38% 27% 29% 25% 100% 96% ],00%
Dirigente Industrial 71% 56% 41* 47% 62% 36% 42% 33% 35%
Engenheiro Moderno i6% 19% 26% 7% 21% 15% 23% 18% 35%
Engenharia 10% 18% 22% 7% 7% 3% 13% 6% 24%
Mundo Elétrico 16% 18% 26% 13% 7% 3% O 6% 3%
P1ást. & Embalagem 19% '23% 10% 20% 24% 36% O 16% O

b) Outras

Visão 23% 18% 13% 7% 14% 8% 23% 16% 10%
Veja 10% 7% 6% 10% 5% 8% 16% 6% 8%

BASE 31 57 31 30 42 37 31 49 30
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Pergunta n9 4: Qual ou quais destas revistas o Sr. re

cebe em seu próprio nome diretamente da Editora?

Revistas recebidas nominalmente em mais de 50% dos ca

sos.

a) Leitores de MM:

Miquinas & Metais

Dirigente Industrial

Química & Derivados

Transporte Moderno

Engenharia

visão

Veja

b) Leitores de QD:
Química & Derivados

Engenheiro Moderno

plisticos & Embalagem

c) Leitores de TM:

Transporte Moderno

Máauinas & Metais

Engenheiro Moderno

As revistas nao mencionadas acima são recebidas nomi-

nalmente em menos de 5% dos casos.
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Pergunta n9 5: Com que frequência o Sr. recebe a re-

vista •••••••. ?

Quadro XII:
_.

Respostas a Pergunta n9 5

leitores de

Resposta M H Q D T t-1

recebem MH recebem QD recebem TM

Todos .•. 77% 83% 77%os numeros

Quase todos os n9s 12% 9% 17%

De vez em auando 7% 8% 5%

Raramente- 4% - 1%

BASE 111 103 104

Pergunta n9 6: Aqui o Sr. tem uma lista de frases que
exprimem o interesse de algumas pessoas pelas RCCI em
geral. Qual a frase que mais se aproxima do seu inte
resse pela revista .••.••.. ?

1. Não leio a revista, quando recebo, jogo no lixo /
sem ver.

2. Eu não leio a revista, recebo e passo add anbe sem
ver.

3. Apenas folheio a revista mas não leio.

4. Folheio e só leio um ou outro artigo, dos que me
interessam mais.
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Quadro XIII: Respostas ã Pergunta n9 6

-
R R e v i ts ae

s Mundo Máquinas Química Transp. Dir. In- Engenha- Eng9 Plást. &
p Elétrico & Metais & Deriv. Moderno dustrial' ria Moderno Embalagem
o
s leit. de 1eit. de leit. de leit. de leit. de leit. de leit. de leit. de
t
a MM QD TM MM QD TM MM QD Tf.~MM QD TM MM QD TM MM QD TM MM QD Tf.~MM QD TM

n9 * * * % % % % % * % % % % % % * * * * * * * '* *
"7 4 O O 8 6 9 5 10 2 7 3 14 9 8 3 O 1 3 O 1 2 1 3 1

6 5 1 O 14 11 13 7 25 4 12 3 17 16 21 21 2 2 1 3 3 6 3 5 O

5 5 1 1 41 20 50 24 30 9 39 30 30 37 25 30 10 3 2 10 6 7 3 8 4
4 5 4 2 34 51 25 37 28 7 35 44 34 37 42 35 7 O 7 9 6 10 13 11 3

---

3 1 2 1 2 6 O 20 6 O 5 17 1 1 2 5 O O 1 2 1 O 1 1 O

2 2 O O O 6 O 7 1 O 2 3 2 O 2 O 1 O O O O 1 1 O O

1 1 O O O O 3 O O 1 O O 2 O O 6 O O O O O O O O O

BASE 23 8 4 nr 35 32 41 ])'323 43 30104 41 52 39 20 6 14 24 17 26 22 28 8

* Os números desta coluna sao números absolutas de respondentes, dado ã pequena dimensão
da amostra.



.•.Quadro XIV: Respostas a Pergunta n9 7

R R e v i s t a
~
s Mundo Máquinas Química Transp. Dir. In- Engenha- Eng9 Plást. &
p Elétrico & Metais & Deriv. Moderno dustrial ria Moderno Embalagem
o
s leito de leito de leito de leito de leito de leito de leito de leito de
t
a MM QD TM W1 QD TM MM QD TM MM QD Tf\1 MJ,1 QD TM Ml·1 QD TH W1 QD TM MM QD Tt.1

n9 * * * % % % % % * % * % % % % * * * * * * * * *

1 11 6 2 43 67 48 45 54 10 40 17 48 42 68 42 7 4 5 12 13 12 9 13 3

2 4 O O 24 15 13 29 22 5 24 4 24 25 12 19 7 O 4 7 O 5 6 O 8

3 5 2 2 33 18 39 26 23 7 36 8 27 33 20 38 5 2 5 5 4 7 6 7 5

4 O O O O O O O 1 O O O 1 O O O O O O O O O O O O

BASE 20 8 4 no 33 31 38 102 22 42 29 1000 67 51 37 19 6 14 24 17 24 21 28 8

* Os números desta coluna são'números absolutos de respondentes, em função da pequena
dimensão da amostra.
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Pergunta n9 8: A qual destas revistas o Sr. dispensa

mais tempo para ler? E em segundo lugar? E em ter-

ceiro? E depois? E depois?

Para comparar as revistas em função do tem

po que cada leitor lhes dispensa, os entrevistados fo

ram solicitados a ordenar as revistas em função do /

tempo de leitura a elas dispensado. A frequênciaob-

tida foi ponderada pela colocação de cada revista,da~

do-se ao 19 lugar o valor 1, ao 29 o valor 2, e as-

sim por diante. Assim, quanto menos for o valor mé -

dio atribuído a cada revista, maior será seu tempo de

leitura. Nota-se que estas medidas representam urna

ordenação das revistas em função do interesse desper-

tado.

Quadro XV: Respostas ã Perqunta n9 8

Pergunta n9 9: O Sr. costuma fazer circular a revista

••••..•• , depois de tê-la visto?

Quadro XVI: -Respostas a Pergunta n9 9

Circula 1

Não Circula 2



Quadro XV: Respostas ã Pergunta n9 8

c 1 e i1 t o r e s d e
a

s M M Q D T M
s

i revista média revista média revista médiaf.

19 lugar Máq. Metais 2,329 Qu{m. Derivados 2,084 Transp. Moderno 2,680

29 lugar Dir. Industrial 3,046 Plást.Embalagem 2,804 Dir. Industrial 3,066

39 lugar Qu{m. Derivados 3,803 Dir. Industrial 2,892 t-!áq.Metais 3,138

49 lugar Eilg. Moderno 3,905 Máq. Metais 4,274 Eng. Moderno 3,160

59 lugar Transp. Moderno 4,115 Eng. Moderno 4,625 Engenharia 3,846

69 lugar Engenharia 5,267 Transp. Moderno 4,672 Qu{m. Derivados 4,381



c:

Quadro XVI: .•.Respostas a Pergunta n9 9

R
e R e v i s t a
s Mundo Hãquinas Qu!mica Transp. Dir. In- Engenha- Eng9 P1ást. &
p Elétrico & Metais & Deriv. Hoderno dustria1 ria Mode r-no Embalagemo

s 1eit. de 1eit. de 1eit. de 1eit. de 1eit. de 1eit. de 1eit. de 1eit. de
t
a

Mr1 QD TM HM QD TM MM QD TM MM QD TM MM QD Tr.1 r1r1 ()D Tr.1 MM OI) Tr.! MM QD TM
n9

~ ~ ~ % % % % % % % %* * * * * * * * * * * * *

1 10 5 3 65 74 68 63 67 15 63 67 77 70 69 73 12 4 9 15 11 17 16 19 8

2 12 3 1 35 26 32 37 33 7 37 33 22 30 31 27 8 2 5 9 6 8 6 9 O
.-

BASE 22 8 4 liO 35 31 41103 22 43 30 102 67 52 37 20 6 14 24 17 25 22 28 8

* Números Absolutos.



pergunta 9a.: Além do Sr., quantas pessoas
ler seu exemplar de .•••.•"•?

Quadro XVII: Respostas à Perqunta n9 9a.
(vide página 147)

Leitores de ~áo. Metais ••.•.• 1
Leitores de Quím. Derivados 2
Leitores de Transp. Moderno 3

- 146 -

costumam



Quadro XVII: Respostas ã Pergunta n9 9a.

R Número de Leitores Revista *es por
Po

St Mundo Máquinas Química Transp. Dir. Jn- Engenha- Eng9 P1ást. &a
n9 Elétrico & Metais & Deriv. Moderno dustria1 ria Moderno Embalagem

..

1 2,0 3,9 3,7 4,7 4,3 - 3,9 4,1

2 - 4,0 3,7 3,5 4,7 - - 3,5

3 - 5,5 3,6 5,1 4,3 - 4,7 -

* Foram transcritas somente as médias calculadas para revistas que foram mencionadas por
20 ou mais leitores.
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Observacão: Estas respostas devem ser analisadas com
cautela, pois é difícil alguém estimar com precisão,
quantos leitores urna revista tem. Assim, pode-se a-
firmar que, de um modo geral, as RCCIs devem ter en-
tre três e quatro leitores por exemplar.

Pergunta nl.?10: Depois de ver/ler a revista ••••••• I

o Sr. costuma levá-la para casa ou deixa no escritó-

rio?

Quadro XVIII: Respostas ã Pergunta n9 10
(vide pãçina 149)

Deixa no Escritório ........ 1

2Leva para Casa .............

Pergunta n9_l0a.: O Sr. costuma colecionar os números
da revista ••...•.. ? O Sr. coleciona todos os núrne-

ros ou apenas alguns?

Quadro XIX: Respostas ã Pergunta nl.?lOa.
(vide ~~0ina 150)

Coleciona todos os números 1
Coleciona alguns números 2
Não Coleciona ............ 3



Quadro XVIII:· Respostas à Pergunta nQ 10

R R e v i s t a
e
s Mundo Háquinas Química Transp. Dir. In- Enqenha- EngQ Plást.&
P Elétrico & Metais & Deriv. Moderno dustrial ria Hoderno Embalagem
o
s léit. de leito de leito de leite de leito de leito de leito de leito de
t
a MM QD TM r1M. QD TM HM QD Tr1 H1'1 QD TM 1'1M QD TM Ml1 0D TM MM QD TH MM QD Tt-1

nQ
* * * % % % % % * % % % % % % * * * * * * * * *

1 16 7 2 63 74 71 71 59 14 70 70 62 69 75 62 14 4 8 18 15 17 15 13 5

2 6 1 2 37 26 29 29 41 8 30 30 36 31 25 38 6 2 6 6 2 8 7 15 3

BASE 22 8 4 110 35 31 41103 22 43 30 102 67 52 37 20 6 14 24 17 25 22 28 8

* Números Absolutos.



Quadro XIX: Respostas ã Peraunta nQ 10a.

----

R R e v i s t a
e
s Hundo r~áquinas Química Transp. Dir. In- Engenha- EngQ Plást. &

p Elétrico & Hetais & Deriv. r-'loderno dustrial ria .r-1oderno Embalagem
o
s leito de leito de leito de leito de leito de leito de lle~t. de Le Lt; , de
t <_.- -- ------ ~-_._-_._----

a HM QD TM HM OD TH HH QD Tt! f''lH OD TM ~"r1 0D T!ft.t"J1 OD Tr-~ ~1t" nD Tr,~ r,1J1~ OD TM
nQ * * * % % % % % * % % % % % % * * * * * * * * *-- ··------r--
1 13 4 4 36 40 45 29 55 ·8 26 27 42 33 44 30 5 -1 4 I 6 10 11 7 16 5

2 1, O O 12 3 13 10 8 5 7 7 20 10 4 16 3 O O 1 O 4 1 1 1

3 8 4 4 52 57 42 61 37 9 65 66 38 57 52 54 12 2 10 17 7 10 4 11 2

BASE 22 8 8 no 35 31 41 103 22 43 30 102 67 52 37 20 6 14 24 17 25 22 28 8

* Números Absolutos. f-'
U1
o
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5~5.3. Análise dos Resultados (3) .

5.5.3.1. Distribuição das Revistas

As respostas à pergunta número 3, revelam

a existência de algumas falhas na distribuição /

das revistas pesquisadaso

Assim, à pergunta "O Sr. poderia indicar

nesta lista qual ou quais revistas o Sr. recebe

gratuitamente" , '.100% dos leitores de MM, OD e TM

deveriam ter respondido MM, QD e TM, respectiva -

mente. Entretanto, 93% dos leitores de MM meneio

naram MM, 94% dos leitores de QD mencionaram QD e

97% dos leitores de TM mencionaram TM.

Estes resultados revelam que nem todos os

nomes existentes na listados editores destas re-

vistas são atendidos. Estas falhas devem-se a 2

con j un t.os de fat·ores:

a. Fatores externos às empresas recebedoras às /

quais pertencem os leitores: correio e falhas

de organização na distribuição das revistas e

b. Fatores internos às empresas recebedoras: fa-

lhas no sistema de distribuição interno, mudan-

ça de cargo ou de endereço dos leitores.
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A pesquisa não revelou nenhuma correlação
entre estas falhas e o nível hierárquico dos rece
bedores nem sua área de atuação na empresa, corno
mostra o detalhamento das respostas à pergunta n9
3 segundo estas variáveis (vide Quadros X e XI) •

Ainda com relação à ~istribuição, existem
falhas intermitentes corno aquelas indicadas pelas
respostas ã pergunta n9 5, onde 11% dos leitores
de MM, 8% dos leitores de QD e 6% dos leitores de
TM (que declararam receber as revistas) responde-
ram que as recebem de vez em quando ou raramente
(vide Quadro XII). Estas falhas costumam ser im-
putadas pelos editores ao correio.

o importante a considerar nestes dados é
que ao preparar um plano de "m~dia" utilizando es
tas RCCls, deve-se dar um desconto no total da /
circulação de 5 a 10% de revistas não distribuí.-
das. E considerando-se que a Editora destas pu-
blicações é a maior e mais conhecida editora no
país e que os métodos utilizados por seus concor-
rentes são semelhantes, é prudente adotar-se este
critério para planos que envolvam qualquer ReCI
publicada no Brasil.
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5.5.3.2. Superposição de revistas

Pela análise das respostas à pergunta n9 3
nota-se que existe uma superposição na distribui-
ção das revistas MM, QD e TM, mais acentuada nos
grupos de nível hierárquico mais elevado e nas á-
reas administrativas das empresas.

Este resultado é esperado, pois, quanto
maior o nível e quanto mais administrativa a fun
ção, menor a especialização e, portanto, maior a
necessidade de '~formações referentes a diferentes

setores industriais.

~ nestes níveis e áreas que estas revistas
têm também maior superposição com o D.I., enquan-
to que com as revistas de engenharia a superposi-
ção é maior nos níveis médios e operacionais e
nas áreas técnicas.

5.5.3.3. Revistas Estrangeiras

Embora cerca de 50% dos entrevistados te-
nha respondido que lê revistas estrangeiras, ne-
nhuma delas (exceto o TIME) apresenta um. índice /
significativo de leitura para que possa servir de
alternativa às revistas nacionais num plano de
"media" (vide Quadro VIII) •
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5.5.3.4. Léitores por Exemplar

Conforme foi observado na apresentação das
respostas à pergunta n9 9, pode-se afirmar que de
um modo geral, as RCCls devem ter entre 3 e 4 lei
tores por exemplar. Este número é um pouco supe-
rior ao das revistas de interesse geral, que varia
de 2,5 a 3,5 (vide os estudos anuais publicados /
pela Marplan) •

o efeito disto, em termos de propaganda no
Brasil, é tema de debates entre editores e .•.agen-

cias de publicidade.

De um lado as RCCls, principalmente aque -
las "a posteriori" tendem a ~er, pela especialida. -
de de seu conteúdo, "auto-seletivas", ou seja, s2
mente as pessoas reàlmente interessadas nos temas
abordados (e portanto, na propaganda inserida)
leêm estas revistas.

Por outro lado, uma das principais vanta -
gens que as RCCls apresentam a seus anunciantes é

justamente a de apresentarem um perfil de leito-
res conhecido e constante. Assim, se foram leva-
dos em consideração os leitores secundários,ou s~
ja, aqueles que leêm a revista mas não a recebem
diretamente da editora e portanto, não a solicita
ram, o anunciante não saberá exatamente a quem
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estará dirigindo seu anúncio.

A atitude mais usual entre as agências e

anunciantes entrevistados é a de que os leitores

secundários devem ser considerados como um benef!

cio extra que as revistas oferecem a seus anunci-

antes, não devem, entretanto, ser computados no

plano de "media".

5.5.3.5. Interesse de Leitura

o objetivo básico da pesauisa foi medir o

interesse de leitura das RCCIs.

Para tanto, foram apresentadas perguntas

objetivas e diretas, como as de nQ 6 e nQ 1, e

outras indiretas e de interpretação mais subjeti-

va, como as de n9 10 e n9 lOa.

As respostas à pergunta n9 6 (vide quadro

XIII) indicam que pata HM, QD e TM, mais de 93%
dos leitores primários*, ou seja, aqueles leito-

res que estão incluídos nas respectivas listas de

de assinantes, pelo menos folheiam-nas e leêrn um

ou outro artigo de seu interesse. Os dados obti-

* entende-se por leitor primáriO, aquele aue rece
be a revista em seu nomeie secundário, o que re-
cebe a revista através do leitor primário.
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dos para as outras revistas, apesar de não terem
sido pesquisados seus leitores específicos, faz
supor que estes resultados possam ser considera -
dos válidos também para elas.~

Para confirmar este grau de interesse, po-
de-se analisar as respostas à pergunta n9 1, com-
parando-as com as da pergunta n9 3.

1\ pergunta n9 1: "Que revista o Sr. lê,ai!!,

da que de vez em quando?",

66% dos leitores •• ! de M..M lembraram-se deprimarios

MM;

70% dos leitores primários de QD lembraram-se de

QD;

73% dos leitores primários de TM lembraram-se de

TM. (vide Quadro V) •

De todos os entrevistados, todos homens /
com mais de 20 anos, de boa escolaridade ,e alta

renda (a pesquisa revelou que no ano de 1971,mais
de 70% ganhava acima de Cr$ 4.400,00),

29% deles lembrou-se de visão;

24% lembrou-se de Veja;

35% lembrou-se de r.1anchete;
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26% lembrou-se de Cruzeiro ..

Por outro lado, nas respostas à pergunta

3c: (Quadro IX) "O Sr. poderia indicar neste car-

t~o qual ou quais revistas o Sr. l~, ainda que de

vez em quando?"

47% indicou Vis~Oi e

42% indicou Veja.

Em outras palavras, 61% dos leitores efeti

vos de visão e 57% dos de Veja lembrou-se destas

revistas ao responder à pergunta n9 1, proporcio-

nalmente menos do que para as RCCIs. Muito pro-

vavelmente, o mesmo deverá ocorrer com o conteúdo

destas revistas, tanto editorial quanto publicitã

rio.

Note-se que as revistas Veja e Vis~o sao /

semanal e quinzenal, respectivamente (r1anchete e

Cruzeiro também são seManais), enquanto oue as

RCCIs pesquisadas s~o todas mensais. Assim, as

revistas de interesse geral tem maior chance de

serem lidas em função da maior freguência de exp~

siç~o ao público.

Estes dados, aliados às respostas à pergu~

ta n9 10 (Quadro XIII), que indicam uma tendência
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relativamente grande em colecionar as RCCIs, mos-

tram que aparentemente o interesse dos leitores

por estas revistas é maior do que pelas de interes

se geral e, portanto, a propaganda em suas pági-

nas deveria surtir maior efeito, quando se visa

atingir estes elementos.

As respostas à pergunta lOa. (Quadro XIX):

"O Sr. costuma colecionar os números da revista

•••••••• ?" revelam crue 48% dos leitores de r'1M

63% dos leitores de QO e 62% dos leitores de TM

colecionam todos ou alguns números das revistas /

MM, QO e Tr1, respectivamente.

-As respostas referentes as outras revistas

também indicam que uma elevada porcentagem delas

são colecionadas. Entretanto, não se sabe auan -

tos dos respondentes são leitores primários e,

portanto, não se pode comparar estes resultados

com aqueles obtidos para MM, QO e TM.

A quantidade relativamente grande de leito

res que colecionam as revistas tendem a reforçar

a hipótese de que existé um razoável interesse p~

la leitura das mesmas.

Em principio, ninguém se daria ao trabalho

de colecioná-las se não estivesse convencido de
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sua utilidade.

5.5.3.6. Comentários Finais

Pelos resultados da pesquisa acima, sobres
saem algumas peculiaridades das RCCls nacionais.

a) ~: O maior interesse de leitura dentre os
sinantes específicos desta revista, concentra p. se
nas áreas de produção/técnicas e nos níveis de g~
rência e operacional (vide Quadros V, VI e VII).
Dentre as revistas pesquisadas, é a que maior su-
perposição apresenta com o D.I. e as revistas de
engenharia, sendo que com o DI, a superposição é
maior nas áreas administrativas e nos níveis de

direção (vide Quadros IX, X, e XI) .

b) ~: Esta revista também revelou um maior inte-
resse nas áreas de produção/técnicas, entretanto,
o nível hierárquico que mais se sobressaiu em ter
mos de interesse foi o de direção.

Note-se que neste nível, a mençao espontâ-
nea de MM também foi grande. A maior superposi -
çao de QD também é com o DI, principalmente nas
áreas administrativas e no nível de gerência/su -

pervisão.
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c) TM: Apesar de que dentre os leitores desta re-
vista os mais interessados também concentram-se /
nas 'áreas de produção/técnica, os leitores da
área administrativa também revelaram um alto grau
de interesse, comparável com aqueles da área de
produção, contrariamente ao que sucedeu com MM.

Assim como os leitores de QD, os de TM na
área de Harketing revelaram baixo grau de intere~
se pelas revistas. O nível hierárquico que mais,
mencionou a revista foi o de gerência/supervisão.
Dentre as revistas pesquisadas, é a que menos su-
perposição apresenta. com o DI. Esta ,superposição
ocorre em maior grau na área administrativa e no
nível de direção.

d) O DI: Apesar de não haver pesauisa sobre a 1is-- '" -
ta de assinantes desta revista, existe na amostra
um grande nümero de leitores primários desta re -
vista (vide respostas à pergunta 3: 56% dos leito
res de MM, 47% dos de 00 e 36% dos de TH.). A su-
perposição desta revista com as outras 3 pesquis~
das, apesar de concentrar-se no nível de direto-
ria e na área âdministrativa, dá-se em !ndices /
su~preendentemente elevados também nos níveis /
mais baixos.

A julgar pelas respostas à pergunta n9 3,0
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número de leitores primários desta revista no ní-
vel operacional é inesp~rado para uma revista que
em princípio, destina-se à direção: 41% dos leito
res de MM, 36% dos de QD e 35% dos de TM no nível
operacional recebem a revista (vide Quadro X) •
Entretanto, apesar desta aparente falha em sua
distribuição, as respostas à pergunta n9 6 e n9 1
indicam que a revista apresenta interesse a seus
leitores em todos os níveis, tanto quanto as ou-
tras três. Isto faz supor que, apesar do objeti-
vo da revista ser de comunicar-se com o nível de
direção, o conteúdo editorial da mesma é suficien
temente amplo para ahranger a leitura de elernen -
tos em outros níveis hierárquicos.

e) Outras Revistas: De um modo geral, a particip~
ção das outras revistas na amostra não foi sufici
entemente grande para permitir uma análise mais

aprofundada. Entretanto, sendo que suas circula-
ções (excetuando-se a de O ME) são da mesma ordem
de grandeza das ou+z as r (~1M; OD e TM entre 22 e
25.000, DI em torno de 28.000, PE 18.000, Engenha. -
ria 31.000, Engenheiro Moderno 19.000), o fato da
superposição ser mais baixa (menos de 20%) indica
que os seus leitores são bem mais específicos.

Ainda assim, nos níveis operacionais, MM e
TM principalmente, apresentam uma certa superposi
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-çao com as revistas de engenharia: 26% dos leito-
res de MM neste nível recebe E.Moderno e 22% rece
be Engenharia. Ainda neste nível, 35% dos leito-
res de TM recebe E.Hoderno e 24% Engenharia.

Fato curioso é o número relativamente alto
de leitores na área administrativa que recebe o
Engenheiro Moderno: 20% dos leitores de W-1 e 27%

dos leitores de TM.

Isto pode ser devido ao grande número de
engenheiros trabalhando fora da área de produção.
A superposição entre MM, QD e TM é mais acentuada
no nível de direção e na área administrativa, mas
também existe nos demais níveis e áreas. Isto in
dica que apesar de cada urna destas revistas ser
dirigida a alguns setores industriais específicos,
na realidade elas acabam entrando em maior ou me-
nor grau, em todos os setores. Assim, MM por e-
xemplo, circula nos departamentos de manutenção /
(a nível operacional e de gerência principalmen -
te) de praticamente todos os setores industriais.
o mesmo acontece com TM nos departamentos de

transporte.

-,Portanto, a pesquisa revela que as princi-
pais RCCls brasileiras não têm leitores tão bem
.delimitados como seria de se esperar, embora de-
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sempenhem suas funções de veículos satisfatoria -
mente, pois a grande maioria (mais de 90%) pelo /
menos folheia a revista e lê alguns artigos de
maior interesse, recebendo, portanto, a mensagem
publicitária.

Diante destes resultados, serão apresenta-
dos a seguir, alguns comentários referentes aos
critérios utilizados na construção de modelo in -
troduzido neste capítulo e às limitações ao seu /
uso.
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NOTAS

1) Os dados apresentados nesta secção foram fornecidos

pelo$ próprios editores.

(2) Os quadros apresentando os resultados da pesquisa

foram adaptados pelo autor às necessidades do pre

sente trabalho.

(3) As análises dos resultados refletem as opiniões do

autor, já que a pesquisa, em função de·seus objeti-

vos, analisou os resultados sob ângulo diferente.



- 165 -

CAPtTULO VI

o MODELO DE ESCOLHA DAS RCCls BRASILEIRAS
PARA VEtCULOS DE PROPAGANDA

E AS LIMITAÇOES A SUA OPERACIONALIZAÇlo

No capítulo anterior, foram apresentadas
as principais RCCls brasileiras com seus objetivos e ca
racterísticas mais amplas. Em função destas caracter.ísti
cas, as revistas foram classificadas segundo a matriz Rij
e posicionadas na figura 2. Em seguida, elas foram clas-
sificadas segundo a matriz RsC (anexo 2)ea partir destas
classificações foi elaborado o modelo em diagrama de blo-
co~ para a seleção das RCCls corno ve!culos de propaganda
para B.ls. (anexo 4). Depois disto, foi apresentada uma
pesquisa de campo visando medir o interesse destas revis-
tas por parte de seus leitores •. Os resultados desta pes-
quisa revelam, entretanto, uma superposição tal entre as
principais RCCls brasileiras que impõe algumas limitações
ã operacionalização do modelo apresentado.

Inicialmente, será efetuada uma análise m!
is detalhada de como o modelo deve ser elaborado. Abaixo,
é apresentado um fluxograma do processo lógico para a
classificação das revistas na utilização do modelo do
anexo 4.



Figura 6: Fluxograma do Processo Lógico para a Classificação das RCCls

I inIcio I
.. ~Analise con+erído

Editorial das Revistas

Relatórios Escolha os setoresdo IVC' ~ ~que constituem 80%
~ ..- ) da circulaçãos~
r '--./ ,...--------1.,. gundo critério

tiDo ABC
consulte
QS

editores

S I C

~

Reagrupe estes
setores conforme

5 I C

classifique segundo Ri1

posicione

Escolha as funções Pesouisa
que constit~em 80% •.•.. ~ L P .M
da circulaçao se- ~
gundo critério~ ~

tipo ABC

Reagrupe as fun-
ções em conjuntos

de cargos
relevantes

classifique segundo Rse

•

I f i m I

relatórios I
- do IVC J

~

consulte
os

editores



- 167 -

Note-se que os ~ados para a classificação
das revistas são obtidos a partir de três fontes:

- Os relatórios do Instituto Veri ficador de Circulação
(IVC) i

- A consulta aos editores: e

- A pesquisa efetuada pela LPM.

Conforme será visto no decorrer do capítu-
lo, os relatórios do IVC não têm um critério homogêneo na
apresentação dos dados que devem, em alguns casos, ser
complementados com consultas aos editores.

A pesquisa da LPM para algumas revistas p~
de contribuir para complementar informações das outras /
fontes. A seguir, serão classificadas as principais RCCls
brasileiras, utilizando-se os dados existentes. Esta /
classificação servirá para indicar os problemas que se a-
presentam na tarefa e sua ação limitativa sobre o modelo.

6.1. Classificação das RCCls segundo a matriz~:

A matriz Rij foi definida no capítulo lI.
Cada elemento desta matriz representa um tipo de revis-
ta onde i=1,2,3 indica o númE!!rode setores industriais
cobertos pela revista e j=1,2,3, o número de conjuntos
de cargos relevantes.



- 168 -

Arbitrariamente, atribui-se i=l para O"a 8
setores atingidos. Escolheu-se j=l para 1 a 3 conjun-
tos de cargos relevantes, j=2 para 4 a 6 conjuntos e
j=3 para 7 a 9 conjuntos.

No capItulo v, as revistas brasileiras fo
ram classificadas segundo Ri' com base nos setores e

. J
cargos que, em uma curva do tipo ABC, representam pelo
menos 80% de sua circulação. Na ocasião, não foram a-
presentados os critérios que levaram a tal classifica -
ção para não se perder a linha de raciocInio seguida.

6.1.1. O Dirigente Industrial (DI)

Conforme a informação do editor ao IVC, n9
2343 do 19 trimestre de 1972, esta revista possuia
uma circulação de 28.208 exemplares, com cobertura na
cional. Sua distribuição está assim dividida:

a) por cargos:

cargos
número de
exemplares

P~oprietários e s5cios 934

Presidentes, Vice-Presidentes, Direto-
res, Superintendentes, Diretores e
Gerentes Gerais 4.398

3.176Diretores de Departamentos
Diretores TécniCOS, Diretores Industri

ais, Diretores Comerciais 2.076
Assistentes TesoureirOs, Diretores As-
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sistentes 34
6.577Gerentes ou Chefes de Departamentos

Gerentes Técnicos, Gerentes Industria-
is, Gerentes Comerciais

Conselheiros de Administração

503
29

887Assistentes de Diretores e Presidentes
Engenheiros, Economistas, Advogados,

Consultores 157

Outros Executivos
-Sub-gerentes, sub-chefes de secçao, As

sistentes Técnicos, Engenheiros,etc. 8.405
321Compradores

Membros de Escolas Industriais 172

Procuradores, Inspetores Gerais, .et c , 336

Pelos dados apresentados acima, nota-se /
que a classificação por conjunto de cargos relevantes
não é fácil. Uma tentativa pode ser efetuada da se-
guinte maneira:

Nível Hierárquico:

a) S5cios Proprietários, Presidentes e
Diretores (nível de Diretoria) 11..584 (41%)

b) Gerentes, Chefes de Departamentos e
Assistentes da Diretoria (nível
de Gerência/Supervisão)

c) Operacional (nível operacional)

7.143 (26%)
9.234

Com este critério, a revista abrangeria os
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três nIveis hierárquicos, embora possa existir a dúvi
da se os sub-gerentes e sub-chefes devam ser classif~
cados no nIvel operacional ou de gerentes e supervis2
res. Por falta de ulteriores dados na relação acima,
estão incluIdos no nIveloperacional.

lrea de Atuação:

a) Administrativa

Presidentes, Diretores Gerais e Ge-
rentes Gerais, Tesoureiros, As
sistentes e Diretores Assisten -
tes

Gerentes, Chefes de Departamentos
Assistentes de Presidentes, Assis -

tentes de Diretoria
Procuradores, Inspetores Gerais,etc
Conselheiros

b) Produção/Técnica

Diretores Técnicos, Diretores Indus
triais, Diretores Comerciais

Gerentes Técnicos, Gerentes Indus -
triais, Gerentes Comerciais

Consultores Técnicos (Advogados) ,
Engenheiros, Consultores, etc.

Out;ros

c) Marketing

Compradores

5.366

6.577

887

336

29

2.076

503

157

?

321
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Diretores Comerciais ?
Gerentes Comerciais ?
Outros ?

O-

Segundo a declaração dos editores,Ab IVC;
o DI é "uma revista de administração, produtividade ,
equipamentos e processos. ~ enviada aos respo~sáveis
pela produção na indústria nacional, como: presiden -
tes diretores, chefes de fábricas, engenheiros e téc-
nicos". Ou seja, o enfoque da revista é nitidamente
para a área de produção e que é confirmado por seu /
conteúdo editorial. Portanto, podemos considerar os
elementos ligados ao Marketing uma minoria dentro do
conjunto de leitores. Além disto, podemos considerar
que no nIvel operacional a ênfase esteja nos elemen -
tos ligados à produção.

Uma classificação em termos de conjuntos

de cargos relevantes, portanto, seria:

Ge;rência/supervisão admfnistrativa (i!!
c1uindo assistentes da presidência,
e diretoria)

Operações produção/Técnicas
Operações Administrativas
Direção Técnica/Produção

7.464

5.366

4.617

3.693

1.869

Diretoria Administrativa

23.009
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.OB5.: Foi admitido, pelas razões expostas anteriorme~
te, que 50% do nível operacional estivesse ligado
produção, 40% ã administração e 10% a marketing.
Admitiu-se também que 10% dos diretores técnicos in-

..
a

dustriais e comerciais fossem comerciais. Note-se qu~
variações de até 100% nestas percentagens não irão aI
terar de maneira significativa a análise.

Assim, pelo exposto, o DI é uma revista /
que, com 5 conjuntos de cargos relevantes, atinge ma-
is de 80% de sua circulação sendo portanto, j=2.

Como por·definição ela é dirigida a toda a
indústria nacional deve-ise ter i=3. Isto é confi·rma-
do pelo relatório do IVC onde·se tem a seguinte circu
lação dividida por ramos industriais:

Discriminação dos Ramos

Ramos
número de
Exemplares

Maquinaria (exceto elétrica)
Produtos Químicos
Metalúrgica
Alimentação
Maquinaria e Material Elétrico

2.589
2.375
2.276

Texti1

2.201
2.191
1.808
1.728

Automobilismo

Produtos de Metal 1.660
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BeLida

1.197
833

733

672
713

607
607
542
544
454
427

3.859

Produtos de Vidros, Porcelanas ê Pedras
Serviços de Utilidade Pública
Eletrônica
Vestuário
Móveis
Papel e Papelão
Madeira
Editorial e Gráficas
plásticos
Transporte (exceto rodoviário)

Outros

Assim, com 19 ramos industriais, o DI co-
bre mais de 80% de sua circulação, sendo, portanto, /
i=3. Donde o DI é uma revista do tipo R32, ou seja,
setoria1mente horizontal e funcionalmente intermediã-

ria.

6.1.2. Máquinas & Hetais (MM)

Seguindo o mesmo critério adotado para o
DI, tem-se para MM:

Discriminação dos cargos segundo o IVC (inform~ção j~
rada do editor do 19 trimestre de 1972).
Circulação total 21.692 exemplares.
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Diretores 8.132
Presidente, Superintendente, Indus-
trial, Vice Presidente, Geral, Pro-
dução, Sócio Técnico, Assistente Ge
rente

Supervisores 6.920

Vendas, Assistente P1anejamento,Con
tro1e de Qualidade, Fábrica Manute~-
ção, Produção, r1ecânico,
Engenharia, Geral

Compras,

Gerentes 3.807
Produção, Industrial, Sócio, Geral,
Fábrica, Compras, Hanutenção Comer-
cial

Engenheiros e Técnicos não englobados
nos cargos acima 2.294

Desta forma, não existem dados nas informa
ções do IVC para uma classificação da revista segundo
os conjuntos de cargos relevantes. Entretanto, como
a intenção do editor é atingir todos os interessados
no assunto mecânica,e metalurgia (é uma revista a pos
teriori) supoe-se que tanto as áreas técnicas como as
administrativas e mercadológicas sejam atingidas, ra-
zão pela qual esta revista deve ser classificada como
j=3. Esta suposição reflete a experiencia do própr"io
autor, que, durante três anos, dirigiu o grupo de re-
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vistas à qual MM pertence.

No que tange à divisão por ramos de ativi-
dade, o relatório do rvc é apresentado como segue:

Discriminação dos Ramos

número de
exemplares

Metalúrgicas
Automobilismo, Construção, Ferramen
tas, Mecânica, Siderúrgica e Minera
-çao

Eletro-Eletrônicas
Qurmica e Correlata

11.824
5.291
2.025
2.463Outros

Assim, 80% da circulação vai para as indús
trias metalúrgicas e eletro-eletrônicas que, em ter -
mos de SIC, correspondem a cerca de 10 setores indus-
triais, e, portanto, i=2.

MM, portanto, é uma revista tipo R23•

6.1.3. Qurmica & Derivados (QD), Transporte Moderno (TM) ,
Eletricidade Moderna (EM) e plásticos & Embala-
gens (P!!)

Estas revistas pertencem à mesma editora /
que publica Máquinas & Metais. Assim, seus relatóri-
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os do IVC obedecem aos mesmos critérios.

Dessa forma, QD tem a seguinte distribui -
ção, por níveis hierárquicos (IVC-informação jurada /
do editor 19 trimestre de 1972):

Circulação: ,21.800 exemplares

Distribuição dos Cargos

Supervisores
Engenheiros e Técnicos (não incluídos

nos cargos acima)

7.477
3.269
(5.895

Diretores
Gerentes

3.872

Ainda de acordo com o mesmo critério de MM,
para esta revista, j=3.

Os ramos industriais segundo a classifica-
ção do SIC cobertos pela revista são cerca de 10 e,
portanto, i=3 e a revista é uma revista R23•

Segundo as mesmas fontes e desenvolvendo-
se raciocínio análogo conclui-se que TM é do tipo /
R32, EM é do tipo R23 e PE do tipo R33'
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6.1.4. Revistas de Engenharia:

Tanto Engenharia quanto o Engenheiro ModeE
no estão filiados ao IVC. Ambas pertencem a editores
diferentes e portanto, novamente os critérios de apr~
sentação dos relatórios do IVC variam.' Para ambas,
como seria de se esperar, i=3, pois atingerotodos os
setores industriais, inclusive a construção civil.

A discriminação dos cargos do
Moderno é apresentada corno segue:

Engenheiro

Diretor
1.783
3.512

Administrador, Assessore Assistente

Engenheiro da àrea Comercial, Compras
e Vendas 507

Engenheiros de Controle de Qualidade
Engenheiros de Departamento Técnico In

dustrial

442

Engenheiros de Manutenção
Engenheiros de Obras

1.467
431

1.302
1.497

512

Engenheiros de Métodos e Processos

Engenheiros de Planejamento
Engenheiros de Produção e Operação
Engenheiros Projetistas e Calculistas

1.582

Gerentes, Chefes e Supervisores

1.301
3.512

Presidentes e Superintendentes
Sócios e Titúlares

720

Diversos

254
27
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Péla orientação técnica da revista, é de
se supor que os Diretores e Gerentes/Supervisores que
recebem a revista devem ser principalmente da área de
produção/técnica.

Com isto, a maior parte da circulação está
concentrada nesta área nos níveis de Direção, Gerên-
cia/Supervisão e Operações. Assim, j=l e a revista é
do tipo R31•

Raciocínio análogo vale para a revista En-:-
genharia que também é do tipo R31' só que com 31.500
exemplares.

Nota-se portanto, que hoje em dia a elas _.
sificação das revistas segundo a matriz Rij apresenta
dois problemas:

- a sub1etlvidede de certos critérios para determinar
os valOres de i e~: e

- a não homogêneidade dos critérios para a fixação /
destes índices de revista para revista.

A superaçao destes problemas somente ocor-
rerá quando. a exemplo do que acontece nos EUA, as 'in-
formações prestadas aos órgãos auditores de circula -
ção forem padronizadas. Entretanto, apesar do subje-
tivismo de certas avaliações, as diferenças entre uma
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avaliação e outra não deverão ser tais que cheguem a
alterar significativamente os resultados práticos /
quando da aplicação do modelo.

Assim, por exemplo, o DI poderia ser clas-
sificado de R33 se forem considerados os cargos rele-
vantes da área de Marketing como incluídos nos 80% da
circulação tipo A da revista (uma curva tipo ABe).

Da mesma maneira, MM ou QD poderiam te r
j=2 ao invés de 3 se forem excluídos os cargos rele -
··vap-.t~_sdesta .ârea.

De fato, pela pesquisa efetuada, no:tamos
que na amostra dos respondentes, entre 18 e 20% per -
tencem à área de Marketing. Pode haver, ·portanto,uma
diferença na classificação destas revistas,
me o crité~io a ser escolhido.

confor-

jã a participação dos elementos de marke-
ting nas respostas que incluíam o DI tendem a confir-
mar o critério adotado.

Assim, as diferenças que eventualmente P2
dem surgir -sao:

DI .. revista R32 R33se e uma ou
f.1M.. revista R23 R22se e urna ou
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se QO é uma revista R23 ou R22
se TM é uma revista R33 ou R32

Note-se que em termos de posicionamento o~
jetivo, a variação é relativamente pequena: qualquer
que seja o critério adotado, as revistas estarão sem-
pre no quadrante I, que indica que, para efeitos prá-
ticos, não haverá grandes diferenças, tanto na esco-
lha do composto promocional o:uanto na seleção da "me-
dia" a ser usada, principalmente·considerando-se que
a classificação segundo a matriz Rij é apenas uma dos
elementos determinantes na escolha dos veículos, jun-
tamente com a classificação na matriz R e a adequa-sc
ção editorial.

As dúvidas mencionadas acima também podem
ocorrer na classificação das ~evistas PE (R33 ou R32)
e El<1 (R23 ou R22) •

Quanto às revistas Engenharia e Engenheiro
Moderno, por serem revistas liapriorísticas" com pú -
bliço leitor definido - todos os engenheiros - -nao
deveria haver dúvidas quanto ã sua classificação: R31.
Apesar dea pesquisa ter revelado uma porcentagem re-
lativamente alta de leitores destas revistas em área
administrativa, os editores confirmam que estes repr~
sentam bem menos de 20% do total.
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HE c í.rcu La entre os mesmos setores de EM e
é predom1nantemente técnica. Portanto, deve ser c1as
slf1cada como R21•

Slderurgia somente circula nas indústr1as
slderúrg1cas e portanto, 1=1. Pela t1ragem (5.000 e-
xemplares) deduz-se que deve ating1r todos os conjun-
tos de cargos relevantes, podendo ser c1ass1ficada sem
dúv1da como R13.

6.2. Revisão dos critér10s para a c1assif1cação segundo a

matr1z Rsc

Os dados necessirios i classif1cação das
RCCls segundo esta matriz devem ser extraídas bas1camen
te das mesmas fontes que para a classif1cação

R1j. Ou seja:

- Re1atór1os do IVC

- Pesqu1sa da LPM

- Conteúdo ed1tor1al (julgamento subjet1vo)

segundo

Novamente portanto, apresentam-se os pro -

blemas ji mend1onados:

- os critér10s diferentes na apresentação dos dados pa-
ra o IVC

- subjet1v1dade em algum~s class1f1cações.
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A seguir, estão alguns exemplos do racio
cInio a ser seguido para a classificação das principais
RCCls, segundo esta matriz:

6.2.1. O DI

Seguindo o mesmo critério utilizado pára a
classificação da revista segundo Rij, os elementos li
gados à área de Marketing que recebem a revista não

-serao considerados representativos;

Assim, 80% da circulação total da revista
concentra-se nos seguintes conjuntos de cargos rele-
vantes:

- Diretores Administrativos
- Diretores de produção/Técnico
- Gerentes Administrativos
- Gerentes de Produção/Técnico
- Operacional de Produção/Técnico

Quanto aos setores industriais, estes es-
tão mencionados no boletim do IVC.

Assim, esta revista será inserida na ma-
triz R , assinalando-se nas linhas correspondentes /. sc
aos setores industriais mencionados os cinco conjun-
tos de cargos relevantes acima.
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6.2 .2. Revistas MM, QD, PE e EM:·

Foi visto que para estas revistas, se a
área de Marketing for incluída temos j=3 e elas atin-
gem todos os conjuntos de cargos relevantes, exceto /
os níveis operacionais administrativos e mercadológi-
cos, nos setores industriais onde 80% de sua circula-
ção estiver concentrada.

Os setores industriais podem ser extraídos
dos boletins do IVC,

6.2.3. TM

Esta revista tem, conforme foi mencionado,
dois cadernos especiais que sio dirigidos a p6blicos
específicos.

Assim, a revista em sua circulaç~o total ~
R33, incluindo 19 setores do SIC (extraídos dos bole-
tins do IVC) e 7 conjuntos de cargos relevantes cor-
respondentes aos níveis de Diretoria e Gerência/Supe,;:
visão nas áreas de produção/técnica,- administração e
Marketing e no nível operacional de produção/técnica.

Nota: Se for se julgar somente pelos dados.do IVC, a
rigor os níveis operacionais das revistas MM, TM, EM
e PE deveriam ser desprezados por tratar-se de uma /
circulação inferior aos 20% do total.



- 184 -

Entretanto, considerando-se que esta circu
lação concentra-se nas áreas de produção/técnica e,
segundo informaçoes dos editores em setores industri~
is específicos, de acordo com o conteúdo editorial da
revista, a circulação nestes CCR proporcionalmente e-
levada e, portanto, na formação da matriz R , estessc
conjuntos foram incluídos, embora não em todos os se-
to~es industriais.

Os cadernos específicos de TM não têm rela
tórios do IVC para orientar classificação. A julgar
pelo seu conteúdo editorial, podemos deduzir que:

••O célderno de Terraplanagem Concreto e Asfalto - é
dirigido para todos os conjuntos de cargos relevantes
atingidos por TM nos setores ligados ã construçãO pe-
sada e <ã mineração (5 setores do SIC) é portanto, urna

publicação do tipo R13.

- O caderno de Transporte Industrial - atinge ores -
tante da circulação de TM, podendo, portanto, ser con

siderado do tipo R11'

6.2.4. Revistas Siderurgia e Mundo Elétrico

Na época da preparação do presente traba-
lho, estas revistas não estavam filiad.as ao IVC.

Entretanto, por serem bastante específi-
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cas, sua classificação na matriz R , obedece aqui ossc
seguintes critérios:

- Siderurgia

Revista dirigida especificamente aos setores liga-
dos ã siderurgia e mineração de metais ferrosos, a-
tingindo todos os conjuntos de cargos relevantes /

nestes setores.

- Mundo Elétrico

Revista de caráter eminentemente técnico às indús -
trias eletro-eletrônica nos conjuntos de cargos re-
levantes ligados ã área de produção/técnica nos ní-
veis de diretoria, gerência/supervisão e operacio -
nal.

6.3. A Classificação do Produto

Para que o modelo apresentado seja opera -
cional, é necessário que seu usuário tenha condição de
classificar seu produto.

Embora a identificação dos setores indus-
·triais onde ele pode ser usado é relativamente fácil, a
dos conjuntos de cargOs relevantes que influenciam sua
compra já é bem mais complexa.

Isto pode ser um fator limitativo ã corre-
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ta utilização do modelo, que somente poderá ~er supera-
do à me~ida que forem se desenvolvendo pesquisas visan-
do identificar os integrantes das unidades de decisão

de compra.

Uma maneira de auxiliar na classificação
do produto é debatida no anexo 5.

6.4. Conclusão

1. Conforme foi ~encionado no CapItulo IV, ~ultiplicid~
de de RCCIs nos EUA é enorme para os padrões brasi -"
leiros - cerca de 1.000 revistas em 1972. Estes veI
culos absorveram cerca de 5% da verba de propaganda
do paIs naquele ano. Considerando-se o crescimento
da indústria naqúele país e as observações de AI

Ries mencionadas no capItu~o III, a importância des-
tes veículos tenderá a creScer.

Nos EUA já existe uma abundância de infor-
maçoes e dados que permite aos usuários destes veíc~
los uma escolha racional, mesmo diante da multiplic!
dade de opções que se lhes apresentam.

Com a evolução destes veículos (em quanti-
dade e qualidade), é de se esperar que haja um apri-
moramento crescente tanto nas informações quanto nos
critérios de escolha adotados.
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No Brasil, infelizmente, o panorama ruüé o
mesmo. Existem relativamente poucos veículos, pou-
quíssimos dados e aparentemente nenhum critério uni-
forme na escolha dos veículos.

A título de ilustração, é apresentado a s~
guir, uma rápida análise do comportamento de alguns
grandes anunciantes de B.ls. no mês de agosto· de
1972, no que se refere ã veiculação em RCCls no Bra-

sil:

a) Ford: inseriu neste mês, o mesmo anúncio de cami-
nhões (1 página 1 cor) nos seguintes veículos:
Transporte Moderno, O Dirigente Industrial, O Di-
rigente Construtor, O Empreiteiro e visão •.
(Estas últimas 3 revistas não são RCCI, embora se
jam de circulação controlada, exceto visão, foram
incluídas para reforçar a presente análise).

b) Caterpillar: O mesmo anúncio Institucional (2 pá-
ginas 1 cor) foi inserido em: Transporte Moderno,
Dirigente Industrial, Dirigente Construtor, Enge-
nheiro Moderno e O Empreiteiro.

c) Mercedes Benz: Caminhões (1 página 1 cor): Trans-

porte Moderno, O Empreiteiro e Exame.

d) Atlas Copco: Equipamentos de Ar Comprimido: Máqui

nas & Metais, O Empreiteiro, Engenharia.
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e) Brassinter: Produtos sinterizados: (1/3 de página
a 1 cor): Máquinas e Metais, Engenheiro Moderno,
Engenharia e Dirigente Industrial.

f) Plavinil: Embalagens plásticas (1 página 1 cor) :
QuImicae Derivados, plásticos e Embalagens, Enge'-
nheiro Moderno.

g) I.C.I.: - Instit~cional - (1/2 pá9ina 1 cor): Qu!
mica e Derivados, plásticos e Embalagens e Diri -
gente Industrial.

Esta lista poderia prosseguir indefinida -
mente, entretanto, para o escopo da nresente análise,
é suficiente. Evidentemente, as empresas menciona-
das devem ter suas razões pela escolha da "media" a-
presentada. Não se pode entrar no mérito desta esco
lha sem ter dados sobre os objetivos de suas campa -
nhas e os recursos de que dispunham. Algumas ques -
tões entretanto, devem ser levantadas ã luz do que
foi discutido:

a) Considerando que nos exemplos apresentados exis -
tem anunciantes que fizeram a inserção do mesmo

anúncio ero revistas tão dispares como visão e O
Empreiteiro, cabe perguntar se a adequ~ção da me!!,
sagem ao conteúdo editorial da revista"e ao seu -
público leitor foi realmente adequado em todos os
casos.
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2) A verba de publicidade destes anunciantes prova -
velmente pudesse ser melhor utilizada se fossem'
feitas mensagens mais específicas em um menor nú-
mero de veículos. Em muitos dos exemplos acima "
foram utilizados veiculos com grande superposição
de leitores como Engenharia e Engenheiro Moderno,
O Dirigente Construtor e O Empreiteiro e o cader-
no de Terraplenagem de Transporte Moderno.

Existem ainda, empresas que, apesar de anun
ciarem em poucos veículos, dão a impressão de que
não souberam escolher o melhor veIculo para sua -
mensagem. Outras análises poderiam ser feitas a-
inda em relação ã mensagem, frequencia, espaço,etc.

Estes casos são mais diflceis de serem ana
lisados sem se conhecer os objetivos da campanha.

Conforme foi mencionado na Introdução do .
presente trabalho, o número de RCCIs tende acres
cer. O fenômeno que se registra nos EUA e nos ou
tros palses industrializados em menor escala ten-
derá a repetir-se no Brasil. Dal a necessidade -
de se criar critérios para uma escolha nos planos
de "media".

O modelo apresentado no presente trabalho
é uma primeira tentativa de se criar estes crité-
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rios. Conforme foi mencionado, sua operacional!.,
zação é dificultada em parte pela falta de dados

em nosso pais.

Ainda assim, como demonstrado no anexo 5,
ele cria condições para a utilização de untameto-
dologia mais objetiva e racional na abordagen do
problema, possibilitando o uso de métodos quanti-
tativos simples e servindo de roteiro para a solu
ção do problema da, "media" em RCCls.

A julgar pelas experiências estrangeiras ,
com o aumento das necessidades, os dados necessá-
rios, mais cedo ou mais tarde, deverão ser levan-
tados segundo critérios uniformes, possibilitando
o uso pleno ,deste modelo e de outros ~ais comple -

xos e sofisticados.

li
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A CLASSIFICAÇ~O INDUSTRIAL PADAAO

(STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION)

PROPÓSITO DA CLASSIFICACÃO

A Classif~cação Industrial Padrão (SIC)

foi desenvolvida para uso na classificação de estabeleci-

mentos pelo tipo de atividade que estes desenvolvem: no

prop5sito de facilitar a coleta, tabulação, apresentação,

e análise de fatos relativos aos estabelecimentos; e para

prornover·uniformidade e comparatividade na apresentação

de dados estatísticos coletados para várias agências do -

Governo dos Estados Unidos, Agências Estaduais, Associa-

ções Comerciais e Organizações Particulares de Pesquis~s.

ALCANCE DA CLASSIFICAÇÃO

A classificação pretende abranger todo o

campo de atividades econômicas: agricultura, silvicultu -

ra, eletricidade, gás, e serviços sanitários; comércio /

por atacado e varejo, finanças, seguro e bens imóveis

serviços e governo.
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PRINC!PIOS DA CLASSIFICAÇÂO

Na preparação da Classificação, o Comitê

T~cnico foi guiado pelos seguintes princípios gerais:

l. A Classificação deveria estar de acordo com a estrutu-

ra existente na Indústria Americana

2. As unidades indicadas para serem classificadas -sào
estabelecimentos ao invés de entidades legais ou comp~

nhias

3. Cada estabelecimento, deve ser classificado de acordo

com a sua atividade principal.

4. Para ser reconhecida como uma indústria, cada grupo de

estabelecimento deve ter significação do ponto de vis-

ta do número de pessoas empregadas, volume de negó

cios, e outras características econômicas, tais como o

número de estabelecimentos.

ESTRUTURA DA CLASSIFICAÇÃO

A Estrutura da Classificação torna pos

sível classificar estabelecimentos por indústria numa ba-

se de 2 (dois) dígitos, 3 (três) dígitos ou 4 (quatro) dI
gitos, de acordo com o grau de informação e detalhe oue

poderá ser necessário. Permite a uma Agência selecionar
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o nível de detalhe considerado mais apropriado para apre-

sentação de seus dados. Também, permite a uma Agência

usar subdivisões adicionáis adotando esta Classificação ,

para seu uso exclusivo, enCTuanto.ainda fixando comparação

com as classificações usadas nelas outras Agências.

Alérr,disso, a comparação pode ser mantida

numa base de 2 (dois) dígitos combinando grupos ou indús-

trias dentro de um GRUPO PRINCIPAL, paralelamente a comp~

raçao deve ser mantida numa hase de três dIgitos combinan

do as indústrias dentro de um grupo de três díqitos.

As agências que usam um código de três dí,-

gitos podem usar temporariamente um O (zero) na posição

do terceiro dígito para codificar relatórios nos quais in

formações úteis são inadequadas para uma distribuição a-

dequada a um grupo específico de três dígitos.

Por exemplo: GRUPO PRINCIPAL 25 - M6vEIS

E UTENStLIOS - está dividido nos grupos que se seguem:

251 - Mobília

252 - Mobília de Escritório

253 - Edifício Público e Mobília Inventariada

254 - Divisórias, Estantes; Cofres e Utensílios de Escri-·

tório e Loja

259 - Vários Móveis e Utens!lios
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Se um estabelecimento é descrito como empe
nhado em manufaturar mobília, a referência deverá ser co-
dificada do "250" até que a informação suficiente é obti-
da para designar o estabelecimento para o grupo apropri~-
do.

Deverá ser notado oue seT"!preaue o número
9 (nove) foi usado na terceira ou Quarta posição do dígi-
to, foi designado aos grupos mistos de três departamentos
ou indústrias de quatro digitos abrangendo estabelecimen-
tos não classificados em outro lugar.

Os es.tabelecimentos agrupados no nível de 4
(quatro) digitos do "ainda não classificados" pode nao
constituir grupos homogêneos mas são tratados corno indús
trias separadas para fins desta classificação.



(An , 1) 5 -

!NDICE

Trtulos e Descrições de Indústrias:
Divisão A - Agricultura, Silvicultura, Pesca:

Grupo Principal 01 Produção AgrIcola
Grupo Principal 07 Serviços Agr!colas e caça
Grupo Principal 08 Silvicultura
Grupo Principal 09 Pesca

Divisão B - Mineração:
Grupo Principal 10 Mineração de Metal
Grupo Principal 11 Mineração de Carvão de Pedra
Grupo Principal 12 Carvaõ de Betumem e Minera-

ção de tItio
Grupo Principal 13 Petróleo cru e Gás Natural
Grupo Principal 14 Mineração e Extração de não

metais exceto combustrveis

Divisão C - Empreiteiros de construção:
Grupo Principal 15 Construção de EdifIcios

Empreiteiros em geral
Grupo Principal 16 Outras construções além de

Edifícios. Empreiteiros em
geral

Grupo Principal 17 Construção - Empreiteiros
Especializados



Divisão D - Manufatura:
Grupo Principal 19
Grupo Principal 20
Grupo Principal 21
Grupo Principal 22
Grupo Principal 23

(~_n. 1) 6 -

Material Bélico e Acessórios
Alimentos e Produtos Correlatos
Tabaco Manufaturado
Produtos Texteis
Vestuário e outros produtos
acabados feitos em fábricas e
Materiais correlatos

Grupo Principal 24 Produtos de Madeira - exceto
Hóveis

Grupo Principal 25 Móveis e Artefatos
Grupo Principal 26 Papel e produtos correlatos
Grupo Principal 27 Impressão, Publicação e Indús-

trias Correlatas
Grupo Principal 28 Produtos Químicos e correla~os
Grupo Principal 29 Refinação de Petróleo e Indús-

trias correlatas
Grupo Principal 30 Borracha e Vário.s Produtos

plásticos
Grupo Principal 31 Couro e Produtos de Couro
Grupo Principal 32 Pedra, Argila, Vidro e Produtos

de Concreto
Grupo Principal 33 Indústrias de Metais' Primários
Grupo Principal 34 Manufatura de Produtos de Metal,

exceto Material Bélico, Maqui-
nária e Equipamentos de Trans-
porte

Grupo Principal 35 Maquinária, exceto elétrica.
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Divisão D - Manufatura (continuação):
Grupo Principal 36 ~1aquinária Elétrica, Equipa-

mentos e Suprimentos
Equipamentos de TransporteGrupo Principal 37

Grupo Principal 38 Instrumentos profissionais,
CientIficos e de Controles:
Artigos fotográficos e óti-
cos: relógios

Grupo Principal 39 Indústrias Manufatureiras
Diversas

Divisão E - Transporte, Comunicações, Eletricidade, Gás e
Serviços Sanitários
Grupo Principal 40
Grupo ~rincipal 41

Grupo Principal 42
Grupo Princ~pal 44
Grupo Principal 45
Grupo Principal 46
Grupo Principal 47
Grupo Principal 48
Grupo Prlncipal 49

Transportes Ferroviários
Trânsito local e Suburbano
e transporte de passageiros
em auto estradas
Transporte e Armazenamento
Transportes Marítimos
Transporte Aéreo
Transporte Pneumático
Serviços de Transporte
Comunicação
Eletricidade, Gás e Serviço
Sanitário



A.NEXO 2

"'ATRIZ DE CLASSI~IC]I.Cj\ODAS RCCIs

R sc

LEGENDA:

T = Transporte ~oderno

Q = Quínica & Derivados

M = ~~ãouinas & ~1etais

Di = O Dirigente Industrial

En = Encrenharia

Si = Siderurgia

Pu = Petr6leo & PetrocruI~ica

Pc = Projeto & Construcão

Pe = plásticos & Embalagens

El = Eletricidõ.de ~~oderna

!!e = ~1undo Elétrico

Cp = Cnnstruçio Pesada

De = Dirigente Construtor
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~~ATP.IZ DE CL~.SSIFICAC.$.O DE PRODUTOS

p sc

LEGENDA:

E = EM~ilhadeira

TS = Transistor de Silício

L == Lâmpada Industrial

.•. "
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DI.A,GRA~A DE FLUXO PARA SELECÃO DAS RCCIs

LEGENDA:

hJ
/ 7
O

O

= Relatórios e dados oré-existentes

= Onerac5es auxiliares'

= Operaç6es Principais

= Escolha
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"

U!-m AN~ISE DO MODELODE ESCOLHA DE RCCIs

PARA VEICULAÇAo DE CAMPANHAS DE B. Is.
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UMA AN~ISE DO MODELO DE ESCOLHA DE RCCIs

PARA VEICULAÇ~O DE CAMPANHAS DE B.Is.

1. Posicionamento do Produto

Conforme foi visto no capitulo VI, um dos

fatores limitativos para o uso do modelo apresentado é

a dificuldade em posicionar-se o produto.

A rigor, esta dificuldade pode ser atenua

da mediante uma pesquisa junto aos vendedores, revende

dores e eventualmente, usuários do próprio produto.

Esta pesquisa, relativamente simples, pode

basear-se num questionário visando obter respostas às

seguintes questões básicas:

1) Em auais e quantos setores industriais o produto ..
e

utilizável?

2} Quais e quantas funções influenciam a sua compra?

As respostas a este questionário podem ser

analisadas e testadas contra uma hipótese pré-estabel~

cida, baseada por exemplo, em dados históricos de venda

e experiincia do próprio executivo de Marketing.

Por exemplo:
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- seja um produto P e
- seja uma amostra de 30 indivíduos (vendedores, reven

dedores e usuários) •

o executivo de marketing pode organizar
uma lista de setores onde ele acredita que a venda se-

•
ja provável ( e acima de um limite mínimo estabeleci -
do) e funções que ele acredita influenciar na compra.
Depois poderá submeter esta lista ã sua amostra com as
perguntas:

1) Voce acredita que os setores abaixo comprem mais do
que uma quantidade X dó produto P? D sim O não

2) Voce acredi~a que as funções abaixo influenciam a
compra do produto P? D sim O não

Cada setor um função pode ser considerado
uma variável que pode assumir somente os valores O ou
1 (sim e não) com frequências teóricas de:

F sim = 30
OF não =

Para permitir os cálculos (evitar divisões
por zero), serão admitidas as frequências teóricas co-
mo sendo:
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= F sim = 29

= F não = 1

Neste caso, poderá ser usado o método do
~2 para se determinar com um grau de confiança conheci
do os setores e funções atingidas com a campanha de
propaganda.

Assim, suponhamos que se deseja trabalhar
com um grau de confiabilidade de 95% (O<: = 0,05).'

Para cada setor ou função analisada', a re~
posta somente pode assumir 2 valores. Temos 2 categor!
as e portanto, somente um grau de liberdade.

Na tabela do ~ 2, para estas condições te-
"Y'2mos '\. = 3.84.(1). Assim, o setor um função cujas

frequências de respostas fI e f2 respectivamente para
sim e para não, forem tais que:

2 _ 29)2 1)2x. (fI (f -2= > 3,84
29 1

deverão ser rejeitadas.

Seja por exemplo uma determinada funcão on, -
de 4 respondentes acharam que ela não influencia a com
pra do produto. Teremos:
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= (26 - 29)2

29
+

(4 _ 1) 2

1
= 9,34 > 3,84 e

portanto, tal função deveria ser excluída (mantendo-se
a hipótese de oG. = 0,05).

2. Adequação do conteúdo editorialã campanha

No modelo apresentado, recomenda-se anali-
sar a adequação do conteúdo editorial das RCCls, a
mensagem a ser veiculada. A rigor, pode-se imaginar -
as revistas posicionadas num espaço tridirnensional,foE
mado pelas variáveis horizontalidade funcional e seto-
rial (j e irespectivarnente) e pela variável adequação
do conteúdo editorial ao terna da campanha (R).

Esta última variável R, ao contrário das -
outras duas, é subjetiva. Não se dispõe de meios obj~
tivos para estabelecer-se urna escala de adequação edi-
torial. A rigor, a própria definição de adequação e-
.ditorial é subjetiva.

No presente trabalho, adequação editorial
é entendida corno harmonia entre a imagem da revista p~
ra o leitor e a mensagem a ser transmitida pela propa-
ganda.
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o executivo de marketing que deseja·veicu-
lar uma determinada campanha, portanto, deve enfrentar

I

o problema de pesquisar a imagem das RCCls utilizáveis,
em função de veriáveis relevantes ao tema desta carnpa~
nha.

Por se tratar de uma pesquisa de imagem ,
sugere-se a utilização do método do Diferencial Semân-
tico, estabelecido por Osgood, Suci e Tannenbaum (2) p~
ra sua orientação e interpretação dos seus resultados.

Segundo este processo, é solicitado aos e-
lementos de uma amostra de leitores, a descrição da re
vista a ser pesquisada segundo um conjunto de pares de

\
adjetivos polares (antinomios) dispostos numa tabela
conforme O exemplo da figura I abaixo:

Extre Extre
mamen mamen
te Huito Pouco Neutro Pouco Muito te

Forte x Fraco
Ativo x Pas-

sivo
Agra-
dável x Desa-

qra-
dável

Figura 1; Exemplo de tabela de adjetivos polares.

Para cada par de adjetivos polares, ores-
pondente deve indicar numa escala de sete posicões a
sua avaliação do conceito a ser medido.
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Osgood e seus associados mostraram que a

maior parte dos adjetivos escolhidos auando analisados

por meio de análise fatorial podiam ser explicados por

três categorias de atitudes:

Avaliativa (bom, mau, etc.)
i

De atividade (ativo, passivo, etc.)

De potência (forte, fraco, etc.)

Hoje em dia utilizam-se além dos adjeti-

vos, frases inteiras expressando determinados concei -

tos (3). A cada ponto de uma escala pode ser atribur-

do um peso que, transformado em pontos pode levar ..
a

média e à variança da amostra para as características

analisadas.

Gerald Zaltman (4) lembra que o ponto cru-

cial do método do diferencial semintico está na esco -

lha dos temas polares descritivos.

Para uma RCCI, segundo a experiência do

autor, podem ser d~stacados como elementos importantes

nesta escolha:

~) Elementos intrínsecos da revista, a serem analisa -

dos independentemente do tipo da campanha a ser vei

culada:

- a credibilidade (se ela é considerada uma fonte
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digna de crédito);

- a legibilidade (se é fãcil leitura);

- a honestidade (se nas suas notIcias não tem segu~
das intenções);

- a identificação com o seu grupo de leitores ( se
os assuntos tratados são de interesse para seus
leitores) •

b) Elementos relacionados com o tipo de campanha a ser
veiculada:

- Dinamismo (tipo de paginação, leitura rápida, no-
tícias curtas);

- Agressividade (tônica dos artigos):

- Relevância (para o produto e a mensagem a ser
transmitida);

- Grau de Tecnologia (se os artigos são mais técni
cos ou de interesse geral);

- Linguagem (tipo de linguagem utilizada) ;

- Novidade (se os assuntos tratados .são novos ou
são análises sobre temas já conhecidos) •

o primeiro conjunto de caracterIsticas re-
flete se a imagem geral da revista é negativa ou posi-
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tiva. Isto é importante para a escolha da RCCI pois as
revistas geralmente transferem sua imagem aos produtos
nela anunciados.

o segundo conjunto de características ser-
ve de orientação na preparação dos anúncios pois quan-
to mais os anúncios se identificarem com o conteúdo e-
ditorial da revista, (supondo O'ue ela tenha uma imagem
positiva) em principio maior será probabilidade deles
serem apreciados) .

A seguir, será apresentado um exemplo sim-
plificado do problema. Suponha-se que após uma análi-
se dos setores e funções cobertos por duas revistas A
e B se chegue à conclusão que ambas se equivalem para
cobrir os segmentos de mercado de um produto P alvos -
de uma campanha publicitária.

Suponha-se que a campanha vise ressaltar -
as características técnicas de um novo produto e oue.
os anúncios a serem veiculados, portanto, apresentemum
texto longo, escrito numa linguagem técnica.

A revista mais adequada portanto, será a-
quela que tiver:

- Relevância do conteúdo editorial para o produto.

- maior grau de tecnologia.
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- seja pouco dinâmica, no sentido de ter artigos mais
longos, e uma paginação que obrigue o leitor a deter
se mais em cada assunto (vide perfil da revista
ideal na figura 1).

Poder-se-ia montar uma pesquisa baseada nos
pares de adjetivos polares da figura 1, para se traçar
um perfil da imagem de cada revista e compará-lo com o
perfil ideal.



A revista A (B) é

Extre Extre
mamen mamen
te ~~uito Pouco Neutro Pouco ~1uito te

1. Honesta
2. Confiável
3. Interessante
4. Aborda As-

suntos novos

Desonesta
Não confJãvpl
Desinteressante

5. De leitura
rápida

]l,bordal'.ssuntos
conhecidos
De leitura
lenta

6. Tem uma
linguagem
técnica

Tem uma
linquagem
qenérica
Desvinculada
de P.

7. Relacionada
a P.

Figura 1: Perfil ideal da revista "ara anunciar o produto P.



(An , 5) 11 -

Ao se analisar os resultádos, para os
itens 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, poder-se-iam elaborar esca
las decrescentes de 7 a 1.

A seguir, obter-se-ia a média para a amos-
tra da diferença do valor atribuído a cada item e o va
lor correspondente do perfil ideal O'ue pOderia ter uma
ponderação de acordo com sua importância relativa em
função dos objetivos da campanha.

A título de ilustração, considere-se o e -
xemplo já apresentado no capítulo 5 (página 117 vide
também anexo 3) da empilhadeira elétrica para cargas -
de até 2 toneladas. Na ocasião, pelos cálculos efetu!:,
dos, chegou-se à conclusão que duas revistas: Transpor
te Hoderno (caderno especial de Transporte Industrial)
e Engenharia (ou Engenheiro Moderno) atinjem os se~en
tos de mercado, alvos da campanha publicitária, com a
mesma eficiência. Optou-se na oc~sião, por Transporte
~.oderno, por ter uma maior adequaçâo de leitura. Para
uma análise mais aprofundada das razões desta escolha,
será apresentado abaixo, o perfil das necessidades de
uma campanha imaginária para este tipo de empilhadeira
e os possíveis resultados de uma pesquisa de imagem /
das duas revistas junto a seus respectivos leitores.

Por hipótese, suponha-se que ambas as re -
vistas sejam consideradas muito honestas, confiáveis e
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interessantes. Por serem revistas mensais, provavel-
mente, nenhuma delas aparecerá como apresentando as-
suntos muito novos pois as edições ficam prontas de 30
a 40 dias antes da publicação das revistas. Possivel-
mente, Transporte Moderno aparecerá como de leitura
mais lenta, dado ao tipo de paginação da revista. En
genharia apresenta muitas notÍ'cias curtas com ilustra-
çoes. Nenhuma das duas revistas aborda 'os assuntos de
maneira muito técnica, se bem que Engenharia tenha em
geral, maior grau de tecnologia do que Transporte Mo -
derno. Esta última tem um enfoque mais voltado para
o uso dos produtos e suas consequências (tecnológicas,
econômicas, administrativas, etc ••) do que para os
seus detalhes técnicos construtivos.

Sem dúvida, Transporte Moderno, com seu ca
derno de Transporte Industrial, aparecerá como mais re
lacionado ao produto, pois a revista Engenharia, abor-
da assuntos que vão desde a Engenharia civil à Engenha-
ria química, enquanto que a ênfase do caderno de Trans
porte Industrial é justamente sobre Transportes Inter-
nos com muitos artigos descrevendo o uso de empilhadei
ras em situações as mais diversas. Assim, os perfis -
prováveis das duas revistas serão os da figura2.(pg.14)

Suponha-se agora que a empilhadeira a ser
lançada é um produto novo, que apresente menores cus-
tos operacionais, maior manobrabilidade do que os pro-
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dutos da concorrência. Suponha-se que sejam estes 3

aspectos que se deseja ressaltar na campanha publici -

tária:novidade, economia e manobrabilidade. Parais

to os anúncios (de uma página em preto e branco) tem

um texto relativamente longo. A revista ideal portan-

to, deverá ter o seguinte perfil:

Extremamente honesta, confiável e interes-

sante. Aborda assuntos novos,de leitura um pouco len-

ta (não demais, pois as revistas são mensais e em geral,

as revistas de leitura muito lenta são aquelas bi ou

trimestrais), com urna linguagem pouco técnica e extre-

mamente relacionada com o produto, conforme indicado -

na figura 2 abaixo.



Legenda

perfil ideal

perfil de Transporte Moderno

perfil de Engenharia

1.

Extre- Extre-mamen- Muito Pouco Neutro Pouco r~uito mamen-te te
Honesta 0+

DesonestaI I

I I

N~n confl

"
0+ ;Confiável I I

..1

*
1 Io..:!::..._

Interessante= ...::::. :-- Desinter.e-...::.. -- -
Aborda As- ~~---- Ahorda As)i(____....... ---.--

~')+--r----- 1 conhecidsuntos novos r----- //

r-- -=-./ 1...- --~xDe leitura // De leitu
rápida + II lenta
Tem Linguagem : f-"J x Tem ling

+ ~ ~'
I

GenéricaTécnica I =~
Relacionada x---- i->:r:.t" Desvinvu0""'- + dea
EmRilhadeiras Empilhade

uaçao das escalas 7 6 5 4 3 2 1pontos

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Grad

Figura 2: Escolha da revista para veicular
Campanha de Empilhadeira.

ável

ssante
suntos

os

ra

uaaem

lada

iras
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Se aos adjetivos poeres forem atriburdos -
pesos de 1 a 5 em função das caracterrsticas da campa-
nha e pontos a cada graduação, suponha-se que o execu-
tivo de marketing da empresa tenha escolhido os segui~
tes pesos: para os adjetivos 1), 2), 3), peso 5: pa-

,
ra 4), 5), 6), peso 3; e para o adjetivo 7~ peso 5.
Seja a graduação das escalas de 7 a 1. Se forem soma-
das as diferenças ponderadas em números absolutos en-
tre cada revista e o perfil ideal para cada adjetivo ,
a revista cUJa sorna for menor deverá ser a escolhida.

Assim, ternos:

Para Engenharia:

,
1) Honesta - um ponto de diferença x 5 (peso) = 5

2) Confiável - um ponto de diferença x 5 (oeso) = 5

3) Interessante - um ponto de diferença x 5 (peso) = 5

4) Aborda ternas novos - CTuatro pontos de diferença
x 3 (peso) = 12

5) Leitura rápida - dois pontos de diferença x 3 (peso)
= 6

6) Linguagem técnica - dois pontos de diferença x 3
(peso) = 6

7) Relacionada com empilhadeira - dois pontos de dife-
rença x 5 (peso) = 10
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Total: 49

Para Transporte Moderno:

I} 1 x 5 = 5

2) 1 x 5 = 5

3} 1 x 5 = 5

4) 4 x 3 = 12

5} = O

6} = O

7) 1 x 5 = 5

Total 32

Portanto, Transporte Moderno é a revista

mais indicada para esta campanha.

o exemplo acima é um caso onde a revista é

escolhida em funcão de uma campanha já preparada.

o método do diferencial semântico porém

pode ser usado também no caso inverso. Suponhamos que

uma determinada revista apresenta uma boa cobertura

dos segmentos de mercado que se visa atingir com a cam
o

panha de publicidade e que numa pesquisa baseada no di

ferencial semântico indique que ela possui urna imagem

positiva junto aos seus ~eitores. Esta pesquisa pode-

rá orientar também a escolha do tipo de linguagem a

ser utilizada para atingir estes segmentos de mercado
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com malor eficiência.

voltando ao modelo, à variável K pode ser

atribuido o valor da soma das diferenças ponderadas

dos resultados obtidoi pelo m~todo descrito acima.

Assim, a revista ideal para veicular uma

campanha para um produto P .. e aquela que:llJl

a) cobre todos os segmentos de mercado que se deseja a

tingir, ou seja, ocupa posição R .. 1,

llJl'''l

b) Kl - soma das diferenças ponderadas entre os atribu

tos da revista e o perfil da revista ideal seja = O.
Caso não exista esta revista, devem ser escolhidas

aquelas cuja soma euclidiana no espaço tridimensio-

nal (definido por i, j, k) à revista ideal seja 'mí-

nima.

3. A Atitude dos Leitores

Com o aumento da concorrência entre as edi

toras, já se nota'no Brasil um fenomeno comum em ou-

tros países, principalmente nos EUA: o aparecimento de

revistas pouco diferenciadas dirigidas exatamente aos

mesmos grupos de leitores.

,Fora do campo das revistas especificamente

dirigidas à industria, existem entre n6s numerosos e-
xemplos:

- Supervarejo e ~upermercado Moderno

- O Dirigente Construtor e o Empreiteiro
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- A Granja e inúmeros similares

No campo das RCCls, hoje só temos o exem-
plo da revista Engenharia e O Engenheiro Moderno (5).

Nestes casos, é provável que para uma de-
terminada ca~panha apareçam revistas cujas distâncias
euclidianas à revista ideal sejam muito próximas, tor
nando-se necessário o estabelecimento de mais um crité
rio de escolha.

Sugere-se que uma pes~uisa das atitudes ob-
jetivas dos leitores em relação às revistas possa levar
à solução deste problema, mediante a ordenação das me~
mas, segundo uma escala de favorabilidade de atitudes.

A revista escolhida será aquela cuja atitu
de objetiva dos leitores for mais favorável.

St1bjacente a este critério existe a hipót~
se de aue auanto mais favorável a atitude dos leitores
em relação a uma revista, maior efeito terão os anún -
cios nela veiculados, pois

- Quanto mais favorável a atitude do leitor, mais cui-
dado, interesse e aten9ão será dado ao conteúdo da -
revista.

- A atitude favorável se transmitirá aos anúncios vei~
culados.
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Para a ordenação das atitudes em relação às

revistas, sugere-se a utilização de urna escala de Li -
kert.

Esta pode ser montada corno segue:

1) Prepara-se um grupo de 50 a 100 afirmações favoráve

is e desfavoráveis a cada revista, sem a preocupa -

ção de urna divisão exata entre as favoráveis e as

desfavoráveis.

2) As afirmações sao apresentadas a um grupo pequeno -

mas representativo de leitores das revistas.

afirmação é graduada na seguinte escala:
Cada

a) concordo inteir~.ente,

b) Concordo,

c) Indiferente,.

d) Não concordo, e

e) Descordo totalmente.

3) A estas 5 graduações sao atribu!dosos valores +2,

+1, O, -1 e -2 respectivamente, auando a afirrna-

ção for favorável. A escala é invertida quando a
afirmação for desfavorável.

4) O ponto atribuído a cada resnondente é obtido nela

sorna algébrica dos valores aue ele atribui ~~ afir-
-Maçoes.

5) o número final de afirrnações é selecionado a par-
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tir da qualidade da afirmação de discriminar entre

responde~tes que têm uma inclinação favorável e a-

queles que têm uma inclinação desfavorável com rela

ção às revistas. Baseados em seus pontos, cada a-

firmação tem seus nuartís de respondentes identifi-

cados: Os mais altos são os mais favoráveis e os

mais baixos os menos favoráveis. Para caqa afirma-

çao, um ponto médio é computado nara o auartil mais

alto e o mais haixo. 1\ diferença (em números abso-

lutos) entre estes dois valores médios é denominada
di f -d'" &. - I' derença me aa , ~~S at i.rmaçoe s se eca ona as para o

auestionário final são i'lC'1uelascom as diferenças
médias mais elevadas (6).

Torne-se corno exernnlo, o caso das revistas

o Enqenheiro ~oderno e Engenharia.

~ muito provável que em algumas campanhas

suas distáncias euclidianas em relação à revista ideal
sejam muito próximas. Uma pesquisa de atitudes junto

aos elementos do mercado alvo, baseada numa escala de

Llkert montada conforme descrito acima, Doderá levar a

uma ordenação adequada.

Existe ent~retanto, um problema na aplicação

deste método: as atitudes podem variar por exemplo, de

uma região para outra. Para se certificar se isto

ocorre, os questio~ários obtidos devem ser aplicados a
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amostras de diversas regiões. Aos resultados Dode ser

aplicado o teste de Hann-vlhitney (U-Test) (7) porexe~

pIo. Este teste serve para determinar se existe algu-

ma diferenca significativa entre os dados ordenados de

duas amostras (8).

o método é siMPles e é descrfto abaixo:

Sejam nl e n2 o tamanho das amostras com nl > n2

Para o grupo 1 (com nl elementos) tl corre~

ponde ao número de vezes que um elemento do grupo 2

(com n2 elementos) precede um elemento do grupo l,qua~

do os pontos de todos os elementos das duas amostras
são ordenados, independentemente de sua origem.

Os valores de U são relacionados com a pro

babilidade da hipótese Ho (hipótese nula) - amostras -

com a mesma distribuição. de atitudes - ser verdadeira,

e encontram-se numa tabela.

Esta técnica será ilustrada com o exemplo
abaixo:

Suponha-se que as atitudes oom referência·

às revistas O Engenheiro Hoderno e Engenharia tenham -

sido medidas em são Paulo e Recife, a partir de uma e~

cala de Likert, montada conforme o processo descrito~
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cima, sendo escolhidas as seguintes afirmações (para
simplificar)

Engenharia (Engenheiro ~·~oderno)•. melhor revista do- e a
•.genero.

Engenharia (Engenheiro ~·1oderno)•. totalmente confiã-- e
vel em suas informacões.,

Engenharia (Engenheiro ]\~oderno)•. muito interessante.e

- Engenharia (Engenheiro ~1oderno) é feia.

Engenharia (Engenheiro ~~oderno) .- cansativa.- e

Suponha-se que os resultados das somas al-
qébricas dos pontos para cada respondente foram:

são Paulo (nl = 11) Recife (n2 = la)

Engenharia Engenheiro Engenharia Engenheiro
I'-10derno M.oderno

7 6 9 9

5 6 8 9

5 5 8 8

4 4 7 7

3 4 6 6

3 4 6 5

3 3 6 5

3 3 5 5

2 2 3 4

2 2 2 2

1 2



(An. 5) 23 -
'.

Para testar a distribuição da amostra para
a revista Engenharia por exemplo, tem-se, juntando as
duas amostras, a seguinte ordenacão:

Pontos: 9 8 8 7 7 6 6 6 5 5 5 4 3 3 3 3 3 2 2 2 1

Amostra:R R R S R R R R S S R S 5 5 5 S R 5 S R 5

(5 = são Paulo - R = Recife)

Ordenação: 1 2,5 2,5 4,5 4,5 7 7 7 10 10 10 12 15 15
15 15 15 19 19 19 21

Para são Paulo temos a soma das posições:

RI = 4,5+l0+l0+l2+l5+15+1~+15+l9+l9+2l=155~

Neste caso U será dado pela fórmula

Rl= 11.10+ 11(11+1) - l55,5=io,5
2

ou

U' = n2 . nl+ n2(n2+l)
2

Para a solução do problema interessa min
(U,U') = 20,5. Entrando-se com este valor na tabela
correspondente, temos o:ue: o valor crítico de U para
nl = 11 e n2 = loé Uc = 22 para d = 0,01.

Sendo U < Uc, a hipótese Ho deverá ser re-
jeitada, para este nível de significância. Em··oecffe.,~ ,
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portanto, a atitude OOM relação à revista Engenharia ,
tem urna distribuição diferente da de são Paulo (admi -
tindo-se os dados apresentados).

Neste caso, podem acontecer duas coisas:

1) a ordenação entre Engenharia e O Engenheiro ~oderno
se mantem em são Paulo e Recife.

2) Ela se inverte.

No primeiro caso, deve-se escolher a revis
ta que anarecer em nrimeiro lugar como veIculo para a
campanha nacional.

No segundo caso, seria interessante fazer
inserções regionais (por meio de encartes regionais) -
utilizando sempre a revista crue regionalmente estiver
em primeiro lugar.
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