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Cobra, Marcos Henrique Nogueira. Uma inyesti9a~ão do impacto

publicitário sobre o consumo de diversas categorias de bens.

São Paulo, EAESP-FGV, 1989. (disserta~ão apresentada ao

curso de doutorado em Administra~ão de Empresas; área de

concentra~ão: marketing)

Resumo: Trata-se, através de quatro estudos, de uma

investiga~ão teórico-empírica acerca do possível impacto da

propaganda e do preço para algumas categorias de bens e seus

principais anunciantes.

As variáveis pre~o e investimento publicitário são

analisadas como possíveis desencadeadoras de vendas e do ROI

(retorno sobre investimento) para algumas empresas

anunciantes líderes de seus respectivos setores de bens de

consumo.



RESUMO INDICATIVO

E tão emocionante, envolvente e çomplexo o mundo da

propaganda que, sempre que embarcamos nessa viagem, a

impressão é de que entramos no mundo da aventura. Tudo isso

porque a propaganda, em última instância, trata da

comunicação humana e dos inúmeros fatores que interferem no

seu processo.

o meu trabalho, portanto, iniciou-se pela consulta

bibliográfica a outros aventureiros mais experientes que

sondaram a influência da propaganda como força de persuasão

nessa ligação efervescente com os consumidores, bem como a

outros estudiosos que veriificaram o impacto da propaganda

sobre o consumo para algumas classes de bens.

Quinze países foram sondados e trouxeram interessantes

contribuições teóricas, como, por exemplo, a que revela que

a mídia eletrônica não encanta a todos universalmente. É ver

para crer.

Feita essa viagem, resolvi partir em direção a uma pesquisa

que explicasse um pouco da influência da economia sobre esse

comportamento de consumo. A propaganda acompanha o

crescimento da economia? Em que setores? Novas descobertas

interessantes surgiram.



Já o terceiro estudo, afunilando a experiência, leva-nos a

buscar que indicadores provam a relação desencadeadora da

propaganda em relação aos preços. Existem indicadores? São

visíveis? Em que setores de atividade a sensibilidade ao

preço e maior do que à propaganda? Descobriram-se fatos e

dados instigantes.

Por fim, no quarto estudo, procurou-se avaliar quais os

possíveis efeitos de uma mídia alternativa, como a

veiculação de mensagens especiais no ponto de venda, que

poderão, no futuro, servir como fator decisivo para

alavancar vendas

anunciados.

adicionais para os produtos assim

Mais do que um conjunto de análises estatísticas e

experimentos, através desta dissertação busca-se identificar

tendências e evidências que sirvam de base para futuros

estudos que possam comprovar a eficácia de cada elemento do

conjunto de marketing, descobrindo-se um amplo espectro de

buscas, que apenas começa a revelar-se.



Palayras-Chayes - propaganda, promoção de vendas, preço,

investimento, ROI, vendas, merchandising.

Nota importante Para fins didáticos utilizamos como

pa1avras . ~ .Slnonlmas propaganda e publicidade, embora

conceitualmente tenham conotações distintas.

Propaganda - Advertising - é toda forma paga de uma mensagem

não pessoal comunicada através de

várias mídias pela indústria,

empresa de negócios, organizações

não lucrativas ou indivíduos •••

através da identificação do

patrocinador.

AMERICAN MARKETING ASSOCIATION

Publicidade - Publicit~ - são estímulos nao pessoais para

criar demanda de um produto ou

unidade de negócio através de

meios de comunicação como rádio,

televisão, jornal, revistas e

outros veículos, teoricamente com

materiais não pagos pe10

patrocinador.

AMERICAN MARKETING ASSOCIATION
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APRESENTAC2S0

A compreensão da influência da propaganda na diferencia~ão

de produtos ainda e uma area de investiga~ão recente.

A propaganda vende ou ajuda a criar imagem de marca, gerando

um ativo fixo chamado boa vontade?

o crescimento da economia proporciona escala de produ~ão, ou

seja, mais produtos passam a estar disponíveis para consumo

e nesse sentido a propaganda deve estimular vendas desses

excedentes de produ~ão.

o objetivo desta disserta~ão foi o de investiga~ão. Foram

realizados quatro estudos:

- o papel da propaganda na diferencia~ão de produtos em

quinze países (inclusive o Brasil);

- o efeito da economia fazendo crescer o "bolo

pub1icitário";

- o impacto da propaganda e do pre~o para desencadearem

vendas e a lucratividade
anunciantes;

(ROI) de algumas empresas



- estudar a mídia alternativa para veiculação de

mensagens publicitárias no ponto de venda e sua

possível influência sobre o comportamento de compra

dos consumidores.
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i

INTRODUC~O

Muitas são as controvérsias acerca do real impacto da

propaganda. A propaganda ajuda a vender? A propaganda

pressiona as pessoas a comprarem? A propaganda é, a longo

prazo, um investimento em imagem de marca, como lembra David

Ogilv~? (1).

A verdade é que há grandes vazios, em nosso conhecimento

científico, a respeito de como a propaganda funciona em

mercados de consumo e de larga escala, ensina Lambin (2).

Os efeitos reais da propaganda

empresarial têm sidp objeto de

antagônicas.

sobre o

diversas

desempenho

coloca~ões

O objetivo desta tese é realizar uma investiga~ão sobre os

efeitos econômicos da propaganda, investigando a eficácia do

investimento publicitário para algumas classes de bens,

através de inter-rela~ões dos gastos com propaganda e

determinadas variáveis macroeconômicas. A evidência desses

resultados deve ser avaliada pelo incremento de vendas

produzido, bem como pelo retorno sobre o investimento (ROI)

proporcionado às empresas líderes das categorias de bens

relacionados neste estudo.



o incremento de vendas e o conhecimento crescente de uma

marca de um produto ou de uma organiza~ão como um todo,

podem ser conduzidos através da propaganda uma vez que

ela represente o fator dominante de diferencia~ão de marcas

de categorias de produtos, sobretudo para bens de

conveniência, lembra Michael Porter (3).

o papel da propaganda, porém, não é explicável por si só no

confronto de sua influência no comportamento de compra do

consumidor, necessitando de uma investiga~ão empírica.

À medida que os investimentos publicitários crescem, é

preciso maior eficácia e efetividade nos gastos com

propaganda, para que os esfor~os com a estratégia de

marketing, com marca e comunica~ão, levem a resultados

positivos. A evidência desse resultado é expressa de va-

riadas maneiras, para criar níveis positivos na atitude do

consumidor em rela~ão a uma marca e, sobretudo, nas vendas

de um produto, que é o objetivo final.

liA propaganda atua como 'prox~' para a diferencia~ão de

produtos ou, mais especificamente, para as características

de produto e de mercado que permitem às despesas elevadas de

propaganda diferenciar efetivamente os produtos de uma

empresa de seus competidores. Embora estas características

de produto e de mercado não sejam facilmente mensuradas, são

elas, tipicamente, caracterizadas por altas despesas de
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propaganda. O impacto da propaganda resulta, portanto, do

impacto da diferenciação de produtos sobre a lucratividade e

da efetividade das elevadas despesas de propaganda na

exploração dos ganhos da diferenciação de produtos" (4).

"Uma classe geral de produtos é diferenciada se existir

qualquer base significativa para distinguir os bens

oferecidos por um vendedor daqueles oferecidos por outro.

Esta base pode ser real ou imaginária e o essencial é que

seja importante para os compradores e leve à preferência de

uma variedade de produtos por outra" (4).

"A mensuração da diferenciação de produtos representa um

problema para a pesquisa. O argumento mais comum tem sido o

de que a propaganda e as despesas promocionais são os

principais meios pelos quais as empresas diferenciam os seus

produtos. Estudos reali2ados por Mueller e Hamm, Comanor e

Wilson e Porter sugerem que, em indústrias de bens de

consumo, despesas de propaganda criam as mais sérias

barreiras a entrada da concorrência, sendo, portanto, a

maior causa de concentração elevada, com repercussões sobre

o desempenho econômico" (4).
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Dois efeitos distintos são atribuídos à propaganda, afirma

Figueiredo (4):

Em primeiro lugar, a propaganda afeta a demanda pelo

produto, tornando-a menos elástica, gerando para as empresas

o poder de mercado que lhes possibilita controlar os preços;

em segundo lugar, a propaganda aumenta os custos de entrada

da mesma forma que os custos de fabricação.

Nas indústrias em que a diferenciação de produtos e

possível, portanto, os preços tendem a ser maiores do que em

uma situação de concorrªncia.

E a diferenciação de produtos nada mais é do que a busca

para barreiras à entrada da concorrªncia. Barreiras essas

baseadas em diferenciação de produtos, economias de escala

de produção e distribuição, e diferenças absolutas de custo.

Observa-se que a diferenciação de produtos é de utilização

de moderada a alta.

Para Bain (5 e 6), as indústrias de barreiras muito altas

são aquelas que conferem às empresas estabelecidas a

capacidade de elevar seus preços em 10X ou mais sem induzir

a entrada de novos competidores.



Contudo, são inconclusivos ainda os estudos que tentam

correlacionar as despesas de propaganda e os níveis de

concentra~ão de negócios.

Há comprova~ões empíricas, escreve Figueiredo, com base em

Comanor e Wilson (7) e Porter (3), de rela~ão positiva entre

despesas de propaganda e lucro e, com base em estudos

(1954:57) de Comanor Wilson, concluíram que altas despesas

de propaganda levam a lucros maiores.

As indústrias classificadas por Comanor e Wilson como de

"propaganda intensiva" registraram taxas de lucros 50"

maiores do que outras indústrias. A associa~ão entre as duas

variáveis levou os autores a concluírem, segundo Figueiredo

(4), que altos gastos de propaganda restringem a entrada de

novas empresas em uma indústria.

No entanto, até que ponto a propaganda cria barreiras à

entrada, proporcionando uma eficaz estratégia competitiva?

A suposi~ão é de que a propaganda, por criar lealdade à

mfrca ou simplesmente inércia, estabiliza a participa~ão de

mercado e impede a entrada de novos competidores, afirma
lambin (2).
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Foi constatada substancial lealdade à marca, ou inércia, em

mais de dois ter,os dos casos estudados por Lambin; um novo

concorrente em potencial teria, certamente, que incorrer no

custo de vencer esta vantagem das marcas existentes.

"Porém, estatisticamente falando, essas barreiras não podem

ser atribuídas exclusivamente à propaganda, pois a amostra

não apresentava uma rela~ão sistemática entre as taxas de

inércia e várias medidas de intensidade publicitária.

Qualquer dos diversos elementos do mercado pode,

claramente, ser o principal responsável: acesso conveniente

aos pontos de distribui,ão, preferências dos consumidores,

amplitude de linha de produtos, preço mais favorável,

lealdade do revendedor e do consumidor etc.

Além disso, lembra Lambin, embora certas partes do mercado

possam ser compostas por compradores inertes, as empresas

estão bastante dispostas a lutar pelos segmentos de mercado

mais suscetíveis. Na verdade, a intensidade da propaganda

se correlaciona com a instabilidade das participa,ões de

mercado e da economia, diríamos nós.

Uma perspectiva de marketing total é necessária, afirma

Lambin, como em outras análises de situa~ões competitivas,

para se definir adequadamente o papel da propaganda na

cria,ão de barreiras. Não há dúvida de que a propaganda

constrói preferências duradouras nos consumidores, como já
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foi exposto, mas a reputa~ão de qualidade e outros fatores

também o fazem. Vale a pena notar que for~as desequi-

libradoras estão atuando nas categorias de produtos

pesadamente anunciadas - uma evidência suposta de rivalidade

ativa.

A TAREFA DA PROpAGANDA

Por que as empresas anunciam?

A propaganda, além do papel persuasivo, desempenha tarefas

mercadológicas de natureza mais informativa. No campo de

bens de consumo, a propaganda de massa cumpre melhor esta

tarefa. Porém, no campo dos bens industriais, as mesmas

tarefas podem ser mais bem desempenhadas pela for~a de

vendas (2).

Nesse sentido, alguns pressupostos podem ser formulados, que

podem ser especialmente úteis:

1. Os efeitos econômicos da propaganda somente podem ser

inteiramente compreendidos

marketing inteiro.

em rela~ão ao composto de
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o comportamento de marketing da concorrência é uma

perspectiva mais relevante, para ser adotada na análise da

concorrência industrial. A distin~ão freqUentemente feita

entre concorrência de pre~os e não de pre~os, não parece

refletir, com exatidão, situa~ões reais em mercados de larga

escala (2).

2. Tanto os analistas hostis como os simpatizantes da

propaganda têm superestimado seu valor econômico de per si;

as for~as sócio-econqmicas têm influência mais decisiva. A

propaganda tem, em geral, capacidade limitada para estimular

o crescimento do mercado total, e a propaganda puramente

persuasiva é ainda menos eficaz. A propaganda só é poderosa

quando acompanha tarefas mais objetivas, e seu conteúdo é

mais importante que o volume total gasto com ela (2).

3. Em mercados que não se expandem, um aumento na

competi~ão publicitária prejudica o consumidor. A razão vem

de um mecanismo interno: como a propaganda de marcas

concorrentes causa um efeito recíproco de cancelamento, e

como as políticas publicitárias das corpora~ões tendem a ser

interdependentes, há uma escalada dos gastos com propaganda.

A obje~ão não é tanto que a propaganda competitiva seja

repetitiva, mas que ela não beneficia o consumidor a longo

prazo, como o faz a concorrência de preço e de qualidade

(2) •



4. O comportamento de compra do consumidor é mais racional

do que o assumem os anunciantes. Em mercados de propaganda

intensiva, os consumidores respondem mais prontamente a

anúncios que incorporem proposi~ões de venda tangíveis, do

que àqueles puramente persuasivos. Esta espécie de resposta

sugere que o conteúdo factual e informativo dos anúncios é

bem recebido nos mercados de consumo, precisamente o ponto

enfatizado pelo movimento consumerista (2).

5. A propaganda não tem valor apenas para novas empresas

isoladas. Ela é ainda mais importante para negócios já bem

estabelecidos para desenvolver lealdade de clientes e imagem

corporativa, para construir um ativo intangível, chamado boa

vontade (5).

6. Através de pesados investimentos em veículos de

massa, constitui-se a propaganda em uma barreira à entrada

tão grande quanto o capital necessário para aquisi~ão de

prédios e de maquinário (6).

7. Pau I W. Farris e David J. Reibsten(8) acreditam haver

rela~ão extremamente íntima entre gastos com propaganda,

pre~os e lucros. Um desenvolvimento natural dessa rela~ão é

que as empresas que fazem mais propaganda tendem a comandar

pre~os mais altos para seus produtos e, também, a obter as

melhores margens.
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E para essa associa~ão entre or~amentos de propaganda

relativamente altos e pre~os praticados também altos, os

autores utilizaram informa~ões sobre marcas, obtidas de 227

negócios de bens de consumo, extraídas do "Project Impact of

Market Strategies" (PIMS), do Strategic Planning Institute

de Cambridge, Massachusetts(9), de dados que cobrem o

período de 1971 a 1977.

8. Stan Rapp e Tom Collins em seu livro Maxi marketing (10),

lembram que: "a queda da eficácia da propaganda nas redes de

televisão está provocando uma repensada básica quanto aos

or~amentos de mídia. A fascina~ão com a propaganda criativa

está trazendo uma preocupa,ão com a rentabilidade e com a

resposta do consumidor". Segundo esses mesmos autores, a

perda da eficácia da propaganda nas redes de TV nos Estados

Unidos é decorrência da diminui,ão de audiência, devido ao

"zapping" físico (os telespectadores deixam a sala ou o

quarto de TV durante os comerciais) e "zapping" eletrônico

(utiliza,ão de controle remoto) e uma perda resultante ainda

da grava~ão de programas.

9. Rapp e Collins (10) escrevem que os cartões de crédito,

as chamadas telefônicas gratuitas, os terminais de compu-

tador para transa~ões a varejo e o Marketing direto para

diferentes estilos de vida estão transformando os hábitos de
compra. E a propaganda passa cada vez mais a ser utilizada

para a conscientiza~ão, ajudando a posicionar o produto no



Xl

mercado e condicionando os compradores potenciais a quererem

a marca. Às vezes a promo~ão de vendas é utilizada para

ativar o comprador em potencial para tornar a vaga intenção

de compra uma a~ão mensurável.

10. Como a propaganda é a arte da persuasão, como afirma

Bill Bernabach (11), todo Marketing deve realizar a venda,

convertendo o interesse do comprador potencial em inten~ão

de compra e compra real.

11. Os dados obtidos de um cuidadoso e controlado experi-

mento de campo conduzido pela Milwaukee Advertising

Laborator~ (12)

para explicar

foram analisados com o uso de modelo linear

a variação na participação de mercado.

Encontrou-se que os efeitos da propaganda em televisão,

jornais e revistas para uma marca experimental foram

dependentes do nível de preço relativo da marca. O efeito da

interação da propaganda através de jornal, televisão e

revista também foi identificado como significativo. Os

resultados indicaram que efeitos imediatos das variáveis de

Marketing foram dominantes nos mercados que receberam

elevado nível agregado de "inputs" de propaganda em TV,

enquanto houve baixo efeito nos mercados que receberam

níveis baixos de propaganda em TV. A hipótese de rendimentos

decrescentes em escala para propaganda em TV com relação à

importância de outras variáveis do composto promocional

foram examinadas tentativamente.
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12. O estudo de Milwaukee reafirma a necessidade de

considerar os efeitos interativos das variáveis do composto

de Marketing na constru~ão de modelos reaIísticos de decisão

em Marketing, através de novos experimentos.

13. Como os gastos com propaganda são crescentes no mundo

inteiro, uma grande preocupa~ão metodológica, segundo DarraI

G. CIarke (13), é tentar determinar qual tradicional

pesquisa econométrica indica a dura~ão do efeito da

propaganda sobre vendas, embora até agora diversos trabalhos

tenham tentado medir o efeito da propaganda.

14. Para J. Kanti Prasad e L. Winston Ring (14), lia efetiva

administra~ão de Marketing requer informa~ões acerca da

relativa eficácia de vendas das diferentes variáveis de

Marketing e também de seu efeito interativo".

Portanto, compreender o papel da propaganda na

diferencia~ão de produtos, na cria~ão de imagens de

marca é mais do que um exercício de reflexão acerca de

constata~ões práticas. é, acima de tudo, a busca de

evidências de

compreendido.

um fenômeno ainda não totalmente



CAPiTULO I

o PAPEL DA PROPAGANDA NA

DIFERENCIAC~O DE PRODUTOS



Conforme Jean-Marie Domenach (33), lia propaganda é uma

tentativa de influenciar a opinião e a conduta da sociedade

de tal modo que as pessoas adotem uma opinião e uma conduta

determinada".

Há, no entanto, diversos fatores que interagem na persuasão

de compra de um produto ou servi~o.

o consumidor é influenciado de diferentes maneiras antes de

se decidir por um produto ou por uma marca.

o primeiro fator que age sobre o consumidor na sua decisão

de compra diz respeito às suas necessidades. O segundo fator

corresponde aos benefícios do produto ou servi~o. Ou seja, o

que o produto ou servi,o faz pelos seus atributos ou

características de desempenho, mais o que o consumidor

espera que o produto ou o servi~o fa,a por ele, em outras

palavras, o benefício. É isso que as pessoas compram: um

benefício.

O terceiro fator na decisão de compra depende do

posicionamento que o produto e a sua marca ocupam na mente

do consumidor.



o quarto ponto importante e que o consumidor precisa

identificar uma marca dentre várias disponíveis no mercado;

e isso depende em larga escala da imagem de marca que ele

possui em rela,ão ao produto ou servi,o.

o quinto fator persuasivo de compra está ligado ao

comportamento do consumidor, suas atitudes, preferências e

inten,ões de compra.

o sexto aspecto que pode induzir o consumidor a comprar um

produto ou um servi,o diz respeito ao impacto da propaganda

que, em termos de audiência e freqUência, possa persuadi-lo

a querer o produto ou serviço.

o sétimo ponto importante diz respeito à credibilidade da

fonte emissora do anúncio, além da credibilidade do próprio

fabricante e/ou anunciante.

o oitavo fator é a eficácia da mensagem publicitária, ou

seja: a propaganda deve efetivamente levar o consumidor a

comprar o produto anunciado ou, ao menos, ajudar a fixar a

imagem da marca do produto.

A decisão de compra, porém, depende da identificação da

necessidade do consumidor, pois ele poderá querer comprar o

produto anunciado, mas poderá deixar de fazê-lo se o produto

não satisfizer nenhuma de suas necessidades.
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o nono fator a ser analisado é o impacto da promo~ão de

vendas do merchandising e do pre~o. A existência de uma

oferta, através da promo~ão de vendas, de um adequado

cenário do produto no ponto de venda (merchandising), ou

sobretudo de um pre~o atraente podem constituir-se em apelos

persuasivos de compra.

E, por fim, o décim6 fator: é necessário avaliar a

influência sobre o consumidor de fatores ambientais, tais

como a economia e o apelo da inova~ão tecnológica, dentre

outros que possam influenciar o comportamento de compra do

consumidor.
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1. O CONSUMIDOR E SUAS NECESSIDADES

o primeiro fator que age sobre o consumidor na sua decisão

de compra são as suas necessidades • E essas necessidades

estão associadas às características do consumidor, levando

em conta as diferenças individuais ,-epresentadas pelos

traços de personalidade, pelo autoconceito que os

consumidores têm de si próprios, as suas necessidades e os

papéis sociais que eles representam, entre outras

características.

o papel social, por e~emplo, pode ser visto como um elemento

central ou importante para um consumidor, à medida que a

percepção do uso do produto ajuda o consumidor a desempenhar

aquele papel. Ou seja, as pessoas buscam nos produtos uma

complementação dos papéis que elas desempenham socialmente.

Objetos como roupas, jóias, desodorantes ou perfumes são

alguns tipos de produtos cuja percepção tem identificação

clara com o papel social desempenhado pelo consumidor.

Assim, produtos que servem para definir ou aumentar o auto-

conceito tenderão a ser percebidos como importantes, pois os

consumidores, provavelmente, tenderão a dar maior

importância àqueles produtos cujas imagens pareçam ser mais

congruentes com sua auto-imagem.
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Em síntese:

A- A importância instrumental é positivamente relacionada

com os atributos do produto: os custos de aquisição

associados aos fatores economia e tempo de procura, o

potencial do produto em causar satisfações e a familiaridade

correlacionada ao uso do produto.

B- O produto é percebido como importante quando seu signi-

ficado simbólico assiste o consumidor ajudando-o a projetar

sua auto-imagem.

Dessa maneira, quando um produto tem alta importância

instrumental, os consumidores são mais críticos ao avaliar

as informações. Assim, as respostas às mensagens

publicitárias dependerão de considerável repetição e

eficácia para serem efetivas e persuasivas.

Alcançar, pois, os consumidores quando a compra não está à

mão é uma tarefa, que requer propaganda repetitiva para

incrementar o nome da marca e tentar influenciar a imagem da

marca de modo geral.



Enfim, é preciso alcan,ar os diferentes segmentos de mercado

e os membros de cada segmento de mercado em diferentes

momentos no processo de compra. E, para isso, é preciso

explicitar o reconhecimento das percep,ões do consumidor.

As atitudes de compra do consumidor variam consideravelmente

entre os vários grupos da popula,ão. E as atitudes do

consumidor para com a propaganda são complexas e compostas

de várias dimensões. E a metodologia mais usada para avaliar

a atitude do consumidor em rela,ão ~ propaganda mede os

vários aspectos da economia em rela,ão aos atributos sociais

da propaganda.

Conforme Anderson (4), alguns indivíduos podem acreditar em

fun,ões econômicas da propaganda, mas podem ser muito

críticos quanto ~s suas dimensões sociais.

2. A IDENTIFICAC~O DOS BENEFÍCIOS DO PRODUTO

O direcionamento do marketing deve focalizar as necessidades

dos consumidores. E como isto implica considerar o bem-estar

do consumidor e como suas necessidades não são homogêneas, é

preciso identificar diferentes benefícios que um produto

possa proporcionar a diferentes tipos de consumidores.
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o benefício é algo que o consumidor espera que o produto

fa~a por ele, além do que o produto faz. Este conceito

implica algo diferente do atributo específico do produto.

Através da identificação dos diferentes benefícios que os

consumidores buscam em um produto, é possível fazer uma

segmentação de mercado que permita identificar subgrupos de

consumidores e desenvolver comunicações eficazes a cada um

desses segmentos.

Na década de 70, um experimento mostrou que as pessoas são

mais suscetíveis em termos de atenção aos comerciais de

televisão que se centralizam nos beneficios. E, com base

nesse estudo, o interesse acerca da segmentação de mercado a

partir do benefício foi reforçado.

E a segmentação com base no benefício torna-se útil em um

instrumento para a formulação da estratégia de

posicionamento: de produtos e de marcas (15).

1. Através de benefícios hedonísticos e sensoriais, como o

produto parecer maravilhoso, cheirar bem etc., a performance

do produto é melhorada.

2. Pode-se criar uma imagem mais atrativa para uma marca,

através da identificação de benefícios emocionais~ dando-se

suporte aos autoconceitos das pessoas, permitindo-lhes



reforçar a visão que elas têm de si próprias, ou expressarem

sua personalidade às outras. (A fragrância "Charlie", da

Revlon, tornou-se

publicitário do

líder na sua categoria, através do uso

benefício emocional buscado pelas pessoas

desse segmento de mercado.)

3. A persuasão de compra apoiada em uma publicidade que

enfatiza a superioridade de uma marca pode ser lógica e

direta, se ela demonstra o produto e faz comparações; e

indireta, se utiliza o aval de pessoas famosas, citações de

especialistas

apresentadores.

ou a credibilidade de locutores ou

4. Quando a marca é mais saliente, a sua probabilidade de

compra repousa menos em benefícios diretos e mais em

situações em que as marcas são intercambiáveis e as pessoas

podem comprar a primeira marca que vier à mente no ponto de

venda.

5. Por meio do benefício de afiliação, representado através

de situações que envolvem crianças ou animais, demonstrações

de amor, afeto, sexo, humor etc., é possível fazer as

pessoas se afiliarem à marca através do engajamento de suas

emoções, forçando um vínculo emocional com o consumidor.
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Nessas situações, e possível permitir aos consumidores

através de suas compras, votar nas marcas que engedram

sentimentos positivos.

A segmentação de mercado a partir de benefícios e

importante, mas é preciso em adição que a estratégia de

comunicação seja clara. E isto leva à formulação de três

questões básicas:

1. O mercado está bem definido?

2. Quais os segmentos de mercado que representam o "target"

(alvo) principal?

3. Em torno de quais incentivos de compra os esforços de

comunicação poderiam ser centralizados?

Que tipo de ajuda uma segmentação de benefício pode dar ao

permitir responder esses quesitos?

A segmentação de benefícios permite planejar e executar uma

campanha publicitária,

importantes:

levando-se em conta alguns pontos

1. A definição com clareza dos objetivos a serem adotados.

2. A especificação do modelo publicitário a ser adotado para

cumprir os objetivos.

3. A determinação das estratégias de comunicação.

4. O desenvolvimento do texto publicitário.
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5. O teste do texto.

6. A seleção e a tabela da mídia.

7. O acompanhamento dos resultados da campanha, ou seja, o

controle da persuasão da propaganda.

Se o objetivo básico da propaganda e a persuasão de compra,

é preciso que:

a) o consumidor seja atraído a comprar a marca anunciada

mais do que a de seus concorrentes;

b) uma análise da força de alavancagem da concorrência

permit a avaliar a vantagem competitiva e a

suportabilidade dos vários comerciais

sua concorrência).

(da empresa e da

De acordo com essas premissas, os benefícios devem ser

pesquisados para identificar os beneficios emocionais,

sensoriais, afiliativos etc.

E a implicação dessas descobertas

mensagem publicitária é evidente.

para a elaboração da

É preciso, porém, investir no aprendizado da medição dos

aspectos verbais e não verbais da publicidade, bem como de

seus efeitos cognitivos.



A Universidade de New Hampshire (15) desenvolveu um estudo

para identificar a chave de áreas não verbais envolvidas nos

comerciais de televisão e desenvolveu alguns modos de medi-

-las.

As áreas investigadas foram as seguintes:

MÚsica parece óbvio que a mÚsica é um fator não verbal

chave. Se o "show" visual mostra uma criança correndo num

campo, um fundo musical pode sugerir que ela está indo

alegremente da escola para uma família amorosa, enquanto

outra mÚsica pode insinuar que ela corre porque foge de algo

que a amedronta.

Cenário - os cenários projetam sentimentos diferentes. Se

nuvens sao introduzidas na cena da criança correndo no

campo, pode significar que ela corre por que vai chover.

Paralinguagem - a forma pela qual as pessoas usam a voz e o

timbre, através de inflexões

pode evocar reações diferentes.

crescentes ou decrescentes,

Olhar - o modo como as pessoas usam o olhar pode significar

situações diferentes. Como medo, amor, paixão, ódio, dúvida,

entusiasmo, desânimo, tristeza, alegria, dor, saudade etc.
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Semiótica - envolve o uso de símbolos, signos e artefatos.

Os objetos como bandeiras, pianos, ajudam a extrapolar as

defini~ões literais dos objetivos.

Proximidade - a distância em que uma pessoa pára da outra,

ou as posi~ões que elas ocupam umas em relacão às outras são

de significância. Assim, por exemplo, uma pessoa em pe

falando e gesticulando em rela~ão a uma pessoa ou um grupo

de pessoas sentadas pode significar autoridade e poder da

que está de pé.

Linguagem corporal - o corpo fala. As expressões corporais,

às vezes, transmitem mais do que as próprias palavras.

Pontos faciais - o uso dos músculos faciais que transmitem

imagens e expressões com significados próprios. O sorriso

pod~ significar alegria ou aceita~ão; a contra~ão dos

músculos faciais pode significar medo, desconfian~a, dor,

tristeza etc.

Vestuário - o velho ditado que diz"o hábito faz o monge"

ainda faz sentido na atualidade. As formas como as pessoas

se vestem têm significados diferentes e representam

situacões diversas.
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EfeitQs SQnQrQS os sons empregados podem enfatizar

efeitos diferentes. Eles podem ser usados para atrair uma

aten~ão, enfatizar o humor, gerar suspense e um número

enorme de situa~ões diversas.

A utiliza~ão de recursos verbais e não verbais ajuda a

enfatizar certos benefícios nos comerciais de televisão e a

medida ou a avalia~ão de sua eficácia se caracterizam como

importante instrumento de análise da persuasão.

Na ~erdade, os fatores verbais e não verbais podem agir

isoladamente ou combinadamente, e isso leva à necessidade de

se desenvolverem m~todos adequados de avalia~ão de sua

eficácia como

compra.

fatores desencadeadores de persuasão de
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3. POSICIONAMENTO E PERCEPC~O DO PRODUTO

As qualidades ocultas dos produtos e a presença de fatores

emocionais na compra são elementos indispensáveis para que a

publicidade exerça o seu papel na diferenciação de produtos.

Para os consumidores, os produtos variam de acordo com a

percepção de sua importância.

Segundo Eric Johnson (16), a familiaridade com o produto

aumenta com a habilidade do comprador em aprender uma

informação nova sobre o produto. E, com isso, os sentimentos

subjetivos do consumidor o levam a valorizar o produto em

função do envolvimento em face da quantidade de primio que o

produto possa proporcionar na sua compra.

Na situação de compra, porém, interferem não só os atributos

do produto, como também o caráter simbólico intangível,

atribuído ao simbolismo social que ele representa, além de

outros fatores que, embora não mensuráveis, proporcionem

satisfações ao comprador. Ou seja, num primeiro momento, na

situação de compra prevalece a importância percebida do

produto, a quantidade de primio.

E, num segundo momento, há variáveis derivadas da percepção

da importância do produto, decorrentes da compra e/ou uso do

produto.



Essa importância instrumental denota uma rela,ão entre

perceber o produto como importante e obter algum objetivo
particular intrínseco. Neste caso, o produto pode aumentar

temporariamente de importância para o consumidor.

E, como lembra ainda Bloch (11), "uma pessoa não sentir~

envolvimento com um produto se este não for percebido como

importante".

As percepç:ões da importância do produto derivam das

características do produto, das características do uso do

produto e das características do consumidor.

A dimensão característica do produto é relativa à nature2a

própria do produto e desempenha importante papel na

determina,ão das percep,ões da importância do produto. Para

muitos consumidores, a importância do produto é relacionada

ao risco percebido aos

atributos estão ligados ao

atributos do produto, pois os

que o produto é, e o consumidor

est~ preocupado com a quantidade de prêmio que ele possa

proporcionar, ou seja, benefícios.

A dimensão característica de uso do produto refere-se ao

car~ter simbólico intangível atribuído à classe do produto,

e este significado deriva do conjunto de atividades e usos
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que est~o associados ao produto ou simbolismo social do
produto.

E isto ocorre uma vez que a compra de mercadorias com

imagens simbólicas está ligada às formas de express~o

pessoal.

Uma vez que há certas variáveis situacionais que influenciam

a importância do produto e a importância instrumental, um

produto de baixa importância pode, sob influência de fatores

situacionais, ser percebido como um produto de alta

importância. E isto depende de:

a) Situa~~o de Compra - em fun~~o das variáveis operativas

durante a compra, isto é, da quantidade de tempo avaliável

usado na compra e se a compra é feita privativamente ou na

presen~a de amigos e familiares.

b) Situa~~o de Consuma~~o Intencional em fun~~o da

dimens~o do uso pessoal versus dimensão do uso social que

pode assim afetar a importância instrumental, incrementando

a quantidade de prêmio na compra do produto.

E isso implica entender que a importância do produto depende

da percep~~o do consumidor com rela~~o ao lugar que este

produto ocupa em determinado mercado. E da característica do

consumidor, levando em conta as diferenças individuais
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representadas pelos traços de personalidade, pelo auto-

-conceito que os consumidores têm de si próprios, as suas

necessidades e os papéis sociais que eles representam entre

outras características. Assim, um produto em cada mercado

pode ser diferenciado dos produtos concorrentes através de

seus atributos ou de seus benefícios.

E é esse o papel da propaganda: diferenciar um produto,

posicionando-o na mente do consumidor, distinguidamente

daqueles produtos oferecidos pela concorrência. Isso

significa obter vantagens competitivas, que se constituam ao

mesmo tempo num forte apelo para um número significativo de

clientes ou consumidores em cada segmento de mercado.

A percepção e a preferência de consumidores por determinado

produto com relação a seus concorrentes podem ser

verificadas através da análise de posicionamento.

Esse posicionamento pode ser interpretado graficamente num

mapa multidimensional desse produto com relação a

concorrência, preferências e percepção do consumidor,

relacionando diversos atributos do produto.

Posicionamento é entendido como a arte de configurar a

imagem da empresa num segmento de mercado, de forma que os

consumidores possam entender e apreciar o que a empresa

proporciona em relação à concorrência.
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Posicionamento é, portanto, o produto na mente do

consumidor. A grande contribui~ão dessa metodologia é

permitir ~ empresa escolher sua estratégia de

posicionamento, ou seja, que atributo ou benefícios do

produto deverão ser enfati2ados e quais deverão ser

relegados. Com isso, a empresa estará sabendo o seu problema

relativo ao composto de marketing.

E essa é outra vantagem ~o posicionamento, pois a solu~ão do

problema do posicionamento habilita a empresa a resolver

também o seu problema com o composto de marketing do

produto, constituído de pre~o, distribuição, propaganda e

promo~ão de vendas; que é essencialmente a operação dos

detalhes táticos do posicionamento.

Através do posicionamento, podem-se, entre outros aspectos:

1. identificar quais são os atributos do produto realmente

importantes em rela~ão ~ concorrência existente;

2. estabelecer uma escala de medida e gradua~ão do

desempenho de cada atributo do produto considerado;
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3. fazer uma representação dos valores medidos dos atributos

em duas ou três dimensões, anotando os dados do produto e

de seus concorrentes.

A partir dessa representação gráfica é possível identificar

o potencial de vantagens competitivas do produto em relação

aos seus concorrentes, bem como estabelecer as principais

deficiências de posicionamento a serem corrigidas.

Portanto, uma grande missão estratégica do posicionamento é

identificar o potencial de vantagens competitivas que possam

retardar a entrada ou o crescimento da concorrência.

E o papel da propaganda é sem dúvida clarificar a imagem do

produto em cada mercado, distinguindo-o e diferenciando-o,

sobretudo, quando um produto tiver erros de posicionamento

do tipo:

a) posicionamento por baixo - quando os consumidores têm

apenas uma vaga idéia do produto;

b) posicionamento confuso- pois os consumidores não vêem

com clareza os atributos ou os benefícios do produto.
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Uma vez diagnosticados os erros de posicionamento, a tarefa

da comunicação publicitária entre outros elementos do

composto de marketing é tentar reposicionar o produto e a

sua empresa.

Para AI Ries e Jack Trout (18), dois autores pioneiros da

discussão de posicionamento, esse é um problema típico de

estratégia de comunicação mais do que uma estratégia do

composto de marketing.

Esses autores argumentam, em seu livro Posicionamento: a

batalha para a sua mente, que geralmente os produtos têm uma

posição na mente dos consumidores.

E uma estratégia para vencer a batalha do posicionamento e

abrir uma janela na mente do consumidor.

A abordagem básica do posicionamento não é criar alguma

coisa nova e diferente, mas manipular o que já existe dentro

da mente e realinhar as conexões existentes, pois a mente

humana já é uma esponja encharcada que só pode embeber-se de

mais informação livrando-se da que já tem.

Para conseguir posicionar um produto na mente do consumidor

é preciso simplificar a mensagem da melhor forma possível,

lembram AI Ries e Jack Trout.



Para conseguir o posicionamento, a primeira providência que

esses autores recomendam é fixar a mensagem publicitária de

forma indelével na mente, ou seja, em uma mente que não

tenha sido tocada por outra marca e realizar o "imprinting",

termo que os biólogos utilizam para descrever o primeiro

encontro entre um animal recém-nascido e sua mãe.

São necessários apenas alguns segundos para fixar

indelevelmente na memória do animalzinho a identidade de sua

mãe. Portanto, o importante é chegar primeiro e não dar

oportunidade ao outro de tocar a mente do consumidor.

E o poder do nome é o gancho que sustenta a marca na

escadinha do produto, na mente do consumidor.

E, na era do posicionamento, investir em imagem de marca é

uma decisão de marketing importante.

Has não é só,

posicionamento

pois há também uma série de avaliações de

que levam em conta os aspectos

comportamentais do consumidor através de análises do tipo

social que interpretam a imagem e o símbolo que o produto

representa.
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A compreensão do consumidor, sua percep~ão e a avalia~ão que

ele faz dos produtos e servi~os e um dos elementos

essenciais para se avaliar a eficácia da comunica~ão e do

marketing empregados.

Deve-se monitorar a avalia~ão da eficácia da propaganda com

um mapeamento em uma nova escala multidimensional, proposta

por JOHN, W. Keon (19) com o sugestivo nome de TRINODAL.

Esse mapa, segundo o autor, permite entender e isolar o

efeito da propaganda como fator-chave no posicionamento

correto de uma marca.

Em particular, o mapa fornece:

a) subsídios para a altera~ão de anúncios com o objetivo de

conservar a imagem consistente de uma marca em relação às

preferências do consumidor;

b) monitoramento para acompanhar o movimento competitivo das

marcas em cada mercado;

c) assistência para se examinar o desempenho alternativo de

diversos anúncios, com o objetivo de se escolher aquele que

melhor atenda à preferência do consumidor;
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d) critérios para a avaliação do sucesso de uma campanha

promocional.

Embora as vantagens desse mapeamento sejam inúmeras, o

próprio autor reconhece as limitações em examinar questões

como:

a) prever o sucesso de um anúncio em relação ao

fortalecimento da imagem de marca, antes do lançamento da

campanha;

b) indicar o impacto do anúncio em termos de reforço a

imagem atual da marca de um produto.

Apesar dessas limitações, esse modelo de posicionamento de

produto permite avaliar os pontos ideais de consumo, as

imagens criadas pela propaganda em termos de preferência de

marca.



4. IDENTIFICAC~O DE IMAGEM DE MARCA/PRODUTO

o objetivo primário das estratégias de imagem é criar na

mente do consumidor uma impressão da marca que a distinga

das outras marcas.

Especificamente, as estratégias de imagem consistem numa

refinada diferencia~ão de produto através da cria~ão de

diferen~as psicológicas e de e~tratégias de benefício do

produto; de maneira a comunicar as diferen~as do produto

através da manipulat;ão de características físicas e

funcionais dele.

As estratégias de imagem freqUentemente tentam dar

"personalidade" à marca pela designa~ão de tra~os humanos ao

produto, tais como masculinidade, feminilidade, juventude,

tradicionalismo, conservadorismo e liberarismo.

Ao mesmo tempo, a estratégia de imagem pode ser usada para

criar imagem de status, elegância, for~a e durabilidade.

A estratégia de imagem depende basicamente do esfor~o

publicitário, pois os consumidores processam informa~ão e

decidem comprar produtos e marcas específicas.



E para dimensionar o esforço publicitário é preciso que ele

esteja consistente com os objetivos da propaganda.

E, em função dos objetivos da propaganda e visando atingir a

mente do consumidor, podem ser formuladas, entre outras, as

seguintes estratégias de comunicação:

I. Estratégia de identifica~ão de marca.

Ela deve ser adotada visando:

a) Esclarecer as necessidades latentes do consumidor

Para que as necessidades latentes fiquem claras e possam ser

percebidas pelos consumidores de determinado bem ou serviço,

é preciso:

- fa2er o consumidor ter consciência da diferença entre seus

objetivos pessoais e sua posição atual de desejos e de

posses;

- esclarecer a nature2a dessas diferenças na consciência dos

consumidores;

ampliar a magnitude dessas diferenças em suas

consciências;
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- providenciar, com certa urgência, que essas diferen~as

conscientes sejam eliminadas, proporcionando-lhes mais

seguran~a acerca da diferen~a entre sua situa~ão atual e

futura, decorrente da posse do bem ou servi~o anunciado.

b) Ampliar o conhecimento da marca

Para que isso ocorra, é necessário:

- ampliar o grau de conhecimento da marca por pessoa;

- ampliar o número de pessoas com conhecimento da marca;

- melhorar o tempo inicial do conhecimento da marca em

rela~ão à compra;

- prolongar a dura~ão do conhecimento da marca;

- aperfei~oar a qualidade do aspecto conscientizado;

- diminuir a distância da associa~ão entre a necessidade

sentida e a marca como uma solu~ão.



c) Ampliar o conhecimento do produto

A amplia~ão de conhecimento do produto junto ao consumidor

pode ser processada do seguinte modo:

- aumentar o conhecimento do consumidor a respeito do

produto;

- aumentar a propor~ão entre o conhecimento favorável e o

conhecimento desfavorável a respeito da marca;

melhorar o acesso à mente do consumidor desse

conhecimento;

aprimorar o conhecimento do produto na mente do

consumidor e, simultaneamente, eliminar os mitos

desfavoráveis;

melhorar a adequa~ão do conhecimento do consumidor,

especialmente sobre pontos únicos da diferencia~ão de

produto e qualidades não reveladas;

- aperfei~oar a credibilidade do conhecimento do consumidor.
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d) Aperfei,oar a imagem de marca

o aperfeiçoamento da imagem de marca na mente dos

consumidores pode ser conduzido do seguinte modo:

- melhorar as atitudes do consumidor no que concerne a

fixação das características do produto seu desenho e

desempenho, suas capacidades e qualidades etc. -, para, num

estágio posterior, estimular a imagem da marca do produto

e/ou da empresa;

- aprimorar as atitudes do consumidor perante a marca,

fazendo jus às características de personalidade do mesmo, em

função de sua idade, sexo, status etc.

e) Melhorar a imagem da empresa

De forma progressiva, deve-se estimular o consumidor em

relação à marca, quanto ao que ela possa representar:

- honestidade;

- confiança;

- competência;

- amizade etc.
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f) Ampliar a preferência da marca.

Outro estágio importante é o da ampliação da preferência de

marca pelo consumidor, através de:

- aumento da extensão de preferência em termos do número de

consumidores que preferem a marca;

- aumento de intensidade da preferência em termos de sua

durabilidade;

- prolongamento do período de preferência.

Concluindo, as estratégias de identificação de marca

objetivam criar na mente do consumidor a impressão da marca,

de forma que ele passe a distinguir a marca específica das

outras marcas. Objetivam, outrossim, aperfeiçoar

para atingir

os

asignificados na mente do consumidor,

diferenciação do produto através das diferentes reações

psicológicas.

Ao mesmo tempo, a estratégia da imagem pode ser usada para

criar "status", força e durabilidade da imagem da marca.

Este tipo de estratégia é útil para produtos como cigarro,

refrigerante, cerveja e gasolina, com a finalidade de criar

produtos diferenciados na mente de seus consumidores.
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A estratégia de imagem não só deve estar apoiada em

anúncios, como também deve coordenar e integrar todos os

tipos de comunicação de uma empresa.

lI. Estratégia de identificação com o consumidor

Como extensão da estratégia de imagem, a estratégia de

identificação visa criar imagens com as quais o consumidor

possa ou queira identificar-se. Isto significa uma

orientação para o consumidor, ao contrário da estratégia que

corresponde a uma orientação para o produto.

Desse modo, a estratégia de identificação é baseada em

pesquisa junto aos consumidores, procurando distinguir como

o produto pode aumentar a imagem que eles fazem do mesmo, ou

ainda, a imagem que o consumidor faz do produto ideal.

Ao usar estratégias de identificação com o consumidor, os

comunicadores mercadológicos procuram desenvolver uma

mensagem de produto abrangente, cujos significados sejam

condizentes com aqueles desejados pelo mercado-alvo

("target") • Através da estratégia de identificação, o

estrategista de marketing procura moldar seus produtos ou

serviços de acordo com as expectativas psicológicas do

consumidor em relação a eles.
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Análise de imagem de opinião pública

o criado é imagem e semelhança do criador?

As pessoas compram para satisfazer necessidades ou para

realçar suas próprias imagens?

As pessoas não se comportam da maneira como os outros

pensam, mas modo como elas pensam. Segundo alguns autores

(17), "o que governa o ponto de vista do próprio indivíduo

são as percepções únicas da sua opinião própria (imagem de

opinião própria) e o mundo em que ele vive; os significados

que as coisas têm para ele".

Dessa maneira, o indivíduo tende, em geral, ao esforço de

realçar e manter sua imagem de opinião própria, procurando

manter a harmonia e a consistência interna da mesma. Dentro

de tal estrutura teórica, os produtos e as marcas de

produtos são vistos como objetos, os quais os consumidores

compram para manter ou reafirmar sua imagem de opinião

própria. Assim, a escolha do produto vai depender de quanto

a marca é similar ou consistente com a própria opinião do

consumidor.
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o comportamento de consumo, que leva o consumidor às

compras, resulta da ação do indivíduo de forma a manter ou a

reafirmar seu conceito de opinião própria. Portanto, o

comportamento de consumo será direcionado conforme a

reafirma,ão e prote,ão do seu conceito de opinião própria,

através do consumo das mercadorias ou servi,os como

a pesquisa do consumidor podesímbolos. Por essa razão,

servir de orienta,ão para a cria,ão de an~ncios, embalagens,

características do produto etc.

Por outro lado, é possível, segundo AI Ries e Jack Trout,

(18), construir uma lealdade de marca em um supermercado, da

mesma forma que se estabelece a fidelidade em um casamento.

o arquiteto da era da imagem de marca foi David Ogilv~,

quando ele pronunciou sua frase famosa, lembram Ries e

Trout: (18) "Toda a propaganda é a longo prazo um

investimento em imagem de marca."

Assim, um novo produto lançado sob a prote,ão de uma marca

líder de mercado tende a ter um sucesso maior.

Mas nem sempre esse a~ioma é verdadeiro.
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No entanto, a for~a de um produto, quer por sua tecnologia,

quer pela compatibilidade de qualidade aceita no mercado,

entre outros atributos ou benefícios específicos,

construir o nome de uma marca.

ajuda a

Mas, como é possível interpretar o que pesa mais na

persuasão de uma compra? A marca do produto ou os seus

atributos específicos, ou ainda os benefícios que o produto

possa proporcionar ao usuário e ao comprador? Ou ainda o

pre~o?

A persuasão depende em larga escala de como o consumidor

decodifica as informações que recebe e a grande importância

que atribui a elas,

Hewell. (20)

afirmam Horace S. Schwerin e Henr~ H.

Se a mensagem que ele recebe contém argumentos fortes e

fracos, isto depende da qualidade dos argumentos, ou seja,

se os argumentos são fortes, eles podem produzir grande

persuasão em rela,ão à compreensão e aceita~ão de uma marca.



5. A ESCOLHA DE MARCA

o grande dilema da persuasão de venda e saber como os

consumidores processam informação e como decidem comprar

produtos e marcas específicas.

Em comunicação, mais é menos. Com 6X da população, os

Estados Unidos da América consomem 57X da propaganda do

mundo. (18)

As famílias norte-americanas assistem à televisão em média 7

horas e 22 minutos por dia (mais do que 51 horas por

semana).

No Brasil, as crianças do 10. Grau escolar, cerca de 13

milhões, assistem a TV todos os dias:(21)

Sendo que 2.630.000 (17,4X) até 1 hora

10.527.000 (70X) de 2 a 4 horas
1.931. 000 (12,4X) de 5 a 10 horas

42.000 (0,2X) mais de 10 horas

Com esse período de exposição aos programas e comerciais de

televisão, as pessoas se tornam mais propensas a receber e a

decodificar mensagens.
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Não foi a IBM quem inventou o computador,

Rand~. (18)

mas a Sperr~

No entanto, a IBM foi a primeira empresa a construir uma

posi~ão acerca de computadores na mente dos consumidores.

o uso de marcas múltiplas e uma estratégia muito comum no

mercado nacional e mundial e, sem dúvida, se constitui-se

numa forma eficaz de prender os consumidores, em face de uma

variedade de nomes e marcas de um mesmo fabricante. Cada

nome de marca conquista um segmento específico de mercado e

passa a competir com outras marcas co-irmãs, impedindo ou

retardando, assim, a a~ão da concorrência.

Aos pequenos fabricantes resta a estratégia do uso de nomes

homônimos ou de expressões parecidas de marca, ensejando uma

confusão na mente do consumidor desavisado.

Alguns estudos conduzidos sobre escolha de marca, como o de

Woodside, procurou gerar hipóteses sobre o processo de

informação do consumidor e os efeitos da publicidade.

Através de uma representação sinótica o autor especifica as

áreas de decisão aplicáveis à pesquisa dos processos de

escolha do consumidor. (22)
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Dentre algumas conclusões que Woodside e Fleck chegaram apos

experimentos com relação ao comportamento de consumidores de

cerveja, levando em conta as suas crenças, at it ud es ,

intenções e comportamentos em relação ao produto cerveja,

como também em relação aos padrões demográficos,

psicográficos e de exposir;ão ,
a mídia, destacam-se as

seguintes:

1. Os consumidores altamente compromissados com a marca são

menos sensitivos ao prer;o que os não compromissados.

2. Os consumidores não compromissados que compram com

freqUência produtos não duráveis têm processos de escolha de

marca mais complexos que os consumidores a 1t ament e

compromissados.

3. O comportamento do consumidor de baixo envolvimento com o

produto inclui tanto baixo quanto alto compromisso com a

marca.

4. As avaliar;ões do consumo da marca são limitadas a alguns

poucos atributos dos produtos não duráveis comprados com

freqUência (cinco ou menos). E alguns destes atributos

poderiam ser interpretados diferentemente entre os
consumidores de baixo consumo em relar;ão aos consumidores de

alto consumo.
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5. Para os produtos não duráveis, tenderá a haver baiHo
envolvimento com a publicidade quando ocorrerem compras com
lealdade de marca.
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6. O IMPACTO DA AUDIiNCIA E FREQUêNCIA DE VEICULACÃO

A efetividade da mensagem publicitária está' intimamente

ligada à noção de audiência e freqUência.

E as teorias psicológicas de atenção procuram avaliar os

comportamentos dos

audiência.

consumidores e o envolvimento da

Há quatro níveis de audiência identificados como: pré-

atenção (usa pouca capacidade de atenção); atenção focal

(usa moderada capacidade, focalizando certos objetos, nomes

ou palavras); "recall" (nível de lembrança da mensagem)

compreensão; e elaboração (mudança de atitude) e compra.

Em anos recentes, a teoria da resposta cognitiva tem

exercido influência na pesquisa do processo de persuasão.

Nesta teoria, a audiência é concebida como um processador

ativo da mensagem persuasiva. E os fenômenos que têm sido o

foco dessa análise, na literatura do comportamento de

consumo, têm recebido o nome de teoria de envolvimentos.

GREENWALD, Anton~ G.; LEAVITT, Clarck. Audience Involvement

in Advertising for leveIs. Journal of Consumer Research •
.!.!.(1): 581-92.



Por envolvimento de audiência se entende a aloca~ão da

capacidade atencional para uma fonte de mensagem com o fito

de analisar a mensagem em uma série de níveis abstratos de

representaç:ão.

Os processos de decisão de consumo estão relacionados com os

impactos da comunica~ão, mas não estão limitadas as

situa~ões de persuasão de alto envolvimento, pois os efeitos

da comunica~ão podem ser esperados tanto no alto quanto no

baixo envolvimento, mesmo se eles forem diferentes para

estes dois níveis de envolvimento.

Alguns autores como Greenwald (23), sugeriram que, com alto

envolvimento, uma comunica~ão poderia agir mais diretamente

para modificar crenç:as.

Em contraste, com baixo envolvimento, uma comunicaç:ão

poderia ter impacto maior sobre as percep~ões (que são as

organizac;:ões

gradualmente,

sensoriais) e poderia

somente

ocorrer mais

sendo efetivo com exposi~ões

repetidas. O envolvimerito seria um estado de direc;:ão,

denominado por
informação}}.

alguns autores como "necessidade de



Surge, então, a hipótese de que o envolvimento cresce para

aqueles produtos que têm atributos salientes que os

distingue. Hupfer e Gadner (1971>, Latovicka e Gardner

(1979), Ra!:let Alii (1973) e Rob er t son (1976). (23)

E, por outro lado, declina a efetividade das mensagens

comerciais de televisão, em conseqUência da audiência menos

atenciosa e, talvez, por causa do maior uso da publicidade

de baiKo envolvimento. (24)

Mas quais são as propriedades de envolvimento dos meios de

comunica~ão de massa?

~ cren~a popular, em alguns países, que a imprensa (mídia

impressa) e um meio mais en~olvente do que o ~udio ou o

vídeo. Esta conclusão é justific~vel quando é possível se

observar que a mídia impressa est~ mais livre para

participar do conteúdo da mensagem.

No entanto, em termos de envolvimento emocional, a mídia

impressa pode estar em desvantagem. Assim, é importante o

papel da pesquisa para determinar as propriedades de

envolvimento da mídia sob condi,ões de exposi,ão livre, pois

o envolvimento e audiência significam a capacidade de

aten,ão para uma mensagem. Assim, baiKos níveis de
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envolvimento significa pouco uso da capacidade de aten~ão e

disso pode resultar baixa extração de informação.

Os altos níveis de envolvimento, ao contrário, requerem

efeitosmaior capacidade de aten~ão e resultam em

atitudinais e cognitivos crescentes e duráveis.

Assim o impacto da propaganda depende do grau de

envolvimento e da freqUência do leitor, ouvinte ou
espectador com a mensagem. E quanto maior for a audiência e

o envolvimento com a mensagem, e maior a freqUência em que

ele vê ou ouve a mensagem, maior tenderá a ser o impacto

persuasivo da. mensagem publicitária.

FREQUêNCIA DE VEICULACÃO

Quando os or~amentos publicitários são enormes e destinados

à imagem informativa, a idéia que passa ao consumidor da

freqUênte veiculação (exposições) do comercial e de que o

produto é fabricado por uma grande empresa e que ele é

provavelmente de boa qualidade. (15)

Portanto, os produtos devem ser de alta qualidade para

garantir esses

pessoas.

investimentos publicitários, pensam as
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RECALL

Segundo Singh (25), um aumento na repetição de um comercial

resultará num aumento na recognição e nos escores de

"recall", ou seja, no nível de lembrança dos espectadores.
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7. A CREDIBILIDADE DA FONTE EMISSORA E CREDIBILIDADE DO
ANUNCIANTE

Para ser persuasiva, uma propaganda precisa, acima de tudo,

ser credível. E o conceito de credibilidade vem do latim

escolástico, significando a qualidade do que é crível, do

que pode ser acreditável.

Contudo, fica muito difícil, num primeiro momento, dizer que

só credibilidade ajuda a vender um produto, um serviço ou

mesmo uma idéia, porque na credibilidade da propaganda está

embutida também a credibilidade da mídia na qual a

propaganda é veiculada, além, é claro, da credibilidade do

anunciante.

Has não é só. Na venda interagem diversos outros fatores do

composto de marketing, como o próprio produto, o preço, os

serviços do cliente, a promoção de vendas, o "merchandising"

et c.

No entanto, a propaganda pode criar uma imagem do produto

contraditória com a imagem que um indivíduo possa ter, e

esta dissonância cognitiva so poderá ser reduzida ou

eliminada com a aquisição do produto ou com a sua rejeição.
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A cogni~ão, para John Howard (26), possui dois elementos
centrais:

indivíduo.

a percep~ão e as estruturas cognitivas do

Como estruturas cognitivas, qualquer indivíduo tem o seu

quadro geral de referência, as suas cren~as, os seus ideais

sociais, a moral, as referências culturais e as atitudes.

Quando algo produz dissonância, ou seja, desarmonia com o

seu quadro de referência, a tendência do indivíduo será

tentar eliminar essas tensões.

A percep~ão, por seu turno, ê fun~ão do ambiente e~terno e

do quadro de referências do indivíduo, pois não há relação

unívoca entre o mundo real e aquilo que um indivíduo percebe

dele. Contudo, a motivação influi na percepção e o indivíduo

vê o que ele ouve ou quer ver.

Dessa maneira, pode-se concluir que as pessoas tendem a dar

mais credibilidade aos fatos que estão mais em consonância

com a sua percep~ão e sua escala de valores e cren~as. E

tenderão a ser mais críticas aos fatos desarmônicos.

Assim, a atitude das pessoas será direcionada, segundo

alguns autores, à aceita~ão de mensagens publicitárias que

reforcem suas crenças.
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Isso pode conduzir à credibilidade da mensagem ou do produto

anunciado.

produto.

E esse será um passo importante rumo à compra do

Dessa forma, além de a mensagem dever conter argumentos

fortes para persuadir o consumidor a comprar o produto, a

fonte emissora' de mensagem, assim como ela própria, deverá

ter credibilidade

comprador.

para dar segurança e confiança ao

A noção de credibilidade envolve entre outros os seguintes

aspectos:

a) a aceitação do produto anunciado em face dos benefícios

proporcionados e claramente demonstrados;

b) a personalidade e a credibilidade que a marca do produto

inspiram em face da qualidade e adequação do produto ao

público-alvo;

c) a criatividade do anúncio e o poder de persuasão que ele

contenha;

e) a credibilidade da fonte emissora em que o anúncio é

veiculado;
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f) a eficácia da freqUência em que o anúncio é veiculado, de

forma a atingir um número significativo de adotadores do

produto;

g) a credibilidade do programa em que o anúncio for

inserido.

A no~ão de credibilidade depende também de fatores
intrínsecos ao consumidor submetido à aprecia~ão do
comercial, tais como:

a) o grau de instru~ão e de percep~ão que ele tem das

coisas;

b) o acesso que o consumidor tenha a outras fontes e o grau

de informa~ão que ele já tenha do produto, ou da classe de

produto anunciado;

c) das condições em que o comercial de televisão é visto ou

que o anúncio é lido, sob os aspectos psicológicos, a

situa,ão física e econômica do indivíduo no contexto em que

ele vive.

Enfim, a credibilidade é, segundo alguns autores, uma

somatória de fatores que interagem entre si, podendo ou não

ocorrer, levando as pessoas à compra.
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Portanto, a credibilidade do anúncio ou mensagem não pode

ser dissociada da credibilidade do veículo específico

utilizado, nem das fontes emissoras em geral.

E esse conceito está associado à decodifica~ão que as

pessoas fazem de um produto à luz de sua qualidade e valor

utilitário, além do pre~o e da satisfação proporcionada pela

posse. Tudo isso, no entanto, deve estar ligado a outros

fatores do composto de marketing como foi dito inicialmente,

pois a mensagem publicitária para ser eficaz não deve

prescindir da força do marketing. A for~a de um comercial de

televisão depende do volume de idéias que as pessoas podem

retirar dele, sobretudo informa~ões claras sobre as

características do produto anunciado.

Mas, segundo Ross (27), JJo 'recall' é uma medida muito pobre

do efeito do comercial na compra do consumidor, sendo a

medida da persuasão de compra mais sensitiva e útil para

decisões acerca da eficácia da mensagem de um comercialJJ
•

Entende-se a publicidade JJcomo um instrumento de comunica~ão

persuasiva usada para fazer os consumidores menos sensíveis

ao pre~o e aumentar o poder de mercado de uma organiza,ão".

Não se pode ignorar a for,a da fonte utilizada para a

veicula~ão da mensagem.
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E, nesse sentido, qual seria a mídia ou fonte mais

persuasiva, a de alta ou média credibilidade?

Diversos estudos (28) indicam que uma fonte de alta

credibilidade é mais persuasiva do que uma fonte de baixa

credibilidade.

Uma fonte é dita de alta credibilidade quando seu conceito,

respeito e aceita,~o pelo seu p~biico receptor é alto. E uma

fonte é dita de baixa credibilidade quando seu conceito é

diminuto.

E, por fim, a fonte é dita de moderada credibilidade quando

goza de um conceito intermedi~rio, ou seja, nem alto nem

baixo.

A credibilidade da fonte reflete a extens~o até a qual sua
mensagem é compreendida pelo ouvinte, espectador ou
receptor, como sendo correta e estando de acordo com as

evidências empíricas. Portanto, depende da percep,~o do

receptor ou ouvinte em rela,~o à fonte.

As pessoas acabam por respeitar as idéias e as informações

transmitidas por uma fonte de alta credibilidae, ainda que

elas n~o estejam em consonância com as suas.
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E quando a pessoa encontra identificação de suas idéias,

através dos mecanismos de projeção e de empatia, ela se

torna dependente dessa fonte ou mídia e passa a lhe atribuir

um alto grau de credibilidade.

No caso da mídia televisão, a credibilidade está diretamente

ligada ao grau de exposição do receptor, à possibilidade que

a pessoa tem de confrontar ou não diferentes fontes

informativas, ao grau de desenvolvimento do senso crítico -

o que diminui a credibilidade e a capacidade de evocação de

mecanismos inconscientes da televisão no espectador.

"Atualmente, a televisão goza de alto grau de credibilidade

informativa na maioria da população brasileira,

principalmente na que possui menor grau de instrução." (28A)

"Pela íntima ligação entre televisão e propaganda no Brasil,

é inevitável que boa parte da apreciação positiva ou

negativa da televisão esteja influenciada pela percepção que

se tem da propaganda." (28A)

Contudo, num mercado altamente competitivo, a propaganda não

é o único fator que promove o produto. Por essa razão, não é

apenas a credibilidade da mídia que ajuda a vender o produto

transferindo-lhe alguma parcela da sua credibilidade.
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Em outras palavras, a credibilidade da marca está associada

também à credibilidade da mensagem publicitária e esta por

sua vez,

mídia.

pode estar ligada diretamente à credibilidade da

"Has, ao contrário, a credibilidade do comercial depende

fundamentalmente da credibilidade do produto, da for~a da

sua marca, do prestígio adquirido com o tempo." (28A)

"Quando o consumidor não consegue manter a marca de sua

preferência, ele tende a escolher outras de atributos

semelhantes à marca abandonada, levando-se em considera~ão

principalmente pre~o, embalagem que lembre a marca anterior,

qualidade e padrão de referência de consumo." (28A)

"E boa parte da credibilidade do produto pode ser refor,ada

ou não pela credibilidade do apresentador da "mensagem.

(28A)

A credibilidade que as pessoas têm no apresentador é

transferida imediatamente para o comercial.

Por essa razão, o valor testemunhal é de grande importância

para transferir credibilidade ao produto anunciado.



A credibilidade dos comerciais está também ligada ao ritmo

de aceita,ão das inova,ões, quer do produto, quer da própria

mensagem.

" E a credibilidade da propaganda depende também da evolução

do próprio consumidor diante do mundo e diante da

propaganda", como afirma Alain Vulplan - presidente da RISC

Internacional. (29)

Em síntese, a credibilidade da mensagem publicitária depende

de fatores como:

1. A credibilidade da fonte emissora (mídia).

2. A credibilidade do anunciante e do produto, em fun,ão de

sua qualidade e de seus benefícios.

3. "Um produto testado e comprovado re pe t Ld ame n t e pelo

consumidor não precisa de muita propaganda para ser

promovido e aceito, os próprios consumidores se incubem

de divulgá-lo".

4. A mensagem publicitária criativa, que utiliza uma forma

persuasiva, pode gerar credibilidade ao consumidor.

5. A personalidade do produto deve casar com a personalidde

da mensagem publicitária e com a personalidade do veículo

utilizado.
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6. Mesmo uma mensagem criativa pode não ser persuasiva se os

produtos concorrentes possuírem qualidade igual ou

superior ou ainda com preços mais atraentes.

7. A transferência de credibilidade depende de a

identificação da fonte emissora ocorrer antes ou depois

de a mensagem ser transmitida. Uma fonte de moderada

credibilidade é significativamente mais persuasiva do que

a fonte de alta credibilidade se ela for identificada

antes da mensagem e a de alta credibilidade não.

8. As fontes de alta e moderada credibilidade não diferem

significativamente em seu poder persuasivo, quando a

identificação da fonte aparece depois de a mensagem ser

transmitida.

9. Quando a atitude é favorável à mensagem transmitida por

uma fonte de moderada credibilidade, esta pode ser mais

persuasiva do que a fonte de alta credibilidade.

10. Quando o receptor da mensagem tem fortes argumentos

contra a mensagem, mesmo uma fonte de alta credibilidade

pode deixar de ser persuasiva.

11. Uma fonte de emissora que possua mais "status",

inteligência, competência e habilidade tende a ser mais

persuasiva.

12. Quando a fonte se identifica com o consumidor, passa a

ter maior poder de persuasão.
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8. A EFICÁCIA PERSUASIVA DA MENSAGEM PUBLICITÁRIA

"A publicidade em geral tem capacidade limitada para

estimular o crescimento do mercado total e seu efeito

persuasivo tem sido cada vez menos efetivo." (2)

No entanto, as teorias de persuasão normalmente postulam

atividades como mediadoras entre a mensagem transmitida e a

mensagem causadora de mudan,as no comportamento. (30)

Nesse sentido, os psicólogos têm ajudado em praticamente

todas as fases da pesquisa em propaganda - desde a sele,ão

de apelos apropriados para produtos específicos, cria,ão de

imagens, de marcas e de produtos, o desenvolvimento de

técnicas para medir eficácia de diferentes mídias,
diferentes programas e horários e diferentes tipos de ajuda

para venda.

A publicidade é constituída incluindo o comportamento dos

indivíduos como consumidores e os motivos que os levam a

comprar.



Quando uma propaganda pode ser tida como persuasiva? Apenas

quando ela ajuda a vender mais? A propaganda, na verdade,

não ajuda apenas a vender produtos ou serviços, mas

contribui também decisivamente na formação da imagem de

marca de um produto ou e uma corporação, como já dissemos.

Mas, como interpretar o que pesa mais na persuasão de uma

compra, a marca do produto ou serviço, ou os atributos

(características do produto/serviço>, ou ainda os benefícios

que o produto/serviço possa proporcionar ao usuário-

comprador? Ou o preço?

A persuasão depende em larga escala de como o consumidor

decodifica as informações que recebe e o grau de importância

que ele atribui a elas.

Se a mensagem que ele recebe contém argumentos fortes ou

fracos, isto depende da qualidade dos argumentos, ou seja,

se os argumentos são fortes, eles podem produzir grande

persuasão.
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Se a fonte emissora, porem, é de alta credibilidade ela

tende a ser mais persuasiva?

Mas não é só, pois a quantifica,ão da mensagem pode também

ser atrativa porque representa uma manipula,ão ,que e

freqUentemente usada para estabelecer

quantifica,ão pode ser útil pela associa,ão de credibilidade

com números.

A persuasão de compra é influenciada por diversos fatores, e

a tarefa básica do homem de marketing tem sido identificá-la

e priorizá-la no enfoque de seu produto e seus mercados.

Assim, os fatores desencadeadores de persuasão devem estar

integrados à estratégia de marketing.



9. O IMPACTO DA PROMOCÃO DE VENDAS E/OU MERCHANDISING E DO
PRECO.

As estratégias de promoção de vendas são aquelas atividades

de marketing diferentes da venda pessoal, da publicidade e

do merchandising que, mediante shows e exposições,

concursos, prêmios, brindes, jogos, amostras, selos e

cupons, visam a estimular a venda de produtos.

A estratégia da promo~ão de vendas é mais do que uma

estratégia publicitária

vendas.

e é instrumento para promover

Já a estratégia de merchandising, é usada como um conjunto

de opera~ões táticas efetuadas no ponto de venda para se

colocar no mercado o produto ou o serviço certo, no lugar

certo, na quantidade certa, no tempo certo, com o impacto

visual adequado e na exposição correta.

O merchandising com a forma~ão do "cenário" no ponto de

venda ou no veículo (merchandising em novela e programas de

televisão em geral) é um importante instrumento para

estimular o impulso na compra de determinados bens.
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10. FATORES AMBIENTAIS E COMPORTAMENTAIS

10.1 - Fatores Ambientais

A decisão de compra do consumidor é certamente influenciada

por outros fatores além da propaganda, do preço, da promoção

de vendas, do merchandising, da venda pessoal, da

distribuição e outros componentes de marketing roili, pois o

cenário que envolve a compra é largamente influenciado pela

situação econômica, pela inovação tecnológica, pela ação do

governo, pela ação da concorrência, entre outros aspectos

ambientais.

Ao estabelecer os parâmetros que norteiam a decisão de

compra de um consumidor típico, o fabricante ou anunciante

deverá, portanto, levar em consideração a situação econômica

do país ou da região em que atua, bem como a força da

inovação tecnológica para seduzir o comprador, além, e

claro, de medidas governamentais ou legislativas que poderão

influenciar positiva ou negativamente o consumo.
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Mas, por certo, não poderá descartar a a~ão da concorrência

como uma catalisadora negativa da venda de seus produtos ou

serviços, pois é a concorrência uma das forças limitativas

da persuasão de venda para uma empresa que atue em mercados

competitivos.

10.2 - Fatores comportamentais

o comportamento de compra de um consumidol~ final ou mesmo de

um consumidor industrial ,
e pautado pelas variações

ambientais. A sua decisão vai ser influenciada pela situa~ão

da economia, pelos desafios da inovação, da tecnologia, do

governo, da legislação da a~ão da concorrência, enfim, do

meio ambiente geral e do meio ambiente particular em que

atua a empresa.

Além desses fatores ambientais extrínsecos, há ainda outros

fatores de natureza intrínseca, inerentes ao consumidor

enquanto ser humano.

E esses fatores que norteiam também a ação de compra do

consumidor não podem ser desconsiderados na avalia~ão do que

leva o consumidor a comprar.
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Dessa maneira, precisam ser devidamente avaliados os fatores

culturais, sociais, pessoais e psicológicos, pois diferentes

pessoas agem diversamente em fun~ão da cultura de que são

portadoras bem como do meio social, como o grupo de

referência, a família, o status e o papel que desempenham na

sociedade em que vivem, de fatores pessoais, como a idade, o

estágio do ciclo de vida, a ocupa~ão, o estilo de vida e a

personalidade entre outros e de fatores psicológicos, como a

motiva~ão, a percep~ão, o aprendizado,

atitudes.

as cren~as e as



CONSIDERACõES
MERCADOLóGICAS

GERAIS: ESTRATÉGIAS DE COMUNICAC~O

A propaganda tem duas defini,ões básicas.

A primeira, propaganda é o poder de mercado; e a segunda,

propaganda é a informa,ão. Neste caso, a propaganda é vista

como informativa, aumentando a sensitividade do consumidor

ao pre,o e estimulando a concorrência entre as empresas.

A propaganda como poder de mercado: (4)

afeta as preferências do consumidor, destacando os

atributos do produto e o diferencia das ofertas

competitivas.

A propaganda como informa,ão: (4)

- informa os consumidores acerca dos atributos do produto e

não muda o modo como eles avaliam tais produtos.
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A propaganda como poder de mercado e o comportamento de

compra do consumidor: (4)

- os consumidores tornam-se leais à marca e menos sensíveis

ao preço e percebem menos substitutivos para a marca

anunciada.

A propaganda como informação e o comportamento de compra do

consumidor: (4)

- os consumidores tornam-se mais sensitivos ao preço e ao

melhor valor de compra. Somente a relação entre o preço e a

qualidade afeta a elasticidade para determinado produto.

A propaganda como poder de mercado e as barreiras à entrada

da concorrência: (4)

- os concorrentes potenciais necessitam superar a lealdade à

marca estabelecida

propaganda.

e gastar relativamente mais com

A propaganda como informação: (4)

- torna possível a entrada de novas marcas porque ela

permite aos concorrentes comunicar os atributos de seus

produtos aos consumidores.



Em resumo, os efeitos da propaganda seriam, além de

diferenciar produtos, incrementar a lealdade de marca e a

elasticidade de pre,o da demanda:

a) introduzir novos atributos e benefícios na decisão de

escolha;

b) influenciar uma parcela de consumidores acerca do

desempenho do produto em fun,ão de um dado atributo.

Assim, a propaganda pode acabar baixando os custos de um

produto no mercado através de:

1. economia de escala de produ,ão e distribui,ão, por meio

do aumento de vendas com base na redu,ão do pre,o;

2. facilita,ão do tempo de procura do consumidor, indicando

os pontos de vendas do produto, aumentando o giro do produto

no varejo e ampliando as vendas para reposi,ão de estoques

dos varejistas.

Com as economias de escala de produ,ão e de distribui,ão,

acelera-se a eficácia do marketing em geral do produto, se

reduzem-se custos e pre,o e isso gera o incremento de

vendas, sendo possível obter um melhor ROI (retorno sobre o

investimento).



o ciclo da propaganda, que se inicia com a busca da

diferencia,ão de marcas de produtos, pode fechar alavancando

vendas e lucros, além de ajudar a fixar imagens de marca no

mercado.

•.•

•

,



CAPiTULO 11

CONSIDERAÇõES METODOLóGICAS



1. OBJETIVOS DO ESTUDO

o incremento da produção e das vendas e o conhecimento

crescente da marca de um produto para determinadas

categorias de bens podem ser estimulados pela propaganda.

E o crescimento de certos setores da economia influencia

o investimento publicitário, ou seja, o estudo objetiva

verificar a inter-relação entre os gastos com propaganda

e determinadas variáveis macroeconômicas.

Cresce a economia, crescem os investimentos com

propaganda?

Essa análise é de interesse, uma vez que a propaganda

representa o fator dominante de diferenciação de

produtos, lembra Michael Porter. (19)

À medida que os investimentos com propaganda crescem, é

preciso maior eficácia e efetividade nos gastos, para que

os esforços com a estratégia de marketing com marca e

comunicação levem a resultados positivos.



A evidência deste resultado é eHpressa de maneiras

variadas para criar níveis positivos de: atenção,

mudança de atitude do consumidor,lembrança ("recall"),

reforço dessa mesma atitude e vendas,

final.

que é o objetivo

Isto significa influir sobre o processo de escolha do

consumidor, pois a propaganda é constituída incluindo o

comportamento dos indivíduos como consumidores e os

motivos que os levam a comprar.

No entanto, adverte Lambin, "a propaganda em geral tem

capacidade limitada para estimular o crescimento do

mercado total, e seu efeito persuasivo tem sido cada vez

menos efetivo."(2)

Com o objetivo de se obterem algumas evidências acerca da

influência da propaganda, conduzimos a dissertação sob
forma empírica, dividida em quatro estudos.

No primeiro estudo, buscamos confrontar alguns conceitos

teóricos do impacto de persuasão de vendas da propaganda

à luz da prática publicitária em cerca de 15 países,

incluindo-se entre eles o Brasil em pesquisa coordenada

pelo autor.



69

No segundo estudo, buscamos identificar possíveis

evidências da influência da economia, representada por

algumas variáveis macroeconômicas no crescimento do

investimento publicitário.

o critério adotado nesse estudo foi de análise de

regressão estatística (passo-a-passo) de séries
históricas de dados (mais de 10 anos) das contas

nacionais, e do PIa setorial e outras variáveis macro-

econômicas com o investimento publicitário total.

No terceiro estudo, o objetivo foi buscar evidências

acerca da influência do pre,o e do investimento

publicitário total e por tipo de mídia (TV, rádio, jornal

e revista) sobre o resultado de vendas das principais

empresas anunciantes, líderes de seus respectivos setores

de atividades.

E como uma análise complementar buscou-se ainda

identificar possíveis evidências da influência do pre,o e

do investimento publicitário sobre o ROI (retorno sobre

investimento) dessas mesmas empresas.

No quarto estudo, acompanhamos um projeto pioneiro de

mídia alternativa denominado TV Do,ura. Esse projeto era

caracterizado pela veicula,ão de mensagens publicitárias
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especialmente produzidas para exibi,ão no ponto de venda

(supermercado).

Com esse estudo o autor buscou identificar eventuais

influências das mensagens publicitárias sobre o

respectivo volume de vendas dos produtos anunciados.

A síntese visual desta tese pode ser descrita pela figura

mostrada a seguir.

Os fatores macroeconômicos, teriam influência sobre o

montante dos investimentos publicitários no país. E estes

investimentos estariam, juntamente com outros fatores,

influenciando o comportamento de compra dos consumidores.

Entre esses outros fatores estaria sobretudo a prática

publicitária (como criatividade do anúncio, benefícios ao

consumidor etc.)

o merchandising,

pre,o do produto, a promo,ão de vendas,

a distribui,ão, a venda pessoal entre

outros esfor,os do composto de marketing.

E as vendas das empresas anunciantes, bem como o seu

respectivo ROI, estariam sob influência do pre,o, da

criatividade do anúncio, da promo,ão de vendas e demais

fatores do composto de marketing.
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fluxograma



Figura 4 - Fatores que agem sobre o comportamento de compra
do consumidor e sobre as vendas das empresas anunciantes
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No entanto, é preciso ressalvar que as limita~ões que

cercaram a realiza~ão desses estudos foram inúmeras e

talvez maiores até que os resultados alcan~ados.

o projeto, de aparência ambiciosa, na verdade tem em seu

escopo um objetivo acadêmico de investiga~ão bem mais

modesto, ou seja, o de identificar possíveis evidências

da a~ão da propaganda e do pre~o como desencadeadores de

vendas e de ROI para algumas empresas anunciantes.

Em resumo, os objetivos desta tese são:

1. Investigar as influências de alguns indicadores

macroeconômicos nos investimentos publicitários

totais.

2. Entender a influência das diversas práticas

publicitárias e de marketing na persuasão de vendas de

alguns bens.

3. Avaliar a influência do investimento publicitário no

desempenho de vendas e do retorno sobre investimentos

de algumas empresas, de determinadas classes de bens.



4. Compreender o papel da mídia alternativa, que utiliza

a televisão no ponto de venda (supermercado), com
mensagens publicitárias especiais e a sua influência

sobre vendas dos respectivos produtos anunciados.

2. HIPóTESES

são as seguintes as hipóteses que orientarão este estudo:

H.1. O crescimento da economia é provavelmente um fator

causal do crescimento dos investimentos em

propaganda.

A propaganda, ao contrário, deve ter um poder

limitado para estimular o crescimento da economia.

H.2. O incremento de vendas e do ROI, para algumas

categorias de bens, é altamente positivo em relação

ao investimento publicitário e/ou ao preço, ou seja,

dentre as variáveis do composto de marketing que

melhor explicam o resultado de vendas e do retorno

sobre os investimentos estão o gasto publicitário

e/o preço.
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3. PREMISSAS

Os custos dos investimentos publicitários são

transferidos ao consumidor, tendo, portanto, o pre~o dos

produtos embutidos um custo social atribuído à persuasão

da propaganda.

Assim, à medida que não haja uma influência dos gastos

publicitários no incremento de vendas e no retorno sobre

os investimentos para determinados produtos, estar-se-iam

alocando custos indesejáveis ao pre~o desses produtos.

A verificação da validade das hipóteses formuladas, ao

contrário, confirma a premissa de que, em uma economia de

mercado, há fortes correla~ões entre o crescimento da

economia e os gastos publicitários, de um lado, e, de

outro, esses gastos seriam investimentos indispensáveis

ao crescimento de vendas e de imagem de marca de

determinados produtos. E da criação de poder de mercado.
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Na primeira hipótese, foi verificado o índice de

correlação entre algumas variáveis macroeconômicas (como

PIB, produção de alumínio, produção agropecuária etc.) e

os investimentos publicitários total e para cada mídia

(televisão, rádio, revista, jornal, outdoor e diversos).

Na segunda hipótese, foi correlacionada a venda e o

respectivo ROI de cada um dos principais anunciantes de

algumas categorias de produto de consumo durável e de

consumo imediato, com os preços médios anuais praticados

e os investimentos publicitários realizados (total e

televisão, rádio, revista, jornal).

4. FONTES DE DADOS

Os dados utilizados no estudo foram de duas naturezas:

dados secundários e dados primários.

Os dados secundários utilizados foram entre outros os

seguintes:

a) dados indicadores da economia em geral, tais como: o

PIB (Produto Interno Bruto), Renda Interna Bruta,

Exportação, Importação, Consumo Final das Famílias

mais variação de estoques, Consumo Final das

Administrações Públicas;
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b) dados indicadores de níveis de produção, tais como:

consumo de energia; consumo aparente de cimento,

consumo aparente de alumínio.

lingotes, produção da indústria automobilística etc.;

c) dados indicadores de consumo foram relacionados em

tris grupos em conformidade com a sua nature2a:

o primeiro grupo foi composto de dados acerca do

consumo de pneus, consumo de óleo combustível, venda

de refrigeradores, venda de televisão em cores, número

de consultas ao serviço de proteção ao crédito na

cidade do Rio de Janeiro, venda de autoveículos e

consumo de óleo diesel.

No segundo grupo foram reunidas as variáveis

indicadoras de poder de compra: índice de salários

reais, total de horas pagas, índice de pessoal ocupado

e índice de horas.

o terceiro grupo foi constituído das variáveis

indicadoras de consumo: crédito-empréstimo concedido

ao setor privado, crédito total do sistema monetário,

crédito não monetário concedido pelas financeiras e
total de depósitos de poupança efetuados no mis de

de2embro de cada ano.



d) dados de investimento publicitário total no país para

um período de 12 anos: televisão,

revista.

rádio, jornal e

e) dados de investimento publicitário, de vendas anuais,

de retorno anual sobre investimentos (ROI) e de pre~os

praticados pelas cinco maiores empresas em

investimento em propaganda dos seguintes setores de

bens de consumo de massa ou consumo mediato:

combustível, cigarros, cy-eme dental, xampu,

analgésico, detergente, refrigerantes, cervejas. E do

setor de bens de consumo duráveis, tais como:

automóveis, refrigeradores, televisão

relógio de pulso e câmera fotográfica.

em cores,

Os dados primários obtidos referiram-se às práticas

publicitárias adotadas pelas mesmas empresas nas mesmas

categorias de bens.
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5. INDICADORES DE DESEMPENHO

Os principais indicadores de desempenho utilizados no

estudo foram: o investimento publicitário anual para

período de 12 anos <1975 a 1987), as respectivas vendas

anuais e o ROI para o mesmo período, para as classes de

produtos duráveis e não duráveis e para as mesmas

empresas que foram analisadas à luz da pesquisa das

práticas publicitárias adotadas.

E a influência das variáveis econômicas no crescimento do

investimento publicitário total e por tipo de mídia

<televisão, jornal, revista e rádio).

ó. TRATAMENTO ESTATÍSTICO DOS DADOS

Para avaliar a influência do investimento publicitário

sobre as vendas e o ROI das empresas, adotamos a análise

de regressão. E consideramos o efeito sobre vendas e ROI,

não só do investimento publicitário, mas também da

variável preço.

Os dados secundários indicadores da economia, da produção

e do consumo foram correlacionados com os investimentos
publicitários totais e por tipo de mídia, como televisão,

jornal, rádio e revista, além de outdoor.
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Para a escolha das variáveis representativas de cada
agrupamento de dados de economia, de produ~ão e de
consumo foi adotada a análise fatorial. E o aplicativo
estatístico para computador utilizado foi o SYSTAT versão
4.0.

A justificativa dos modelos estatísticos adotados foi
feita com base em análise de regressão, em análise
fatorial e em análise de correla~ão.
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CAPÍTULO III

A PR~TICA DA PROPAGANDA NO BRASIL E EM ALGUNS PAÍSES PARA
DIVERSAS CATEGORIAS DE BENS

lO..•
•.

•
•
•......

•......
lO

••..



1. A PRÁTICA PUBLICITÁRIA NO BRASIL E EM ALGUNS

PAÍSES - uma análise qualitativa

1.1 CATEGORIAS DE PRODUTOS

Com base em consulta a 26 marcas de anunciantes

brasileiros e a um total de 484 anunciantes de marcas

líderes em 15 palses, foi possível observar algumas

práticas publicitárias internacionais e. brasileiras.

Foram examinadas cerca de 12 categorias de produtos entre

bens duráveis e não duráveis. Os bens duráveis

considerados foram: automóvel, câmera fotográfica,

televisão em cores e relógio de pulso.

Os bens não duráveis considerados foram: cigarro,

cerveja, gasolina, detergente, analgésico, xampu,

refrigerante e creme dental.

A pesquisa no Brasil foi coordenada pelo autor e a nível

internacional pelo Prof. Lawrence w. Jacobs, da

Universidade do Hawaii at Manoa, com o auxílio de

professores-pesquisadores em cada um dos países

selecionados.



Os outros países consultados, excluindo o Brasil, foram:
Argentina, Austrália, Canadá, Dinamarca, Finlândia,
Alemanha Ocidental, Grã-Bretanha, Hong-Kong, Israel,
México, Singapura, Suécia, Estados Unidos e Iugoslávia.
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TAlIIA t

CAImIA DE PROOUI'O

DlJPJ.VEIS NAO-DURáVEIS

PAiS Aut~6- (;aera 'IV Rel6gi o Cigarro Cerveja C!I.OOs- Deter - Analgd- Sbalpoo Refri - creae roI'A!S
vel tlvel gente sico ger'ante Dental LlHIIAS

Argentina 3 1 3 i 1 1 1 2 - 2 2 2 2S

Anstrál1a 3 1 2 1 2 I. 1 3 2 3 i 3 26

liasi 1 3 1 i 2 2 I. 3· 1 3 1 2 23

canadá 3 3 3 3 i i i 1 2 1 5 1 37

DlII/lIal'ca i i 2 5 3 ;1 3 3 3 3 3 3 39

FinlâMl a 1 1 1 3 - 1 3 3 1 i 3 1 10

Al. OCidental 3 3 3 - 1 j 1 3 3 3 1 3 36

G'A-li etan1la i - 1 5 3 e 3 - 1 5 3 1 37;,

Rong-kong +. 6 5 1 2 +. 2 3 5 3 6 3 17

Israel 1 - 1 2 2 I. 1 1 - 1 1 2 16

!léXico 5 5 2 1 2 ., - 3 5 6 5 5 11t

Slngapura 3 1 3 1 - I. 3 1 2 2 2 3 22

SUécia 3 3 3 3 1 ( 1 2 5 1 - 1 33

lI.S.A. 2 2 1 3 1 S 3 5 - 3 2 2 33

I1l9IlSlávia 2 - 2 - - 1 - 2 - 5 1 1 23

TOrA!S COI..lI(AS 50 31 15 10 27 11 35 33 38 51 15 12 18-i

a tabela 1 - .ostra o áero de anunciantes entrevístaíes fi CiIl.acategoria de bens, d.uráveis e nao duráveis. E o total de

colunas, representa o níaero total de anunciantes por categoria de proo.uto.

Na últiaa coluna, o total das linhas representa o IlÚIero de anunciantes entrevista10s por produto e ao final por país.
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2. O OBJETIVO DO ESTUDO

O objetivo do estudo era verificar a possibilidade da

padroni2a~ão da propaganda a nível internacional. E em

adição dentro da realidade brasileira, a preocupa~ão do

autor foi o de avaliar o uso do composto promocional como

instrumento de persuasão de vendas para as mesmas classes

de bens.

3. O MéTODO

Os dados foram coletados através de pesquisa por carta,

precedida de liga~ão telefônica aos dirigentes de

marketing e/ou de propaganda das empresas selecionadas.

De cada linha de produtos foram escolhidos entre tris ou

cinco maiores fabricantes-anunciantes existentes das

marcas líderes de mercado.

BENS DE CONSUMO DURÁVEIS responderam as seguintes

empresas:

automóvel

câmera fotográfica

televisão em cores

relógio de pulso

Volkswagen, Fiat, Ford, GM

- Kodak

Sharp

Champion
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BENS DE CONSUMO NÃO-DURÁVEIS - responderam as seguintes

empresas:

cigarro

cerveja

gasolina

detergente

analgésico

xampu

refrigerante

creme dental

Sou2a Cru2, Philip Morris

Brahma

- Ipiranga

- Gess~ Lever

----x----
- Gess~ Lever

- Coca-Cola, 8rahma

- Gess~ Lever

De 36 a 45 pesquisas enviadas, foram recebidas 26

respostas, pois algumas empresas se negaram a responder,

alegando confidencial idade dos dados solicitados.

A pesquisa foi condu2ida em 1985 e concluída em 1986. O

ano-base considerado para as respostas foi o de 1984.



VJIlA IA

CATIXmA DE PJmT()

OORAVElS NAO-DUJlí.VEIS

Ant~ó- caera 1V Relógio Cigarro Cerveja Crms- Deter - Analgé- SlIaIpoo Refri - CrISe rorAL
vel Uve} gente sico gerante Dental UNIIA

1 1 1 1 J 1 1 1 - 1 2 1 17

IrorAIS <XllI(AS 1 1 1 1 3 1 1 1 - 1 2 1 17
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4. RESULTADOS

Vamos traçar um paralelismo entre os resultados a nível

internacional e a nacional para algumas questões:

1. Métodos utilizados para o orçamento de propaganda.

2. Alocação dos orçamentos de propaganda por tipo de

mídia.

3. O tipo de abordagem criativa usado na formulação

da campanha publicitária.

4.1. MéTODO PARA O ESTABELECIMENTO DO ORCAMENTO PUBLICITÁRIO
NOS PAÍSES

Dentre os vários métodos orçamentários apresentados aos

entrevistados, os mais populares foram:

• objetivo e tarefa;

• percentagem de vendas e julgamento do executivo.

Ocorreram, no entanto, diversas diferen,as por país.



Objetivo e tarefa revelou-se o método mais freqUentemente

usado no Canadá e Singapura, mas menos utilizado na

Argentina.

Percentagem de vendas é o método mais popular no Brasil,

mas o menos popular na Iugoslávia, Dinamarca e Alemanha

Ocidental.

O método do julgamento do executivo é popular no Brasil,

Dinamarca, Estados Unidos e Grã-Bretanha. E é menos

popular na Finlândia, Alemanha Ocidental e Iugoslávia.

Os métodos "tudo que você dispõe" e "acompanhar a

concorrência" são bastante populares na Suécia, Alemanha

Ocidental e Grã-Bretanha e menos populares na Argentina e

Israel respectivamente, enquanto o Canadá e México usam

"outros" métodos com maior frequência.
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TABELA 2

M~TODOS DE ORÇAMENTO DE PROPAGANDA POR PA1S

MAIORES DIFERENÇAS

M:tTODO ORÇAMENTÁRIO SIGNIFICADO PAíSES MENORES PAíSES MAIORES
PERCENTUAL QUE A M:tDIA QUE A M:tDIA

Objetivo e tarefa 6~ Argentina ("1"1%) Canadá (87%)
Singapura (86%)

"

Porcentagem das vendas ~8 Iuguslávia (22%) Brasil (73%)
Dinamarca (33%)
Al.Oriental(31%)

Julgamento do executivo 33 Finlândia (8%) USA (6"1%)
AI. ar ienta 1 (8%) Dinamarca (51%)
Iuguslávia (13%) Brasi 1 (~6%)

Inglaterra ("16%)

Tudo o que você pode 12 Argentina (0%) Suécia (30%)
dispor Israel (0%) AI. or- i enta l(25%)

Inglaterra (2"1%)

Marca concorrente 12 Israel (0%) Suécia (33%)
AI. Or ienta 1(33%)
Inglaterra (22%)

O mesmo que o ano passado 9 Israel (0%)
mais um pouco

O mesmo que o ano passado 3 ,

Outros 8 Canadá (2"1%)
México (21%)



4.2. A TAXA DE PROPAGANDA SOBRE VENDAS

NO BRASIL

o método de orçamento de propaganda mais utilizado no

Brasil é o de "porcentagem de vendas projetadas" (75Y.);

em seguida aparecem com a mesma preferência "método do

objetivo e da tarefa" e "julgamento executivo".
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TABELA 3

M~TODO DE ORÇAMENTO

QUESTIONARIOS DE PRATICAS PUBLICITÁRIAS NO BRASIL
Quais métodos foram usados para a tomada de decisaofinal referente ao orçamento de propaganda em 8~ ?

PLANEJAMENTO DE ALOCAÇÃO DE VERBAS

NQ DE % SOBRENQ TOTAL
CITAÇõES CITAÇõES

Porcentagem de vendas projetadas 21 75.0%

Método do objetivo e da tarefa 12 12.9%

Gastar o mesmo do último ano 2 7.1%

Gastar o mesmo do último ano e um pouco mais 3 10.7%

Acompanhar a concorrência 2 7.1%

Julgamento executivo 12 "l2.9%

Tudo o que você dispOe 1 3.6%

Outros 2 7.1%

TOTAL DE CASOS 28 100.0%

A somat6ria da última coluna da tabela não soma os 100% dos casos (cita"
çOes), uma vez que há empresas entrevistadas que citaram mais de um métod
utilizado para a determinação do orçamento publicitário.

,..
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Esta é talvez a questão de maior controvérsia acerca da

versus do controle

internacional da propaganda.

E isso ocorre porque que a questão do estabelecimento da

taxa varia de país para país.

A taxa de propaganda sobre vendas ainda é um parâmetro

comumente utilizado para o estabelecimento do orçamento

publicitário. Contudo, o que se pode observar pela figura

a seguir é que há uma grande variação da taxa para os

diversos países da amostra, o que pode revelar que a taxa

percentual comumente utilizada pode não ser uma boa

variável para a do investimento

publicitário.

A média dos 15 países foi de 4,54, mas as taxas variaram

de 0,95 a mais baixa da Iugoslávia, a mais alta, 7,62 da

Austrália. Portanto, a taxa média do Brasil de 5Y. é muito

próxima da média de 4,54 dos países analisados.



FIGURA 5
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Através de algumas comparações entre as taxas de

propaganda sobre vendas e alguns dados desses países

analisados observou-se que:

- há uma baixa correlação (r = O,288) entre a taxa e a

população (como um indicador do tamanho do mercado dos

respectivos países);

- a correlação entre a taxa e a participação de

mercado doméstica se revelou baixa (rho = O,099);

- a correlação entre a taxa e o número de marcas nos

respectivos mercados se revelou também baixa

O,016);

(rho =

- há uma ligeira tendência para produtos de preço alto

ter taxa baixa (a taxa para itens de preços altos foi

de 2,63, para itens de preço médio, 5,58, e para itens

de preço baixo, 5,18);

- há uma relação fraca entre freqUência de compra e as

taxas para itens de alta freqUência 2,30, para itens de

média frequência 9,01 e para itens de baixa freqUência

3,81;

- a taxa revelou-se mais baixa para bens duráveis do que

para bens não-duráveis (mediana de 3,81 versus 5,18

respectivamente).
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Algumas suposições podem ser feitas a partir desses

dados:

1. As taxas de investimento em propaganda em relação às

vendas não crescem necessariamente em função do

tamanho do mercado. É provável que o investimento não

dependa diretamente do mercado, pois mais propaganda

não corresponderá a um aumento proporcional de vendas,

mas do tipo do produto. Produtos de consumo tenderão a

absorver uma verba proporcionalmente maior do que

produtos industriais (vide tabela 4).

Para os produtos de consumo, da verba destinada a

despesas com marketing, os gastos com propaganda

representavam a maior parcela,

dos casos. (vide tabela 4)

E para produtos industriais, a alocação maior é de 0 a

ou seja em 90 a 100~

9~ da verba destinada a propaganda. Na totalidade dos

casos não passa de 39~ da verba total

alocada para propaganda.

de marketing
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TABELA "'1

QUESTIONARIOS DE PRATICAS PUBLICITÁR1AS NO BRASIL
Como foi alocado percentualmente o seu orçamento em termos de:

ALOCAÇÃO ORÇAMENTO PUBL1CITÁRIO

(PROPAGANDA A CONSUMIDOR)

N2 DE " SOBRE
N2 TOTAL

CITAÇõES CITAÇõES

0" a 9" 1 3.6"

60" a 69" 1 3.6"

80" a 89" 1 3.6"

90" a 100" 2~, 89.3"

(PROPAGANDA INDUSTRIAL)

O" a 9" 2"'1 85.7"

10" a 19" 2 7.1"

20" a 29" 1 3.6"

30" a 39" 1 3.6"

TOTAL DE CASOS 28 100.0"



96

2. A participação de mercado e a taxa de investimento em

propaganda com baixa correlação pode significar que

não se pode ampliar participação apenas com gastos em

propaganda (a demanda de produtos não seria elástica

em relação aos gastos com propaganda).

3. Como a correlação entre a taxa de investimento em

propaganda e o número de marcas no mercado é baixa, é

provável que a simples existência de mais marcas no

mercado não signifique um estímulo para que se gaste

mais em propaganda para aumentar vendas e/ou

participação de mercado.

4. O gasto em propaganda tende a ter uma taxa mais alta

quando os preços praticados são médios, ou seja, não

se ampliam as taxas quando o preço é baixo, pois a

atração do preço baixo é significativa em si, nem

quando o preço é alto. Isto pode significar que a

estratégia de vendas nos casos de preços extremos não

estaria centrada na propaganda.

5. Da mesma forma, investem-se taxas mais altas de gastos

com propaganda quando os produtos são de freqtiência

média de compra, pois os produtos de alta freqUência

ou baixa freqUência de compra, nessa hipótese,



estariam sendo menos afetados pelo volume de gastos em
propaganda.

6. Os bens duráveis são influenciados por outros fatores

além da propaganda, como: qualidade do produto,

durabilidade, preço, promoção de vendas etc.

Para a venda de bens de consumo não-duráveis, nos 15

países analisados, a importância da propaganda deveria

ter-se revelado mais persuasiva.

4.3. ALOCAC~O POR MÍDIA

A escolha da mídia e influenciada pelo custo e pela

eficácia de cobertura.

NOS PAÍSES

A televisão é uma mídia muito utilizada na Austrália,

Grã-Bretanha, Estados Unidos e Brasil, acrescentaríamos.

Enquanto os mexicanos gastam mais dinheiro com rádio, a

Suécia, Singapura e a Dinamarca concentram seus gastos

com mídia em jornais,

Unidos.
Israel concentra seus gastos em "billboard"

mais do que o Brasil e os Estados

(cartazes

tipo "poster") e cinema.
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TABELA 5

ALOCAÇÃO DO ORÇAMENTO PUBLICITÁRIO POR MíDIA

MAIORES DIFERENÇAS
SIGNIFICADO PAíSES MENORES PAfSES MAIORES

IfDIA PUBLI CITARIA PERCENTUAL QUE A M:tDIA QUE A M:tDIA
Televisl\o 13 Dinamarca (O") Austrália ( 72")

Israel (O") Inglaterra (68")
Suécia (0") USA (68")

Jornal 19 USA ( 3") Suécia (13")
BRASIL (1") Singapura (11")

Dinamarca (10")

Revista 18 Al. Oriental (15")
Dinamarca (13")
Suécia (39")

Rádio 6 Dinamarca (O") México (17")
Suéc1a (O")
Finlândia (O")

Painéis de rua 6 Israel (18")

Cinema 2 Israel (11")

Placas em 1
coletivos

Outros 6 México ( 15")
Dinamarca (12" )

rt a I excedeu 100" desde que os r-espono.ent.esmarcaram todas as m í d í as que
.avam.



NO BRASIL

No Brasil, a mídia mais utilizada pelas empresas

entrevistadas é a televisão, vindo a seguir, na ordem

cronológica: revistas, jornais e rádio. Os demais

veículos, como cinema, painéis, placas em coletivos e
outros, são bastante utilizados, porém em escala

inferior.

Como se pode observar na Tabela 6, a d i s t r í b u í c ão

percentual da verba de propaganda tem as seguintes

características: há uma grande maioria de empresas que

concentram seus gastos com televisão (cerca de 78,5r. das

empresas entrevistadas) e que gastam entre 55 e 95r. de

sua verba com a mídia eletrônica televisão; em seguida

aparecem, em ordem de importância, os gastos com

revistas, jornais, rádio, cinema, placas e outros.
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TABELA 6

QUEST10NAR10S DE PRAT1CAS PUBL1C1TAR1AS NO BRAS1L
Distribuiçao percentual da verba de propaganda por tipo de m1dia

ALOCAÇÃO DA PUBL1C1DADE DOM~ST1CA EM 8~

Percentual de N2 CitaçOes Percentual
Invest1mento Sobre N2
Verba Total Total CitaçOes

(REVISTAS)

5 16 57.1"

15 3 10.7"

25 1 11.3"

35 3 10.7"

55 1 3.6"

(JORNAL)

5 22 78.6"

15 1 11.3"

25 2 7 .1"

r
, ..
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TABELA 6
QUESTIONARIOS DE PRATICAS PUBLICITARIAS NO BRASIL

Distribuiçao percentual da verba de propaganda por tipo de mídia

ALOCAÇÃO DA PUBLICIDADE DOM~STICA EM 81

Percent.ual de NQ de C1 t.acoes Percentual
Investimento Sobre o N2
Verba Total Total de CitaçOes

(T.V.)

5 "'\ 1"'\.3%

25 1 3.6%

"'\5 1 3.6%

55 6 21."'\%

65 "'\ 1"'\.3"

75 2 7.1"

85 5 17.9"

95 5 17.9%
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TABELA 6

QUESTIONARIOS DE PRÁTICAS PUBLICITARIAS .NO BRASIL

tn s tr í nut cao percentual da verba de propaganda por tipo de mfdia

ALOCAÇÃO DA PUBLICIDADE DOM~STICA EM a~

Percentual de N2 de CltaçOes PercentualInvestimento Sobre o N2Verba total Total CltaçOes

(RADIO)

5 17 60.7"

15 6 21.1"

25 3 10.7"

":)C= 1 3.6"..J.'

95 1 3.6"
TOTAL
DECITAÇõES 28 100"

(CINI:MA)

5 27 96.1"

15 1 3.6"

(PAINt:IS DE RUA)

5 2"l 85.7"

1 1 11.3"



103
TABELA 6

QUESTIONARIOS DE PRÁTICAS PUBLICITARIAS NO BRASIL
Distribuição percentual da verba de propaganda por tipo de m1dia

ALOCAÇÃO DA PUBLICIDADE DOMÉSTICA EM 8~

Percentual de N2 Citações Percentual
Invest1mento Sobre o N2
Verba Total Total Citações

(PLACAS EM COLETIVOS)

5 27 96."1"

15 1 3.6"

(OUTROS)

5 20 71.1"

15 3 10.7"

25 2 7.1"

35 1 3.6"

15 1 3.6"

95 1 3.6%

TOTAL
DE
CITAÇõES 28 100"
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4.4. ABORDAGENS CRIATIVAS

MÍDIA IMPRESSA

NOS PAÍSES

As três abordagens criativas mais populares foram:

identificação do produto, conscientização dos benefícios

do produto e foto em destaque.

No entanto, as diferenças entre os países foram

acentuadas de forma diametralmente opostas.

• A identificação do produto é muito popular na Suécia e

menos popular na Austrália, enquanto o benefício dos

produtos tem destaque na Dinamarca e pouco destaque na

Suécia e Argentina.

• A foto em destaque é muito usada na Suécia, Dinamarca,

Finlândia e México, e menos na Austrália, Argentina e

Canadá.

• O testemunho é popular na Dinamarca, Suécia e México, e

menos em Singapura, Finlândia, Grã-Bretanha, Alemanha

Ocidental e Brasil.
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• A curta dramatização tem uso acentuado na Dinamarca e
Suécia, e menos no Brasil, Singapura e Grã-Bretanha.

• O humor e popular na Grã-Bretanha, Dinamarca e Israel.

• A demonstração comparativa é muito utilizada no México,
Israel e Suécia, e pouco na Argentina, Austrália e
Alemanha Ocidental.

• A narração é utilizada na Suécia e Canadá.

• A animação ou arte é utilizada no México e Dinamarca.

• A entrevista e utilizada no México.
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TABELA 7

S PA1SES

ABORDAGEM CR1AT1VA NA M1D1A lMPRESSA

MAIORES DIFERENÇAS
SIGNIFICADO PAíSES MENORES PAíSES MAIORES

ABORDAGEM CRIATIVA PERCENTUAL QUE A Mt:DIA QUE A Mt:DIA
dentificação do produto 61 Aus tr-ai ia (12%) Suécia (82%)

enef1cio do produto 51 Suécia (0%) Dinamarca (71%)
Argentina (28%)

oto em destaque 37 Austrália (12%) Suécia (58%)
Argentina (21%) Dinamarca (51%)
Canadá (21%) Finlândia (50%)

México (18%)

estemunho 11 Singapura (5%) Dinamarca (31%)
Finlândia (5%) Suécia (21%)
Inglaterra (5%) México (23%)
AI. or-i ental (6%)
Brasil (8%)

urta dramatização 12 Brasil (0%) Dinamarca (11%)
Singapura (0%) SUécia (21%)
Inglaterra (3%)

emnr-ete 11 Austrália (0%)
Israel (0%)

emonstraçâo Comparativa 10 Argentina (0%) México (11%)
Austrália (0%) Israel (19%)
AI. or- iental (0%) Suécia (18%)

lllDor 7 Inglaterra (22%)
Dinamarca (18%)
Israel (18%)

ar-r-ação 5 Suécia (15%)
Canadá (11'~)

armação 5 México (11%)
Dinamarca (10%)

ntr ev 1sta 1 México (16%)

ensas em cantada 3 México (11%)
ut.r os 8

otal excedeu 100% desde que os respondentes marcaram todas as m1dias
lleusavam.



1.07

MÍDIA ELETRôNICA

NOS PAÍSES

As abordagens criativas mais utili2adas na mídia

eletrônica foram: identificaç:ão de produto,

conscienti2aç:ão dos

curta (pedaç:o da

benefícios do produto e dramati2aç:ão

vida). Embora haja diferenç:as

significativas entre os países.

• A identificaç:ão do produto obteve um excelente resul-

tado no México e no Brasil, enquantó a conscienti2aç:ão

dos benefícios do produto ou marca teve destaque no

Brasil, ao contrário de Suécia e Dinamarca.

• E a dramati2aç:ão é muito utili2ada na Grã-Bretanha,

Estados Unidos, Hong-Kong e Austrália, ao contrário de

Israel, Dinamarca e Singapura.

• A mensagem cantada é muito utili2ada no México e Hong

Kong, ao contrário da Dinamarca, Suécia e Iugoslávia.

• A pessoa falando sobre o produto (narraç:ão> é muito

utili2ada no Canadá e Austrália, e menos na Dinamarca,

Israel e Suécia.
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• A mensagem humorística é muito utilizada na Grã-

Bretanha, Estados Unidos e Brasil, mas não é utilizada

na Alemanha Ocidental e Suécia.

• O testemunho e utilizado no México e Canadá, mas não em

Israel.

• A foto em destaque é utilizada na Iugoslávia, Finlândia

e Argentina~ e nenhum uso em Hong Kong e Dinamarca.

• O lembrete e usado em Singapura, Finlândia, México e

Iugoslávia e nenhum uso na Suécia e Dinamarca.

• A demonstração comparativa é utilizada no México, o que

não ocorre na Argentina, Dinamarca, Alemanha Ocidental

e Suécia.

• A animação tem algum destaque no México e Canadá, e a

entrevista, no México.
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NOS PA1SES

ABORDAGEM CR1AT1VA NA M1D1A ELETR6N1CA
MAIORES DIFERENÇAS

SIGNIFICADO PAíSES MENORES PAíSES MAIORES
ABORDAGEM CRIATIVA PERCENTUAL QUE A MÉDIA QUE A MÉDIA

Identificação do produto 18 Dinamarca (11%) México (71%)
Suécia (15%) Bras i1 (65%)
Israel (19%)
Al.Oriental(28%)

Beneficio do produto 1"1 Suécia (0%) Brasil (32%)
Dinamarca (3%)

Curta dramatização 26 Israel (0%) Inglaterra (51%)
Dinamarca (5%) USA ("12%)
Singapura (9%) Hong Kong ("13%)

Austrália ("13%)

Mensagem cantada 19 Dinamarca (0%) México ("'13%)
Suécia (0%) Hong Kong (3"'1%)
Iugoslávia (0%)

Narração 15 Dinamarca (0%) Canadá ("11%)
Israel (0%) Austrália (31%)
Suécia (0%)

Humor 1-1 AI. or- ient.al (0%) Inglaterra (32%)
Suécia (0%) USA (27%)
Austrália (0%) Brasi 1 (23%)

Testemunho 13 Israel (0%) México (3"'1%)
Canadá (2-1%)

Foto em destaque 10 Hong Kong (0%) Iugoslávia (30%)
Dinamarca (0%) Finlândia (20%)

Argentina (20%)

Lembrete 9 Suécia (0%) Singapura (27%)
Dinamarca (0%) Finlândia (20%)

Méxi co (18%)
Iugoslávia (17%)

Demonstração comparativa 7 Argentina (0%) México (36%)
Dinamarca (0%)
Finlândia (0%)
AI. or í ental (0%)
Suécia (0%)

Animação 5 México (11%)
Canadá (11%)

Entrevista -1 Méxi co (11%)

Outros 3

Total excedeu 100% desde que os respondentes marcaram todas as mídias
que usavam.
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NO BRASIL

MÍDIA IMPRESSA

A abordagem criativa mais utilizada na mídia impressa é a

identificação do produto ou da marca, vindo a seguir a

conscientização dos benefícios do produto.

MÍDIA ELETRôNICA

A abordagem criativa mais utilizada na mídia eletrônica é

a identificação do produto ou marca, vindo a seguir a

conscientização dos benefícios do produto, da mesma forma

que a abordagem utilizada na mídia impressa.
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NO BRAS1L
TABELA 9

QUEST10NAR10S DE PRAT1CAS PUBL1C1TAR1AS
Quais as seguintes abordagens criativas que você usa em eu. prcp»gNnd» ?

M1D1A IMPRESSA
n2 citaç. x

Dramatização curta (pedaço da vida) ° 0,0%

Testemunhal 2 9, 2%

Identificação do produto ou marca 17 77,3%

Conscientização dos beneficios do produto 15 68, 2%

Entrevista ° 0,0%

Lembrete 5 22, 7%

Mensagem cantada ° 0, ()%

Mensagem humoristica ° 0,0%

Animação ou arte 1 1,5%

Foto em destaque 8 36,"1%

Pessoa falando sobre o produto mas não aparecendo 2 9. 1%

Demonstração comparativa 2 9, 1%

Outros 1 ~, 5%

M1D1A ELETR8N1CA

Dramatização curta (pedaço da vida) 7 26. 9%

Testemunhal "1 15,"1%

Identificação do produto ou marca 17 65,"1%

Conscientização dos beneficios do produto 16 61,5%

Entrevista 1 3, 8%

Lembrete 8 11,5%

Mensagem cantada 6 23, 1%

Mensagem humoristica 5 19,2%

Animação ou arte 2 7. 7%

Foto em destaque 2 7, 7%

Pessoa falando sobre o produto mas não aparecendo 6 23, 1%

Demonstração comparativa 3 11,5%

Outros ° 0,0%

TOTAL DE CASOS 26
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9. MEDICÃO DA EFICÁCIA DA PROPAGANDA

Dentre os métodos principais de avaliação da eficácia da

propaganda, destacam-se no Brasil: vendas, recall, nível

de reconhecimento e julgamento do executivo.
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TABELA 10

QUESTIONARIOS DE PRATICAS PUBLICITÁRIAS

Como é ~eita a medição da e~icácia da propaganda?

MÉTODOS PRINCIPAIS
N2 DE % SOBRE

N2 TOTAL
CITAÇõES CITAÇõES

Vendas 18 66, 7%

N1vel de reconhecimento (awareness) 12 11,1%

Recall (teste de lembrança) 12 11,1%

Julgamento executivo 8 29, 6%

Outros 5 18,5%

Lucratividade 3 11,1%

Intenção de compra 2 7,1%

Retorno de coupon O 0,0%

OUTROS MÉTODOS
Julgamento executivo 10 55, 6%

Nível de reconhecimento (awareness) 6 33, 3%

Recall (teste de lembrança) 6 33, 3%

Intenção de compra 5 27, 8%

Vendas 5 27,8%

Outros 1 5,6%

Lucratividade O 0,0%

Retorno de coupon O 0,0%

TOTAL DE CASOS 18
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10.IMPACTO DA PERSUAS~O DE CADA COMPONENTE DO MARKETING MIX

Com o objetivo de identificar as variáveis do composto de
marketing que mais contribuem na persuasão de vendas, foi
introduzida ao questionário original em inglês uma
pergunta específica ~ pesquisa no Brasil: "PERSUASÃO:
interprete percentualmente o impacto de persuasão de cada
componente de seu "Marketing Mix",
somatório dê 100Y.."

de forma que o

Para bens de consumo duráveis, mereceram destaque: o
anúncio, a mídia, o preç:o e a imagem de marca, todos
escolhidos como a primeira opção de persuasão de venda.

Para os bens de consumo não-duráveis, mereceram destaque:
a imagem de marca em primeiro lugar; em seguida aparecem
a promoção de vendas, o anúncio, o preço e o serviço ao
cliente respectivamente.

No cômputo geral, os destaques foram para:

10. lugar - imagem de marca 4 citações
20. lugar - anúncio 3 citações
30. lugar - preço 2 citações
40. lugar - promoç:ão de vendas 2 citações
50. lugar - mídia 1 citaç:ão
60. lugar - serviço ao cliente 1 citação

TOTAL 13 citações

Ligados especificamente ao esforç:o de propaganda, foram
oito menç:ões:
( 1> •

imagem de marca (4), anúncio (3) e mídia



ICOMPUTO GERAlJ
Pe rsu aaào: :interprete pern\3ntus.l:m.\3nt\3 o. írrrp acrto d\3

p\3l"Sll.8.E ào de o ada. OO1D.poTI\3nt\3d;a a\3U "Ms..rki3tUI'i
Mix", d.a fOmIa que 13 ao:mat6rio dª 100% :
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1'1' I i,! 1 oit.aç,
11 I !
i I 11
!: 11
I, 'I' 1·1rn 6º lUO":R'" -I Q;:;ill .L ov...... I.
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CORRELAÇõES PROVÁVEIS ENTRE A TEORIA E A PRÁTICA
PUBLICITÁRIA

Associando-se os resultados da pesquisa das "práticas

publicitárias em alguns r "palses com os conceitos

estratégicos para a persuasão de compY"a desenvolvidos no

10. capítulo "O papel da propaganda paY"a diferenciação de

produtos", é possível constatar que em alguns casos a

prática publicitária acompanha a teoria.

As práticas publicitárias estão diretamente relacionadas

com os conceitos estratégicos da propaganda, através de:

.uso da abordagem criativa da mensagem para que os

benefícios do produto estejam perfeitamente

identificados pelo consumidor •

•critérios de alocação da verba publicitária por mídia,

que deve estar em consonância com a expectativa do

impacto de audiªncia da mensagem e ser veiculada bem

como com sua freqUªncia •

•preocupação com a medição da eficácia da propaganda, que

tem tudo a ver com a teoria do impacto da promoç:ão de

vendas e merchandising.
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Possivelmente, outras
embutir determinados

exemplo:

práticas publicitárias podem
conceitos estratégicos, como por

.a identificação das necessidades do consumidor podem

estar sendo passadas à agência de propaganda pelo

"briefing" do cliente •

•os objetivos de uma campanha publicitária podem levar em

conta as necessidades de posicionamento do produto da

marca na mente do consumidor.

.a campanha publicitária provavelmente poderá estar

baseada em estudos de comportamento e preferências do

consumidor.

.0 veículo de maior credibilidade pode ser

instintivamente o preferido pelo anunciante e até mesmo

recomendado por sua agência •

•a criação da mensagem e a sua veiculação podem estar

levando em conta diversos fatores ambientais

contemporâneos.
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CORRELAÇõES PROVÁVEIS ENTRE

A TEORIA E A PRÁTICA PUBLICITÁRIA
CONCEITOS PRÁTICAS PUBLICITÁRIAS

ESTRAT:tGICOS EJIi15 PAiSES
PARA PERSUASÃO

DE COMPRA DIRETAS PROVÁVEIS
i. Identificação de neces- o "briefing" ela

sidades do consumidor campanha deve
levar em conta
as necessidades
do consumidor

2. Identificação dos bene- abordagem criati-
ficios do produto va da mensagem

3. Posicionamento do pro- o objetivo da
duto e da marca na men- campanha pode ser
te do consumidor o posicionamento

do produto e da
marca

"1 • Identificação de ima- outro objetivo
gem de marca provável da

campanha pode ser
fixar imagem para
o produto

5. Escolha da marca, pre- a campanha deve
fer@ncias, atitudes do levar em conta
consumidor as prefer@ncias

e atitudes do
consumidor

6. Impacto de audi@ncia e Alocação por
frequ@ncia de veiculação midi a:

12 TV
22 jornal
32 revista

7. Credibilidade da fonte o veiculo mais
emissora e do anunc í ant.e - credivel pode ser

o preferido pelo
anunciante

8. Eficácia da mensagem medição da
eficácia da
propaganda

9. Impacto da promoção de impacto da
Vendas/Merchandising persuasão no

composto de
Marketing Mix

10. Fatores ambientais a criação da
mensagem e

- veiculação depen-
dem de fatores
ambientais
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CONCLUSõES

LIMITACõES

Entre as limitações aos dados empíricos do estudo citam-

se:

1. Nos 15 países só foram entrevistados os anunciantes.

2. Somente os anunciantes das marcas líderes de mercado

foram incluídos no estudo.

3. Os dados foram coletados somente para 12 produtos

específicos.

4. Algumas marcas sao específicas de seus países.

Não obstante, os resultados do estudo indicaram que a

prática publicitária tende a ser específica para cada

país, por isso a propaganda padronizada internacio-

nalmente ainda não é totalmente prevalecente.

Mas foi possível observar a crescente preocupação da

venda do produto através de mensagens que enfetizem com

eficácia e criatividade seus reais benefícios e que a

persuasão de compra depende ainda da identifica,ão da



imagem de marca da empresa e do produto, além de outras

preocupações com a mídia, com a promoção de vendas,

merchandising e preço, embalagem e serviços aos clientes

entre outros.

OBSERVAÇõES

E dentre as principais observações do estudo,

destaque:

merecem

1. Os métodos de estabelecimento orçamentário variam por

país e talvez variem por anunciante e por tipo de

produto.

2. A taxa de propaganda em relação às vendas varia

enormemente e não pode ser relacionada ao tamanho do

mercado, participação de mercado, ou ambiente

competitivo. Contudo, a aplicação da taxa fixa sobre

vendas tende a limitar o crescimento dos negócios ao

valor das vendas alcançadas, não possibilitando a

expansão dos negócios por

propaganda.
investimentos adicionais em
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3. A propaganda da marca e em alguns países mais

importante do que a propaganda de consumo para diversos

produtos.

4. A aloca~ão do orçamento por mídia varia por país e é

dependente dos custos.

5. As abordagens criativas variam por paIS, dependendo

dos aspectos culturais (humor versus testemunho), custos

de produção <efeitos simples ou complexos) e o uso do

tempo ou do espa~o (identificação do produto versus

dramatização <testemunho de vida).

6. A propaganda é uma arma utilizada com maior freqUência

para persuasão de vendas para bens de consumo não-

duráveis do que para bens de consumo duráveis.

7. A prática publicitária adotada no Brasil não é muito

distinta em relação a outros paises, ao contrário, é

bastante semelhante, e as exceções apenas servem para

confirmar a regra.

8. O efeito persuasivo da propaganda como instrumento de

vendas está bem caracterizado para algumas categorias de
bens no Brasil, vindo a seguir o preço e em alguns casos

específicos a distribuição como alavanca vendas.



9. A propaganda é mais persuasiva para gerar vendas à

medida que a mensagem esteja adequada quanto à forma e

frequência de veiculação e também quanto à criatividade

que a torne atraente e chamativa.

10. A quantidade de prêmio oferecida pela propaganda ou

seja, benefício, torna-a mais efica2 na proporção em que

esse benefício esteja em consonância com a eHPectativa do

consumidor.

11. A sensibilidade do consumidor ao preço depende da

nature2a do produto e do grau de satisfação que o

consumidor busca no produto.

E, por fim, é importante lembrar que o esforço de

propaganda tende a levar em consideração de maneira

variada, de país para país, mas com muita clare2a, os

passos de "persuação de compra",

teórico da figura da página 4.

contidos no modelo

É grande a preocupação com benefícios ao consumidor, com

o impacto da persuação de vendas, com a avaliação da

eficácia da propaganda entre outros aspectos descritos no

primeiro capítulo desta monografia.



E por isso não é possível rejeitar a premissa de que a

prática publicitária deva acompanhar os conceitos básicos

da "persuasão de compra".



CAPÍTULO IV

ALGUMAS VARI~VEIS MACROECONôMICAS E O INVESTIMENTO
PUBLICIT~RIO NO BRASIL -
UMA AN~LISE QUANTITATIVA



,: ") ô

.L t.... v

1. A PROPAGANDA E O PODER DE MERCADO

A concentraç:ão industrial e decorrente do esforço

crescente da propaganda? Ou ainda, a propaganda e capaz

de influir no desempenho setorial da economia?

Questões como essas são objeto de considerável discussão,

tanto de economistas como de mercadólogos. Durante muito

tempo, lembra Lambin (2), lia questão foi a pergunta

global sobre se a concentração está aumentando ou não, na

economia como um todo. Passando-se mesmo a inquirir a

respeito das forças que aumentam, reduzem e mantêm a

concentração em determinados setores ••• "

É duvidoso, acrescenta ainda Lambin, que a propaganda

cause concentração, no sentido de haver mais concentração

do que se as empresas não pudessem anunciar.

A principal justificativa para esta conclusão e

teórica: o mais importante é que um processo assim causal

exige retornos crescentes da propaganda, que na verdade

parecem não existir •••



Os dados disponíveis não permitem di2er se, caso a

propaganda foss~ proibida ou tornada mais cara, haveria

maior ou menor concentração em termos agregados, lucros

maiores ou menores para as empresas dos setores

concentrados, ou maior ou menor poder de mercado. Todos

os tipos de efeitos poderiam surgir em qualquer setor.

O efeito agregado provavelmente só poderá ser sabido a

partir de constatações acumuladas numa ampla gama de

estudos setoriais."

Dessa forma, o poder do impacto da propaganda na economia

ainda é uma questão aberta a discussão.

No entanto, quando a economia cresce setorialmente,

crescem também os investimentos publicitários setoriais.
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2. O CRESCIMENTO DA ECONOMIA E SUA INFLUÊNCIA SOBRE OS
INVESTIMENTOS PUBLICITÁRIOS

A disponibilidade de produtos e de recursos financeiros

levam aos caminhos da propaganda como

diferenciar produtos e estimular vendas,

forma

pois

de

o

incremento da produtividade e do trabalho pode ser

conduzido através da propaganda.

A eficiência da estrutura produtiva que caracteriza os

setores oligopólicos dos países industrializados, lembra

Figueiredo (4), é influenciada pelas elevadas barreiras à

entrada que esses setores conseguem erguer.

E uma maneira que conduz a essa possibilidade de

construir barreiras à entrada e aproveitar plenamente as

economias de escala tecnológicas, financeiras e de

pesquisa e desenvolvimento.

E para isso é preciso que "a diferencia~ão de produtos

através da propaganda" leve a uma economia de escala de

produ~ão que não so favore~a a produtividade e ao

trabalho, mas também induza à rentabilidade.

Por outro lado, e preciso ava1iar a influência das

variáveis econômicas de um país, de gerar o crescimento
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industrial que leve à produ~ão em escala crescente de

bens e servi~os.

Esse crescimento, levando ao aumento da competitividade

entre as empresas de um setor, acaba por afetar a

necessidade de diferencia~ão de produtos para estimular

vendas, ou seja, acaba influindo no incremento do

investimento publicitário.

Dessa maneira, o crescimento da economia leva também ao

desenvolvimento do investimento setorial em propaganda?

A propaganda pode, teoricamente, ser uma ferramenta para

aliviar os extremos de um ciclo de negócios, afirma David

Aaker (32). Quando há um grande desenvolvimento dos

negócios e uma limitada capacidade de produ~ão, os homens

de negócios tendem a reduzir os investimentos
publicitários, cita Aaker. Quando, porém, a economia está

fraca e novos pedidos são necessários,

deveriam incrementar sua propaganda.

muitas empresas

Desde que os extremos de um ciclo de negócios causem

infla~ão ou desemprego, quaisquer mecanismos que ajudem a

estabilizar as condi~ões trariam um benefício econômico.



o problema é que muitos homens de marketing e propaganda,

especialmente aqueles que tendem a estabelecer seus

or~amentos de propaganda como um percentual fixo sobre

vendas, incrementam a propaganda quando as vendas vão bem

e decrescem os investimentos em propaganda quando as

vendas estão fracas.

Portanto, lembra Aaker (32) que essa é a tendência

dominante atualmente, ou seja, que os investimentos em

propaganda geralmente seguem o mesmo curso do ciclo de

negócios. Ele conclui, com base em outros autores, que o

potencial da propaganda em afetar o ciclo de negócios e

pequeno, já que as decisões com os investimentos são

determinantes mais

econômicos.

fort es da natureza dos ciclos

"A propaganda pode ser capaz de amortecer as oscilações

da economia para algumas empresas ou mesmo em alguns

setores de atividade, mas a evidência atual, com respeito

à economia como um todo, é que a propaganda tem um apesar

de não negativo, pequeno impacto em reduzir os extremos

do ciclo de negócios".

Isso equivale dizer que não há ainda indícios evidentes

disponíveis da a~ão da propaganda como desencadeadora da

economia como um todo.



À medida que a propaganda segue conforme Aaker o mesmo

curso dos negócios, vamos examinar tentativamente a

influência de alguns fatores macroeconômicos no
investimento publicitário.

Reunindo séries históricas com de doze anos em: variáveis

econômicas (contas nacionais>, dados indicadores de

vendas e dados indicadores de níveis de produção e de

consumo. As variáveis foram divididas pela população

brasileira.

10. Dentre os dados da economia em geral

nacionais> foram coletadas séries do:

"Renda Interna Bruta",

(contas

(ProdutoPIB

Interno Bruto>, "Exportação,

Importação", "Consumo Final das Famílias mais Variação de

Estoque", "Consumo Final das Administrações Públicas".

20. Dentre as variáveis indicadoras de níveis de

produção, foram utilizados dados

elétrica industrial, residencial,

de: consumo de energia

comercial e t ot a l ,

consumo aparente de cimento, consumo aparente de

alumínio, produção de aço em lingotes, produção

automobilística.

30. As variáveis indicadoras de consumo foram

classificadas em três grupos em conformidade com a sua

natureza. O primeiro grupo foi composto de:consumo de



pneus (vendas), consumo de óleo combustível, venda de

número derefrigeradores, venda de televisão em cores,

consultas ao servi~o de prote~ão ao crédito na cidade do

Rio de Janeiro, venda de autoveículos e consumo de óleo

diesel.

Embora algumas dessas variáveis possam ser classificadas

como indicadores de produ~ão, elas refletem, ainda que

indiretamente, o nível de consumo da economia.

Num segundo grupo foram reunidas as variáveis indicadoras

de poder de compra e de massa salarial. As variáveis

relacionadas nesse grupo foram: índice de salários reais,

total de horas pagas, índice de pessoal ocupado e índice

de horas trabalhadas.

o terceiro foi constituído das seguintes variáveis

indicadoras de consumo: crédito-empréstimo concedido ao

setor privado, crédito total do sistema monetário,

crédito não monetário concedido pelas financeiras e total

de depósitos de poupan~a efetuados no mês de dezembro de

cada ano.



ANÁLISE FATORIAL PARA ESCOLHA DE VARIÁVEIS MACRO-
ECONÔMICAS

Com a finalidade de escolher vari~veis macroeconÔmicas,

para posterior an~lise de regressão com o investimento

publicit~rio, para se investigar as possíveis influências

das flutuações da economia sobre a propaganda,

então conduzidas an~lises fatoriais.

foram

Essas an~lises fatoriais permitiram a escolha das

principais variáveis macroeconÔmicas representativas dos

diversos tipos

economia.

de agrupamentos de indicadores da

E isso foi possível através da utilização de um

aplicativo estatístico para microcomputador denominado

SYSTAT.

Das an~lises realizadas e que se encontram em apêndice do

estudo dois desta dissertação, foram então escolhidas as

seguintes vari~veis:



DADOS DA ECONOMIA EM GERAL

Como representativas dos dados da economia em geral

restaram:

Consumo Final das Famílias mais Estoque

PIa Industrial.

DADOS INDICADORES DE NÍVEL DE PRODUÇÃO

As variáveis selecionadas através de análise fatorial,

para representar os indicadores de produ~ão da economia,

foram:

Consumo de Energia Elétrica Industrial

Produção Automobilística FORD.

Consumo Aparente de Alumínio.

DADOS INDICADORES DE CONSUMO

As variáveis indicadoras de consumo selecionadas pela

análise fatorial, foram:

Consumo de óleo Combustível

Venda de Auto-Veículos

Consumo de óleo Diesel

Índice de Salário Real

Total do Sistema Monetário.
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ESTUDO FINAL DAS VARIÁVEIS PREDITORAS ESCOLHIDAS

Através da análise passo a passo (STEP-WISE), foram
identificadas como variáveis preditoras para:

1) a variável resposta televisão:
• a "Formaç:ão Bruta de Capital F í xo - Outros" como

indicador de economia em geral;
• e a "Produç:ão de Cimento", para os indicadores de

produç:ão da economia;

2) a variável resposta rádio:
a "Formaç:ão Bruta de Capital Fi)(o Outros" e a
"E)(Portaç:ão"como indicadores da economia em geral;

• as variáveis "Produç:ão de Cimento" e "Produç:ão de Aç:o
Lingote" como indicadores de produç:ão;

• e o "Índice de Horas Pagas" como indicador de
consumo, com possível influência sobre o investimento
publicitário em rádio;

3) a variável resposta jornal:
• a "E)(Portaç:ão" e o "PIB Industrial" como indicadores

da economia em geral;
• o "Consumo de Energia Elétrica Industrial", "Produç:ão

de Cimento" e "Produç:ão de Aç:o Lingote" como
prováveis indicadores de produç:ão;

• e o "índice de Horas Pagas" como indicador de
consumo, com possível influência sobre o investimento
publicitário em jornal;

4) a variável resposta revista: o crescimento do "PIB
Industrial" é um possível desencadeador de investimento
publicitário em revista.
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POSS1VEIS VARIÁVEIS PREDITORAS DO INVESTIMENTO PUBLICITÁRIO

VARIÁVEIS DE INVESTIMENTO PUBLICITÁRIO
CATEGORIAS TV RÁDIO JORNAL REVISTA

IND ICADORES '* FORMAÇÃO '* FORMAÇÃO '* PIB '* PIBBRUTA BRUTA INDUSTRIAL INDUSTRIALDE CAPITAL CAPITAL (1) (O.5~1) (0.3"'12)FIXO - FIXO -
ECONOMIA OUTROS OUTROS '* EXPORTAÇÃO

(2~.070) (1) (2.577) (2)(-1.299)
'* EXPORTAÇÃO

(2)(-0.320)

INDICADORES '* PRODUÇÃO ,*PRODUÇÃO DE: '* CONSUMO DE
DE CIMENTO ENERGIA

DE ("'167.117) CIMENTO ELÉTRICA
(1) (73.377) INDUSTRIAL

PRODUÇÃO . AÇO (1)(-106.69"'1)
LINGOTE ,*PRODUÇÃO DE:

(2) (-66. ~70)
CIMENTO

(2) (220.673)
. AÇO

LINGOTE
(3) (353.797)

INDICADORES '* 1NDICE DE '* 1NDICE DE
HORAS HORAS

DE PAGAS PAGAS
(21169.152) (90630.897)

CONSUMO



CONSIDERACõES GERAIS E SUPOSICõES

Através de estudo exploratório foi então possível se

identificar algumas variáveis macroeconômicas e as suas

eventuais correla,ões com o investimento publicitário,

por tipo de mídia.

Ou seja, há fortes indícios, como lembra Aaker (32) que

os investimentos publicitários seguem o mesmo curso do

ciclo de negócios.

Senão vejamos, para cada tipo de mídia a eventual

influência das variáveis macroeconômicas:

TELEVISÃO -

A televisão e a principal mídia do palS em termos do

montante de investimentos, e ela seria influinciada entre

outras variáveis pela: "Forma,ão Bruta de Capital Fixo -

Outros" e "Produ,ão de Cimento".

A formação bruta de capital fixo é um dos indicadores do

crescimento dos ativos das empresas, que aumentando as

suas capacidades de produ,ão tenderão a anunciar para

escoar os estoques excedentes da produção.
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A produt;:ão de cimento .e um grande! desencadeador da

construção civil, tanto no âmbito público quanto no

privado. Isso explica-se pelo fato de as obras públicas

serem normalmente anunciadas pelos governos através da

televisão e os empreendimentos imobiliários também

ocuparem prestigioso espaço publicitário nessa mídia.

E o crescimento industrial como um todo, proporciona um

incremento no investimento publicitário em televisão até

mesmo para escoar essa produt;:ão.

JORNAL -

O crescimento da variável econômica "Exportação" tem

propiciado o crescimento de retrancas relativas ao

comércio exterior, como os cadernos especializados

"Marinha Mercante", "Portos e Navios" etc ••

Da mesma maneira, o crescimento do "PIS Industrial",

"Consumo de Energia Elétrica Industrial", "Produção de

Cimento" e "Produt;:ão de Aço Lingote" proporcionam o

crescimento do comércio. Crescem, assim, as retrancas

relativas a máquinas e equipamentos, vendas do varejo,

venda de imóveis, entre outras retrancas de jornal.



Por outro lado, crescendo o "índice de Horas Pagas" e

provável que cres~am também os cadernos de emprego dos

jornais.

RÁDIO -

Os investimentos em rádio são provavelmente influenciados

pelas variáveis "Exporta~ão", "Formação Bruta de Capital

Fixo - Outros", "Produ~ão de Cimento", "Produç:ão de A~o

Lingote" e "Índice de Horas Pagas".

Como o rádio é o veículo mais possuído e mais ouvido no

país, ele ainda é uma mídia muito importante apesar do

fato de que o grosso dos

destinados à televisão.

investimentos sejam hoje

REVISTA -

Os investimentos em revista são provavelmente

influenciados entre outras variáveis pelo "PIB

Industrial", pois o crescimento industrial favorece os

anúncios dos mais variados produtos e serviços, além do

próprio varejo

industrial.

que é impulsionado pelo crescimento



LIMITACõES DO ESTUDO

Ficam evidentes, no entanto, as limita,ões dessas

análises, uma vez que variáveis igualmente importantes

deixaram de ser incluídas nesse estudo, apoiado talvez em

possíveis correla,ões espúrias.

Sendo portanto, apenas um referencial ao efetivo estudo

da influincia de indicadores econ6micos, de produ,io e de

consumo no incremento do investimento publicitário.

Outras dessas análises podem levar a

necessidade de um aprofundamento do efeito residual do

crescimento da economia como desencadeador dos negócios

da propaganda além da correla,ão devido ao crescimento da

popula,io.

N~O REJEIC~O DA HIPóTESE

A hipótese formulada inicialmente, de que "a correla,io

de variáveis mac roe con ôm í c as com o investimento

publicitário para algumas categorias de bens é altamente

positiva", nio pode ser rejeitada sem uma outra análise

mais detalhada

crescimento da

que permita negar a influincia do

economia, como um desencadeador de

negócios em geral e da propaganda em particular. Ou seja,
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toda vez que cresce a economia, tende a crescer a

produção e para escoar os excedentes de produção a

propaganda é utilizada.

Contudo, o efeito contrário de propaganda poder agir como

um desencadeador da economia, necessita de novas análises

e estudos mais aprofundados, além dos que se encontram no

apêndice deste estudo' dois.

A PROPAGANDA COMO PODER DE MERCADO

Crescendo a população e a economia, crescem os negócios

em geral e as empresas que possuem melhor imagem no

mercado, podem num primeiro momento catalizar para si,

vendas adicionais,

mercado.

decorrentes do chamado poder de

No entanto, esta observação é ainda sujeita a novas

análises, uma vez que esta premissa é parcial e até certo

ponto intuitiva.

Pois quando há demanda reprimida, mesmo uma empresa com

grande poder de mercado, pode ceder espaço a concorrência

qua possua maior disponibilidade do produto, melhor

preço, ou melhores condições de promoção e distribuição

dentre outros fatores.
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RECOMENDACõES PARA FUTURAS ANÁLISES

É preciso se estudar a influência das variáveis

econômicas, de produção e consumo, diretamente sobre

algumas retrancas (espaço publicitário por assunto) de

jornais e revistas e em relação a alguns programas e

horários específicos de rádio e televisão.



CAPÍTULO V

O INVESTIMENTO EM PROPAGANDA E O INCREMENTO DE VENDAS E DA
LUCRATIVIDADE

UMA ANÁLISE QUANTITATIVA
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1. O RETORNO DA PROPAGANDA

1.1. Quais são os efeitos econômicos da propaganda?

nA propaganda não elimina a sensibilidade ao preço, mas os

consumidores tendem a mostrar menor sensibilidade ao preço

em mercados de alta intensidade de propaganda do que quando

seu nível é baixo. As empresas têm a oportunidade de cobrar

preços acima do normal quando a propaganda é intensiva."

Uma descoberta, que é de interesse público, e que parece não

haver uma associação contínua entre o grau até onde um

mercado é concentrado e a intensidade de propaganda que

ocorre nesse mercado. Como a concentração mede supostamente

o poder de monopólio e este poder, por sua vez, é

supostamente usado para fazer subirem os lucros, a presença

de propaganda intensiva não pode ser associada a lucros

excessivos, afirma lambin (2).
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1.2. Qual é, se é que existe, a rela~ão entre pre~os gastos

com propaganda e o retorno sobre investimento?

Segundo Farris e Reibsten (8), analisando dados nos Estados

Unidos de 227 negócios de bens de consumo PIMS, (Profit

Impact of Marketing Strategies), os autores observaram que

empresas com preços relativamente altos e altos gastos com

propaganda, por exemplo, tiveram lucros mais altos que as

empresas com preços relativamente baixos e or~amentos

publicitários altos.

Embora os exemplos de pre,os mais altos e altos gastos com

propaganda possam caminhar lado a lado, advertem os autores,

esta não e a única estratégia bem sucedida de mercado nem

esta estratégia é garantia de sucesso.

o que e importante, complementam, se manter em mente é que a

consistência entre os dois é crucial para a lucratividade a

curto e médio prazos. Na maioria dos mercados, a

consistência significa que os preços relativos e os níveis

relativos de propaganda são coordenados. Em outras palavras,

altos gastos relativos com propaganda devem acompanhar

preços mais altos, e os gastos relativos com propaganda mais

baixos devem ser adequados a preços mais baixos.



1.43

Infelizmente, até hoje, mencionam Farris e Reibsten, não

foram colhidas evidências quantitativas a respeito da

prevalescência da rela~ão entre pre~os mais altos e altos

gastos com propaganda. Também não foi averiguado o grau até

onde os pre~os mais altos se originam da propaganda, em

comparação com outras diferen~as entre os produtos, como a

de qualidade.

"Os economistas têm criado modelos teóricos que avaliam como

a propaganda afeta a sensibilidade aos pre~os, como os

preços afetam os nlvelS de propaganda e como os dois atuam

em conjunto, para influenciar os lucros" (8).

Infelizmente, lembram Farris e Reibsten, a pesquisa teórica

e a empírica têm produzido resultados conflitantes. Alguns

estudos sugerem que a propaganda está associada a menor

sensibilidade aos pre~os (isto é, pre~os mais altos). Outros

indicam o contrário.

Surpreendentemente, ambas as constatações podem estar

corretas, afirmam Farris e Reibsten. Os estudos que

mostraram que a propaganda conduzia a menor sensibilidade

aos pre~os foram feitos sobre a sensibilidade das vendas aos

preços de fábrica, ao passo que os estudos que constataram

que a propaganda levava a uma maior sensibilidade aos pre~os

foram efetuados sobre os preços ao consumidor.
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Robert L. Steiner, economista da Universidade de Cincinati,

tem, citam Farris e Reibsten, diversas teorias que ajudam a

reconciliar este aparente conflito (de acordo com

correspondência pessoal trocada com os autores).

Steiner sugere que a propaganda torna os consumidores mais

sensíveis aos preços em suas compras, porque eles usam as

marcas anunciadas para fazer compara,5es de preços entre os

varejistas. Estes reagem baixando seus preços e margem de

lucro para aumentar o giro.

Mas, devido à demanda criada pela propaganda, o fabricante

do produto anunciado está em mais forte que o

varejista e pode manter ou mesmo aumentar seus preços de

fábrica. Assim, a propaganda pode conduzir a uma maior

sensibilidade aos preços ao consumidor e a uma menor

sensibilidade das vendas da fábrica aos pre,os da fábrica,

bem como pode tornar as conclus5es a respeito da propaganda

e dos preços ao consumidor difíceis de extrair dos estudos

de sensibilidade aos preços.

"Também o pre,o é extremamente difícil de se medir de

qualquer forma significativa. Além dos problemas óbvios de

se fazer ajustes para coisas como tamanho e formatos de

embalagens diferentes, a qualidade do produto deve ser

medida de algum modo. E como se mede qualidade? Será que o
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conceito de qualidade não é subjetivo para cada consumidor?

Ou seja, o que cada um espera da qualidade do produto pode

ser inteiramente pessoal e não generalizável? ,

Alguns fabricantes tªm baseado suas declarações de qualidade

do produto na uniformidade que o mesmo mantém de uma compra

para outra.

Em vista dessas complexidades, não é surpresa que existam

poucas evidªncias ligando a propaganda do fabricante a

pre~os relativamente mais altos, seja ao nível de atacado,

seja ao de varejo. No entanto, as realidades do mercado

ditam que as marcas não-anunciadas, de qualidadé inferior ou

igual àquelas das marcas anunciadas, devem quase sempre ser

vendidas mais baratas. Os consumidores e varejistas não tªm

incentivo para comprar marcas relativamente desconhecidas

pelo mesmo pre,o se as marcas não-anunciadas

qualidade apenas igual.

forem de

E como destaca Steiner: "As marcas anunciadas são sempre

vendidas mais caras que as não-anunciadas, ainda que se dª

um desconto por alguma superioridade na qualidade de marca

anunciada".
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Assim, o que se observa na prática é que "aqueles que falam

aos consumidores a respeito das diferen~as de qualidade em

seus produtos praticam pre~os mais altos que os que dependem

da a 1t a qualidade de se comunicar de per si aos

consumidores. Para itens produzidos em massa, a propaganda é

a maneira mais eficiente de se comunicar qualidade superior

- especialmente quando os consumidores podem não ser capazes

de julgar as diferen~as de qualidade pela inspe~ão, pelo uso

ou pelo pre~o.1J

Nesse ponto, e possível se levantar o dilema: "as empresas

com estratégias consistentes de apre~amento e de propaganda

produzem retornos mais altos sobre os investimentos, do que

as empresas com estratégias inconsistentes?"

Para levantar algumas hipóteses acerca desse dilema, Farris

e Reibsten realizaram alguns experimentos para avaliar a

consistência entre as duas estratégias. E chegaram a algumas

conclusões:

Quanto mais inconsistentes as estratégias menor o ROI médio.

Os negócios que se desviam do padrão geral de consistência
entre as estratégias não apresentam um desempenho tão bom
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como aqueles que seguem o padrio. Esta constataçio se

mantém, a despeito da inconsistência resultante do preço

relativo exceder o nível de propaganda relativa e vice-

-versa.

As empresas com produtos de alta qualidade têm, em geral,

ROls mais altos que aquelas com produtos de baixa qualidade.

E as empresas que possuem produtos com alta qualidade

parecem sofrer mais com a inconsistência entre as

estratégias de propaganda e de preços. De forma semelhante,

no experimento dos autores (8), as empresas com produtos nos

últimos estágios do ciclo de vida do produto sacrificam uma

parcela substancial

inconsistentes.

do ROI quando seguem estratégias

O experimento revelou ainda que a propaganda aumenta a

necessidade de os negócios praticarem altos preços relativos

e vice-versa.

Em conclusio, há uma necessidade de consistência entre

apreçamento e propaganda. Em segundo, poderia ser que o

impacto sobre os lucros, de estratégias inconsistentes de

preço e de propaganda é de curto prazo - que os negócios com

preços baixos e altos gastos com

de mercado,

propaganda estão

construindo participaçio ao passo que os

negócios com preços altos e baixos or~amentos publicitários

estio mamando os lucros de suas empresas. Se isto fosse
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verdade, então os ROls seriam mais altos para os negócios

com or~amentos publicitários baixos e pre~os altos. No

entanto, o que se observou é que esta espécie de estratégia

de mamar - não é usualmente bem sucedida.

A limita~ão dessas conclusões é que os autores se basearam

em dados de quatro anos em média, e, assim sendo, o retorno

deveria ser de longo prazo.
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2. TEORIAS E MODELOS EXISTENTES SOBRE O IMPACTO DA

PROPAGANDA

A preocupação com a medição do impacto do investimento com

propaganda no consumo de determinados bens não é fato novo,

ao contrário, é antigo.

E esse impacto tem sido medido de diversas maneiras, e o

resultado de vendas é um dos parâmetros mais usados para se

avaliar a produtividade da propaganda.

O interesse na descoberta de novos critérios de avaliação

tem crescido na mesma proporção em que crescem os custos de

veiculação e de produção na propaganda.

Baseado nessa premissa, um dos primeiros estudos para

avaliar o impacto da televisão, denominado estudo HOFSTRA,

foi conduzido pelo Dr. Coffin para a rede norte-americana de

televisão, a NBC, em 1950, relata Naples (12).

A partir desse estudo, os anunciantes começaram a acreditar

no impacto da televisão como um veículo importante.

Esse estudo constatou que os proprietários de aparelhos de

televisão compravam 1iY. a mais de uma marca anunciada

regularmente do que os não-possuidores de televisão, e i2Y.

desses possuidores de TV haviam comprado recentemente.
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Contudo, durante a década de 50, as pesquisas sobre

televisão foram esparsas. Nesse período, as pesquisas

estavam concentradas em revistas.

As pesquisas sobre a eficácia de vendas do rádio também

foram esparsas nesse período.

Estes foram os anos formativos da propaganda e da pesquisa

de mercado como disciplinas, que cresceram após a Segunda

Grande Guerra Mundial, com o desenvolvimento do marketing

nas empresas de bens de consumo.

Essas empresas cresceram com a aplicação dos conceitos de

marketing, lembra ainda Naples (12). E o caminho por elas

adotado para o crescimento foi o de prover a satisfação de

necessidades e desejos dos consumidores, e não p~la simples

venda dos produtos.

Para satisfazer essas necessidades, cresceu a importância da

pesquisa como fonte de obtenção de informações. Em outras

palavras, os dados passaram a ser usados sistematicamente

pelas empresas para ajudá-las a tomar decisões com vantagens

competitivas.
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Como a propaganda é uma das for,as moty-izes do conceito de

marketing, as empresas de bens de consumo rapidamente

perceberam a necessidade de se avaliarem os efeitos de

vendas de seus gastos com propaganda.

Contudo, os estudos dessa época se revelaram incapazes de

controlar os resultados de vendas da propaganda quando as

condi,ões mudavam em um ou outro mercado.

Para atender a essas insatisfa,ões, na década de 60, a

Milwaukee Advertising Laborator~ empregou dois diferentes

painéis diários, através dos quais as vendas eram medidas e

uma propaganda era apresentada em um painel e em outro não.

Dessa forma, era possível avaliar o efeito da propaganda

diretamente nas vendas observadas em cada painel.

E, provavelmente, essa experiência da Milwaukee veio a dar

caminho para, no início dos anos 70, a Adtel segmentar o

mercado com a televisão por cabo, facilidade que foi

pioneiramente possível

Foundation.

gra,as a Advertising Research

Na década de 80 , surgiram tecnologias mais bem elaboradas

para a avalia,ão da eficácia da mensagem publicitária, como

os modelos desenvolvidos pela Adtel, Behaviorscan e o

Projeto ERIM de mercados da A.C. Nielsen Compan~.



Nos últimos 30 anos tem havido um contínuo aprimoramento nos

métodos de medição da eficácia da propaganda em gerar

vendas.

Os testes têm se estendido às mais variadas situações de

avaliação de eficácia.

Através de diversos "workshops" da ARF (Advertising Research

Foundation), foi possível constatar junto aos seus membros

(da ARF) quais eram em suas organizações os tópicos de

avaliação da eficácia da propaganda de alta prioridade.

TóPICOS DE WORKSHOP

ALTA PRIORIDADE

- FreqUência eficaz

- Medida da produtividade da propaganda

- Novas tecnologias de pesquisa

- Descoberta de novas mídias

- Comparações entre mídias

- Pesquisa de qualidade

- Medida da persuasão da propaganda

etc.

51,5Y.

48,5Y.

47,7Y.

46,1 Y.

43,9Y.

35,9Y.

34,9Y.

Assim, a grande preocupação dos homens de marketing e de

propaganda nos EUA é com cl freqUência eficaz de veiculação

dos comerciais de televisão. Isto é, até quantas vezes um
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comercial pode aparecer no ar sem cansar o telespectador e

ser efetivamente persuasivo.

Na ordem de importância vem a seguir a preocupação com a

medida da produtividade da propaganda, a descoberta de novas

tecnologias de pesquisa de propaganda, a descoberta de novas

mídias etc. Até a medida da persuasão da propaganda.

f
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3. MEDIDA DA PRODUTIVIDADE DA PROPAGANDA

A preocupação com a avaliação da produtividade da propaganda

não é nova. E a produtividade tem sido definida em seu senso

econômico clássico pela divisão direta entre a medida do

output (resultado) pelo input (gasto).

OUTPUT
PRODUTIVIDADE = ----------

INPUT

O termo input é o total de dinheiro investido para produzir

e colocar a propaganda, e o termo output significa as vendas

marginais em dinheiro retornadas do investimento em

propaganda. Ou seja, a propaganda é capaz de produzir vendas

adicionais, justificando o dinheiro gasto com ela?

Se ao invés de se investir em propaganda, uma redução no

preço não produziria um aumento de vendas maior?

Qual e o real impacto do preço e do investimento em

propaganda no resultado de vendas? E no ROI (retorno sobre

investimento)?



Para elucidar esses dilemas procuraremos avaliar qual .
e o

impacto da propaganda e do preço sobre vendas. Para isso,

demos continuidade a pesquisa qualitativa que procurou

observar a prática da propaganda para algumas classes de

bens, como produtos de consumo durável e produto de consumo

de massa. Procuramos analisar para os maiores anunciantes de

cada classe de produto os dados de preço e de investimento

publicitário em televisão, jornal, rádio e revista a partir

dos arquivos da LEDA empresa especializada em

levantamentos de investimento publicitário.

Como a informação anterior ao período LEDA (1982) para cá

era coletado por uma empresa chamada SERCIN, só foi possível

levantar os dados de investimentos a partir dos arquivos

mortos com ajuda de algumas agências de propaganda e da

própria LEDA.

Outros dados levantados foram preço ao consumidor, vendas e

retorno sobre o investimento. Os dados de preços aos

consumidores foram levantados aos arquivos da Nielsen

empresa especializada em Store Audit e acompanhamento de

preços, nos arquivos das empresas analisadas e através do

comércio varejista.



Os dados de vendas foram obtidos de duas fontes, para

produtos de consumo de massa através dos arquivos Nielsen e

para produtos de consumo durável que não constam do Store

Audit Nielsen nos balanr;::os publicados da revista "Quem é

Quem" da revista Visão. Essa revista serviu ainda de base

para os levantamentos anuais do ROI retorno sobre o

investimento, para os anos de 1975 a 1987, que foi o período

utilizado para todos os dados coletados.

Foi considerada a variável vendas como a variável resposta e

as variáveis prer;::oe investimento publicitários como as

variáveis independentes (ou preditoras).

Através de análise de regressão foi conduzido um estudo, com

a finalidade de se observar qual variável do composto de

marketing que melhor explica vendas, ou seja, exploramos

através de um modelo de regressão a influência do prer;::oe do

investimento publicitário

vendas.

sobre a variável resposta

Outrossim, num confronto entre a pesquisa qualitativa "sobre

a prática de propaganda em alguns países", onde as empresas

analisadas foram convidadas a interpretar o impacto de

persuasão de cada componente do composto de marketing no

impulso de compra de seus consumidores, e as análises de
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regressão entre preto, investimento publicitário e o

resultado quantitativo de vendas foi possível detetar alguns

pontos interessantes:

a) Quando a empresa julgava que o fator dominante na venda

de seus produtos era o preto, na análise quantitativa esse

fator quase sempre se revelou importante.

b) Quando o investimento em televisão foi declarado pelos

entrevistados mais importante na consecu,ão da venda, na

análise dos dados quantitativos quase sempre o resultado foi

o mesmo (vide quadro de confronto).
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IMPACTO DE PERSUASÃO SOBRE VENDAS
o que ajuda a vender?

PESQUISA QUALITATIVA
SETORES DE ATIVIDADES

1Q lugar 2Q lugar

BENS NÃO DURÁVEIS

L GASOLINA distribuição imagem marca

2. CIGARROS imagem marca distribuição
preço

3. XAMPU preço anúncio (TV,
rádi o, etc. )

1. ANALGÉSICO imagem marca mídia

5. CREME DENTAL anunc í o imagem marca

6. DETERGENTE imagem marca distribuição

7. REFRIGERANTES / imagem marca anúncio
CERVEJAS distribuição

8. SABONETE não disponível não disponível

BENS DURÁVEIS

L AUTOMóVEIS anúncio imagem

2. CÂMERA FOTOGRÁFICA preço promoção
/ mídia vendas

3. TELEVISÃO EM CORES preço anúncio

"'I. RELóGIO PULSO imagem marca anúncio

NOTA: os dados dessa análise encontram-se em apêndice.



ANÁLISE ESTATÍSTICA DA INFLUêNCIA DO INVESTIMENTO
PUBLICITÁRIO E DO PREÇO SOBRE AS VENDAS E O ROl DE ALGUMAS

EMPRESAS ANUNCIANTES

Através de um estudo eKP10ratório buscamos, por meio de

análise de regressão, investigar se as vendas das

empresas anunciantes bem como os seus respectivos ROI -
Retorno Sobre Investimento - são eKPlicados de a1guma

maneira pe10 investimento pub1icitário e ou pelo preço

praticado.

Entendendo-se por preço médio praticado

anua1mente para venda ao consumidor fina1. E o

investimento publicitário como o custo da mídia e do

espaço utilizado para veicu1ação, inc1uindo (eventua1-

mente) a comissão da agência de propaganda, não

considerando, no entanto, os eventuais descontos ou

bonificações obtidas pelas agências de propaganda e

repassadas a seus c1ientes, uma vez que os levantamentos

efetuados pe1a Leda só consideram os preços de tabela dos

veículos.

Por outro lado, as vendas e o ROI foram utilizados como

parâmetros para medir os desempenhos alcançados pe1as

empresas anunciantes, que se utilizam normalmente da

propaganda e do preço como estratégias para obterem

maiores vendas e maiores lucros em seus negócios, sendo o
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ROI considerado como um indicador da lucratividade obtida

em relação aos investimentos realizados para operar os

negócios.

E importante observar que a busca exploratória

influência das estratégias

de

deevidências acerca da

propaganda e de preço como explicadoras de vendas e de

lucro não pôde levar em conta outras variáveis ambientais

como, por exemplo, a ação da concorrência. Nem mesmo foi

possível avaliar-se a ação conjunta ou isolada de outras

estratégias de negócio, que podem influir diretamente

sobre as vendas e o ROI das empresas anunciantes, como: a

qualidade dos produtos e serviços, programas de promoção

de vendas, estratégias de distribuição, investimento em

mecanização e automação das operações que reduzam custo

de produção, produtividade da força de trabalho,

integraç:ão vertical de produç:ão, pesquisa e

desenvolvimento em diferenciaç:ão de produtos etc ••

Segundo um paradigma do PIMS (Profit Impact of Marketing

Strateg~) (9), as estratégias competitivas são adot~das

pelas empresas para melhorar os seus desempenhos.

E dentre as estratégias e táticas normalmente adotadas,

com essa finalidade, encontram-se o preço, gastos com

pesquisa e desenvolvimento, introdução de novos produtos,

mudanças na qualidade relativa e variedade de
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produtos/servi~os, despesas de marketing

vendas, for~a de vendas),

(propaganda,

canais de

distribui~ão e integra~ão vertical de produ~ão.

Agem, porém, sobre as estratégias adotadas a estrutura de

mercado e a posi~ão da empresa em rela~ão à concorrência.

A estrutura de mercado é constituída da diferenciação de

mercado, da taxa de crescimento de mercado, dos condi~ões

de entrada nesse mercado, da intensidade do capital

necessirio ao tipo de negócio e do montante de compras

necessirio para manter ativo o negócio.

A posição competitiva da empresa é afetada pela qualidade

relativa percebida como importante pelo mercado

comprador, pela participa~ão relativa de mercado, pelo

custo relativo e pela relativa intensidade de capital.

Como medida de desempenho são utilizados: a lucratividade

(ROI, ROS etc.), crescimento (vendas, produção etc.),

fluxo de caixa, aumento de valor da empresa e pre~o do

estoque.



Fig. 7: FLUXO DAS INFLUENCIAS ESTRATEGICAS
SOBRE O DESEMPENHO DE VENDAS E ROI
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1.ó3

ANÁLISE DA INFLUÊNCIA SOBRE VENDAS

Com base na análise estatística, foram identificadas as

seguintes prováveis influências do investimento

publicitário e do preço sobre as vendas de algumas

empresas anunciantes:

- o pre,o é um provável desencadeador de vendas

para:
- sabonete:

• Gess~ Lever (10. lugar)
- detergente:

• Orniex (10. lugar)
• Gess~ Lever (30. lugar)

- refrigerante:
• Antarctica (10. lugar)

- cerveja:
• Brahma (10. lugar)
• Antarctica (10. lugar)

- analgésico:
• mercado total (20. lugar)

- xampu:
• mercado total (10. lugar)
• J & J (10. lugar)
• Gess~ Lever (10. lugar)

- automóvel:
• Volkswagen (10. lugar)
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- o investimento publicitário em televisão estaria

possivelmente estimulando vendas de:
- creme dental:

• Gess~ Lever (10. lugar)
- analgésico:

• De Angelis (10. lugar)
- detergente:

• mercado total (10. lugar)
• Gess~ Lever (20. lugar)
• Orniex (20. lugar)

- refrigerante:
• Antarctica (20. lugar)

- o investimento publicitário em rádio aparece como

fator importante para:
- analgésico:

• mercado total (10. lugar)
- detergente:

• Gess~ Lever
- cigarro:

• Souza Cruz (10. lugar)
- xampu:

• Gess~ Lever (20. lugar)

- o investimento publicitário em revista é, prova-

velmente, fator importante para estimular vendas

de:
- refrigerante:

• Coca-Cola (10. lugar)
• Antarctica (30. lugar)

- xampu:
• Gess~ Lever (30. lugar)



o investimento publicitário em jornal é, provavel-

mente, uma mídia importante para estimular vendas

de:
- sabonete:

· Colgate (10. lugar)
- automóvel:

• Ford (10. lugar)
- analgésico:

• De Angelis (20. lugar)
- cigarro:

• Philip Morris (10. lugar)
- refrigerante:

• Coca-Cola (20. lugar)
• Antarctica (40. lugar)

Vejamos então o quadro resumo:
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NWJ~ IErAffm1rA~ IDIA 00~ E00IlMETIm mmrARIO
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C<l.OOt
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3. CRDIEmAL
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1.lIJ'JllGM'E
mcAOO rarA!. (1) 3.689
G$Y lL'VIll (3) -5771.528 (2) 7.'110 (1) -1(»). 132
<R(I!X (1) 13879.809 (2) 1.961

5. XAMPU
lIIlCAOO rarAL (1) 10807.286
J&J (1) 696.163
G$Yum (1) 1226.211 (2) -103.671 (3) 23.189

6. CIGARRO
PBIUP IDIRIS (1) -0.080
SOUZACR1JZ (1) 0.768

7.mI(DJl(It
itNfARCI'IClt (1) 172.532 (2) 0.01.1 (3) 0.619 (1) 0.110
COCA-<XKA (3)-98190'1.111 (l) -1661.151 (2) 1077.698

8.CIXVFJA
itNfARCI'IClt (1) 26.387
IIAII(A (1) -39.812

9. AImJIiWll.
FMD (1) -0.292
W (1) 0.367

rarALOC
amrv~ 12 6 1 3 6

ram: OC~: NIIlSIK
~E
RMSTA VISAO- QlJD( t QlJD(

( ) ordel eI qne a variável entra no loo.elo.

<Is.: as variáveis (exceto ROI) toral detlacimlas COImse no IGl (IDÜce Geral de Preços
da FnDlaçAoGeUlio Vargas).



A observa~ão dos resultados da análise estatística da

influência do investimento publicitário no desempenho de

vendas das empresas anunciantes, faz lembrar uma regra

prática que o Professor Wilton Bussab costuma recomendar

em suas aulas: "se os dados estatísticos apurados forem

discrepantes do bom senso, desconfie deles".

É por essa razão que nem sempre algumas evidências podem
ser aceitas como universalmente válidas.

o fato do desempenho de vendas ser influenciado, entre

outros fatores, pelo pre~o praticado pelas empresas

anunciantes, talvez possa ser razoavelmente compreendido

para os produtos detergente, refrigerante, cerveja,

analgésico e xampu, que são produtos de consumo de massa.

E com uma relativa evidência para os automóveis da marca

Volkswagen

Há outros resultados, no entanto, que chamam a aten~ão

para futuras análises pelo fato de discreparem do bom

senso usual, como é o caso das vendas de sabonete Colgate

e cigarro Philip Morris serem estimuladas por

investimento em jornal.
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De qualquer maneira, e importante reafirmar que o

objetivo dessa disserta~ão foi o de conduzir um estudo

exploratório em busca de possíveis evidências sobre as

influências do pre~o e do investimento em propaganda, sem

a pretensão de se obterem resultados indiscutíveis.
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ANÁLISE DA INfLUeNCIA SOBRE O ROI

posição de mercado e lucratividade -

Os dados levantados pelo PIMS (9) demonstraram que os

líderes de mercado e as empresas com pequena participação

de mercado têm ROIs muito diferentes. Isso evidencia a

existência de rela~ão entre participa~ão de mercado e o

lucro. Havendo entre outras as seguintes razões para

isso:

- economia de escala;

- aversão ao risco pelos clientes;

- poder de mercado.

Vamos examinar exploratoriamente a influência do

investimento publicitário sobre o preço e sobre o ROI das

empresas anunciantes, pois essas variáveis preditoras

(propaganda e preço) podem ser, ocasionalmente,

causadoras de poder de mercado e, também, explicadoras do

crescimento do ROI.

O ROI (retorno sobre os investimentos) foi adotado como

medida do desempenho financeiro das empresas analisadas.
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o ROI é normalmente calculado utilizando a fórmula:

lucro liquido antes do imposto de renda
ROI = -----------------------------------------

ativos totais

Nesta nossa disserta~ão utilizamos, para facilidade de

obtenção de dados publicados na revista Visão - Edição

Anual de Quem é Quem, a seguinte fórmula:

lucro liq.depois da corro monetária e antes do IR
ROI = ------------------.---------------------------------

imobilizado

Assim, a corre~ão monetária é levad~ em consideração no

lucro liquido e o imobilizado substitui os ativos reais.

COMENTÁRIOS ACERCA DOS RESULTADOS OBTIDOS

O crescimento do ROI poderá, eventualmente, ser explicado

por (conforme tabela a seguir):

a) preço - para:

• detergente - Orniex (20. lugar)
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b) investimento em televisão - para:
• detergente - Orniex (10. lugar)
• cigarro - Souza Cruz (20. lugar)
• automóvel - Ford (20. lugar)

c) investimento em revista - para:
· refrigerantes - Antarctical (10. lugar)

d) investimento em jornal - para:
automóvel - Ford (10. lugar)
cigarro Souza Cruz (10. lugar)

- Philip Morris (10. lugar)

e) investimento em rádio - para:
• cigarro - Souza Cruz (30. lugar)
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NWlm: aTÀfÍm~~ ImBIA 00 Q E 00 IlMETIm IIJCITÁRlO
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(b.: as variáveis (exceto ROI)for. detlacilllléMlasc~ blse DOIli (llIlice (Ba) de Preços
da FoDlaçAo Getillio Vargas).
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A observa~ão desses resultados mostra que não se pode

negar a hipótese de que o crescimento do ROI seja

influenciado, entre outros fatores, pelo pre~o praticado

e sobretudo pelos investimentos publicitários realizados

pelas empresas anunciantes. Essa constata~ão, no entanto,

é parcial e sujeita a análises futuras mais aprofundadas.
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LIMITACõES DAS ANÁLISES COM O ROI

H~ diversas limitaç6es para o estudo da influincia do

investimento publicit~rio sobre o ROI (retorno sobre os

investimentos).

1. Os dados publicados acerca do faturamento correspondem

relativamente à realidade, porém os dados relativos ao

lucro são normalmente escamoteados para fins fiscais.

2. H~ enormes variaç6es no ROI obtidos da revista Visão -

Quem é Quem, por raz6es expressas no Item 1.

3. H~ muitos anunciantes de grande porte que são empresas

de capital fechado e que não estão obrigadas a publicar o

balanço; portanto, é parcial se levantar o ROI a partir

de dados publicados.

4. A própria forma como e apurado no ROI pela revista

pode não se constituir em um instrumento confi~vel devido

à defasagem entre os balanços publicados pelas empresas e

a data de publicação dos dados pela revista entre outros

fatores.

5. Provavelmente o preço est~ mais correlacionado com o

faturamento e este como o lucro.
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4. OBSERVACõES GERAIS E LIHITACõES

OBSERVACõES GERAIS

A importância relativa dessas análises revelou que a

sensibilidade dos e~ecutivos de marketing acerca dos fatores

que influenciaram o seu negócio estão de maneira geral

pró~imo à realidade da análise quantitativa dos dados.

E isto significa que, embora muitas vezes uma organiza,ão

não tenha clara idéia do principal fator que impulsiona suas

vendas, ela não está muito discrepante em rela,ão à

constata,ão objetiva.

Outro aspecto importante é que tanto o fator pre,o quanto o

fator propaganda não são mutuamente e~clusivos na

determina,ão da venda, ou seja, o pre,o para estimular

vendas precisa estar divulgado através da propaganda. Em

outras vezes uma boa propaganda não pode prescindir de um

benefício claro ao consumidor-usuário, que pode ser tanto o

pre,o quanto uma promo,ão de vendas que estabele,a uma

vantagem adicional, ou mesmo um servi,o ao consumidor.

O fato é que ao longo de um período como o considerado no

nosso estudo (12 anos - 1975 a 1987), a importância relativa

dos fatores habilitados a impulsionar vendas se alteram.
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Assim, há momentos em que, pela sensibilidade do executivo,

o que vende é preço. Esta é uma fotografia que se obsolesce

com o tempo, pois para um período maior o fator dominante

pode ser propaganda e não preço.

Portanto, a configuração da observação qualitativa, como é

um instantâneo relativo ao momento da entrevista, pode ter

um vies que o tempo se incumbe de apagar. Dessa maneira, um

fator tido como o maior responsável pela persuasão de vendas

pode não se revelar tão importante na análise de regressão

dos dados.

Embora essas discrepâncias possíveis não tenham ocorrido na

prática da nossa observação,

registradas.

é necessário que elas sejam

Há outras citações que são diferentes na essência, mas

comuns na prática. Por exemplo, quando o entrevistado citou

imagem de marca, como o fator que o ajuda a vender, está

implícito que uma das maneiras de se criar ou manter imagem

de marca é investir em propaganda.
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LIMITAÇõES

Os dados apurados por LEOA atualmente e por SERCIN no

passado se referem ao montante de verba de propaganda

estimado a partir da veicula~ão. Como esses institutos de

pesquisa colhem o tempo gasto por anunciante diretamente do

vídeo, não há considera~ão acerca dos descontos obtidos pela

respectiva agªncia de propaganda na negocia~ão direta com os

veículos.

Dessa maneira, os valores LEOA e SERCIN são brutos e não

líquidos, ou seja não é o que efetivamente foi gasto. Como,

no entanto, essa limita~ão da informa~ão é comum a todas as

empresas analisadas, é de se supor que seu efeito na prática

esteja neutralizado ou ao menos minimizado.

Outra limita~ão verificada nesse estudo se refere a forma de

apura~ão do dado vendas. Uma fonte utilizada foi a NIELSEN,

que apura vendas a partir de seu censo de vendas (Store

Audit ) realizado apenas nas áreas em que ela opera,

informa~ões acerca de outras eventuaisfaltando, portanto,

áreas em que as empresas operam.

A outra fonte considerada foi a revista Visão, com o seu

número anual "Quem e Quem", em que são analisados os

balan~os das maiores empresas em atua~ão no país.
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Os dados de balan~o publicados muitas vezes não são o

espelho da atuação de muitas empresas, por razões fiscais,

há sonegações, além de formas diferenciadas de se apurar o

balanço. Outra discrepância é que os dados publicados do

balanço referem-se quase sempre a empresa como um todo sem

discriminação dos dados de vendas e de ROI,

produtos.

por linha de

Embora para alguns produtos considerados eles se constituem

na razão operacional de suas respectivas empresas, há

algumas situações em que o balanço global pode distorcer os

dados de vendas e de ROI utilizados em nossa análise. A

Gess~ Lever, por exemplo, fabrica vários dos produtos por

nós analisados e pelo balanço publicado os dados referem-se

a empresa como um todo e não para cada linha de produtos em

particular. Esse problema é contornado em parte com a

utilização dos dados de vendas da NIELSEN. Já a Ford, a

Volks e a GH produzem, além de automóveis, também caminhões

e em seus balanços nem sempre essas divisões, caminhões e

automóveis, estiveram devidamente separadas ao longo dos

anos. Apesar disso, procuramos separar linhas sempre que

possível.

Para os dados ROI, não há como separar as diversas unidades

operacionais de uma empresa pela análise de seu balanço

publicado.
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Há ainda a limita~ão referente à ausência de série histórica

de dados relativos à influência da promo~ão de vendas como

desencadeador de vendas. A Painel, do IBOPE, e hoje um

instituto especializado em medi~ões nos lares das famílias

que pertencem ao painel de consumidores, acerca de produtos

comprados, pre~os praticados e promo~ões de vendas
existentes no mercado, além de estudos de audiência de

televisão nesses domicílios. Os dados disponíveis, porem,

não constituem ainda uma série histórica que permita uma

mensura~ão e confiabilidade necessária ao tipo de estudo que

conduzimos.
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5. CONCLUSõES

o esforço de marketing realizado na obtenção da venda que é

a razão de ser de qualquer organi2ação depende não só do

preço da propaganda como também da promoção de vendas e do

merchandising entre outros fatores do composto de marketing.

Has não é só. Não há esforço de marketing capa2 de vencer as

deficiências de um produto ou de uma distribuição falha.

Como em nosso estudo só foi possível examinar as variáveis

preço e investimento em propaganda, é preciso fa2er estas

observações iniciais.

Em que pesem as limitações naturais a qualquer estudo que

tente trabalhar com dados em nosso país, é de se observar

que, apesar dessas dificuldades inerentes à falta de

informàções disponíveis e outros dados adicionais

necessários, é possível chegar a algumas reflexões.

Sem observar uma ordem cronológica, vamos descrever as

reflexões possíveis a partir do nosso estudo, até mesmo sob

a forma de recomendações para futuros estudos.
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É inegável que numa economia em desenvolvimento e com largos

períodos inflacionários, o preço é um fator importante na

venda de bens de consumo. Como se pode observar nos quadros-

-resumo da análise, não são raros os produtos cuja venda é

altamente correlacionável com o preço.

A propaganda é também fator de influência crescente para a

venda de bens de consumo durável

consumo de massa.

e sobretudo para bens de

A propaganda é largamente carreada para o investimento

televisão, tanto é que as curvas de investimento total e

investimento televisão têm uma configuração semelhante, ou

seja, o investimento total é largamente influenciado pelo

investimento televisão.

Apesar disso, o investimento em rádio, jornal e revista tem

crescido no país.

A mídia jornal é,

apresentar preços

por seu turno,

dos produtos

muito utilizada para

e descrever assuntos

relativos ao seu desempenho. A mídia revista é útil para

apresentar os detalhes do produto, sobretudo para

ilustrações em cores. E a televisão é um veículo muito útil

para demonstrar funcionamento e desempenho de um produto.
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A produtividade da propaganda poderia ser estimada pela

seguinte fórmula:

PRODUTIVIDADE
DA

PROPAGANDA

VENDAS MARGINAIS EM VALOR MONETÁRIO RETOR-
NADAS DO INVESTIMENTO EM PROPAGANDA (OUTPUT>

-- -----------------------------------------
VALOR MONETÁRIO INVESTIDO PARA PRODUZIR
E COLOCAR A PROPAGANDA (INPUT>

em que a produtividade seria decorrente da rela~ão entre: as

vendas marginais obtidas do investimento em propaganda

(output> divididas pelo valor monetário investido para

produzir ~ colocar a propaganda (input>.

Em que pese o relativo controle eHercido sobre pre~os em

muitos momentos da economia brasileira, este ainda é um

fator preponderante para eHPlicar vendas para diversas

classes de produtos, sobretudo sabonete, detergente, Hampu,

refrigerante, cerveja, automóvel Volkswagen e Xampu.
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E o investimento em televisão aparece como o primeiro fator
mais importante para: creme dental Gess~ Lever, analgésico
De Angelis (marcas Anador e Parador) e detergente mercado
total.

E o investimento em rádio é o primeiro fator provável para
explicar vendas para: analgésico mercado total, detergente
Gess~ Lever e cigarros Souza Cruz.

o investimento em revista é provavelmente o fator mais
importante para explicar vendas de refrigerantes Coca-Cola.

E o investimento em jornal possivelmente deva ser o primeiro
fator a explicar vendas de automóvel Ford e talvez outros
estudos venham também a confirmar o mesmo para o sabonete
Colgate.



Em suma:

A hipótese não pode ser rejeitada -

A hipótese de que "o incremento de vendas e do ROI para

algumas categorias de bens é altamente positivo em rela~ão

ao investimento publicitário e/ou ao prel;o" não pode ser

rejeitada pelas análises parciais que foram conduzidas neste

estudo. No entanto, como o número de bens analisados é

diminuto (9) não se pode aceitar a hipótese como universal

para bens de consumo de massa ou mesmo para bens de consumo

durável, "necessitando de novas análises no futuro".

SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS

A partir das conclus5es das análises estatísticas e de suas

limita,5es, algumas sugestões podem ser feitas,

futuros estudos. Dentre elas salientamos:

visando a

1. Seria de interesse se avaliar a influência da renda

representada pelo salário real, acerca do desempenho de

vendas de alguns produtos de consumo imediato, como

cigarros, xampus, detergentes, cervejas, refrigerantes,

sabonetes, gasolina etc.
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2- Os bens de consumo duráveis deveriam ter também suas

vendas analisadas à lU2 da influência do salário real, do

PIB etc.



CAPÍTULO VI

A MÍDIA ALTERNATIVA
TV DOCURA



1. A MÍDIA DO FUTURO

Os altos custos da mídia, sobretudo a eletrônica televisão,

tim levado homens de negócios em geral e pesquisadores em

particular a buscar na mídia alternativa solu,ões para o seu

dilema: como obter resultados persuasivos de vendas a custos

substancialmente mais baixos.

Conforme lembram Stan Rapp e Tom Collins ( 10) , "com a

prolifera,ão de produtos e servi,os e os vários tipos de

segmenta,ão de mercado, tem sido extraordinária a

prolifera,ão da mídia. Há novos tipos de mídia, novos

desenvolvimentos na mídia tradicional e novos usos da

mídia". A propaganda no sentido de que é vista nas grandes

mídias, segundo Jacques Seguela, dentro em breve não

representará 30Y. da venda de propaganda e outros 70Y. visão

da comunicação fora da grande mídia. Entre os no~os tipos de

mídia, compra eletrônica no novo Marketing, os eventos

promocionais eletrônicos,

eletrônica etc.

merchandising e resposta direta

Confirmando essa tendincia, o uso de máquinas de vídeo tem

se espalhado pelos Estados Unidos em shoppings, aeroportos e

outras áreas de alto tráfico.
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Até mesmo a AVON nos EUA tem usado esse tipo de máquinas

para encontrar novos clientes, não cobertos por sua força de

vendas. Cada máquina tem um catálogo com cerca de 180

produtos AVON divididos em seis categorias de produto. O

usuário toca

categoria de

na tela da televisão para selecionar a

produto de seu interesse. Ao fim da

demonstração, uma mensagem na tela convida o consumidor a

fazer o pedido, mediante a inserção na máquina de um cartão

de crédito e a digitação o nome e do endereço para a

entrega.

As máquinas também são usadas para coletar dados valiosos

quando o consumidor não faz a compra.

Há diversas outras empresas que se utilizam do sistema

integrado de vídeo e computador para a venda. Por esse

sistema são vendidos: sapatos, bens de conveniência

diversos, além de cosméticos etc. E em breve surgirá a

televisão interativa, em que o telespectador poderá escolher

o desfecho de uma novela ou programa e efetuar a compra

diretamente do vídeo, escolhendo a melhor oferta de um

vídeo-texto.
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Outro tipo de mídia utilizado nos Estados Unidos é o sistema

de televisão nos supermercados. Comerciais de 30 segundos

são mostrados a clientes da loja, através de aparelhos de

televisão colocados no alto das gôndolas ou no alto da fila

do caixa,enquanto o comprador espera para pagar as compras.

"Se uma pessoa olha a tela e vê o comercial, pode acabar

comprando o produto", citam Stan Rapp e Tom Collins (10).

Esse mesmo sistema tem sido instalado em lojas de varejo nos

Estados Unidos, para oferecer bens duráveis com descontos. É

o surgimento dos primórdios da loja eletrônica.

Na atualidade, têm surgido diversas outras mídias

alternativas nos Estados Unidos, com o objetivo de minimizar

os custos de veicula~ão e obter caminhos mais fáceis para se

atingir o consumidor e levá-lo a comprar. E também para se

poder aferir com maior seguran~a qual

propaganda.

o impacto real da

No passado, a medição do impacto da propaganda, segundo a

Adversiting Research Foundation, dava-se através da

inferência; no futuro, provavelmente será imediata,

associando-se a medi~ão instantânea de audiência em

televisão (PEOPLE METER), com painel de comunicadores e as

vendas das lojas.



189

Com a finalidade de avaliarmos a possível eficácia da mídia

alternativa, procuramos investigar esse assunto através da

análise de um experimento de televisão no supermercado,

desenvolvido no Brasil, como TV Doçura, na cadeia de

supermercado JUMBO-ELETRO do Grupo Pão-de-Aç~car, e

apresentado em duas versões, o primeiro experimento em 1985

e o segundo em 1986.



2. PROJETO ALTERNATIVO DE MÍDIA E PROMOCÃO DE VENDAS

NO PONTO DE VENDA - TV DOCURA

A - DESCRICÃO DOS OBJETIVOS DO EXPERIMENTO

O experimento visava avaliar a efic'cia de persuasio de

compra do comercial de televisão no ponto de venda

(supermercado) em relação a algumas vari'veis mercadológicas

como: a promoção de vendas, o preço, a altura do produto na

gSndola, o espaço na gSndola ou no terminal.

o objetivo específico medido foi a venda. Através da an'lise

dos fatores do composto mercadológico acima mencionado, se

objetivou avaliar a efic'cia do comercial de televisão

versus outros fatores.

B - DESCRICÃO DO 10. EXPERIMENTO - realizado em 1985

2.1. O TESTE

Por um período de 4 (quatro) semanas, acompanhamos o teste

piloto da "TV DOCURA - Mídia Alternativa de Persuasão Direta

ao Consumidor de Supermercado".
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Este teste foi conduzido pela Supermarket Propaganda e

Promoções, que se incumbiu da produção e veiculação dos

comerciais de televisão.

A Santos Diniz Consultoria de Marketing se incumbiu de

realizar uma pesquisa acerca da aceita,ão do experimento

junto aos consumidores da loja-teste e de uma avaliação de

vendas de cada produto através do método "store-audit", ou

seja:

VENDAS = ESTOQUE INICIAL + COMPRAS - ESTOQUE FINAL

C - MENSAGENS PROMOCIONAIS

Com duração de 20 a 30 segundos e 1 (um) minuto de intervalo

nulo, foram veiculados comerciais de 14 produtos na loja

Jumbo-Eletro do bairro do Jabaquara na cidade de são Paulo.

Os personagens centrais das mensagens promocionais eram

artistas conhecidos da população. Eles apareciam no vídeo e

informavam a respeito dos artigos em ~promoçao, sempre com

uma linguagem direta, informal, com originalidade e, às

vezes, até com algum humor.



A programaç:ão da TV DOC:URA apresentava pequenos "drops"

criados para dar um clima de descontraç:ão à loja. Nesses
drops, um imitador simulava entrevistas com pessoas
conhecidas, como: Pelé, Silvio Santos, Clodovil etc., além

de uma apresentadora dar dicas culinárias e de produtos

medicinais naturais.

D - O SISTEMA DE VEICULACÃO

O sistema utilizou 30 receptores de televisão espalhados

pela loja a espaç:os de 10 a 20 metros, dispostos

imediatamente acima das gôndolas, colocados estrategicamente

para que o consumidor não perdesse nenhuma mensagem.

A cada minuto a televisão entrava no ar e dava informações

sobre quais produtos estavam em promoç:ão e onde encontrá-

los.

E - LOJA CONTROLE

Desde o início do projeto foram comparados os resultados das

vendas desta loja Jumbo Jabaquara com os de outra onde a TV

DOC:URA não estava instalada, mas que pOSSUlam as mesmas



características em termos de grupo sócio-econômico dos

compradores,

eXPosição. A

Osasco.

bem como a

loja controle

quantidade dos produtos em

utilizada foi o Jumbo-Eletro de

F - VEICULAC~O

Para cada produto foram produzidos 2 (dois) comerciais

diferentes para não cansar o consumidor, veiculados por um

espaço de 15 (quinze) dias, findo os quais novas mensagens

foram produzidas e, para cada produto, 2 (dois) novos

comerciais foram colocados no ar.
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2.2. OS PRODUTOS

Dos produtos colocados .a venda dentro do experimento

restaram por consistência dos dados levantados os seguintes:

1. conjunto de utensílios domésticos em plástico

Balila

2. atum em lata - Coqueiro

3. caldo de sopa - KNORR

4. lingUir;:a - Josefina

5. salgadinhos - Elma Chips

6. biscoitos - monstrinho CRECK

7. uísque - Drur~'s

B. d~sinfetante - amoníaco F~RIA

9. maionese - Maioneggs

10. desinfetante - Pinho Sol

11. aveia - QUAKER

12. televisão em cores - Mitsubishi

Dois outros produtos foram colocados no ar, mas ao final,

pela discrepância dos dados de vendas levantados, foram

desconsideradas: a Conguinha <tênis para crianças) e a

margarina Fiorella.

A descrição de configuração e concorrência desses produtos

se encontra no Apêndice estudo 4 desta dissertação.



195

3. O EXPERIMENTO

1 - FATORES ANALISADOS

Os desempenhos de cada produto e de pelo menos três de seus

principais concorrentes, nas duas lojas do experimento,

Jumbo-Eletro - Jabaquara e Osasco foram acompanhados, por

pesquisadores especialmente contratados pelo autor dessa

monografia.
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2 - PERÍODO DO TESTE

Acompanhamos o experimento nas duas lojas: teste e controle

durante o período de cinco semanas com televisio e após, com

mais três semanas sem televisio,

comerciais.

para a veiculaçio dos

3 - TABULAC~O DO EXPERIMENTO

A tabulaçio foi feita para cada um dos dias em que durou o

experimento com televisio e para mais três semanas após o

término do experimento com televisio. Esta verificaçio sem

televisio foi feita nas duas lojas (teste e controle).

4 - OBJETIVO DO EXPERIMENTO

O objetivo do experimento foi avaliar a eficácia da

persuasio de vendas da mensagem publicitária, especialmente

preparada para ser veiculada com exclusividade no ponto de

venda.

Apenas para citaçio, uma vez que nio puderam ser analisadas,

as variáveis também observadas, além de vendas por produto,

foram:



Venda semanal - medida através da varia~ão de estoque do

produto na loja (store audit).

PRECO: Foi feito o registro do pre~o médio praticado para o

produto e concorrência no período de cinco semanas com

televisão e de três semanas sem televisão e sua respectiva

varia~ão.

Tendo sido anotada também a localiza~ão e destaque dos

produtos e seus concorrentes em terminais de gôndola ou em

espa~os especiais.

ÁREA DE EXPOSICÃO: A area de exposi~ão de cada produto na

gôndola foi confrontada com a área total ocupada por esse

produto mais os concorrentes, de forma a indicar o

percentual de área de exposi~ão em cada período com

televisão e sem televisão e sua respectiva varia~ão.

PROMOCÃO DE VENDAS: Foi anotada a existência ou não de

promo~ão de vendas do produto e seus concorrentes durante os

dois períodos, com televisão e sem televisão no ponto de

venda.
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ALTURA NA GôNDOLA: Foi calculada a altura média de cada

produto na gôndola em relação a seus concorrentes durant.e o

período com televisão e sem televisão e sua respectiva

variação.
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ANÁLISE DOS RESULTADOS

As vendas realizadas durante o período de cinco semanas,

em que as mensagens publicitárias estiveram sendo

veiculadas na loja 1 com televisão, e durante o período

de três semanas, sem televisão,imediatamente posterior

foram feitas as anotações para os 12 produtos, tanto na

1 oj a 1 (com TV) quanto na loja 2 (sem TV), ou seja, as

vendas foram anotadas para cada um dos 12 produtos, tanto

na loja experimento com TV quanto na loja controle sem

televisão.

Por outro lado, embora as varlavelS preço ao consumidor

final, área de exposição na gôndola e altura do produto

na gôndola possam ter influenciado positiva ou

negativamente o experimento, a tabulação desses dados não

revelou consistência, razão pela qual esses dados não

puderam ser considerados.

Vejamos os resultados de vendas dos produtos nas duas

lojas (loja experimento e loja controle).

Considerando a somatória das diversas embalagens por

quantidade ou modelo dos produtos, obtiveram-se os

seguintes resultados:



1. As vendas em 5 semanas em que houve televisão no ponto

de vendas revelaram a seguinte situação:

1.1. A loja com TV (loja 1) - apresentou um resultado

positivo de vendas em relação à 10ja 2 sem televisão

para 33 dos produtos (4 em 12):

.caldo de sopa KNORR

.salgadinhos - Elma Chips

.desinfetante - Amoníaco Furia

.televisão em cores - Mitsubishi

1.2. A loja sem TV (loja 2) - vendeu mais que a loja 1

(com TV) em cerca de 67X dos produtos (8 produtos em

12):

.conjunto de utensílios domésticos em plástico

Balila

.atum em lata Coqueiro

.1ingUiça Josefina

.biscoitos - Monstrinho CRECK

.uísque Drur!::l's

.maionese Maioneggs

.desinfetante Pinho Sol

.aveia Quaker

stBllO.
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2. As vendas em três semanas em que não houve televisão

no ponto de venda se revelaram a seguinte situa~ão:

2.1. A loja com TV (loja 1) apresentou um resultado de

vendas melhor do que a loja 2 (sem TV) para

praticamente todos os produtos.

2.2. A loja sem TV (loja 2) so apresentou um resultado de

vendas melhor do que a loja 1,

Maionese Maioneggs.

para o produto

A partir dessas observações, é de se supor que o período

imediato após o experimento com televisão na loja 1 deva

ter um efeito residual positivo, uma vez que praticamente

todos os produtos venderam mais na loja 1 (que usou TV no

ponto de venda por cinco semanas) do que na loja 2.

Contudo, durante o experimento apenas 33Y. dos produtos (4

em 12) tiveram resultado positivo na loja 1 (com TV).

Como o experimento não pode ser controlado, diversos

fatos podem ter acorrido ao mesmo tempo e que tenham

contribuido para o aumento das vendas em uma loja tenha

sido diferente da outra loja. Além é claro, de eventuais

erros de mensura~ão.



202

Na tabela a seguir, são mostrados os resultados de venda

para os doze produtos anunciados nas cinco semanas do

experimento e nas três semanas após o experimento. Para a

loja 2, que funcionou como loja controle foi atribuído o

índice 100r., para se poder observar a variabilidade de

vendas na loja 1 com TV em rela,ão a loja 2 sem TV.
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TABELA 1

D1VERSAS EMBALAGENS, QUANflDADES VOU MODELOS

VENDAS 5 SEMANAS VENDAS 3 SEMANAS
DO EXPER 1MENTO APóS O EXPERIMENTO

PRODUTOS
LOJA'l LOJA 2 LOJA 1 LOJA 2

(COM TV) (SEM TV) (COM TV) (SEM TV)
1. CONJUNTO PLASTICO 31 38 16 6

BALILA (82%) (100%) (267%)* (100%)

2. ATUM COQUEIRO 731 871 311 63
(81%) (100%) (191%)* (100%)

3. CALDO KNORR 5.272 1.981 2.505 2.196
(266%)* (100%) (111%)* (100%)

1 . LINGUIÇA JOSEFINA 126,1 271,9 151 131
(16%) (100%) (118%)* (100%)

5. SALGADINHOS 1.571 1.119 1.172 1.005
ELMA CHIPS (398%)* (100%) (115%)* (100%)

6. BISCOITO 1.771 1.066 631 181
MONSTRINHO CRECK (11%) (100%) (315%)* (100%)

7. UíSQUE DRURY"'S 98 103 1.011 26
(95%) (100%) (3.888%)** (100%)

8. DESINFETANTE 892 111 7.960 282
AMONíACO FURIA (215%)* (100%) (2.823%)** (100%)

9. MAIONESE MAIONEGS 1.298 1.519 333 612
(85%) (100%) (52%) (100%)

10. DESINFETANTE 2.208 3.578 1.217 512
PINHO SOL (62%) (100%) (225%)* (100%)

11. AVEIA QUAKER 759 811 321 215
(91%) (100%) (131%)* (100%)

12. TV MITSUBISHI 52 32 93 91
(163%)* (100%) (100%) (100%)

* VENDAS MAIORES QUE NA LOJA CONTROLE
** RESULTADOS MUITO DISCREPANTES DA Mt:DIA,

PROVAVELMENTE DECORRENTES DE ERROS DE
MENSURAÇÃO.
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Na tabela 2 é feita uma análise da variabilidade de

vendas e da promo~ão de vendas, durante o período de

cinco semanas do primeiro experimento TV Doçura,

realizado em 1985.

Considerando-se os valores da tabela 1, pode-se notar, a

partir do índice 100 para a loja 2 (sem o experimento com

televisão) adotada como loja controle, que só quatro
produtos tiveram na loja 1 (experimento) vendas

positivas, ou seja, maiores do que a loja 2 (controle).

Dos produtos com vendas positivas, só o caldo Knorr teve

uma promoção mais intensa na loja 1 (experimento) do que

na loja 2 (controle) (três embalagens tinham preços

menores e uma embalagem tinha preço maior na loja 2).

Os salgadinhos Elma Chips tiveram uma promoção de vendas

de menor intensidade na loja 1 (experimento) do que na

loja 2 (controle) e assim mesmo as vendas foram positivas

em relação à loja 2 (controle) (tinha preços praticamente

equivalentes nas duas lojas).

O desinfetante Amoníaco Fúria teve idêntica intensidade

de promoção de vendas nas lojas 1 e 2, e mesmo assim teve

venda maior na loja 1 (tinha preço menor na loja 2).
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Já o televisor em cores Mitsubishi, teve na loja 1

(experimento) uma promoção de vendas de menor intensidade

do que na loja 2 (controle); e apesar disso, ainda vendeu

mais (o preço era o mesmo nas duas lojas).
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TABELA 2

ANAL1SE DA VAR1AB1L1DADE DE VENDAS E DE PROMOCÃO DE VENDAS DURANTE
O PER10DO DE 5 SEMANAS DO 12 EXPER1MENTO TV DOCURA

VDIDAS 5 SEMANAS PROMOÇÃO DE VDIDAS 5
DO EXPER IMENTO SEMANAS EXPER IMENTO

PRODUfOS
LOJA 1 LOJA 2 LOJA 1 LOJA 2

EXPER IMENTO CONTROLE .EXPER IMENTO CONTROLE
1. CONJUNTO PLÁSTICO índice não não

BALILA - 100 teve teve

2. ATUM COQUEIRO índice
- 100 X X X

3. CALDO KNORR índice
+ 100 X X X X X

"'l. LINGUIÇA JOSEFINA índice não não
- 100 teve teve

5. SALGADINHOS 1ndice
ELMA CHIPS + 100 X X X X X

6. BISCOITO 1ndice não não
MONSTRI NHO CRECK - 100 teve teve

7. UíSQUE DRURY"S 1ndice não não
- 100 teve teve

8. DESINFETANTE 1ndice
AMONíACO FURIA + 100 X X

9. MAIONESE MAIONEGS 1ndice não não
- 100 teve teve

10. DESINFETANTE 1ndice não
PINHO SOL - 100 X X teve

11. AVEIA QUAKER 1ndice não não
- 100 teve teve

12. TV MITSUBISHI índice
+ 100 X X X

TOTAL "'l(+) 8(+) 2 + intenso 2 + intenso
8(-) -1 (-) 3 - intenso 2 - intenso

* X representa o nQ de semanas em que ocorreu a
promoção de vendas

* não teve, signiIica que no período de 5 semanas
não ocorreu promoção de vendas
negativo (decréscimo de vendas)

+ o de vendas



207

Fazendo uma análise comparativa de venda média semanal

entre o período de cinco semanas do experimento com

televisão e o período imediatamente após de três semanas

sem televisão, observa-se que houve uma venda média

semanal maior no período com televisão para os seguintes

produtos, na loja 1 (do experimento): (tabela 3)

i.conjunto plástico Balila

1i7Y. ao período sem TV.

venda superior em

2.atum Coqueiro

período sem TV.

venda superior em 14iY. ao

3.caldo Knorr - venda superior em i26Y. ao período

sem TV.

4.biscoito Monstrinho CRECK - venda superior em

i6SY. ao período sem TV.

5.maionese Maioneggs - venda superior em 234Y. ao

período sem TV.

6.desinfetante Pinho Sol - venda superior em 109Y.

ao período sem TV.

7.aveia Quaker - venda superior em i42Y. ao período

sem TV.

Portanto, em termos de média, o período com televisão foi

superior para sete em doze produtos (5SY.).



No entanto, o que se pode observar na tabela 3 é que a

loja 2 (controle) teve um desempenho de vendas, durante o

período do experimento em relação ao período após o

experimento, bem superior ao observado na 1 oj a 1

(experimento), o que pode ter sido um momento atípico,

mas que revela uma inadequação para a loja 2 (Jumbo

Osasco) ter sido adotada como loja controle.

De qualquer maneira, a loja 1 (experimento com televisão)

não demonstrou

auspicioso para

observamos pela

um .resultado de vendas altamente

como jáo experimento, em parte

ausência de controle das diversas

variáveis do composto de marketing e sobretudo da ação da

concorrência.

A falta de controle da ação da concorrência pode ter

desiquilibrado o resultado de vendas, pois ela, para

compensar o esforço de propaganda dos 12 produtos

anunciados no ponto de vendas, pode ter dado outras

condições atrativas aos compradores.

Ou seja, a concorrência pode ter estimulado o consumidor

a comprar os seus produtos e não os os anunciados,

abaixando os preços ou oferecendo outras vantagens mais

interessantes, tanto na loja 1 (experimento) como na loja

2 (controle).
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TABELA 3

ANÁLISE DA VENDA MÉDIA SEMANAL, NOS PERi0DOS DE
5 SEMANAS COM TV VERSUS 3 SEMANAS SEM TV

VARIABILIDADE
5 SEMANAS DO EXPERIMENTO

VERSUS 3 SEMANAS APóS O EXPERIMENTO
PRODtITOS

LOJA 1 LOJA 2

5 SEMANAS 3 SEMANAS 5 SEMANAS 3 SEMANAS
EXPER IMENTO APóS EXPER. EXPER IMENTO APóS EXPER.

1. CONJUNTO PLÁSTICO 6,2 5,3 7,6 2
BALILA (117%) (100%) (380%) (100%)

2. ATUM COQUEIRO 116, 8 101 171,2 21
(111%) (100%) (829%) (100%)

3. CALDO KNORR 1.05"'1 835 396,2 732
(126%) (100%) (51%)

"'I. LINGUIÇA JOSEFINA 25, 3 51,3 51,1 11
(121%)

5. SALGADINHOS 91"'1,2 1."'191 230 335
ELMA CHIPS (69%)

6. BISCOITO 351, 2 211, 3 813,2 61, 3
MONSTRINHO CRECK (168%) (100%) (1326%)

7. UíSQUE DRURY"S 20 337 21 9
(233%)

8. DESINFETANTE 178,1 2.653,3 83 91
AMONíACO FURIA (88%)

9. MAIONESE MAIONEGS 260 111 301 211
(23"'1%) (100%) (112%)

10. DESINFETANTE 112 106 716 181
PINHO SOL (109%) (100%) (395%)

11. AVEIA QUAKER 152 107 162,2 82
(112%) (100%) (198%)

12. TV MITSUBISHI 10,1 31 6,1 30, 3
(21%)



Por fim na tabela 4, é mostrada uma análise de

variabilidade de vendas e de promoção de vendas durante o

período de três semanas, após o período de cinco semanas

do experimento.

Nesse período, apenas o produto maionese Maioneggs, teve

na loja 1 (experimento) uma venda menor do que a venda na

loja 2 (controle), sendo que todos os demais produtos

obtiveram uma venda maior na loja do experimento. Esse

fato, associado a um período fraco de promoção de vendas

em que cinco produtos tiveram promoção na loja 1

(experimento) e quatro produtos tiveram promoção na loja

2 (controle), nos leva a suposição da existência de um

eventual efeito residual de propaganda como fator

desencadeador de vendas na loja do experimento.
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ANÁL1SE DA VAR1AE1L1DADE DE VENDAS E DE PROMOÇÃO DE VENDAS DURANTE
O PER10DO DE 3 SEMANAS APóS O 19 EXPER1MENTO TV DOÇURA

VENDAS 3 SEMANAS PROMOÇÃO DE
VENDAS 3 SEMANAS

PRODUTOS
LOJA 1 LOJA 2 LOJA 1 LOJA 2

EXPERIMENTO CONTROLE EXPER IMENTO CONTROLE
1. CONJUNTO PLASTICO 1ndice não não

BALILA + 100 teve teve
2. ATUM COQUEIRO 1ndice não não

+ 100 teve teve
3. CALDO KNORR 1ndice

+ 100 X X

i. LINGUIÇA JOSEFINA índice não não
+ 100 teve teve

5. SALGADINHOS índice
ELMA CHIPS + 100 X X

6. BISCOITO 1ndice não não
MONSTRI NHO CRECK + 100 teve teve

7. U1SQUE DRURY"S 1ndice não não
+ 100 teve teve

8. DESINFETANTE 1ndice não não
AMON1ACO FURIA + 100 teve teve

9. MAIONESE MAIONEGS 1ndice
- 100 X X

10. DESINFETANTE 1ndice não
PINHO SOL + 100 X teve

11. AVEIA QUAKER 1ndice não não
+ 100 teve teve

12. TV MITSUBISHI índice
+ 100 X X X X

TOTAL 11(+) 5 produtos "l produtos
1(-) em promoção em promoção

+ VENDAS POSITIVAS (CRESCERAM AS VENDAS)
VENDAS NEGATIVAS (NÃO CRESCERAM AS VENDAS)

X representa o nQ de semanas em que ocorreu a
promoção de vendas
não teve, signirica que no per1odo de 3 semanas
não ocorreu promoção de vendas



CONCLUS5ES 10. Experimento TV Dotura 1985

Os experimentos que visam avaliar a influência ou a eficácia

da propaganda muitas vezes falham, sobretudo quando se trata

de um projeto incompleto, como o TV Do~ura em que não foi

possível efetuar um controle das diversas variáveis, aljm de

medi~ões do tipo antes e depois do experimento.

E dentre as razões mais freqUentemente encontradas destacam-

se:

1. Não há controle de outros fatores, como mudanças de preço

das marcas concorrentes, mudanças na promo~ao de vendas,

mudanças na exposição dos py"odutos, mudan~as na distribui~ão

etc.

2. A supressão de informações valiosas, pois muitas vezes a

condensação de dados pode suprimir informações de valor.

3. A ausência de controle do experimento, bem como erros

sistemáticos, podem ser introduzidos durante o experimento.

4. A necessidade de uma medida de confian~a do experimento.

- Quanto de confiança tem o experimento?

- O experimento está dentro dos limites do modelo normal de

erros?
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Enfim, há a necessidade de se desenvolver um sistema próprio

para o projeto e para a avalia~ão do eKPerimento em

conformidade com parâmetros geralmente aceitos para o tipo

específico de projeto.

5. O modelo de acompanhamento utilizado para o eKperimento

pode ter sido utilizado de maneira inadequada.

Enfim, embora o projeto seja de validade, não pudemos

eKercer controle sobre algumas variáveis importantes e as

conclusões a que chegamos são parciais,

estudos.

sujeitas a novos



214

20. EXPERIMENTO TV DOCURA em 1986

Em 1986 houve ainda um segundo e~perimento em sete lojas

Jumbo-Eletro, que não acompanhamos, mas que apesar de melhor

controlado (antes durante depois), esse novo

e~perimento, teve problemas na opera~ão do sistema de

televisão feita diretamente pelos despreparados gerentes das

lojas do supermercado; além da falta de produtos nas

preteleiras e gôndolas decorrentes do e~cesso de consumo,

durante o plano cruzado (1986).

Pelas observa~ões decorrentes do e~perimento TV-Do~ura, não

é possível rejeitar a premissa de que a televisão no ponto

de venda, com mensagens publicitárias especialmente

produzidas, seja um novo e útil instrumento para desencadear

vendas dos produtos anunciados.



CAPíTULO VII

OBSERVAÇõES GERAIS E FINAIS DA DISSERTAÇÃO
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CONSIDERACÕES IMPORTANTES

As limitações aos estudos aqui apresentados são inúmeras e

talvez até maiores que as evidências por eles reveladas.

Por isso, embora os estudos possam parecer ambiciosos, na

verdade eles foram realizados apenas como um exercício de

investigação acadêmica acerca de um tema ainda hoje

nebuloso, a importância e a eficácia da propaganda e demais

elementos do composto de marketing.

Antes mesmo de enumerarmos algumas evidências possíveis de

ser conjecturadas, é importante frisar que nenhum dos quatro

estudos é conclusivo de per si. E a todos eles devem ser

dedicadas no futuro mais horas de investigação e pesquisa,

para que melhores e mais confiáveis observações possam ser

obtidas, apesar da crescente preocupação com a busca de

mídias alternativas e de outras formas mais persuasivas para

induzir o consumidor a comprar, em face,

elevados custos da propaganda.

sobretudo, dos



É inegável, no entanto, que a propaganda é um forte

potencializador dos esforços promocionais, do preço e de

outros insumos do composto de marketing, além, é claro, de

se constituir num importante meio para a construç~o de

imagens de marca de produtos e de empresas.

No entanto, é muito difícil explicar os resultados esperados

da propaganda, pois a sua aç:~o quase nunca ocorre

isoladamente e quase sempre~ acompanha outros esforços de

marketing.

Qbserya~Ões iniciais

Ao finalizarmos as nossas análises estatísticas descritiva e

inferencial e a análise do projeto de televisão no ponto de

venda, denominado TV Doçura, é interessante revermos alguns

pontos básicos que nortearam este estudo e algumas

conclusões que foi possível obter, sem ainda uma ordem

relativa de importáncia •

.a prática publicitária leva em consideração alguns aspectos

formais da teoria, porém ainda não incorpora todos os seus

elementos;



.0 crescimento da economia favorece o crescimento do "bolo

publicitário" total e s e t or í a l , porém, quando a economia

decresce, a força da propaganda pode não ser suficiente

para uma retomada de crescimento;

.0 investimento publicitário pode estar sendo realizado

entre outros com o objetivo de proporcionar poder de

mercado ao

competitivas,

anunciante e,

decorrentes

portanto, obter vantagens

de barreiras a entrada da

concorrência no seu negócio;

.0 resultado de vendas não pode ser explicado só pelo pre~o,

pois há produtos em que a base do esforço de marketing

repousa ora na propaganda, ora na promo~ão de vendas ou até

mesmo em outros fatores juntos ou isolados;

.0 consumo depende não só do esfor~o de marketing, como

também do nível de emprego e do nível salarial da

população, da distribui~ão de venda e da economia em geral

entre fatores ambientais;

.a mídia alternativa cresce de importância e é possível que

o seu afeito se torne mais importante em um futuro próximo.



Obserya~ões gerais

Fazendo-se uma rápida revisio nos objetivos do estudo e suas

premissas,

importantes,

será possível identificar alguns pontos

porém parciais devido as limitac;ões que

cercaram todos os quatro estudos. Comecemos por uma das

primeiras indagac;Ões desta nossa dissertac;ão:

1. Por que as empresas anunciam?

Segundo Michael Port er (3), a propagada representa o fator

dominante da diferenciac;ão de produtos, gerando poder de

mercado a aumentando as barreiras à entrada da concorrência,

lembra Figueiredo (4).

No entanto, conforme lambin (2), a propaganda tem capacidade

limitada para estimular o crecimento do mercado total, e seu

efeito persuasivo tem sido cada vez menos efetivo.

No entanto, os resultados das análises estatísticas nos

conduzem a observar, ainda que parcialmente, que para

determinadas categorias de produto, como analgésico,

cigarros e refrigerantes, o fator que provavelmente melhor

explica a variável

publicitário.

resposta venda seja o investimento
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Da mesma forma, a venda de alguns produtos, como

determinados alimentícios, alguns produtos de limpeza e

bebida, no projeto TV Do,ura, tiveram como causa provável do

aumento de vendas a propaganda através de televisão no ponto

de venda.

Contudo, e preciso observar que falar do resultado do

esfor,o de propaganda sem levar em conta as demais variáveis

do composto promocional, seria o mesmo que admitir a

existência da ma~ã sem a Eva e a cobra na passagem bíblica

da expulsão de Adão e Eva do Paraíso.

Portanto, no momento da compra, agem sobre a decisão do

consumidor outras variáveis, como o pre~o, a oferta da

promo,ão de vendas, a atra,ão da embalagem, a influência do

espa,o que o produto ocupa na gôndola, a altura da

prateleira na gôndola em que o produto está colocado, além,

é claro, entre outros fatores, da imagem da marca do produto

anunciado em relação aos seus concorrentes, o posicionamento

do produto na mente do consumidor e suas preferências

enquanto comprador. E a tudo isso vem agregar-se no impacto

da mensagem publicitária do produto a credibilidade da fonte

emissora da mensagem, a cfedibilidade do anunciante, sem

deixar de se avaliar a eficácia de persuasão de compra da

mensagem publicitária e o impacto da audiência ou índice de

leitura da menagem exposta ao p~blico consumidor.
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Em resumo, apesar de o processo de persuasão de compra ser

um processo integrado de decisão, é inegável que o fator

propaganda ainda é um grande influenciador que age sobre

cada consumidor na ocasião de escolha do produto a na ação

afetiva de compra.

Como se pode observar no quadro-resumo do Projeto TV Doçura

na mídia alternativa, há, além da influência da televisão no

ponto de venda, as influências prováveis do preço, da

embalagem, da promoção de vendas, do espaço ocupado na

gôndola, da altura em que o produto é exposto na gôndola,

além da influência da concorrência em termos de imagem de

marca e de preço.
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A mídia alternativa (TV DOÇURA)

o esfor~o pela descoberta de mídias alternativas, em face

dos elevados custos da mídia impressa e sobretudo da

eletrônica, tem levado os homens de negócio a pesquisarem

diversas formas de comunica~~o com o p~blico consumidor.

o projeto denominado TV-DOÇURA, que foi por nos acompanhado

para avaliarmos a sua efic~cia, se revelou como uma

atividade de propaganda para difundir ofertas de produto no

ponto de venda, desempenhando ao mesmo tempo uma fun,~o de

"merchandising", a medida que buscam o de

ambienta,~o para o produto no ponto de venda (cen~rio) e de

promo,~o de vendas ao anunciarem aventuais beneficios ou

ofertas.

Esse experimento, um misto de propaganda para divulgar o

produto e promo,~o de vendas e de merchandising, n~o pode

ser devidamente avaliado pelo ambiente conjuntural que

cercou as duas fases de sua utili2a,~0, bem como pela

ausência de controle do experimento, pois as diversas

vari~veis do composto de marketing n~o foram controladas.
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De qualquer maneira, porém, revelou-se um útil instrumento

de refor,o de vendas, uma vez que possibilita o encontro da

mensagem publicitiria veiculada na mídia normal

veicula,ão direta no ponto de vendas.

com a

De qualquer forma, esse experimento consubstancia uma mescla

de funções de marketing, utilizadas na persuasão do

comprador, ou seja, combina propaganda, preço, promo,ão de

vendas e merchandising.

2. Cresce a economia,

ganda?

crescem os investimentos com propa-

A disponibilidade de produtos e de serviços decorrente da

produção em massa, de um lado, e recursos financeiros, de

outro, são grandes desencadeadores de investimentos em

propaganda, pois a diferenciação de produtos pode ser

conseguida através da propaganda, levando ao aumento da

competitividade entre as empresas de um setor.

E isso talvez explique o fato de que o crescimento setorial

da economia também leva ao crescimento de investimento

setoriais com propaganda. Segundo Aaker (32), os

investimentos em propaganda geralmente seguem o mesmo ciclo

dos negócios.



Partindo dessa premissa, e possível entender que a economia

tem fort e influência sobre o investimento publicitário, ou

seja, quando a economia cresce, o investimento também

cresce, e quando a economia entra em recessão, o

investimento publicitário também decresce.

Contudo, não se pode avaliar se a possível potencialidade do

investimento publicitário é um desencadeador da economia em

geral. Nem

hipótese de

foi possível, como já foi dit o, rejeitar a

que a economia influencia o crescimento dos

investimentos publicitários,

devidamente comprovadas de

pois não há evidências ainda

que a expansão da economia

representada por suas variáveis macroeconômicas puras possa

estar levando certos setores de atividades ao

desenvolvimento, e que os investimentos publicitários nesses

mesmos setores possam estar ajudando as empresas a obter

domínio de mercado, sobretudo em setores fortemente

cartori2ados. E com isso deveria ser objeto de futuros

estudos, como também futuras análises poderão ajudar a

identificar algum tipo de influência de alguns setores de

atividade sobre economia em geral, como por exemplo a

a economiainfluência da indústria automobilística sobre

geral. Será que ela teria realmente condi~ões de ser o

termômetro da situação economica do país? É algo a ser

constatado, pois o crescimento de alguns indicadores da

economia é possivelmente um dos fatores que expliquem o
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crescimento de investimentos nas mídias televisio, jornal,

rádio e revista.

A economia ainda exerce uma possível e forte influência

sobre o investimento publicitário do país, a saber:

1. Teleyisio - o crescimento do "bolo publicitário" em

televisio e provavelmente fortemente influenciado pela

flutuaçio da Produçio de Cimento, pela Formaçio Bruta de

Capital Fixo Outros. Essas variáveis exercem

influências diretas e indiretas sobre o

publicitário em televisio.

investimento

2. Rádio - os investimentos em rádios sofrem influências

entre outros fatores como já vimos da Exportaçio,

Formação Bruta de Capital Fixo - Outros, Produção de Aço

Lingote, Produçio de Cimento e indice de Salários Reais.

3. Jornal - o crescimento da capacidade de consumo da

populaçio influencia o investimento em jornal. Dentre os

indicadores de consumo que provavelmente fazem crescem o

"bolo publicitário" destinado a jornal, encontram-se:

a) o indice de Horas Pagas - que influencia provavel-

mente a retranca de ofertas de empregos nos

jornais;



b) o Consumo de Energia Elétrica, Produ,~o de Cimento

e Produç~o de Aço Lingote, que provavelmente

influenciam a venda de eletrodomésticos, imóveis,

et c • ;

c) a Exportaç~o e o PIS Industrial que geram a

necessidade de cadernos industriais e de

exportaç~o nos jornais.

4. Revista - o crescimento do "bolo publicitário" destinado

a revistas é decorrente do crescimento do crescimento do

PIS Industrial. Ou seja, crescendo a economia e o poder

de compra da populaç~o aumentam as ofertas do varejo em

geral e de outros setores.

3. Há influência do investimento publicitário e da variável

pre,o sobre as vendas e o ROI?

a) o preço e ainda um provável desencadeador de vendas na

realidade atual de consumo do país (11 casos);

b) o investimento em televis~o é que absorve a maior parte

dos investimentos publicitários do país e é também um dos

mais prováveis influenciadores de vendas (6 casos);
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c) OS investimentos em jornal (6 casos), revista (3 casos) e

rádio (4 casos) dividem, após a televisão, a verba dos

anunciantes em conformidade com as diversas estratégias

de marketing.

o ROI se revelou com possível sensibilidade ao seu

crescimento, através do investimento publicitário em

televisão para detergentes (Orniex) e investimento

publicitário em revista para refrigerante Antarctica e para

investimento em jornal no que concerne a automóvel Ford,

cigarros Souza Cruz e Philip Morris. Aparecem ainda como

fatores ~e provável influência sobre o ROI: prel;o para

detergente Orniex, investimento em televisão para cigarros

Souza Cruz e automóvel Ford, e o investimento em rádio para

cigarros Souza Cruz.

No mais, não se pôde identificar outros possíveis níveis de

influência sobre o ROI, sobretudo pela falta de dados

publicados dos balanl;os das empresas analisadas.



4. A propaganda criativa é mais persuasiva?

Os custos dos investimentos publicitjrios sio transferidos

ao consumidor, tendo, portanto, o pre~o dos produtos

embutidos um custo social atribuído a persuasio da

propaganda.

A grande discussio da década de 80 se resumiu entre outros

fatores ao custo da propaganda, a importincia da sua

eficjcia e a busca de mídias alternativas mais baratas e

persuasivas. Dentro desse cenjrio, a prjtica publicitiria em

alguns países analisados se centrou no método or~amentjrio

com base em objetivos e tarefas específicas, e no percentual

sobre vendas no Brasil a ordem foi inversa, ou seja,

primeiro o "percentual sobre vendas" e depois "objetivos e

tarefas específicas". As mídias mais procuradas foram

jornal, televisio e revistas nessa ordem. Para o Brasil, a

ordem foi televisio e revistas.

E as abordagens criativas enfatizam a identifica~io do

produto e os beneficios do produto, inclusive no Brasil.

A medi~io da eficjcia da propaganda no Brasil se orientou

para avaliar os resultados de vendas, o "recall" e o nível

de reconhecimento dos an~ncios.



E o impacto da persuasio no Brasil se orientou para a imagem

de marca e anúncio.

Portanto, "como propaganda e a longo pra20 investimento em

imagem de marca", como cita David Ogiv~, a persuasio da

propaganda repousa nio so em criatividade, mas sobretudo em

um trabalho persistente em cria,io imagem apoiado em

propostas consistentes de benefícios claros ao consumidor.
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QUADRO RESUMO

PRÁT1CAS PUBL1C1TÁR1AS EM 15 PA1SES (lNCLUS1VE O BRAS1L) E NO BRAS1L

TODOS OS PA1SES S6 BRASIL
12 LUGAR 22 LUGAR 12 LUGAR 22 LUGAR

1.Método orçamentário objetivo e percentual percentual ;I<. objetivo e
de propaganda tarefa sobre sobre tarefa

vendas vendas ;I<. julgamento
executivo

2.Alocação do orça- televisão jornal televisão revistas
mento por mídia

3.Abordagens criati- identifica- benefícios identifica- benefícios
vas mídia impressa ção do do produto ção do

produto produto

~.Abordagem criativa identifica- benefícios identifica- benefícios
mídia eletrOni ca ção do do produto ção do

produto produto ou
marca

5.Medição da eficácia vendas ;I<. recall
da propaganda ;I<. nível de

reconhe-
cimento

6. Impacto de persua- imagem anúncio
são marca



No futuro, os dados de investimento publicitário, de vendas

de Pre~o e de ROI poderão ainda para algumas categorias de

produtos ser correlacionados com importantes

acerca de promo~ão de vendas e merchandising.
informa~ões

Esse fato significará uma sensível melhora nos critérios de

avalia~ão da eficácia do composto promocional. Somando-se a

isso a introdução do "people meter" para a avalia~ão

instantânea da audiência de televisão com os "check-outs" de

supermercados diretamente conectados aos computadores dos

institutos de pesquisa,

eficácia de um comercial

ser a então possível avaliar a

de televisão em termos de sua

capacidade de gerar vendas.
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EM RESUMO

Através das anâlises estatísticas efetuadas ao longo do

estudo e também da observaç~o do eKPerimento de mídia

alternativa de televis~o do ponto de venda (TV - Doçura),

poderíamos sintetizar entre outras as seguintes anotações:

a) N~o é possível rejeitar a hipótese de que, quando a

economia cresce ela influencia o montante de investimento

despendido em propaganda.

A propaganda pode gerar ou n~o poder de mercado que

permita a prâtica de preços discrepantes do mercado, mas

sobretudo pode gerar vantagens competitivas pela

diferenciaç~o do produto ou serviços ofertados.

b) N~o foi possível rejeitar a hipótese de que a venda do

anunciante depende n~o s6 da verba gasta com a mídia

tradicional e alternativa, mas também do preço praticado

no ponto de venda entre outros fatores intrínsecos a

natureza do produto ofertado ou ao composto de marketing

eKercido.
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c) Não foi possível rejeitar a hipótese de que o ROI sofre

as a~ões decorrentes do nível de pre~os praticado e do

investimento publicit'rio realizado, além de outras

possíveis vari'veis, como a a~ão da concorrência, o nível

de investimentos em promo~ão de vendas e merchandising e

pelo poder de mercado gerado pela imagem da marca

decorrente da propaganda, bem como de outros fatores

relativos ao nível de aceita~ão do produto ofertado.
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FIGURA 8 - Ar~ALISE DE INFLUENCIAS PROV'A'VEIS
SOBRE V'ENDAS E ROI
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d) Não foi possível rejeitar a hipótese de que o preço

talvez ainda seja um importante desencadeador de vendas e

de ROI, sobretudo em uma economia instável como a

brasileira.

e) O nível de preços praticado depende em larga escala do

poder de mercado do anunciante, ou seja, em setores
cartorizados onde se caracterizam oligópolios ou

monopólios a tendência é praticar preços mais altos.

f) Altos investimentos publicitários poderiam ensejar a

prática de preços mais altos no mercado. Contudo, não foi

possível fazer essa análise neste trabalho, podendo ser

alvo de futuros estudos. Mas há vantagens competitivas

decorrentes da diferenciação do produto através de

mensagens publicitárias persuasivas.

g) A eficácia das mídias tradicionais e alternativas depen-

dem da eficácia da mensagem publicitária, quanto à

criatividade, e dos benefícios ofertados, para uma

identificação do produto com vantagens competitivas.
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APÊNDICE
ESTUDO 1

A PRÁTICA DA PROPAGANDA NO BRASIL
E EM ALGUNS PAÍSES PARA DIVERSAS

CATEGORIAS DE BENS



:i.

A propaganda representa hoje no mundo um importante papel

para a diferenciação de produtos e para estimular as vendas

desses mesmos produtos.

Mas os gastos com propaganda já representam um montante

auspicioso em relação ao produto nacional brut o (PNB) de

diversos países, necessitando de uma melhor compreensão

acerca de seus efeitos.

o percentual de gastos com propaganda em relação ao PNB

representava, em 1988, os seguintes valores:

EUA 2,4 Y.

Grã-Bretanha 1,7 Y.

Canadá 1,4 Y.

Alemanha 1,1 Y.

Brasil 0,9 Y.

E se forem considerados outros dados como população e renda

per capita desses países, a situação em 1988 foi a seguinte:



:L:L

populaç:ão
(1.000)

renda per
capita(US$)

gastos com
propaganda

!(US$ 1.000.000)

EUA 240.900 19.360 109.650
Grã-Bretanha 56.800 12.010 9.490
Canadá 25.300 11 .290 5.480

Alemanha 61. 500 17.660 10.070

Brasil 147.407 1.930 1.763

Japão 121.400 19.840 27.540

o que significa que muito dinheiro é normalmente alocado

para propaganda.

Sendo que o investimento per cap ita (investimento

publicitário dividido pela populaç:ão) apresenta as seguintes

características:

US$

EUA 455,17

Grã-Bretanha 167,07

Canadá 216,60

Alemanha 163,73

Brasil 11,96

Japão 226,85



iii

Portanto, o investimento per capita em propaganda no Brasil

é inferior ao de outros países, mas a relação desse mesmo

investimento com o PNB é respeitável.

o estudo da prática publicitária foi conduzido através do

questionário a seguir.
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QUESTIONÁRIO DE PRÁTICAS PUBLICITÁRIAS BRASIL
MARCA:

1. Quais m~todos são usados na elabora~ão de uma decisão

final relativa ao seu orçamento publicitário de 19887

MÉTODOS

Confira e complete com um X todos os m~todos que se

aplicaram:

Porcentagem das vendas projetadas

M~todo do objetivo e da tarefa

Gastar o mesmo do ~ltimo ano

Gastar o mesmo do último ano e mais um pouco

Acompanhar a concorrência

Julgamento executivo

Tudo que você dispõe

Outros

2. Como foi alocado seu orçamento publicitário em 1988 em

termos de porcentagem entre:

Propaganda ao consumidor Y.

Propaganda industrial ____ Y.



y

3. Sob que formas foram feitos os pagamentos para sua

agência publicitária interno em 1988?

Porcentagem do pagamento total recebido

Comissões dos veículos

Taxa para servi~o

Custo mais uma porcentagem fixa

Permuta/barganha

Outras (especificar)

4. Como estava alocado seu or~amento publicitário doméstico

em termos porcentuais, por veículos?

Veículo Porcentual estimado do total

Revistas

Jornais

T.V.

Cinema

Painéis de rua

Placas em transporte coletivo

Outros
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5. Coloque um X na afirmativa que melhor descreve a varia~ão

do ritmo de suas despesas publicitárias mensais de 1988:

QBS.: Se ) Gastarmos a me5ma verba a cada m@s.

Vá para a questão número 6.

Coloque um X em cada estratégia que voc@ usou.

Gastamos quantidade diferente a cada m@s

Gastei mais quando eram esperadas vendas altas

Gastei mais quando eram esperadas vendas baixas

Concentrei despesas para maximizar impacto

Acompanhei a concorr@ncia

Acompanhei minha campanha de promo~ão de vendas

Outra (especifique)



v í :i.

6. Quais dos seguintes enfoques criativos você empregou em

sua propaganda?

llaS.: coloque um X na linha correspondente

~que Criativo

Dramatização curta
(pedaço da vida)

Testemunhal

Identificação do
Produto ou Marca

Conscientização dos
benefícios do produto

Entrevista

Lembrete

Mensagem cantada

Mensagem humorística

Animação ou arte

Foto em destaque

Pessoa falando sobre
o produto mas não
aparecendo

Demonstração
comparativa

Outra (especifique)

Mídia Impressa Mídia Eletr8nica
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7. Como você mede a eficácia de sua propaganda em 19887

URS.: coloque um X na linha da alternativa correspondente

Método mais usado Outros métodos

usados

Vendas

Lucratividade

Retorno de Coupon

Recall (teste de

lembranç:a)

Intenç:ão de Compra

Nível de Awarene~s

(Identificação)

Julgamento dos

Executivos

Outros (especifique)



i x

8. Aproximadamente, que porcentagem das vendas totais da

companhia sua marca representa?

o a 1,9Y. 10 a 24,9Y.

2 a 4,9Y. 25 a 50Y.

) 5 a 9,9Y. mais que 50Y.

9. O número de marcas que são concorrentes diretas dentro de
sua companhia é o

10. O número de marcas que são concorrentes diretas tora de
/

sua companhia é o

11. Aproximadamente, qual era a participação do mercado

doméstico de sua marca em 1988?

( o a 1,9Y. 10 a 14,9Y.

2 a 3,9Y. 15 a 24,9Y.

4 a 5,9Y. 25 a 49,9Y.

6 a 7,9Y. 50 a 75Y.

8 a 9,9Y. mais que 75Y.



12. Qual foi a taxa propaganda/vendas que caracterizou o

desempenho de sua marca em 19887

o a 0,49Y.

0,5 a 0,99Y.

1 a 1,9Y.

2 a 2,9Y.

3 a 3,9Y.

4 a 5,9Y.

6 a 7,9Y.

8 a 9,9Y.

mais de 10Y.



E a tabula~ão da pergunta acerca do impacto do composto de

marketing como desencadeador de vendas, apresentou os

seguintes resultados setoriais.
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r2l ga lugar - voende.
p'lassoal ('-',6%'

m outros (0,4%))



5.SETOR DE ANALGÉSICOS 111 1~ lugar - imo 9em de more o
(30.0%)

k'an:il.l.a.sà.O: intarproats perci:!r.•..tu.alrnerit e o írnp ac to de
panru ..8.Bà.u di:! 1Jad.a {ju::rnponoant'i3 doa aa'u "Marketing
Mi.x~',dia for:ma. qU'i3 o Eom.a.t6rio d~ 100X :

2,50% 2.00% 2.00%

2.50%
3.00%

D 3~ lugar - anúncio TV. r ódio.
imprensa (16 .5%}

~ 4~ lugar - diatr ibuicúo (7.5%}

8 5~ lunar - rner chend iainq
(6.5~

B 6~ lugar - preço (5%}

t:1 vendo pe:9:9oü I (5%}

7.50% E3 7~ lugar - embalagem {2.5%}

17,50% ~ prornoçúo de vendas (2 ..5%}
í 6.50% o 8~ lugar - outdoor (2.0%}

[] serviço GO cliente (2 ..0%)

m outros (3.0%}



6.SETOR DE CREME
DENTAL

PerBU.asà'O: interpret'tl p'tlroentus.l::mente 'O irrrp aoto di:!
n'ilrsua.sà.o di:! c ade, oorn pon.arrte d'B seu "Ms..rketing
.J. Mix", de fc.r.ma qUi:! 'O aorn at-Sr-ío d,ª 100% :

4,55% 4.55%

8.64%

10.00%

20.50%

10.45% 12.27%

i

I
lI3!J 2Qo , . ,...,! II

'
I IBSJ - lugar - Imagem ce

more a (20.5%} I
li ii"

!7õ 3Qo , "I tLi - iu9ar - \I' enda'
I p e:9:9 D a I (12.27%]

I

I

I

I,

I':'":'! 1Qo , .? •O - iugar - anunCiO
TV, (ódio, irnprens o
(20.9 í %}

lEI 4Qo ,
! - lugar - preçD

(10.45%}

o 5~ luqor
(10.0%}

ernbc 109 em

diatr iOu icó D
(10.0%}

9 6~ !ugar
rnerchondis ing (8.64%}

O 7~ lugar - mídia bem
eaco h ida (4.55%)

i~
I

pr ornoçúo de
vendas (4.55%)



7.SETOR DE TV EM CORES
Pi3:r'suasà.c: :irl.ti3rpr-at-a pi3nJEntual:mi3Tl.ti3 G irrrp ao to d.i3

pi3rsus.sà.o d.a o aé.a 'iJomponsnti3 di3 Bi3U "Marki3ting
Mix", da for:ma qU'ii3 o somat6rio d~ 100% :

3,SyX 1,69%

3,69%
3,g91h

4,fll9%
3'1,39%

11,61'%

H3,64%

9 la lugar - pri3Qc
(3'1,39%)

Q 2a lugar - ar..rrúnoí.o
TV, r ã.diü, írrrp r-an.aa
(18,64%)

liI ai! lugar - irn agarn
d-a rn a.ro a {11,6'1%}

fJ 4a lugar - prülDeoào
d'ii3 VEndas (7,ga%)

o fia lugar - zn ídia
bmn 'SEoclhida..
(6,28%)

a 6Q Lugar B i3rvi.ço ao
ílliml.t.i3 (4,99%)

!SI -ri! lugar - o u.tdoc r
(3,99%)

I:; 60 lugar
TIli3rC!hBTl.diaing
(3,69%)

.., diBtrÜn.1Lç ào
(3,69%)

~ {ia Lugar - v'Ii3l1da
p'Cls!3oBl (1,89%)



8.SETOR Dt DETERGENTES
Sabão em Pó

P~nn.laBà1J: int~rpr~t'E p aro-an.tu alm ant a 'I} :i:mpaClto d-a
persl.l.Ei.BB.O de {I ada {I0mpCTLidnte doa E'al.l. "Ma.rk'ating

Mix"', de form.a 1.111.'8 c aorn.a tôr-ío d~ 100% :

5.00%

5.00%

10.00%

5.00%

LLO f\0W', .v .•...""

1AV (\f\o/.,\FVrOÜ

11 1~ lugar - imagem de
more c {40.0%}

.., 2~ Iur.~or - d istr ibu iç60
(

"1- O· 1
!J. 'f!J j

~ 3Qr f ~ ti."t.8:I - lU I...:i ar - onurI c 10
r6dio.~ imprensa
(10.0% J .

TV.

18 preço {1 O.O%}

o 4:! lugar - mídia bem
es c Q Ihid a (5. O%}

rner ch cndis in9
{S,O%}

pr ornoçóo de
vendas (5.0%}

U embalagem (5.0%}



9.SETOR AUTOMOTIVO
Automóveis

Persuasão: inti3rpri3te p-arCHi3T.1.tual:m.'aT.1.t-ao irrrp ao to de
p'i3rs1.l8..B ê.o de \J ad.a o orrrpon.an te d.a seu "'Markilting

Mi:x", d.i:! fcrnl.a que c aom a.tônio d~ 100% :

2.50%

zo Of1.WJ • v/o

22.50%
.o:250'XI oi orO

o 1::! lu g ar - onÚn c io TV.
r ódio .. imprensa {30%}

111 2::! luqor - imagem de
more o (22.5%}

fE 3::! lugor - preço
( 12.5%}

ffi] 4::! lu gor - :9e rv iço !J D
cliente {10.0%}

~ S::! luqcr - vendo
I (7 ~%.,pessoa! 1. .0 o)

§ 6::! lu q or -
rnerchcnd iain 9 (S.O%}

r. prcrnoçàc de
vendas (S.O%}

.., 7::! lu çtor - d istr ibu iC;ÓQ
(5.0%)



10.SETOR DE CINE·fOTO
Câmerasfotográficas

P'BrBu.asê..o: int'klrpr-ate p\3:f'1:J'kIr.•..tu.alrn errt e '13 írrrp aof.o de
p'ETSUas ào d'8 13s..ds.. l3ompon'Elnt'kl d'kl 19'ilU ":Marki:lting

Mix" I d li3 for.m a qUi:! o 19orna t6rio d ~ 100% :

40 00%:I

I U 'd' bemI ffil la

I escolhida
f Llf; 0%'I \ .J..U:I O)

I
I
I

I ~ 90 lugar -h..J

I
p rcrnuc ào de
~ f ,vendas ,,10,0%)

I
I

.1 .I lflI Imagem deI rn e.rceI
I (10,0%)
I
I
I



11.SETOR DE BEBIDAS
REfRIGERA~JTES/CERVEJAS

P ~iH'BU 8.19ào: in tr.arpre te Pe J'{J an.tu aírn arrt e 'O írnp ao to de
]ii3I'BU8.B ã.'13d.a 'Ü ad.a '!J'I3mponent'ld de 1geu "Ms.rketmg

Mix"" de fünn a \J,-ue 'O eorna.t.Snío d~ 100~ :

1 O OO"Z..L' j .••.U

5jOO%

~ li! lugar - ilnagelD. de
mama (17.5%)

11 diBtribuiQào
t 17,5%)

EJ 2u lugar - arrúno io TV,
r ád.io. irnpr\3ns a (10%)

[] ai! lusar - rnernha.71.diBin,s
(6,5%'

n llJl h, !:"IQ'!!" _ rn íd.ía h.r:rrn'-J. --~_... _li:õ.i.~

1i319'Ü'I3lhida. (fi ,O~,

m emb Blagii3:m (5,0%)

19'Ell"V"'J.v o ao o lí.an.t.e
(5,0%)

ou tcíco r (3,0%)

venda D'B1919os.l..

ou t.r-oa (23,0%)



APêNDICE
ESTUDO 2

ALGUMAS VARIÁVEIS MACROECONôMICAS
E O INVESTIMENTO PUBLICITÁRIO NO BRASIL

- uma análise quantitativa
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Com o objetivo de estudar as eventuais influências de

algumas variáveis macro-econômicas sobre a propaganda no

Brasi 1, foram

estatística.

conduzidos dois exercícios de análise

o primeiro de análise fatorial para a escolha de variáveis

representativas de vários agrupamentos de dados da economia.

E o segundo de análise de regressão para identificar

eventuais correlações entre variáveis econômicas e o

investimento em propaganda.

No estudo de escolha de variáveis macro-econômicas, foram

reunidas serles históricas com 12 anos de observação,

agrupando as variáveis em:

a)Variáyeis da economia em geral - contas nacionais - as

variáveis foram agrupadas no seguinte modo:

10.)Formação bruta de capital fixo:

1)construção

2)máquinas

3)outros.
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20.)PIe a custo de fatores:

a)agropecuária

b )i ndu st ria

c)servil;os

30.)Consumo e comércio exterior:

Consumo final das famílias mais estoque

Consumo final das Administra,ões Públicas

Exportat;ão

Importa,ão

Os indicadores econômicos escolhidos para representar a

economia em geral foram extraídos das contas Nacionais, por

se tratar de indicadores oficiais do desempenho da economia

do país como um todo.

Sendo que dessas Contas Nacionais, foram escolhidas

variáveis segundo as contas de origem: as contas do PIe

(Conta número 1 das Contas Nacionais) e PIe setorial (tabela

7 das Contas Nacionais).

O objetivo de se adotar no estudo as contas do PIB, foi o de

se verificar se o nível de consumo ou de investimento

realizados no palS no ano anterior afetam o volume dos

investimentos publicitários no ano de referincia.
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As contas de capital foram selecionadas com base na premissa

de que o montante de investimentos realizados em um ano,

podem eventualmente afetar o nível de atividade da economia

no ano seguinte. portanto, a inclusão de elementos da

influência do investimento em construção em maquinário

industrial sobre o volume de? investimentos publicitários.

b)Variáyeis indicadoras de níveis de produ~ão

10.)Consumo de energia el~trica:

l)industrial

2)comercial

3)residensial

20.)Produção automobilística:

l)Ford

2)GM

3)volkswagem

30.)Produção e consumo industrial:

l)produção de cimento
2)produção de aço lingote
3)consumo aparente de alumínio
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Os indicadores utilizados para níveis de produ~~o, podem ser

agrupados em três núcleos distintos: Consumo de Energia

Elétrica, Produ~~o de Automóveis e Indicadores Gerais.

o consumo de Energia Elétrica foi uma das variáveis

escolhidas pelo fato de ser um insumo básico na produ~~o,

comercializa~~o e uso de alguns bens duráveis.

A produç~o de Automóveis, por ser um dos principais

geradores de demanda industrial intersetorial e com poder de

ativar a economia como um todo.

No grupo de indicadores gerais, foram escolhidos aqueles que

representassem segmentos importantes da atividade industrial

como a indústria de constru~~o civil que é um dos maiores

polarizadores de m~o-de-obra não especializada no país e

outros dois representando o consumo aparente de alumínio e

de lingotes de aço respectivamente.
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c)Variáyeis indicadoras de consumo - foram classificadas em

três grupos em conformidade com a Sua natureza.

c.1. Consumo Industrial e Geral

o primeiro grupo foi composto de:

.consumo de pneus

.consumo de óleo combustível

.venda de refrigeradores

.venda de televisão em cores

.número de consultas ao servi~o de prote~ão

.crédito na cidade do Rio de Janeiro

.venda de auto-veículos

.consumo de óleo diesel.

c.2. Compras e Salários

Num segundo grupo foram reunidas as variáveis indicadoras de

poder de compra e de massa salarial:

.Índice de salário real

.total de horas pagas

.Índice de pessoal ocupado

.Índice de horas trabalhadas
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c.3. Consumo

o terceiro agrupamento, reúne as variáveis indicadoras de

consumo:

.crédito total do sistema monetário

.crédito não monetário concedido pelas financeiras

.total de depósitos de poupan~a em dezembro de cada ano

As variáveis foram divididas pela popula~ão brasileira e

depois dentro de cada eixo, e de cada agrupamento foram

realizadas análise fatorial, com o intuito de agrupar

variáveis de comportamento semelhante. Em seguida escolhemos

uma variável representar cada grupo. A seguir aparecem,

resumidamente o processo e a decisão adotada em cada caso.
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a. Variáveis da economia em geral

a.1. Forma~ão bruta de capital fixo:

Cargas Fatoriais:

Forma~ão Bruta Capital Fixo - constru~ão

Formação Bruta Capital Fixo - maq. e equipo

Formação Bruta Capital Fixo - outros

0.920

0.832

0.827

Escolhemos a vari'vel - Formação Bruta Capital Fixo - outros

a.2 • .E.lil

Cargas Fatoriais:

PIB Agropecu'ria

PIB Indústria

PIB Serviços

1

0.029

0.902

0.936

2

0.988

0.297

-0.186

Elegemos o PIB Indústria para representar esse agrupamento e

PIB Agropecu'ria
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a.3. Consumo p comércio extprior

A análise Fatorial revelou:

1 2

Consumo Final das Famílias -I- Estoque 0.936 0.126

Consumo Final Administração Pública 0.847 -0.326

Exportação -0.010 0.912

import ac ão 0.091 -0.645

Portanto as variáveis escolhidas foram:

Consumo Final das Famílias + Estoque e Exportação
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b. Variáveis indicadoras de produ~ão

b.1. Consumo de Energia Elétrica.

Devido à alta correlapão entre as variáveis optou-se pelo

Consumo de Energia Elétrica Industrial, por ser a que melhor

representa a previsão de demanda futura, inferindo-se que um

maior número de empregos esteja associado ao aumento de

consumo de energia elétrica e quando há queda de consumo de

energia elétrica industrial, é de se supor que caia o número

de ofertas de empregos, afetando o desempenho da economia.

b.2. Produção automobilística

Carga Fatorial 1 2

Ford

GM

Volkswagem

0.882

-0.858

0.003

0.324

0.375

0.968

Escolhemos então a produção da Ford e VW para representar

esse conjunto de variáveis.
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b.3. Produ~ão e consumo industrial

Carga Fatorial

Produção Cimento

Produ,ão A,o Lingote

Consumo aparente Alumínio

0.971

-0.073

0.692

-0.091

0.973

0.662

Foram escolhidas Produ~ão de Cimento e produ~ão A,o Lingote.
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c. Variáveis indicadoras de consumo

c.l. Consumo industrial e final

A análise fatorial desse agrupamento de consumo, apresentou

o seguinte resultado:

Venda Pneus 0.051 0.698

Consumo de óleo combustível 0.970 -0.020

Venda Refrigerador 0.112 0.899

Venda Televisão em Cores -0.600 0.754

Consultas Serviç:o Proteç:ão Crédito RJ -0.920 0.345
Venda Autoveículos 0.935 0.125

Consumo óleo Diesel -0.348 0.910

Elegemos Venda Televisão em Cores e Venda de Auto-Veículos

como representantes desse agrupamento.

c.2. Compras e salários

A análise fatorial das variáveis do segundo grupo

apresentaram os seguintes resultados:

índice Salários Reais

Total Horas Pagas

Índice Pessoal ocupado

Índice Horas Trabalhadas

-0.124

0.984

0.982

0.994

-0.992

0.172

0.165

0.045

Elegemos o Total de Horas Pagas e Índice de Salários Reais.
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c.3. Consumo

o resultado do terceiro grupo foi o seguinte:

Crédito Total do Sistema Monetário 0.943

Crédito Não Monet. concedido pelas Financ. 0.047

Total Depositado Poupança em Dezembro -0.954

0.137

0.997

0.041

Elegemos então as variáveis Crédito Não Monetário concedido

pelas Financeiras e Total de Depósitos Poupança em Dezembro.
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As variáveis preditoras, escolhidas a partir da análise

fatorial, foram:

a. variáveis da economia geLãl

Formação Bruta de Capital Fixo-Outros

PIa - Indústria

PIa - Agropecuária

Consumo das Famílias + Estoque

Exportação

b. variáveis indicadoras de produ~ão

Consumo de Energia Elétrica Industrial

Produção Aumobilística Ford

Produção Aumobilística VW

Produção de Cimento

Produção de Aço Lingote

c. variáveis indicadoras de consumo

Venda Televisor em Cores

Venda Auto-Veículos

Total Horas Pagas

Índice Salário Real
Depósitos em Poupança

Crédito não Monetário Concedido pelas Financeiras.
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As variáveis preditoras dos três agrupamentos:

(a) variáveis da economia em geral,

(b) variáveis indicadoras de produ~ão e

(c) variáveis indicadoras de consumo

foram submetidas a uma análise de regressao com o

investimento publicitário,

seguintes por tipo de mídia:

apresentando os resultados



POSSíVEIS VARIÁVEIS MEDIDORAS DO INVESTIMENTO PUBLICITÁRIO

VARIÁVEIS DE INVESTIMENTO PUBLICITÁRIO
CATEGORIAS TV JUDIO JORNAL REVISTA

INDICADORES j(,FORMAÇÃO j(,FORMAÇÃO j(,EXPORTAÇÃO j(,PIB
BRUTA BRUTA INDUSTRIAL

DE CAPITAL CAPITAL j(,PIB
FIXO - FIXO - INDUSTRIAL

ECONOMIA OUTROS OUTROS
j(,EXPORTAÇÃO

INDICADORES j(,PRODUÇÃO j(,PRODUÇÃO DE: j(,CONSUMO DE
DE CIMENTO ENERGIA

DE CIMENTO ELt:TRICA
INDUSTRIAL

PRODUÇÃO AÇO
LINGOTE j(,PRODUÇÃO DE:

CIMENTO
AÇO
LINGOTE

INDICADORES j(,íNDICE DE j(,fNDICE DE
HORAS HORAS

DE PAGAS PAGAS
CONSUMO



APÊNDICE
ESTUDO 4

MÍDIA ALTERNATIVA
TV DOCURA



Os produtos que estiveram sendo analisados no experimento de

televisão no ponto de venda foram:

1. TELEVIS~O MITSUBISHI (16/20, 16/21, 14/21, 20/2001 com

ZOOM)

E os concorrentes foram:

· SHARP 16 polegadas

· SHARP 20 polegadas

· SHARP modelo 14/E!5 polegadas

· SHARP modelo 14/04 polegadas

· SHARP modelo 16/25 polegadas

· SHARP modelo 20/25 polegadas

· PHILIPS 16/3025

· PHILIPS 16/6010

2. LINGUIÇA JOSEFINA (400 9)

E os concorrentes foram:

BORDON BORDONELLA - 350 9

CATARINA

NABRASA

CALABRESINHA

- 300 9

- 300 9

- 300 9
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3. UÍSQUE DRURY'S (980 ml)

E os concorrentes foram:
CROWN - 985 ml
NATU NOBILIS - 1 1

TILLERS - 1 1

OLD EIGHT - ~?80 ml
GREG - 985 ml
MANSION HOUSE - 980 ml
MARK ONE - 980 ml

3. SALGADINHOS ELMA CHIPS (55 g)

CHEETOS 60 9

FANDANGOS - 120 9

E os concorrentes foram:
FRITEX SNACKITOS 60 9

• KELLOG'S CHEESETOS - 60 9

MABEL SNIKS 70 9

BEIRITHITOS PIZZA - 150 9

5. DESINFETANTE PINHO SOL
- 200 ml
- 500 ml
- 700 ml
- 750 ml

E os concorrentes foram:
PINHO BRIL - 300 ml - 500 ml
PINHO LEME - 500 ml
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6. CONJUNTO PLÁSTICO BALILA

• Kit c/4 peças (faqueiro, saleiro, porta-leite,

açucareiro)

• Super Seal com 4 potes

E os concorrentes foram:

• KAPLAST (decorado)

• Conjunto retangular

• Conjunto redondo

7. AVEIA QUAKER

- lata - flocos

- lata - instântanea

- pacote - flocos

- 500 9

- 500 9

- 200 9

- pacote - instântanea - 200 9

E os concorrentes foram:

FERLA - lata - 500 9

FERLA - caixa - 500 9

FERLA - caixa - 200 9

8. ATUM COQUEIRO (198 g)

E os concorrentes foram:

ANDREA - 198 9

RUBI - ralado - 170 9

RUBI - sólido 198 9

VAN CAMP's - 198 9
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9. CALDO PARA SOPA KNORR

- galinha - 138 9 e 69 9

- carne - 126 9 e 63 9

E os concorrentes foram:

MAGGI carne/galinha

MAGGI carne/galinha

69 9

- 138 9

QUALIT~ carne/galinha - 66 9

10. BISCOITOS MONSTRINHOS CRECK (200 g)

E os concorrentes foram:

MABEL'S - 200 9

DUNGA - 500 9

11. MAIONESE MAIONEGGS

- 250 9

- 500 9

E os concorrentes foram:
HELLMANN'S - 250 9

HELLMANN'S - 500 9

GOURMET - 250 9

GOURMET - 500 9

CICA - 250 9

CICA - 500 9

GENÉRICO - 250 9

GENÉRICO - 500 9
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12. DESINFETANTE AMONiACO FURIA (500 ml)
E os'concorrentes foram:

• AMONiACO VIM (500 ml)
· AMONiACO LYSOFORM (500 ml)
· AMONiACO FORT (500 ml)
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gráfico torta cômputo geral


