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Resumo: Este estudo propõe-se a investigar o processo de decisão para
seleção de mídia. Baseado na teoria de decisão e de uma pesquisa junto aos
gerentes de marketing das empresas e os gerentes de mídia das agências de
propaganda, o estudo procura compreender como é o processo de selecionar a
melhor mídia na estratégia de comunicação. O estudo levanta hipóteses sobre
o processo de decisão, os tipos de informações requeridas, possíveis fatores
envolvidos e prováveis perfis de decisores neste processo.
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Introdução

1. OBJETIVOS DO TRABALHO

1.1. Origem do Interesse pelo Tema

Em 1999, ao realizar um programa de intercâmbio de mestrado na
Universidade de Southern California, participei de um seminário de marketing
de entretenimento. Neste seminário, que tinha como foco o cinema entre as
várias áreas do entretenimento, várias questões sobre a estratégia de
comunicação que é vital na campanha de marketing de filmes foram
debatidas. Foi colocado no seminário que, dentro desta estratégia de
comunicação, a seleção de mídia é um ponto muito importante, porque o filme
tem um ciclo de vida curto e há a necessidade de comunicá-lo com um grande
volume de pessoas num espaço de tempo limitado.

Ao retornar ao Brasil, depois de pesquisar sobre o processo de decisão de
mídia, tomei conhecimento de um estudo interessante feito pelos professores
Russel Abratt e Deanna Cowan da Universidade Witwatersrand em
Johanesburgo, sobre a diferente perspectiva dos gerentes de marketing e' de
mídia quanto a informações que seriam relevantes para se se decidir mídia.

A partir do modelo de pesquisa realizado pelos professores ABRATT e
COW AN (1999), decidi realizar um estudo exploratório sobre o processo de
decisão, de mídia com base na opinião dos gerentes de marketing e de mídia
no Brasil, aprofundando a compreensão sobre o tipo de informação que faz
,parte da decisão assim como tentar identificar alguma relação entre os tipos de
informação e os decisores.

1.2. Objeto de Estudo.

Uma das tarefas dentro da estratégia de comunicação, especificamente na área
de propaganda, é a seleção de mídia. O processo de seleção parte de um
relatório que descreve o problema enfrentado pela empresa chamado de
briefing que é elaborado pelo gerente de marketing e passado para a agência
de propaganda. A partir deste briefing, o gerente de mídia desenvolve uma
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estratégia de mídia que compreende a seleção do público alvo, dos objetivos
de mídia, das categorias de mídia e veículos e a compra de mídia (Shimp,
1997 p.355).

o presente estudo tem como objeto o processo de decisão de mídia e como
fonte principal de informação os decisores deste processo que são os gerentes
de marketing das empresas e os gerentes de mídia das agências de
propaganda.

1.3.Objetivos

o objetivo geral deste estudo é a compreensão do processo de decisão e
seleção de mídia. Para atingir este objetivo geral alguns objetivos específicos
devem ser alcançados.

o pnmeiro objetivo específico é rever e ordenar, primeiramente, o
conhecimento no tema processo de decisão, e posteriormente, nos temas
processos de decisão de marketing e de mídia que constituirão a base para a
pesquisa empírica.

Um segundo objetivo específico a ser alcançado é investigar, empiricamente,
o processo de decisão de mídia e os tipos de informação considerados
importantes para esta decisão por parte dos gerentes de marketing e de mídia.

Um terceiro objetivo específico a ser alcançado é classificar os decisores de
acordo com o tipo de informação considerado importante pelos gerentes de
marketing e de mídia.

2. IMPORTÂNCIA DO TEMA

A propaganda é um dos fatores mais importantes para o bom desempenho
empresarial. Isto torna a mídia e as informações necessárias ao seu processo
de decisão em temas que devem ser estudados.

"À medida que os investimentos publicitários crescem, é preciso maior
eficácia e efetividade nos gastos com propaganda, para que os esforços com a
estratégia de marketing, com marca e comunicação levem a resultados



15

positivos. A evidência desse resultado é expressa de variadas maneiras, para
criar níveis positivos na atitude do consumidor em relação a uma marca, e
sobretudo, nas vendas de um produto, que é o objetivo final (Cobra, 1991
p.14).

Duas evidências podem ser atribuídas a propaganda segundo Figueiredo
(1982):

Em primeiro lugar, a propaganda afeta a demanda pelo produto, tornando-a
menos elástica, gerando para as empresas o poder de mercado (Figura 1 ) que
lhes possibilita controlar os preços; em segundo lugar, a propaganda aumenta
os custos de entrada de novos concorrentes da mesma forma que os custos de
fabricação.

Porém, até que ponto a propaganda cria barreiras à entrada, proporcionando
uma eficaz estratégia competitiva? A suposição é de que a propaganda, por
criar lealdade à marca ou simplesmente inércia, estabiliza a participação de
mercado e impede a entrada de novos competidores, afirma LAMBIN (1975).
Foi constatada substancial lealdade à marca, ou inércia, em mais de dois
terços dos casos estudados por Lambin; um novo concorrente em potencial
teria, certamente, de incorrer no custo de vencer esta vantagem das marcas
existentes.

Figura 1 Poder da propaganda

Porém estas ações tem capacidade limitada para estimular o 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 (Lambin, 1975 p.147). Para isso,
um bom entendimento do processo de decisão de mídia e um aprimoramento
destas decisões é um fator importante no poder da propaganda.
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Um outro aspecto importante a considerar é que existe uma preocupação atual
dos executivos de marketing com o bem-estar social de longo prazo: a
orientação de marketing social. Esta orientação exige que a organização
determine as necessidades, desejos e interesses do mercado alvo e forneça
satisfações desejadas mais eficazes e eficientes do que a concorrência, de
modo a preservar e melhorar o bem-estar do consumidor e da sociedade
(Kotler, 2000 p.47).Ao se levar esta orientação em consideração, verifica-se a
importância da propaganda e, portanto a decisão de mídia nesta orientação.
Uma decisão de mídia correta leva a maiores vendas e, portanto um ganho de
economia de escala, permitindo um melhor custo do produto para o
consumidor. Por outro lado, um erro na decisão de mídia que não gera este
aumento de vendas incorrerá apenas num custo do produto para o consumidor,
afetando assim o bem estar do consumidor e da sociedade (Cobra, 2003
p.321). Esta preocupação só vem reforçar a necessidade de se tomar decisões
de mídia eficazes para que se diminuam os custos sociais decorrentes destas
decisões.(Figura 2 ). Além destes custos citados por Cobra (1991), pode-se
acrescentar no lado do investidor, o custo financeiro e o custo de imagem.

Figura 2 Conseqüências de Decisão de Mídia

A seguir, uma retrospectiva do mercado publicitário brasileiro será
apresentada como mais um fator da importância do tema deste presente
estudo.
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2.1. Mercado Publicitário

O mercado publicitário faturou no ano de 2001 R$12,8 bilhões contra R$ 12,7
bilhões no ano de 2000. O investimento em mídia em 2001, alcançou a cifra
de R$ 9,3 bilhões (Figura 3 ). Pelos números apresentados, pode-se verificar
que o mercado de mídia é um mercado bastante importante.

Mercado Publicitário

15

13tn
CD
10 11s:-:c 90-
a:

7

5
99 '2000 2001

Anos

-+- Mídia
-11- Total

Figura 3 Mercado Publicitário - Fonte: Meio & Mensagem Junho 2002.

Com relação a distribuição de verbas por meio, houve uma recuperação da TV
que concentrou 57 % dos investimentos em mídia. O outdoor foi o meio mais
atingido pela redução com 21 % de queda de investimentos. Em seguida, o
meio mais atingido foi a TV por assinatura com retração de 12 %. As mídias
impressas e o Rádio praticamente mantiveram suas participações nos
investimentos em mídia (Figura 4 ).
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Figura 4 Participação dos Meios - Fonte: Meio & Mensagem Junho 2002

Devido à globalização em plena era da informação, a relação dos
consumidores com as suas marcas já não se dá da mesma forma tradicional. A
elevação dos custos de mídia, multiplicação das oportunidades de contato
deste consumidor e a convergência dos meios, desembocando na TV interativa
e os reality shows reforçam a necessidade de agências de propaganda na
fórmula da comunicação total ou integrada. Aliás, esta desejada integração é o
que motivou a aquisição por parte das grandes agências de outras pequenas
empresas de comunicação que detinham ferramentas não disponíveis em suas
estruturas no ano de 2000 (Santomauro, 2002 p.8).

Uma outra mudança, que está sendo demandada inclusive por parte do
mercado, é a mudança estrutural no foco. As agências que até hoje estariam
mais focadas na criação deveriam buscar concentrar seus esforços no
planejamento de mídia, justamente pelos altos custos desta ferramenta de
comunicação (Santomauro, 2002 p.8).

Ricardo Adams, vice presidente de brand management da Philips na América
Latina, reforça que deve haver um foco no planejamento de mídia, ou seja,
iniciar o processo na mídia, adequando o investimento ao público alvo e, em
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conseqüência, ajustando melhor a criação aos veículos (Santomauro, 2002
p.8).

Levantamentos de alguns custos de mídia no Brasil entre 1997 e 2000 revelam
aumentos de 100% em alguns veículos, mesmo que na mídia impressa tenha
havido queda nas circulações. Ao mesmo tempo foi constatada uma elevação
nos preços dos veículos, registrando também uma retração nas verbas dos
anunciantes. Isto reforça a necessidade de planejar mídia. (Santomauro, 2002
p.8). Com isto, criam-se parcerias entre agências de propaganda e consultorias
de mídia.

Esta tendência de planejar mídia ligada à necessidade da integração das
ferrramentas de comunicação para obter um melhor resultado junto ao público
alvo consumidor requer uma mensuração efetiva dos resultados das ações.
Esta mensuração deveria refletir diretamente na remuneração da agência,
diferentemente do que é praticado hoje que prevê um percentual fixo sobre o
investimento feito em mídia. (Santomauro, 2002 p.10). Quando se fala em
remuneração, não se pode esquecer do principal elemento desta questão que é
o gerente da agência de propaganda, responsável pela alocação dos recursos
destinados à campanha de comunicação. Justamente a ele foram questionadas,
por este estudo, quais informações são importantes para o planejamento de
mídia.

2.2. Contribuição para a disciplina de Marketing

Vimos anteriormente o quanto é significativo o volume de recursos alocados
na seleção de mídia. Isto, porque a seleção de mídia tem um papel importante
na estratégia de comunicação. (Shimp, 1997 p.379)

Existe um número razoável de pesquisas voltadas a modelos teóricos que
relacionam a seleção de mídia à propaganda, mas poucos estudos focam a
opinião dos decisores sobre as informações recebidas para o planejamento de
mídia. De acordo com BELCH (1990), um número importante de decisões
envolve o planejamento de mídia que tem o objetivo de alcançar o maior
número de potenciais clientes ao menor custo.
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Como se trata de um conjunto complexo de informações, envolvendo público
alvo, objetivos, tipos de mída e mesmo a interação com o consumidor, é
difícil precisar quais informações são mais ou menos importantes. Utilizou-se
então do modelo dos professores ABRA TT e COW AN (1999) como ponto de
partida deste estudo. A seguir, detalharemos algumas conclusões deste estudo.

o estudo de ABRA TT e COW AN coloca que os gerentes de marketing e de
mídia consideram informações diferentes para selecionar mídia e mesmo
quando algumas informações são selecionadas tanto pelos gerentes de
marketing como pelos de mídia, como igualmente importantes, a elas são
atribuídos pesos diferentes. Além disso, os dois grupos de gerentes dão maior
ênfase aos objetivos de comunicação que aos de marketing. Ao mesmo tempo,
o estudo diz que as decisões são tomadas com informações limitadas, em geral
com dados quantitativos e sem a realização de uma análise estratégica
competitiva. (Abratt & Cowan, 1999 p.SO)

Apesar de ter informação sobre o mercado e a mídia, o gerente de mídia
necessita de dados que às vezes não estão disponíveis, ou não são possíveis de
serem coletados por terem custos proibitivos. Também há o aspecto temporal,
pois os dados podem se alterar ao longo do tempo. Uma informação sobre o
comportamento do mercado de chocolate hoje pode se alterar em outra estação
do ano. Mesmo os programas de televisão, podem sofrer mudanças no seu
índice de audiência por algum evento não controlado. Como resultado, o
gerente de mídia possui informações limitadas para tomada de decisões.

Os padrões de medição de custos, que poderiam ser um forte aliado para apoio
à decisão, também variam de mídia para mídia, trazendo dificuldades para o
gerente. Custo por mil e GRP's (Gross Rating Points) são tipos de medida que
não contém itens em comum entre si e, portanto, dificultam a comparação.

A pressão do tempo também é um fator que afeta a decisão de mídia, segundo
BELCH (1998). Às vezes, é preciso responder a alguma ação do concorrente e
não se tem tempo hábil para pesquisar e programar uma resposta. Um
exemplo é realizar uma liquidação de produtos através de um programa de TV
em resposta à mesma ação do concorrente, como é feito por várias empresas,
sem uma análise precisa da situação.
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Um último aspecto é a dificuldade de se medir efetividade na propaganda.
Portanto, nem todas as decisões de mídia são feitas em dados quantitativos.
Às vezes, a decisão de mídia é feita mesmo sem verificar se a imagem do
veículo é compatível com a estratégia de marketing. Será que é coerente
anunciar cigarros num programa de saúde?

Este estudo se propõe a uma melhor compreensão do processo de decisão,
procurando as razões -destas dificuldades e identificar pontos onde um melhor
planejamento de mídia possa contribuir para melhores decisões.

Este estudo utiliza-se da abordagem da construção de teorias de ZAL TMAN
(1982), que concebe um conjunto de conhecimentos existentes dentro de uma
estrutura conceitual sistemática, desenvolvendo definições mais precisas e
operacionais para os conceitos envolvidos como o objeto de estudo. Mas não
se tem a pretensão de criar nova teoria. Acredita-se que a melhor compreensão
do processo de seleção de mídia poderá representar uma contribuição à prática
e à teoria mercadológica.

2.3. Estrutura do Trabalho

A Introdução contém os Capítulos 1 e 2. No Capítulo 1 são apresentados o
interesse pelo tema, o objeto de estudo e objetivos da pesquisa. No Capítulo
2, são apresentadas a importância do tema e a estrutura do trabalho.

A Primeira Parte é dedicada à revisão teórica.

No Capítulo 3 estudam-se os conceitos relacionados à teoria da decisão. No
Capítulo 4 estuda-se a estrutura e o processo de decisões de marketing. No
Capítulo 5 estuda-se o processo de decisão de mídia e como as informações
fazem parte deste processo.

Na Segunda Parte, baseadas nos conceitos descritos na primeira parte, serão
verificadas através de uma pesquisa de campo, quais informações são
importantes para decisão de mídia, compreendendo assim melhor o processo
de decisão.
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o Capítulo 6 descreve-se a metodologia da investigação e seus objetivos.
Descreve a composição da amostra utilizada, passando por uma análise do
questionário aplicado. A análise e interpretação dos dados da pesquisa, assim
como a revisão sobre as ferramentas estatísticas utilizadas estão no Capítulo
7.

Finalmente, na Terceira Parte, o Capítulo 8 traz a conclusão do trabalho,
principais contribuições e desdobramentos, assim como suas limitações.



23

Primeira Parte

3. A TEORIA DO PROCESSO DE DECISÃO

o processo de decisão, entendido de maneira científica, tem início por volta
dos anos 50. É fato que este desenvolvimento é resultado de uma necessidade
crescente de entender o seu correto equacionamento, dadas as várias decisões,
tanto estratégicas como táticas, que o administrador deve tomar. "O
crescimento da importância deste campo de conhecimento é conseqüência do
grande amadurecimento teórico porque passou neste período e da
incorporação de uma abordagem multidisciplinar que ampliou seu alcance
prático" (Aranha, 1989 p.14). Além disso, as informações fluem em todas as
direções através da organização. Muitos fatos são importantes para as decisões
e têm natureza de rápida mudança e são imprescindíveis para a tomada de
decisão (Simon, 1985 p.15).

A tomada de decisão é provavelmente a mais característica tarefa do
executivo. A maioria das pessoas nas organizações, está em constante pressão
para tomar suas decisões e, freqüentemente, estas decisões terão efeito em
pelo menos parte das ações de outras pessoas (Jones, 1957 p.3).

A seguir, alguns modelos da teoria do processo de decisão serão apresentados,
procurando identificar como as informações fazem parte deste processo.

RADFORD (1981) divide o processo de decisão em duas situações:
estruturadas e não estruturadas. A não estruturada, que é o objeto deste
estudo, caracteriza-se pela falta de informação completa, falta de medidas
apropriadas de benefício e custo, existência de múltiplos objetivos e
existência de vários participantes. O processo neste tipo de situação é
desdobrado em três passos:

• Reunião de informação

• Análise dos possíveis resultados colocados por cada participante dentro de um
desenho tático apresentado

• Interação entre os participantes onde o resultado [mal é discutido por um processo
. de negociação. (Radford, 1981 p.20)



24

Uma adaptação de Radford é colocada por ARANHA (1989). Uma etapa
inicial em que é formulado o problema a partir de informações disponíveis:
seus elementos relevantes são ressaltados; um modelo explicativo do
fenômeno subjacente é adotado para avaliar as alternativas; finalmente,
medidas quantitativas de custos e benefícios adequadas à situação são
definidas. Na etapa seguinte, as alternativas são formuladas e uma é escolhida
após avaliação em termos de sua capacidade de contribuir para os objetivos do
tomador da decisão.

JONES (1957) descreve a tomada de decisões como um processo criativo que
se desdobra em seis estágios:

• O estágio da confusão.

• O estágio da coleta de informações.

• O estágio da incubação.

• O estágio da concepção da idéia.

• O estágio da reavaliação.

• O estágio da comunicação.

Existe um estágio específico para a coleta de informações. Dentro deste
estágio, JONES (1957) menciona que coletamos informações heterogêneas e
precisamos escolher as relevantes. Entendem-se informações heterogêneas
como aquelas de difícil comparação. Elas devem ser concretas, caracterizadas
pelos cornos e porquês, ou seja, determinadas por suas características claras.
Além disso, elas devem estar associadas a fatos e devem ter um padrão lógico
de associação, para que as decisões tomadas em função destas informações
sejam baseadas racionalmente.

Um outro modelo bastante simplificado do processo de decisão é o
apresentado por SCOTT (1967). Segundo ele, independentemente do nível de
decisão e de que pessoas estariam envolvidas, o processo envolve alguns
ingredientes em comum.

1. O processo de procura para descobrir os objetivos.
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2. A formulação dos objetivos depois da procura.

3. A seleção de alternativas para alcançar os objetivos.

4. A avaliação dos resultados (Scott, 1967 p.19).

O processo de busca dos objetivos, segundo SCOTT (1967), está ligado aos
conceitos de satisfação, estrutura de retorno e nível de aspiração. O grau de
satisfação depende dos resultados. A satisfação é alcançada quando o retorno
corresponde ao nível de aspiração. Este processo, segundo ele, é dinâmico, na
medida em que o nível de aspiração muda e cada objetivo é alcançado.

Ao entender o processo de decisão como o trabalho de dirigir o
comportamento de outras pessoas, tem-se que o executivo é capaz de planejar
os objetivos destas pessoas que porventura ele gerencia e, portanto, organizar
as atividades para que alcancem os objetivos por ele fixados. Neste processo,
os objetivos podem ser divididos em três tipos: permanente, intermediário e
elos de meio fim (mean end chains). Este último entendido como vários
degraus de uma escada, ou seja, pequenas contribuições para o objetivo final.
Assim, as decisões são tomadas em função de cada um destes objetivos, ou
seja, os objetivos seriam os vetores para os quais as decisões seriam tomadas
(Jones, 1957 p.8). Os objetivos seriam um tipo de informação que deve ser
inserida no processo de decisão.

Ao se falar de objetivos é interessante notar que as decisões podem envolver
objetivos múltiplos, e estes objetivos podem conflitar. Por exemplo, a rota de
uma rodovia nova deve equilibrar objetivos, como custo mínimo de
construção, e muurmzar o impacto ambiental que esta construção pode
ocasionar.

O processo descrito por GOODWIN (1998) apresenta-se da seguinte maneira:

• Identificar o tomador da decisão

• Identificar as alternativas

• Identificar atributos a considerar

• Medir o desempenho das alternativas de cada atributo
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• Determinar o peso de cada atributo

• Para cada alternativa, tomar o peso ponderado dos valores de cada alternativa.

• Fazer uma decisão provisional

• Fazer uma análise de sensibilidade.(Goodwin & Wright, 1998 p.2).

Ao descrever este processo, um aspecto peculiar deste modelo é a escolha da
alternativa que, segundo Goodwin (1998), pode ser simultânea ou seqüencial.

3.1. Decisão simultânea.

3.1.1 Estratégiade eliminaçãopor atributos
A eliminação por atributos é utilizada quando as alternativas são apresentadas
simultaneamente e pode ser descrito da seguinte maneira. Selecionam-se
atributos que serão levados em consideração para a escolha. Em seguida,
utiliza-se um critério de escolha das alternativas.

3.1.1.1 Estratégia conjuntiva

As alternativas serão avaliadas segundo os atributos numa escala determinada.
A escala pode ser, por exemplo, qualitativa como excelente, bom e ruim.
Neste tipo de estratégia pode ser construído um quadro em que todos os itens
são analisados segundo estes atributos e a escolha vai ser feita levando em
consideração todos os atributos conjuntamente. A estratégia conjuntiva se
diferencia da lexicográfica, apenas no fato de que o decisor não ordena os
atributos a serem levados em consideração na escolha dos itens(Goodwin &

Wright, 1998 p.58).

3.1.1.2 Estratégia lexicográfica

Esta estratégia se baseia num método bastante simples de escolha. Ela ordena
os atributos por importância. Assim, escolhe-se o atributo mais importante e
os itens que não atenderem a este primeiro atributo são eliminados. Assim, é
feito para cada atributo, eliminando os itens considerados. Este tipo de
estratégia envolve pouco processamento de informação. Este tipo de estratégia
não é do tipo compensatória, ou seja, o mau desempenho em um atributo não
pode ser compensado pelo bom desempenho em outro atributo.
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3.1.1.3 Estratégia semi lexicográfica

Esta estratégia é similar à lexicográfica, porém, agrega ao atributo analisado
faixas de valores considerados similares e passa a analisar o atributo seguinte
antes de descartar o primeiro. Por exemplo, na compra de uma TV, se a
diferença de preços é de R$ 50,00 o consumidor pode analisar outro atributo
como controle remoto antes de eliminar a alternativa pelo atributo preço. No
entanto, este tipo de estratégia fere um dos axiomas da análise de decisão, a
transitividade. O que ocorre é que ao fazermos comparação dois a dois, a base
de comparação pode levar a análise de atributos diferentes e, portanto, a
ordem de preferências pode mudar. Um exemplo característico deste processo
é o utilizado, por exemplo, na compra de um carro. O primeiro item a ser
considerado é o preço. Geralmente estabelece-se uma faixa de preços que o
comprador estaria disposto a pagar. Em seguida, outros atributos segundo a
ordem determinada pelo comprador são analisadas e são fatores de corte, por
exemplo, potência do motor ou ar condicionado. O problema que pode
ocorrer nestes casos é que numa decisão em grupo pode haver uma discussão
sobre a ordenação dos atributos a serem considerados. (Goodwin & Wright,
1998 p.57).

3.2. Decisão seqüêncial

As estratégias acima descritas são aquelas em que as pessoas devem fazer as
suas escolhas simultâneamente, pois todas as opções estão disponíveis. No
entanto, pode acontecer que a sua decisão será feita no decorrer do tempo, ou
seja, o decisor precisa saber das condições mínimas de escolha. Esta condição
mínima é chamada por SIMON (1985) de "satisficing". O aspecto chave do
"satisficing" é o nível de aspiração do decisor quanto à aceitabilidade do
decisor ou não. Esta situação está bastante ligada, por exemplo, à procura de
imóveis. As ofertas são recebidas seqüencialmente e devem ser analisadas
num curto espaço de tempo. Como você resolve este problema de decisão?
Estabelecendo o que Simon chama de "satisficing", que significaria condições
mínimas de escolha, por exemplo, preço, número de dormitórios e localização.
A partir do atendimento destas condições mínimas, inicia-se um processo de
decisão (Goodwin & Wright, 1998 p.63). Nota-se que, neste caso também,
trata-se de uma estratégia não compensatória.
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Um comentário cabe neste tema. A teoria econômica tradicional pressupõe a
transitividade e informação completa no processo de decisão. A
transitividade, que significa a capacidade de ordenação, mostra-se eficaz
quando é analisado o indivíduo. No entanto, quando é analisado o agregado
pelo bem público, o modelo não se aplica. Quando não se tem informação
completa, pode ocorrer o que, segundo CYERT (1963), corresponde a um
conjunto de condições que vão satisfazer o mínimo satisfatório. Não haverá a
maximização. Poder-se-ia dizer que, no caso da seleção de mídia, uma
atividade tão complexa, não há possibilidade de termos toda a informação
necessária, portanto a decisão seria do tipo mínima satisfatória. Este conceito
apóia a teoria de Simon, a seguir:

SIMON (1985) inicia a descrição do processo de decisão com os conceitos de
escolha e comportamento. Ele diz que o comportamento que envolve a escolha
pode ser consciente ou inconsciente. No caso inconsciente, dá como exemplo
o de um datilógrafo que tecla uma determinada letra para escrever uma
palavra, ou seja, não leva nenhuma análise para a ação. No caso consciente
que é o tema deste estudo, o processo de decisão exige o planejamento e o
desenho que descreve o modelo de decisão. Em seguida, Simon entra com o
conceito de valor e fato na decisão. Ele relaciona fato, ao conceito de
hierarquia de decisões, ou seja, as decisões são dependentes dos níveis de
objetivos fixados. Depois ele relaciona valor que é o elemento relativo na
decisão, que consiste no comprometimento por parte do grupo em relação à
decisão tomada. Este conceito está associado a não existência de informação
completa. Concluindo, as decisões por um lado devem ser baseadas nos
propósitos e por outro lado nos procedimentos. A decisão final, então, vai
depender do peso relativo que é dado aos objetivos e ao julgamento de quanto
que cada plano vai contribuir para se atingir cada objetivo. As informações,
no caso de Simon, envolvem além dos já citados, peso relativo aos objetivos e
comprometimento do grupo.

Um exemplo prático da estratégia da escolha seqüencial é o estudo feito por
ZEITLIN (1974), no processo de decisão para fusões e aquisições. Segundo o
estudo, os gerentes não comparam alternativas para escolher uma entre elas,
eles comparam as alternativas com um padrão. Este padrão reflete o nível das
aspirações e é uma função dos seus objetivos e expectativas. Neste caso, os
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atributos são analisados seqüencialmente até se chegar à decisão final. O
processo ganha em complexidade quando o gerente aumenta o grau de
envolvimento. O processo se inicia como uma rotina lexicográfica. Certos
atributos são considerados essenciais e examinados primeiro numa ordem
específica. Considerados os requisitos iniciais, o processo se move para uma
avaliação conjuntiva. Atributos diferentes são examinados, sua ordem sendo
determinda probabilisticamente, de acordo com a importância percebida
relativa aos objetivos da alta gerência. Finalmente, o gerente faz uma análise
disjuntiva e equaliza a sua escolha nos atributos mais importantes. Na decisão
de multi atributos então as informações são: objetivos, expectativas e atributos
que são analisados num processo conjuntivo e disjuntivo .

. Algumas colocações de ordem prática são importantes e se fazem necessárias,
após a apresentação dos modelos acima mencionados. Segundo GOODWIN
(1998):

• Uma das maneiras para se entender o processo de decisão é rastrear a seqüência de
informações recebidas e as decisões tomadas. Algumas generalizações foram feitas
através desta técnica.

• Em geral, os decisores descartam as alternativas mais desfavoráveis no atributo
mais importante ou extremamente desfavorável em qualquer outro atributo.

• Quanto mais atributos forem levantados, menor é o percentual de atributos
considerados. Os decisores tendem a simplificar o processo de decisão.

• Quando há pressão de tempo, as estratégias não compensatórias ficam mais
evidentes. Existem diferenças entre as decisões feitas com a pressão do tempo e as
que são feitas com tempo disponível. As decisões quando há pressão de tempo, em
geral são simplificadas.

• A seqüência das infomiações também pode alterar as decisões.

• O decisor pode decidir segundo um processo consciente nas considerações de
custos e benefícios.

Um dos mais importantes componentes do processo de decisão é a reunião das
informações (Radford, 1981 p.1) Se informação suficiente pode ser reunida
para obter uma completa especificação de todas as alternativas e sua
efetividade numa situação em consideração, o processo de decisão é
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relativamente direto. Entretanto, é impossível na prática reunir toda
informação e material referentes a uma dada situação em vista da limitação do
tempo e dos recursos disponíveis para uma dada tarefa. Mesmo que o tempo e
os recursos necessários estejam disponíveis, pode não ser possível determinar
quais são as informações relevantes para se tomar uma decisão. Neste caso, o
decisor pode estar inseguro sobre a efetividade das alternativas para alcançar
seus objetivos.

RADFORD (1981) define também categorias de situação de decisão. Ele
aponta quatro categorias de decisões: certeza, risco, incerteza e competição.

• Certeza - quando todas as alternativas de ação são conhecidas e só há um resultado
para cada uma destas ações.

• Risco - quando há mais de um resultado para cada ação e assume-se que o decisor
saiba a probabilidade de cada resultado vir a acontecer

• Incerteza - quando não se sabe nem o número de resultados e nem a probabilidade
de acontecer é conhecida pelo decisor

• Competição - quando existe um oponente identificado cujos objetivos, intenções e
escolha podem ser conflitar direta ou indiretamente com o decisor.

3.3. Síntese do Capítulo 3

Podemos sintetizar o capítulo nos seguintes itens

• A teoria do processo de decisão possui várias vertentes quanto a objetivos, fases e
informações.

• O processo de decisão pode ser simultâneo ou seqüencial.

• Os conceitos de condições mínimas e de compensação são importantes no processo
de decisão.

• Verifica-se que há mais em questão nos processos de decisão que objetivos e fases.
Sendo os objetivos e fases itens de informação, a análise das informações
necessárias para a tomada de decisões toma-se mais complexa.

A seguir, o processo de decisão de marketing será abordado levando em
consideração os conceitos aqui apresentados, porém com particularidades que
se fazem necessárias neste processo.
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4. O PRoCESso DE DECISÃO DE MARKETING

As atividades de marketing são uma das últimas na área de administração de
empresas a ser considerada ciência. Isto porque as variáveis no processo de
decisão de marketing são pouco quantitativas. O fator humano tem um papel
muito grande e há muita falta de informação. (Kotler, 1971 p.1)

Ao mesmo tempo, o orçamento da área de marketing está crescendo
assustadoramente. Cada vez mais, há uma necessidade maior de informações
para se tomar decisões melhores.

A complexidade no processo de decisão de marketing está em isolar vários
aspectos problemáticos no sistema de marketing, dificultando ao decisor a
previsão das reações do mercado (Kotler, 1971 p.3).

Quais são os problemas no processo de decisão em marketing?

A forma do relacionamento funcional entre a resposta do mercado e o grau de
ação de marketing é desconhecido.

Os esforços de marketing, longe de serem homogêneos, são um conjunto de
atividades diferentes para incremento das vendas.

A empresa não tem nenhum controle sobre os movimentos da concorrência.

A resposta do mercado para as ações feitas agora só será percebida alguns
períodos de tempo adiante.

As empresas geralmente atuam em vários territórios e nem sempre os gastos
com marketing e o grau de resposta estão alinhados.

A empresa tem mais de um produto e precisa adequar os recursos para cada
linha de produto, o que nem sempre é possível.

O resultado de marketing também vai depender de outras áreas da empresa,
como produção e finanças.
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A empresas perseguem muitos objetivos e, freqüentemente, são contraditórios.

Além disso, outros fatores como legislação, condições metereológicas e as
mudanças tecnológicas podem causar distúrbios no desempenho das vendas.

Como o processo pode ser melhorado?

Segundo KOTLER (1971) o processo pode ser melhorado através da
experiência, procedimentos padrão, fatos e a utilização de teorias de resposta
de mercado. Dentro desta linha de raciocínio, o autor descreve o processo de
decisão com os seguintes passos:

• Definição do problema real

• Coleta de dados sobre os fatores que afetam o resultado.

• Análise dos dados

• Estabelecimento de um critério realista de medição de resultados.

• Desenvolvimento de um modelo.

• Teste do modelo

• Desenvolvimento de ferramentas de trabalho

• Integração dos novos métodos na empresa

• Reavaliação e Revisão (Kotler, 1971 p.13).

Percebe-se a dificuldade de se tomar uma decisão em marketing pela
complexidade e o número de fatores envolvidos.

Segundo MOTA (1983), as decisões mercadológicas relacionam-se com as
atividades de planejar, organizar, coordenar, executar, avaliar e controlar
esforços que objetivam proporcionar produtos e serviços a consumidores
finais, usuários industriais e intermediários mercantis. Diz ainda que o
tomador de decisão confronta-se com um sem número de decisões que
envolvem a resolução de problemas críticos, tais como tipos de produtos e
serviços a produzir, quantidades, que preços cobrar e, especificamente no caso
deste estudo, quando e onde anunciar.
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Ao eleger uma ou maIS alternativas, o decisor deve ponderar as seguintes
conseqüências.

• Os efeitos potenciais das ações empreendidas pelos concorrentes em represália às
ações desenvolvidas pela empresa.

• Os efeitos potenciais das reações das instituições que formam as VIas de
distribuição da empresa.

• As medidas desencadeadas pelos vários ramos da administração pública.

• As reações dos consumidores [mais ou usuários industriais às ações empreendidas
pela empresa.

• As respostas, resistências ou represálias dos diversos grupos de pressão social ou
formadores de opinião pública às atividades executadas pela empresa.

MOTA (1983) também diz que existe uma complexidade nas decisões
mercadológicas que as diferenciam dos problemas de fabricação e de finanças
e impedem o uso de abordagens analíticas mais estruturadas.

• Elevado grau de incerteza associado aos resultados das ações mercadológicas, por
exemplo, é difícil saber o resultado da mudança da embalagem de um produto.

• Complexidade da estrutura dos problemas mercadológicos, por exemplo, uma ação
pode ter mais de uma resposta, um aumento de preços pode causar um aumento ou
uma diminuição da demanda dependendo do produto.

• Relacionamento da empresa com o meio ambiente externo.

• Preocupação com as mudanças que ocorrem no meio ambiente e com a dimensão
do tempo.

• Escassez de informações relevantes.

ALDERSON (1964) reforça ainda que as decisões de marketing envolvem
características específicas como alto grau de incerteza, complexidade da
estrutura, falta de entendimento no relacionamento, atitude de cooperação e
conflito dentro do setor e insuficiência de informação.

LEEFLANG (2000), numa crítica aos modelos, cita o exemplo de um modelo
que foi desenhado e previu que o aumento nos gastos com promoções aumenta
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a sensibilidade de preços nos consumidores e reduz lealdade à marca, ou seja,
os resultados acadêmicos desta modelagem sugerem que os gastos com
promoções são raramente lucrativos. Esta conclusão contraria quase que toda
a atividade prática realizada neste campo. Desta reflexão, podem-se levantar
duas questões. Será então que os problemas de marketing são quantificáveis?
O modelo não seria uma tentativa de explicar a realidade e, assim, deveria ser
aperfeiçoado até chegar a conclusões reais ao invés de prever fatos
incompatíveis?

LEEFLANG (2000) ainda complementa que a intuição é a base para muitas
das soluções de marketing e a complexidade dos problemas de marketing é
uma boa desculpa para se construir um modelo. No entanto, os modelos por si
só não devem decidir, devem servir de ferramentas para ajudar o decisor.

AAKER (200 I) descreve o processo de tomada de decisões em marketing da
seguinte maneira: implementação, análise da situação, desenvolvimento da
estratégia e desenvolvimento do programa de marketing. Verifica-se que em
todo o processo há necessidade de informações, desde a análise da situação
até o desenvolvimento da estratégia.

ALDERSON (1965) coloca que as informações são importantes no que ele
chama de mercados heterogêneos. Ele analisa o mercado à luz da. teoria
funcionalista cujo pilar está baseado nos conceitos de sistema comportamental
organizado e de mercado heterogêneo. Entende-se como sistema
comportamental aquele onde os elementos em conjunto conseguirão atingir
objetivos maiores do que se estivessem sozinhos. Mercado heterogêneo é
entendido como aquele onde existe uma interação perfeita entre unidades
diferentes de oferta e segmentos diferentes de demanda. Para que haja uma
perfeita interação as informações devem fluir dentro do sistema. As
informações funcionam como um instrumento de ajuste do sistema. Elas é que
vão permitir a interação perfeita entre a demanda e a oferta.

A informação no mercado heterogêneo, segundo ALDERSON (1965), serve
para o consumidor comprar, ser lembrado, experimentar, ter uma
demonstração e para recomendar. Um aspecto interessante que Alderson
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levanta é o do custo da informação. Será que o benefício de se ter a
informação é maior do que o custo de obtê-la?

4.1..Síntese do Capítulo 4

Neste capítulo, verificou-se como é o processo de decisão de marketing, a sua
complexidade e como fluem as informações neste processo.

Os conceitos de mercados heterogêneos e o aspecto de interesses e conflitos
apontados por Alderson são conceitos que devem ser considerados numa
análise de processo de decisões em Marketing, pois vão influenciar
diretamente no tipo de informação requerido pelos decisores.

Em seguida, o estudo vai abordar o processo de decisão de mídia e suas
implicações.
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5. O PROCESSO DE DECISÃO DE MÍDIA

Antes de iniciar a análise do processo de decisão de mídia, este estudo vai
primeiro definir o conceito de mídia.

5.1. Mídia

Alguns autores definem mídia simplesmente como veículo de mensagem, o
que causa uma certa confusão já que por veículos pode-se entender TV, rádio,
revistas e jornais entre os mais tradicionais.

Mídia, segundo BENETTI, citado em Ribeiro et al (1991), originou-se do
plural da palavra "medium", em latim, que significa meio. Os americanos
adotaram a palavra "media" para definir todo o meio que é usado para
divulgar uma mensagem e nós, brasileiros, copiamos e adaptamos sua grafia
ao português: mídia. Segundo Edison Benetti, a mídia é função da
propaganda, assim como esta é função de Marketing.

SISSORS e BUMBA (1996) definem a mídia como "Um conjunto de veículos
de mensagem com a mesma característica".

FAISpN (1980) já explica a mídia como "Um canal de comunicação, como
televisão, rádio, jornal e revista".

LEDUC, citado em Pizzinato (1992), entende mídia como os meios de
comunicação de massa. Não considera a mala direta, os brindes, a propaganda
no ponto de venda como mídia

LITTLEFIELD e KIRKPATRICK (1970) dividem a mídia em mídia de
propaganda e mídia de promoção de vendas, onde se encaixariam a mala
direta e a propaganda no ponto de venda.

KLEPPNER (1973) ressalta a existência de mídia suplementar onde se
encaixariam os brindes e as mensagens enviadas por meio de filmes.
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Neste trabalho, adotam-se os seguintes conceitos:

"Veículo, é um programa ou publicação que serve de transporte de
mensagens de propaganda numa determinada mídia"

"Mídia é um conjunto de veículos com as mesmas características"

Decidiu-se adotar estas definições que são conceitos adaptados de SISSORS
(1996). Um exemplo deste conceito seria: O programa do Jô é um veículo que
transmite a mensagem dos cigarros Marlboro na mídia televisão.

5.2. Processo de decisão de Mídia

Ao iniciar o estudo do processo de decisão de mídia, algumas considerações
são importantes. O processo de decisão de mídia é traduzido pela maioria dos
autores como planejamento, plano ou estratégia de seleção de mídia.

CLANCYe SHULMAN (1991) dizem que não se deve simplesmente comprar
mídia por comprar, pois isto congestiona os meios de comunicação,
provocando o que se costuma chamar nos meios publicitários de clutter, que é
uma poluição de anúncios que dificultam a compreensão do consumidor.

CLANCY (1990) numa projeção para o ano 2020, diz que a mídia será um dos
aspectos importantes dentro da propaganda, pois ela poderá ajudar ou destruir
uma campanha de propaganda. Há, segundo ele, desde os anos 80 um processo
de fragmentação e outro de medição. O processo de fragmentação se traduz
num crescimento no número de opções de mídia. O processo de medição
significa que há um crescimento dos meios de medir audiência. Com isso,
temos uma complexidade no campo da comunicação que vai demandar um
processo de decisão .eficaz e cada vez mais informações e a precisão das
mesmas será necessária.

A seguir, o estudo procura desvendar o processo de decisão de mídia segundo
alguns autores.
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Segundo RUSCH, citado em Pizzinato (1992), o gerente deve inicialmente
combinar mídia com mercados, depois adequar o orçamento em relação a
objetivos e custos de produção, tempo e espaço, em seguida, comparar
estratégia com a da concorrência e depois fazer ajustes.

LILIEN, (1992 )diz que existem duas áreas principais de decisão: a decisão
criativa e a decisão de mída. Segundo ele, a seleção de mídia consiste no
problema de achar a melhor maneira de entregar o número desejado de
exposição para um público alvo e programar a entrega destas exposições
durante o período planejado. O "número desejado de exposições" vai
depender de vários fatores, resultados que se quer obter; experimentação ou
consciência do consumidor. Estas vão depender do alcance, freqüência e
impacto da exposição.

LILIEN também (1992) cita que planejamento de mídia significa responder a
seguinte questão: Com um dado orçamento, qual a melhor combinação custo
efeti vo de alcance, freqüência e impacto de mídia comprar.

LONGMAN (1971) descreve o processo de decisão de mídia da seguinte
maneira: análise da situação de mercado da marca entre os consumidores e
não consumidores. Em seguida, o estudo da exposição da audiência da mídia.
Depois, o gerente deve analisar o efeito da mídia em termos de atenção e
motivação. Por último, calcular a eficiência da mídia e seus veículos.

SANDAGE, citado em Pizzinato (1992), desdobra o processo em Quem;
Onde; Qual e Quando; quem queremos alcançar, onde estão localizados, qual
é a mensagem e quando anunciaremos.

GENSCH (1973) analisa o mercado primeiro pela posição do anunciante.
Segundo, pelos prováveis compradores. Terceiro, os objetivos
mercadológicos, adaptados à disponibilidade de verbas e, finalmente a
penetração geográfica da marca.

O processo de decisão, segundo BENETTI em Ribeiro (Ribeiro et al., 1991),
passa pela discussão do briefing, depois pela estratégia, depois pela tática,
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entrando nesta fase a discussão com o cliente. Num segundo momento entra a
execução, controle e avaliação, novamente verificados junto ao cliente.

BARBAN (1993) descreve o processo de decisão de mídia em cinco etapas. A
primeira etapa consiste na análise de ambiente, onde aspectos como o
composto de marketing e a pesquisa de mídia são ferramentas importantes no
processo. Nesta etapa, devem ser. levados em consideração fatores
incontroláveis como condições econômicas, ambiente de mídia e outros
fatores. Uma segunda etapa está relacionada ao estabelecimento dos objetivos.
Os objetivos são organizados hierarquicamente. Primeiro, vêm os objetivos
organizacionais, depois marketing, propaganda e, por último, mídia. Em
seguida, apresentam-se as estratégias de mídia: definição do público alvo, .
definição do mix de mídia, continuidade, alcance e freqüência. Depois vem a
execução tática que é a escolha da mídia propriamente dita. A seguir, vêm a
avaliaçãoe ajustes. (Figura 5 )
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Figura 5 Processo de decisão de mídia - Barban, A. M.(1993)
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SISSORS (Sissors & Bumba, 1996) define o processo de decisão de mídia
em: identificação do problema de marketing e suas soluções (Tabela 1 ),
amparado numa análise da situação. O decisor procura por soluções do
planejamento de mídia que se desdobram em objetivos, estratégias e as
decisões de implementação. Depois vem a compra de mídia propriamente dita
e a pós-análise.(Figura 6 )

Análise da Situação

Problema de
Marketing

Plano Estratégico
Criativo

Plano Estratégico de
Marketing

Planejamento de
Mídia

Figura 6 Planejamento de Mídia - Sissors&Bumba (1996)

Enfatizando a estrutura proposta acima, O'GUINN (1998) descreve o
planejamento de mídia em 3 estágios:

1. Objetivos de mídia que significam alcançar o público alvo, estabelecer o
escopo geográfico da veiculação da mídia e o peso da mensagem na
comunicação.

2. A estratégia de mídia que envolve determinar o alcance e a freqüência, a
continuidade, a duplicação e duração das propagandas.

3. A escolha de mídia propriamente dita que envolve a escolha do rmx de
mídia, verificar a eficiência e a avaliação competitiva de cada mídia.
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1. Problemas

3. Objetivos de Mídia

Marketing

4. Estratégias de Mídia Mídia

Mídia

6. Compra de
1. Objetivos de

Marketing

de Marketing
2. Estratégias de

5. Decisões táticas de 7. Análise

Tabela 1 Processo de Planejamento de Mídia - Sissors & Bumba (1996)

"Todas as várias ações que uma agência de propaganda tem que realizar em
relação à seleção e uso de mídia, a fim de permitir ao gerente de marketing
comunicar com eficiência a mensagem para o máximo do seu público alvo, a
um custo mínimo" (Abratt & Cowan, 1999 p.38). Esta definição, segundo o
próprio autor, não é considerada completa, pois existe uma complexidade
envolvida no processo de seleção de mídia que a definição não contempla.

Segundo KOTLER (2000), decisão de mídia significa encontrar a mídia mais
eficaz em termos de custos para oferecer o número de exposições desejado
ao público alvo. O número de exposições desejado está ligado ao tipo de
resposta que o anunciante está querendo do seu mercado que pode ser índice
de experimentação ou nível de conscientização da marca. Em seguida, é
preciso determinar o número de exposições necessário para alcançar o
objetivo de conscientização ou experimentação desejado. Nesta ação, os
conceitos de cobertura, freqüência e impacto são importantes para avaliação.
Em seguida, vêm a escolha das mídias e respectivos veículos que têm a
capacidade de atingir a cobertura, freqüência e impactos determinados. Neste
passo, algumas variáveis são levadas em consideração, como hábitos de mídia
do público alvo, produto, mensagem e custo. Em seguida, o anunciante deve
verificar a programação dentro do ciclo de vendas da empresa e, em seguida, a
alocação geográfica se este for o caso (Kotler, 2000 p. 612). Para DONNELLY
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(1996), o planejamento de mídia ou processo de decisão de mídia se desdobra
em 3 partes:

"Parte I Intenções e antecedentes de marketing: descrição do produto,
situação no mercado, objetivo de marketing, estratégia e o estilo e a
mensagem de propaganda.

Parte II identifica e articula as estratégias de mídia para um orçamento
especifico.

Parte III Articula os objetivos de mídia e toda a informação necessária para
a escolha do veículo. "(Donnelly, 1996 p. 72)
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Análise da Situação Plano Estratégico de • Plano Estratégico
Marketing Criativo

Objetivos de Mídia
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mídia para cada mídia para cada mídia para cada

veículo veículo veículo

'Figura 7 Planejamento de Mídia - Abratt & Cowan (1999)

o modelo de processo de decisão de mídia apresentado acima (Figura 7 )
parte da análise de situação que envolve a análise do ambiente em que está
inserida a empresa. Neste mesmo momento, analisa-se o plano estratégico de
marketing e o plano estratégico criativo. Em seguida, estabelecem-se os
objetivos de mídia, sua estratégia e em seguida selecionam-se as mídias. O
passo seguinte seria a escolha dos veículos. Segundo o autor, as informações
são requisitadas em todo o processo. ABRATT (1999) menciona ainda que
nos 30 últimos anos, o planejamento de mídia estava focado na seleção de
mídia. Segundo ele, o gerente de mídia deve considerar dois aspectos: aqueles
externos ao departamento de propaganda e aqueles que fazem parte do
departamento de propaganda, mas que não estão sob controle do departamento
de mídia.



44

5.3. Informações para o processo de decisão de mídia.

A informação, medida qualitativamente e sendo imperfeita, estrutura um
ambiente de incerteza para o decisor. No entanto, ela permite que se tomem
decisões melhores, assumindo um critério de eficácia medido através do
relacionamento entre retornos e objetivos. Com isso, o decisor diminui a
incerteza ou a converte se possível, num estado de certeza ou risco (Scott,
1967 p.24).

Muitos autores distinguem as decisões sob certeza e sob incerteza ou risco.
Segundo eles, as decisões sob risco pressupõem que o decisor conheça as
probabilidades das possíveis conseqüências de cada ação. No entanto,
conhecer as probabilidades é um tanto quanto subjetivo e depende da
capacidade do decisor de despender esforços para conhecê-las (LaValle, 1978
p.5).

Nos últimos 30 anos, a pesquisa de planejamento de mídia focou o problema
de seleção de mídia. Ao se caminhar pela evolução do tema, percebe-se que a
maioria das pesquisas concentrou-se em satisfazer muitos objetivos
conflitantes como alcance, freqüência e geografia. Não constam estudos que
focam as informações necessárias para se fazer boas decisões de planejamento
de mídia (Abratt & Cowan, 1999 p.37).

ALDERSON (1965) cita que as informações nem sempre conseguem chegar
todas entre consumidores e vendedores. Pode-se fazer uma analogia do
mesmo no caso das informações referentes às decisões de quem compra e
vende mídia, ou seja, nem sempre as informações todas chegam ao decisor de
mídia ..

A definição do segmento alvo do produto ou serviço, fatores relativos à mídia
e à campanha de propaganda, assim como as necessidades promocionais do
anunciante devem ser levadas em consideração ao se decidir mídia. (Mota,
1983 p.72).

A tomada de decisão também pode envolver vários aspectos no ambiente que
podem afetar o seu processo. Por exemplo, mudanças legais, sociais, naturais
e na própria tecnologia podem alterar a decisão. Outros tipos de informação
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como os objetivos de uma organização, de um grupo ou do indivíduo, assim
como os objetivos explícitos e implícitos. Pode haver inclusive, múltiplos
objetivos, e ainda os objetivos dos indivíduos podem diferir da
organização.(Radford, 1981 p.5)

MURRA Y e JENKINS (1992), por exemplo, colocam que para se decidir
mídia é preciso:

• Maximizar a exposição no veículo.

• Conseguir um equilíbrio entre alcance e freqüência

• Maximizar a exposição da propaganda.

Ele cita também que três ou mais exposições por trimestre são necessárias
para se ter efetividade. Neste caso, exposição, alcance, freqüência e a
maximização destes itens são informações que devem estar presentes no
processo de decisão de mídia.

JONES (1997) tem uma posição mais crítica em relação à posição citada por
Murray. Jones analisa a efetividade da freqüência da propaganda. A
freqüência deve ser usada, mas a estratégia de 3 exposições antes do
consumidor comprar só deve ser usada, segundo ele, em casos excepcionais.

REICHEL e WOOD (1997) acrescentam à anterior, a redefinição de recência,
que é realizar exposições ou propaganda um pouco antes da compra. Este
conceito está ganhando força sobre a freqüência de três ou mais na eficácia de
vendas. Portanto, neste caso o período de compras é importante para o
processo de decisão de mídia.

Numa crítica aos índices quantitativos, BROADBEN, SPITTLER e LYNCH
(1997) fazem um estudo da efetividade da freqüência e afirmam que outros
dados além de alcance e freqüência devam entrar como inputs na decisão de
mídia. Fatores como importância da categoria, sazonalidade, lealdade de
marca, concorrência e resposta à propaganda da marca deveriam estar
presentes quando da decisão de mídia.
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KOTLER (2000) descreve o processo de seleção de mídia em etapas: decisão
sobre cobertura, freqüência e impacto, decisão sobre o tipo de mídia, seleção
dos veículos, decisão sobre o timing e finalmente a distribuição geográfica
para promover os resultados desejados em termos de circulação e público
efetivo exposto ao anúncio.

Até este momento, a decisão de mídia. será resultado do gerenciamento de
objetivos conflitantes. A seguir, verifica-se que alguns autores passam a
incorporar, na decisão de mídia, informações de mercado.

COBRA (1991), numa definição mais ampla, coloca que para decidir mídia, o
homem de mídia deve levantar os seguintes tipos de informação: número de .
exposições, efeitos de segmentação, opções de mídia e repetição. Cobra
introduz os efeitos de segmentação como informação importante, ampliando o
espectro da análise do plano de mídia para fora das fronteiras da área de
comunicação.

CHURCHILL (2000), explica que os profissionais de marketing ao
escolherem a mídia para atingir o público alvo, aplica critérios como:
cobertura ou alcance, índice de audiência, freqüência, custo por mil e GRP' s
(Gross Rating Points = medida de .audiência). No entanto, completa que os
homens de mídia também devem considerar o posicionamento do produto,
localização e hábitos da audiência alvo.

De acordo com BATRA (1995), a seleção de mídia vai depender do número
de pessoas do público alvo que a mídia pode atingir, a compatibilidade com a
mensagem criativa, necessidades de tempo e flexibilidade. Um outro ponto
importante é o custo por mil e o custo por audiência. É preciso também saber
o alcance, a freqüência média, a disponibilidade de vários tipos de mídia e
suas características.

De acordo com FAISON (1980), os fatores de importância para decisão de
seleção de mídia são: alcance, freqüência, exposição do líder, continuidade,
concentração e programação.
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Por outro lado, as informações necessárias, segundo Sissors (1996), devem
ser as respostas às perguntas a seguir.

• Quantos potenciais compradores eu tenho que atingir?

• Em que mídia eu tenho que colocar anúncios?

• Quantas vezes por mês os potenciais, compradores devem ver o anúncio?

• Quando eles devem ver?

• Em que mercados e regiões devem ver?

• Quanto dinheiro deve ser gasto em cada mídia?

Em relação à necessidade de informações, BARBAN (1993) salienta que o
plano de mídia faz parte do plano geral de marketing. O plano de mídia
interage com outros elementos do plano de marketing como características de
produtos, canais de distribuição, mix de promoção, embalagem e política de
preços. Todos estes elementos são dados importantes a serem inseridos no
plano de mídia.

Para decidir mídia, BAGOZZI, ROSA, CELL Y e CORONEL (1998) propõem
uma tabela que foi divulgada pelo media book, que contém praticamente as
mesmas informações citadas por BARBAN (1993).

DYER, FORMAN e JOUFLAS (1988) citam um exemplo de decisão sobre
mídia 'em dois estágios. Primeiro estabelece os seguintes itens de informação
para a decisão: freqüência, alcance, distribuição, custo, estratificação e
credibilidade. Estes itens estão bastante ligados a características da mídia.
Baseados nestes fatores, o gerente de mídia escolhe a melhor mídia. No
segundo estágio, escolhe o veículo que mais está relacionado com o público
alvo. Neste momento, estabelece alguns critérios demográficos: renda,
educação, idade, hábito de leitura e compra de produto. Neste exemplo, ele
inclui tanto dados de mídia como de comportamento do consumidor.

Na mesma linha, EPHRON (1998) introduz o conceito de otimização do
tempo de mídia de acordo com a participação da marca nas vendas da
empresa. É interessante pois mistura dados de marketing com dados de mídia.
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Alguns autores no entanto, como WELLS (2000) propõem que as informações
para o planejamento de mídia compreendem as seguintes áreas:

A criativa que compreende o tema, mensagem e a pesquisa.

A de marketing que compreende distribuição, vendas e concorrência.

A própria mídia que compreende popularidade da mídia, perfil e custo.

KATZ (1991) trata principalmente da qualidade dos dados que são fornecidos,
pois, segundo ela, mais importante que os dados são a informação e o
conhecimento que se ganha com eles.

Na mesma linha, MCDONALD (1997) descreve uma ferramenta o STAS
(Short Term Advertising Strength), que é uma medida de resposta a uma dada
propaganda. Segundo a autora, os resultados precisam ser melhor
interpretados. Ela diz que uma campanha que tenha um STAS positivo, ou
seja, uma audiência no curto prazo não significa um resultado positivo no
longo prazo. A autora questiona desta forma, as medidas quantitativas como
base para decisão em mídia.

POIESZ e ROBBEN (1994) fazem uma revisão sobre a efetividade da
propaganda e identificam algumas tendências:

• As agências sofrem pressão por lucros.

• As medidas não verbais têm ganho interesse.

• Haverá uma nova abordagem para seleção de mídia.

• Haverá um crescimento nos sistemas de apoio à decisão para desenvolver
propaganda e campanhas de marketing.

Segundo ENGEL, WARSHAW e KINNEAR (1991), os analistas concordam
que pelo menos 6 categorias de dados são úteis para o planejamento de mídia:

1 distribuição da mídia

2 - audiência da mídia
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3 - exposição da propaganda

4 - percepção da propaganda

5 - comunicação da propaganda

6 - resposta do consumidor.

o problema é que a mídia e a mensagem se entrelaçam nas categorias 3 a 6 e é
difícil determinar se a percepção das pessoas é atribuída a layout, design,
escrita, mais do que a mídia em si, ou seja, a forma ser mais importante do
que o mero.

HELGESEN (1992), conduz uma pesquisa sobre a racionalidade nas decisões
de propaganda. O autor diz que a racionalidade das decisões de propaganda, aí
se incluem as de mídia, é influenciada pela consistência interna entre os
objetivos e medidas da propaganda entre todos os elementos do marketing
mixo Ele pesquisa o tipo de informação que é requerido pelos executivos de
marketing. Apresenta uma tabela onde distribui os métodos utilizados para
seleção de mídia: cobertura, preços de contrato, experiência pessoal, decisão
deixada para a agência, o maior alcance possível, respostas sem sentido e não
puderam responder. Interessante notar que mais de 30% se enquadram em
categorias de respostas sem sentido e não puderam responder. Somente 22%
fazem um julgamento pessoal. Segundo o autor, a racionalidade nas decisões
de propaganda ainda sofre de severas deficiências.

Em seguida, apresenta-se um sumário dos principais tipos de informações e
seus autores.

Autor Tipos de Informação
Barban, A M. Características de produtos, canais de distribuição, mix

de promoção, embalagem e política de preços.
Batra, R. Número de pessoas do público alvo que a mídia pode

atingir, compatibilidade com a mensagem criativa,
necessidades de tempo, flexibilidade, custo por mil e o
custo por audiência, alcance, freqüência média,
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disponibilidade de vários tipos de mídia e suas
características.

Broadbent, S Alcance, freqüência, importância da cate gora,
sazonalidade, lealdade de marca, concorrência e
resposta à propaganda da marca.

Clancy, K.J. Custo por exposição, custo por impacto.

Donnelly, W. J. Período da propaganda, descrição do produto,
posicionamento, concorrência, sazonalidade,
geografia, padrão de compra e padrão de uso do
consumidor, preços, distribuição, promoção,
histórico, objetivos e estratégias de marketing e
propaganda criativa.

Dyer, R. F. Freqüência, alcance, distribuição, custo,
estratificação e credibilidade do veículo, critérios

demo gráficos, hábito de leitura e compra de
produto do público alvo.

Engel, J. F. Distribuição da mídia, audiência da mídia,

exposição da propaganda, percepção da
propaganda, comunicação da propaganda, resposta
do consumidor.

Ephron, E. Momento de compra do consumidor

Faison, E. W. J. Alcance, freqüência, exposição do líder, continuidade,
concentração e programação.

Kotler, P Cobertura, freqüência, impacto, tipo de mídia, seleção
dos veículos, timing, distribuição geográfica
circulação, público efetivo e público efetivo exposto
ao anúncio.

Lemos, A Objetivos e investimentos
Longman, K. A Tamanho da audiência, horário da programação,

características da audiencia, cobertura geográfica,
valor da exposição (quem assiste), valor de atenção,
valor da motivação, custos. Também envolve a
analise do ambiente, audiência, atenção e
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motivação e eficácia da mídia.

Murray, G. B. Exposição no veículo, equilíbrio entre alcance e
frequencia, exposição da propaganda.

Pizzinato, N. K. Conhecimento do mercado, objetivo e tipo de
campanha, natureza do produto ou tipo de anunciante,
natureza da mensagem, concorrência, disponibilidade
de verba, circulação, audiência, total de leitores,
posição do anunciante perante os concorrentes e os
prováveis compradores.

Russell, J. T. Objetivos gerais de marketing, objetivos de
propaganda para alcançar os de marketing, a estratégia
criativa, como a mídia interage com os temas básicos
da campanha, e o orçamento disponível.

Sissors, J. Z. Quantos potenciais compradores eu tenho que
atingir, em que mídia eu tenho que colocar anúncios
Quantas vezes por mes os potenciais compradores
devem ver o anúncio, quando eles devem ver, em
que mercados e regiões devem ver, quanto dinheiro
deve ser gasto em cada mídia.

Wells, W. Recursos criativos: tema, mensagem e pesquisa;
recursos de marketing: padrões de distribuição,
vendas e padrões dos competidores; recursos de
mídia: popularidade da mídia, perfis e previsões de
custos.

5.4. Síntese do Capítulo 5

Este capítulo pode ser resumido em 3 itens:

A definição objetiva do que é mídia.
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A compreensão do processo de mídia que envolve desde a análise do ambiente
feita pela pesquisa junto ao consumidor e o composto de marketing, os
objetivos organizacionais e de comunicação, passando por estratégias e táticas
de mídia finalizando com a medida da sua eficiência. Um processo que
envolve várias pessoas, empresas e departamentos, que sofre influências
externas como a concorrência e situação econômica, tornando complexa a sua
decisão.

Os tipos de informação importantes para se decidir mídia envolvem aspectos
mais amplos do que simplesmente os constantes no processo de decisão.
Podem envolver aspectos como perfil dos decisores assim como fatores
exógenos ao processo como o tempo e a situação para a tomada de decisão.

5.5. Síntese da Primeira Parte

A primeira parte desta tese contém: a revisão e sistematização da literatura
sobre processo de decisão, processo de decisão em marketing, processo de
decisão em mídia e os tipos de informação demandados no processo de
decisão de mídia. Esta base conceitual servirá para uma melhor compreensão
das respostas dadas pelos respondentes na pesquisa de campo e para a análise
dos dados que será feita a seguir.
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Segunda Parte
Respondidas teoricamente, na Primeira Parte, as perguntas sobre como é o
processo de decisão, em marketing, em mídia e os vários tipos de informação
que deveriam fazer parte de uma decisão de seleção de mídia, cabe agora
examinar a metodologia aplicada na pesquisa de campo e analisar os dados.

6. METODOLOGIA

A abordagem feita neste estudo exploratório do planejamento e decisões de
mídia segue uma abordagem desenvolvida pela escola gerencial, definida
conforme SHETH (1988), como pertencente ao grupo das escolas interativas e
econômic.as. Interativa porque concebe o equilíbrio entre vendedor e
comprador, e econômica porque utiliza conceitos econômicos para as suas
definições.

Este estudo se propõe a uma modesta contribuição para a elaboração de uma
teoria. A teoria contribui para o processo de socialização na área acadêmica.
A possibilidade de poder estender este estudo para outras áreas torna a mesma
interessante. Quando se abre a possibilidade da compreensão da decisão de
seleção de mídia, procurando entender movimentos sociais decorrentes, está
se ampliando o espectro e assim contribuindo para a socialização mencionada
(Zaltman et aI., 1982 p.17).

Dentro do desenvolvimento da teoria, não se pode deixar de citar SHETH
(1988), que introduz conceitos importantes da metateoria que devem estar
presentes no trabalho: estrutura, semântica e pragmatismo. Estes itens
propostos por Sheth serão verificados à medida que se desenvolve o estudo. A
estrutura praticamente é definida na revisão bibliográfica, onde os conceitos
são introduzidos de forma a fornecer a base teórica do estudo. A semântica
será levada em consideração na descrição da metodologia e na pesquisa de
campo, pois os conceitos devem estar bem definidos operacionalmente para
serem medidos. Por último, o pragmatismo que será percebido quando da
conseqüência das conclusões do trabalho.
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As pesquisas podem ser divididas em exploratórias ou conclusivas (Malhotra,
2001 p.l05).

"A pesquisa exploratória é a pesquisa que tem como objetivo o fornecimento
de critérios sobre a situação problema e sua compreensão enfrentada pelo
pesquisador" (Malhotra, 2001 p.l06).

"A pesquisa conclusiva é concebida para auxiliar o responsável pelas decisões
a determinar, avaliar e selecionar o melhor curso de ação a ser tomado em
determinada situação". (Malhotra, 2001 p.l06).

Pelo caráter inicial de compreensão deste estudo ele é considerado um estudo
exploratório.

No estudo exploratório, a coleta de dados pode ser primária ou secundária.
Este estudo vai utilizar coleta de dados primária, desdobrada em dois estágios.

o primeiro estágio compreende uma pesquisa inicial, qualitativa,
especialmente a entrevista em profundidade que será feita junto a um número
pequeno de executivos de mídia e de marketing.

o segundo estágio compreende uma pesquisa quantitativa, através de um
questionário utilizando escala aditiva, que será feita junto a associações de
executivos de mídia e de marketing.

6. 1. Pesquisa Inicial

A pesquisa inicial propõe a entrevista em profundidade com especialistas de
marketing e de mídia. No campo prático, esta pesquisa inicial tem por
intenção verificar como, na prática, se dá o processo de decisão de mídia e
que tipo de informações fluem neste processo. No campo acadêmico, os
objetivos deste estudo piloto são de verificar a compreensão dos termos do
questionário assim como confirmar se os construtos levantados na bibliografia
e aplicados no questionário são relevantes.
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Foram entrevistados seis executivos; 3 profissionais de agência de
propaganda, 1 profissional de mídia e 2 profissionais de empresa. Na
execução desta pesquisa, utilizou-se um roteiro como instrumento de
pesquisa, baseado nas principais questões deste estudo. (Apêndice 1).

Na primeira questão, que envolvia o processo de decisão de mídia, todos os
respondentes descreveram um processo para a decisão de mídia bastante
semelhante. Em geral, o problema de marketing é detectado pela empresa. Em
função deste problema, a área de marketing da empresa elabora um briefing,
caracterizado por um relatório que identifica o problema e fornece
informações mercadológicas do produto ou marca. A partir deste briefing, a
área de comunicação representada pela agência de propaganda propõe uma
solução.

Na questão seguinte, que tratava dos tipos de informações requeridas pelos
profissionais, alguns concordaram que os gerentes de mídia e de marketing
elegem tipos de informações diferentes como prioritários para se decidir mída,
porém alguns não concordaram. Alguns fatores devem ser levados em
consideração. A primeira está no processo de decisão. Inicialmente, como já
citado, o gerente de marketing faz um briefing, que é a base para as decisões
do gerente de mídia. Um briefing como o próprio nome diz não contempla
todas as informações desejadas pelo gerente de mídia. A segunda razão diz
respeito à confidencialidade das informações internas da empresa. Em geral,
as empresas, principalmente as nacionais, relutam em fornecer algumas
informações importantes como vendas por áreas e segmentos, pois
consideram-nas estratégicas. Nesta última observação, há uma ressalva, o caso
das empresas multinacionais, que, acostumadas a fornecer informações às
agências em suas matrizes, têm uma abertura maior em relação ao
fornecimento das informações.

Na terceira questão, sobre as diferenças de pesos dados aos mesmos tipos de
informações, todos os profissionais concordaram. Tanto o gerente de mídia
como o gerente de marketing, aplicam pesos diferentes aos tipos de
informações. Um exemplo foi citado por um dos executivos entrevistados. No
programa de televisão Big Brother patrocinado por um anunciante, o peso do
custo para o cliente era mais importante do que o peso da exposição do
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programa. O Big Brother ficou no ar mais tempo do que estava contratado,
portanto gerou um benefício maior do que havia sido combinado. No entanto,
o anunciante se restringiu à manutenção das condições de preço acordado,
simplesmente ignorando a maior exposição. Nesta questão, fica claro que os
interesses que estão por trás da decisão podem influenciar o peso dado a
informação. A agência pode estar em busca de uma maior exposição enquanto
a empresa simplesmente quer aumentar suas vendas.

Na quarta questão, que comparava os objetivos de comunicação aos de
marketing, houve diferenças de opiniões. Uns se posicionaram para que
houvesse um alinhamento entre os objetivos de marketing e de comunicação.
Outros colocaram que isto seria o ideal, mas que não oco~re na prática. O
problema da confidencialidade aparece de novo nesta questão. Segundo um
dos entrevistados, o gerente de atendimento age como um filtro das
informações com o objetivo de ter poder de decisão. Isto de certa forma afeta
o alinhamento dos objetivos.

Na quinta questão, todos os respondentes concordaram que existe uma
limitação, pois não existe tempo hábil para que se faça uma retrospectiva
completa sobre o problema antes de decidir mídia. Além disso, existe o
problema da confidencialidade de novo, pois nem sempre as empresas estão
dispostas a fornecer informações.

Na sexta questão, outra vez houve uma unanimidade das respostas. As
decisões são tomadas baseadas em dados quantitativos. O setor de mídia é por
excelência quantitativo. Aspectos como alcance e freqüência e as modelagens
elaboradas com estes e outros dados quantitativos são a base das decisões de
mídia. Os dados qualitativos, em geral, não estão disponíveis, ou raramente
são levados em consideração.

Na sétima questão, houve um alinhamento das respostas. Os respondentes
colocaram que os gerentes de mídia fazem análise estratégica competitiva.
Segundo eles, é o instrumento mais importante no processo de decisão de
mídia. Um ponto interessante que foi levantado é a definição do que seria
análise estratégica competitiva. Em alguns casos, ela se limitava a identificar
as ações de mídia feitas pelos concorrentes.
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Após a sessão das perguntas gerais, foi aplicado o questionário estruturado
utilizado na pesquisa principal. O objetivo deste procedimento foi a
adequação e compreensão das perguntas do questionário como um pré teste
antes da aplicação do questionário aos membros das associações. Todas as
alterações sugeridas pelos respondentes foram acatadas e aplicadas no
questionário. Este procedimento faz parte do processo de validação da
pesquisa que será comentado posteriormente.

6.2. Pesquisa Principal

6.2.1 O Propósitoda pesquisa

A primeira etapa de uma pesquisa é o reconhecimento e a formulação de um
problema (Mattar, 1994 p.59). Ele pode ser traduzido através de uma
pergunta.

O presente estudo traduziu a seguinte questão como foco principal.

Quais informações são importantes e como é o processo para se decidir a
utilização das mídias?

Através de entrevistas em profundidade procurou-se caracterizar o processo
de decisão de mídia e confirmar os itens de informação do estudo anterior
como. sendo os que deveriam ser considerados. Na pesquisa
procurou-se identificar as informações importantes que
consideradas no processo de decisão de mídia.

quantitativa,
devem ser

6.2.2 ObjetivosdaPesquisa

6.2.2.1 Objetivo Geral

A pesquisa de campo teve como objetivo geral a compreensão do processo de
decisão para seleção de mídia quanto ao tipo de informação necessária e o
perfil dos grupos envolvidos.
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6.2.2.2 Objetivos Específicos

A pesquisa foi feita com foco em dois pontos: tipos de informação e perfil dos
grupos de decisão.

1.. Tipo de Informação

a. Identificar os itens e tipos de informações mais importantes para
os gerentes de mídia e de marketing

b. Comparar os itens e tipos de informações com o estudo anterior.

c. Reduzir o número de itens e tipos de informações consideradas
importantes para decisão de mídia.

2. Perfil dos grupos

a. Identificar perfil dos grupos de decisores segundo características
de posição, se de empresa ou agência, cruzadas com tipos de
informação considerados importantes.

6.2.3 Métodode Amostragem
AAKER (2001) aponta dois tipos de amostragem: a amostragem probabilística
e a não probabilística.

A amostragem probabilística é aquela em que todos os membros da população
têm uma chance conhecida de ser selecionado para a amostra.(Aaker et al.,
2001 p385).

A amostragem não probabilística é aquela em que a seleção da amostra
depende, ao menos em parte, do julgamento do pesquisador ou entrevistador
no campo.(Mattar, 1994 p.282).

MATTAR (1994) aponta três tipos de amostragem não probabilísticas:
conveniência ou acidental, intencional ou por julgamento, e por quotas ou
proporcional.
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A amostragem por conveniência é utilizada para se testar idéias ou obter
idéias sobre determinado assunto de interesse. Em geral, o entrevistado foi
selecionado por estar disponível no local onde a pesquisa foi realizada.
(Mattar, 1994 p.286).

A amostragem por quota é o processo pelo qual o pesquisador procura obter
características da população e seleciona os elementos reproduzindo a
composição da população em sua amostra. (Mattar, 1994 p.287).

A amostragem por julgamento é aquela em que o pesquisador julga quais são
os elementos que vão compor a amostra de acordo com as necessidades da
pesquisa. (Mattar, 1994 p.286).

Estudando o processo de decisão de mídia, constatou-se que os participantes
desta decisão são os gerentes de marketing das empresas e os gerentes de
mídia das agências de propaganda. Foi utilizado o método de amostragem não
probabilístico por julgamento.

Dessa forma, dois grupos de entrevistados foram selecionados:

GRUPO 1 - Foram selecionados gerentes de marketing das maiores empresas
pertencentes à associação ABA (Associação Brasileira de Anunciantes).

GRUPO 2 - Foram selecionados gerentes de mídia das maiores agências de
propaganda pertencentes ao Grupo de Mídia (Associação dos Profisissionais
de Mídia do Brasil).

Para estes dois grupos selecionados, foi enviada por email uma mensagem do
presidente da associação com o questionário como arquivo anexado.

No Grupo de Mídia, que conta com 700 associados, foram enviadas
mensagens para 400 profissionais entre supervisores, gerentes e diretores.
Houve uma resposta de 9 %. Infelizmente, não se conseguiu uma adesão
maior, pois o mailing, por questões éticas, não pode ser fornecido e não foi
possível fazer um reforço de resposta.
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o Grupo de Mídia foi fundado em 1968 e tem como missão promover a
evolução da técnica da mídia no Brasil, tendo em seu quadro de associados as
principais agências do país.

Para indicar a representatividade da amostra do estudo, foi considerado o
faturamento das agências. Constatou-se que a amostra representou algo em
torno de 83 % do faturamento das 5.0 maiores agências de propaganda,
conforme Tabela 2 .

Ranking - Agências R$ milhões
1 McCann Erickson 240,7
2 GrupoJWT 128,7
3 Grupo Ogilvy 92,9

~ Grupo Total 85,5
5 Almap/BBDO 82,5
6 ~M9DDB 80,3
7 ~PZ 72,5
8 Prupo Giovanni 72,0
9 Prupo Interamericano 63,5
10 Young & Rubicam 52,1
11 Grupo Publicis Brasil 50,3
12 FlNazca S&S Publicidade 46,3
13 Talent Comunicações 45,9
14 Grupo Newcommbates 42,0
15 Lowe Ltda 41,8
16 Lew, Lara Propaganda 29,7
17 Loducca Publicidade 26,1
18 Grey Brasil 21,7
19 Contemporânea 20,7
20 tNeogama Publicidade 19,0
21 DNA Propaganda 17,1
22 Grottera Comunicação ltda 16,8
23 Q.G Comunicação S/A 15,6
24 SMPB Comunicação 14,4

25 VS Comunicações 13,5
26 Age. Comunicação 10,2
27 Jimenez & Associados 9,7

28 ~C Comunicação 9,6
29 tEscala Comunicação 9,5
30 iGiacometti & Associados 9;2
31 Ppus Multipla 8,3
32 IPrimeDBBS 7,7
33 ~talo Bianchi 7,5
34 Competence Comunicação 7,2
35 Cannes Publicidade 7,1
36 ~deia 3 6,7
37 Publivendas 6,3
38 ~pla 5,7
39 Martins + Andrade 5,4
40 Propag 5,0
41 Rino 4,5
42 Lage&Magy 3,9
43 GrupoNove 3,4

M lAbbud & Associados 3,3
~5 Octopus 3,1

~6 Central Business 2,~
47 [Agil 2,§
48 ~artPet 2,1
49 [Antares 2,1
50 ~ontexto 2J:

[Total 1536,3

Tabela 2 - Maiores Agências -
Fonte: Meio & Mensagem - Junho

2002
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Na ABA, que conta com 280 empresas associadas, foram enviados 280
emails. Houve uma taxa de resposta de 12 % . Infelizmente, também não
tivemos uma taxa de adesão maior por que o mailing não pode ser fornecido.

Para resolver o problema de validação para o grupo em questão, foi
considerado o investimento em mídia como uma forma de avaliar a
representatividade da amostra. Através da Tabela 3 (Suplemento especial
sobre agências e anunciantes da revista Meio & Mensagem de junho de 2002),
verifica-se que os investimentos publicitários feitos pelos anunciantes da
amostra representam 75% dos investimentos em mídia dos maiores
anunciantes. Devido ao aspecto sigiloso que guardam estas empresas em
relação a estes números, informando-os de forma conservadora, pode-se
considerar que o grupo da ABA representa uma parcela significativa dos
anunciantes mais importantes do país. Pode-se dizer que as empresas
respondentes têm uma representatividade importante dentro da associação e
relativamente no mercado brasileiro, guardadas as ressalvas estatísticas de
aleatoriedade.



~anking - Anunciante - R$ milhões
1 tunilever Brasil 126,2
2 IVolskswagem 91,(
3 tEmbratel 88,S

~ lFiat 87,S
15 !General Motors 87,C
6 Casas Bahia 84,1
7 Liderança Capitalização 82,<:
8 Itaú 76,6
9 lPãode Açúcar 76,2
10 Ford 75,t

11 tNestlé 74,2
12 !LopesCons Imóveis 70,t

13 !coca-Cola 69,7
14 ~enault do Brasil 64,2
15 Banco ABN Amro 62,2
16 Prccter &Gamble 61,4
17 [Ielemar 58,0
18 !BancoBradesco 56,C
19 [>M Farmacêutica 54,5
20 IAntarctica 53,~
21 ~oias Marabraz 43,í
22 Sadia 43,1
23 Mclxmalds 42,í
24 Kaiser 37,5
25 Carrefour 37,~
26 Alpargatas 37,1
27 Unibanco 36,4

28 Telesp Celular 35,7
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29 !BrasilTelecom 35,3
30 Plobex Utilidades 35,C
31 Casa e Vídeo 34,t

32 CEALJ 33,S
33 ~byara Planejamento 33,7
34 Brahma 32,~
35 Terra Brasil 32,C
36 Credicard 31,<:
37 tIntelig 31,3
38 !Bcp 28,8
39 Sopave 28,7
~O Peugeot 28,5
~1 tHonda 28,(

~2 Skol 27,3
~3 ~J Insinuante 25,S

~ Coelho da Fonseca 25,8
~5 TAM 24,5
~6 Sonae (BIG) 24,4
~7 AOLBrasil 23,7
~8 Reckitt Benkiser 23,t

~9 Irelesp Part 22,t

50 !BoticaComercial 22,2
rrotal 2448,1

Tabela 3 - Maiores Anunciantes
Fonte: Meio & Mensagem - Junho

2002
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Foram coletados 64 questionários, sendo 30 questionários do grupo da ABA e
34 questionários do grupo de Mídia. Houve um certo equilíbrio no número de
questionários dos dois grupos. Houve também uma certa homogeneidade no
perfil dos respondentes como pode ser verificado nas tabelas a seguir.

Sexo
-

Masculino Feminino

Marketing 23 7

Mídia 18 16

Tabela 4 - Perfil de Sexo do respondentes

Nota-se no grupo de marketing uma predominância de gerentes do sexo
masculino. No grupo de mídia a distribuição é mais equilibrada.

Cargo Marketing Mídia

Diretor 6 6

Gerente 19 21

Outros 7

Tabela 5 - Perfil de Cargo dos respondentes

Os cargos ocupados pelos respondentes estão praticamente no nível superior
das empresas e parecem indicar pessoas envolvidas diretamente na decisão.
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Mesmo os outros, indicados no grupo de respondentes de mídia, são pessoas
ocupando o cargo de coordenador o que, dependendo do tamanho da agência,
indica cargo de gerência.

Escolaridade Marketing % Mídia %

o

1 grau 2 7 1 3

o

2 grau 2 7 1 3

o

3 grau incompleto - O 7 21

o

63 grau completo 20 16 47

Pós graduação 20 67 9 26

Tabela 6 - Perfil de Escolaridade dos Respondentes

Verifica-se que os perfis de nível de educação dos respondentes estão bem
próximos entre os dois grupos. 80 % dos respondentes possuem nível superior
ou maior.

6.2.4· Instrumento de Pesquisa

O instrumento de pesquisa utilizado foi um questionário contendo 68 frases
descritivas de itens de informação. Este modelo seguiu o padrão utilizado pelo
estudo dos professores ABRATT e COW AN (1999).

Ao desenvolver o questionário, de acordo com SPECTOR (1992), é preciso
obedecer aos seguintes passos:

• Definir o construto

• Desenhar a escala

• Teste Piloto

• Administração e análise de itens
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• Validar e normatizar

Um dos pontos importantes do questionário é a definição do construto
(Spector, 1992 p.12). Os construtos elencados nos 68 itens de informação
foram levantados no estudo anterior (Abratt & Cowan, 1999 pAI). Para
confirmação destes construtos, foi feita uma revisão bibliográfica e uma
pesquisa inicial junto a especialistas do setor.

o questionário utiliza escala Likert de 10 pontos com graduação de nada
importante (1) a muito importante (10), a mesma utilizada no estudo anterior.
A escala Likert ou escala aditiva é uma das ferramentas mais importantes
utilizadas nas ciências sociais.

Escala Aditiva

Existem 4 características que definem uma escala aditiva

• Ela deve conter itens múltiplos. Esta característica implica na combinação de
vários itens. Esta característica será importante no procedimento que será adotado
mais adiante no escalonamento multidimensional.

• Ela deve possuir uma medida quantitativa contínua

• Cada item não tem resposta certa

• Cada item é uma afirmação

As escalas aditivas podem ser classficadas em unipolar ou bipolar (Spector,
1992 p.21). Neste caso, foi utilizada a unipolar.

As escalas aditivas também podem ser classificadas em três tipos:
concordância, freqüência e avaliação. (Spector, 1992 p.23). A escala proposta
para este estudo é a de avaliação.

A pesquisa inicial é a própria tradução do teste piloto.

A administração e análise de itens foi realizada e um item importante no
desenho do questionário detectado foi a seqüência das questões (Aaker et al.,
2001 p.332). Neste caso, os itens de informação não foram agrupados dentro
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dos tipos para evitar tendências de resposta, seguindo o mesmo padrão do
questionário do estudo de Abratt.

Para validar e normatizar, dois procedimentos foram feitos.

o primeiro foi o cálculo do coeficiente Alpha. Um aspecto importante de
validação da escala e do processo de medição é o coeficente Alpha.

Coeficiente Alpha

"O coeficiente alpha de Cronbach é uma medida de consistência interna de
uma escala. É uma função direta do número de itens e sua magnitude de
correlação."(Spector, 1992 p.31). O coeficiente alpha é baseado na premissa
que se todos itens se referem a um único construto, então a correlação entre os
itens deve ser alta. Existem críticas a este método de validação, pois existem
casos de medidas de itens pouco correlacionados que apresentam um alto
coeficiente alpha. No entanto, na média, o resultado é satisfatório. O
importante é o pesquisador analisar bem os construtos antes de utilizar esta
medida para a validação. Esta análise dos construtos foi feita através da
pesquisa inicial deste estudo.

Neste estudo foi calculado o coeficiente para todos os itens.· O índice
apontado foi de 0,9472 que representa um número bom, indicando coerência
nos construtos medidos.

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)

Reliability Coefficients

N of Cases = 64,0 N of Items = 68

Alpha = 0,9472
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o segundo foi, antes de aplicar o questionário para os grupos escolhidos, fazer
um pré-teste aplicado previamente para um pequeno grupo de gerentes para
verificar a compreensão das questões e algum outro aspecto técnico não
detectado anteriormente. A compreensão e o fraseado das questões é um ponto
importante na avaliação do questionário (Aaker et aI., 2001 p.326). Estes itens
foram verificados nesta pesquisa inicial.

A seguir, é feita a apresentação dos tipos e itens de informação contidos no
questionário.

Os tipos de informação que foram levantados no questionário são:

6.2.5 Tiposde informação

1. Informação do orçamento

2. Informação de estratégia e planejamento de comunicação

3. Informação do comportamento do consumidor

4. Informação competitiva

5. Informação da campanha criativa

6. Informação histórica

7. Informação do tamanho do mercado

8. Informação de mídia

9. Informação relacionada a objetivos

10. Informação de marca/produto

11. Informação de alcance e freqüência

12. Informação de vendas

13. Informação de público alvo e segmentação

14. Informação de timing (itens relacionados a restrições de tempo)

Os itens de informação considerados são:
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6.2.6 Itens de informação

Tipo Item
8 1 Disponibilidade de opções de veículo de mídia tradicionais e não

tradicionais
8 2 Número de tipos de meios diferentes a serem usados na campanha
8 3 A flexibilidade geográfica do meio
8 4 Flexibilidade de produção de material de cada meio
8 5 Custo de produção de material para os vários tipos de mídia
14 6 Tempo de produção de material para os vários tipos de mídias
7 7 Tamanho do mercado total da categoria de produto
13 8 Informação psicográfica do usuário da categoria de produto ( ex: estilo de

vida, interesses, auto imagem ..)
13 9 Informação demográfica do usuário da categoria de produto
14 10 O ciclo de vida da categoria de produto
6 11 Desenvolvimento histórico das características da categoria de produto
12 12 Padrão de vendas mensais/sazonais da categoria de produto
3 13 Padrões de consumo ou uso da categoria de produto
14 14 Tempo de decisão de compra do consumidor da categoria de produto
3 15 Comportamento de compra do consumidor da categoria de produto

. 9 16 Objetivos de comunicação de marketing do produto ou marca
9 17 Objetivos de marketing do produto ou marca
12 18 Vendas da marca/produto e estratégia de distribuição
13 19 Informação demográfica do público alvo do produto ou marca ( ex.

idade, educação, renda ...)
13 20 Informação psicográfica( ex: estilo de vida, interesses, auto imagem ..) do

público alvo do produto ou marca
6 ·21 Desenvolvimento histórico das características do produto ou marca
12 22 Unique Selling Proposition ( USP ) = (proposta única de venda) do

[produto ou marca
14 23 Ciclo de vida do produto ou marca
13 24 Posição de mercado atual do produto ou marca
7 25 Participação de mercado atual do produto ou marca
12 26 Padrões de venda mensal/sazonal do produto ou marca
12 27 Padrão de vendas geográficas do produto ou marca
3 28 Padrões de consumo ou uso da produto ou marca
10 29 Problemas atuais relacionados ao produto ou marca
14 30 Eventos ou atividades futuras que podem afetar o produto ou marca
2 31 Plano e estratégia de marketing direto do produto ou marca
2 32 Plano e Estratégia de Promoção de Vendas do produto ou marca
2 33 Plano e estratégia de relações públicas e publicidade do produto ou marca
7 34 Projeções de potencial de mercado do produto ou marca
12 35 Análise de venda do cliente do produto ou marca
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12 36 Projeção de vendas do produto ou marca
10 37 O desenho da embalagem da marca
12 38 Histórico de vendas do produto ou marca
4 39 Share of Voice do produto ou marca do concorrente
11 40 Níveis de exposição (reach) alcançados pelo veículo
11 41 Freqüência média atingida pelas programações nos veículos
8 42 Custo por mil do veículo de mídia
13 43 Perfil demográfico da audiência do veículo de mídia
13 44 Perfil psicográfico da audiência do veículo de mídia
8 45 Ambiente editorial do veículo de mídia
8 46 Clutter de Propaganda do meio
8 47 Qualidade de reprodução do material do veículo
8 48 Credibilidade do veículo de mídia
8 49 Função principal do veículo de mídia ( ex. entreter, informar, veicular

anúncios
8 50 Relacionamento entre a audiência e o veículo
8 51 Medidas disponíveis de eficácia de propaganda do meio/veículo de mídia
8 52 Tradição / solidez do meio ou veículo de mídia
4 53 Análise do investimento publicitário da concorrência
4 54 Pontos fortes e fracos na comunicação dos concorrentes
5 55 Estratégia de comunicação dos concorrentes
4 56 A estratégia de marketing direto dos concorrentes
4 57 A estratégia de promoção de vendas dos concorrentes
4 58 Estratégia de publicidade e relações públicas dos concorrentes
1 59 Orçamentos de propaganda e plano de mídias passados da marca/produto
6 60 Histórico da resposta do mercado à propaganda da marca/produto
1 61 Restrições atuais no orçamento de propaganda ou campanha de

comunicação
5 62 Temas de propaganda utilizados no passado pela marca/produto
5 63 A estratégia criativa da campanha
11 64 Alcance e freqüência necessários
11 65 Número de mensagens de venda que se pretende comunicar na campanha
3 66 A reação esperada do consumidor à mensagem da propaganda
5 67 A complexidade da mensagem de propaganda
14 68 Exigências de tempo/ datas para a atual campanha
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7. ANÁLISE DOS DADOS

o estudo vai iniciar sua análise, num primeiro momento, seguindo os mesmos
passos do estudo dos .professores ABRATT e COWAN (1999), identificando
as questões mais importantes nas opiniões dos dois grupos e, em seguida,
verificando se há similaridades nas opiniões. Após, o estudo vai fazer uma
análise crítica do questionário à luz do processo de decisão, utilizando análise
fatorial para redução dos itens e tipos. Em seguida, vai ser feita uma análise
de c1uster e uma análise de escalonamento multi dimensional para tentar
identificar prováveis perfis de grupo de decisores baseados nos itens
considerados importantes por eles.

7.1.1 Análise da Importância

Dividiu-se a análise de importância em três blocos: as 10 mais importantes, as
10 menos importantes e o bloco intermediário. (Apêndice 3)

o estudo tem limitações, pois se trata de uma amostra, o que apenas permite
levantar algumas hipóteses.

No grupo de marketing, as informações mais importantes foram os objetivos
de comunicação de marketing e objetivos de marketing; itens 16 e 17,
pertencentes ao mesmo tipo de informação: objetivos.

A seguir, vieram os itens 40 e 64 ligados a objetivos de alcance e freqüência
esperados e do veículo. Em seguida, veio o item 13 ligado a padrão de uso do
consumidor. Depois, vieram informações psicográficas e demográficas do
público alvo, intercaladas pelo item 63, que é a estratégia criativa da
campanha, passando por perfil demográfico do público alvo, terminando no
item de reação esperada do consumidor.

A informação menos importante para o grupo de marketing foi a 11, que é o
desenvolvimento histórico do produto. Depois, da menos importante para a
mais importante, vieram informações ligadas ao número de tipos diferentes de
meios a serem usados na campanha, estratégia de marketing direto e de
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relações públicas dos concorrentes, flexibilidade de produção de material de
cada meio. Em seguida, itens de timing como eventos futuros que podem
afetar a marca, tempo de produção de material de mídia e ciclo de vida do
produto. Em seguida, vieram características da embalagem, temas passados de
propaganda do produto e desenvolvimento histórico das características do
produto.

Podem-se levantar hipóteses, guardadas as limitações da amostra, que outras
estratégias de comunicação, como relações públicas e marketing direto, têm
pouca importância na seleção de mídia. Uma outra hipótese que poderia ser
levantada é que a história, ou seja, o passado dos temas de propaganda e
mesmo do produto, assim como eventos futuros e características presentes,
como embalagem, não estariam muito ligados à decisão de mídia.

No bloco intermediário, pode-se dizer que informações ligadas à segmentação
e comportamento do consumidor estariam no nível superior de importância.
No nível inferior estariam informações ligadas à concorrência.

As informações referentes à mídia, vendas, tamanho do mercado e estratégia
de comunicação estariam diluídas por todo o bloco.

No grupo de mídia, a informação que ocupa a primeira posição é a 16, ou
seja, .os gerentes de mídia consideram os objetivos de comunicação de
marketing da marca ou produto como o tipo de informação mais importante
para decidir mídia.

As informações seguintes dizem respeito a alcance, freqüência, ou seja,
informações ligadas aos objetivos de mídia.

Em quinto, sétimo e nono lugar, aparecem as informações ligadas a
marketing, que são os objetivos de marketing do produto, seu público alvo e
segmentação (informações psicográficas do consumidor), porém intercaladas
com informações relativas à mídia que são: credibilidade do veículo e
estratégia criativa da campanha.
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A informação menos importante foi a 37, que é o desenho de embalagem do
produto. Depois, da menos importante para a mais importante, vieram
informações ligadas ao histórico da categoria e do próprio produto. Em
seguida, vieram informações ligadas à flexibilidade de produção da mídia,
atividades de publicidade e relações públicas, número de tipos de mídia e
temas passados de propaganda.

Guardadas as limitações da amostra, podem-se levantar hipóteses que a
história, ou seja, o passado dos temas e o desenho da embalagem do produto
têm pouca importância na seleção de mídia. Um outro comentário que pode
ser feito é que as outras ferramentas de comunicação, principalmente relações
públicas e publicidade, não estariam muito ligadas à decisão de mídia.

No bloco intermediário, pode-se dizer que informações sobre vendas,
segmentação, tamanho do mercado e comportamento do consumidor estariam
no nível superior de importância.

No nível inferior estariam informações ligadas às restrições de tempo.

As informações referentes à mídia, vendas e concorrência estariam diluídas
por todo o bloco.

Análise comparativa

Uma primeira análise deste estudo é a comparação dos itens deste grupo de
executivos com o grupo de executivos do estudo de ABRATT (1999). O
primeiro item de importância foi o mesmo, no caso, objetivos de comunicação
de marketing. Porém, a partir do segundo item verificam-se diferenças.
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Item Este Abratt
estudo

Rank Mídia Marketing Mídia Marketing

lo. 16 16 16 16

20. 40 17 61 61

30. 64 40 19 19
40. 41 ti~ 43 43

.:~':,.:

50. :,~ 'IB 9 17
",':" -'.-

60. 48 20 64 44

70. 19 9 40 20

80. 61 (j,~ 41 9

90. ~ 43 63 48

100. 63 6p 44 26

Figura 8 Classificação dos itens de informação

No Brasil, os gerentes de mídia levaram em consideração diferentemente os
itens 17, 48 e 8, que são: objetivos de marketing do produto ou marca,
credibilidade da mídia e segmentação psicográfica do usuário.

Os gerentes de marketing levaram em consideração os itens 13, 40, 63, 64 e
66 que são: padrão de consumo da categoria de produto, níveis de exposição
do veículo, estratégia criativa da campanha, alcance e freqüência necessárias e
reação esperada do consumidor à mensagem da campanha.

Por estes itens diferentes, podem-se levantar algumas hipóteses. A
preocupação dos gerentes de marketing brasileiros com aspectos de mídia e os
gerentes de mídia brasileiros preocupados com aspectos de marketing, podem
sinalizar que talvez haja uma integração maior entre mídia e marketing em
função de posições de mídia e marketing nas empresas e agências serem
ocupados alternadamente pelas mesmas pessoas em alguns casos. O controle
do mercado de TV no Brasil ser exercido por poucas emissoras, pode levar os
os gerentes de mídia a se preocuparem com os objetivos de alcance e
freqüência e com a campanha criativa e reação esperada do consumidor.
Analisando atentamente as respostas, questionou-se se os fatores apontados no
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estudo anterior realmente representam os tipos de informações importantes
considerados pelos gerentes de mídia e de marketing.

No apêndice 3, todos os itens de informação são apresentados segundo
classificação apontada pelos dois grupos assim como suas médias e desvios
padrão.

Em seguida no apêndice 4, o estudo faz também uma análise comparativa dos
testes t e f e constata-se várias diferenças. Ao utilizar o critério do estudo de
Abratt que classificou os itens segundo nível de significância 10 %, constatou-
se neste estudo que muitos itens foram considerados como sendo diferentes e
alguns semelhantes.

Com estas duas medidas, o estudo passa a considerar uma abordagem crítica
sobre o modelo adotado por ABRATT (1999). Logicamente, é de se esperar
que haja diferenças, por se tratar de amostras de conjuntos diferentes. No
entanto, deveriam haver tendências semelhantes.

A partir deste momento, o estudo fará uma análise crítica, iniciando sobre os
tipos ou fatores que comporiam os itens de informação.

7.2. Análise dos tipos de informação

Para esta análise, vai-se utilizar análise fatorial como ferramental estatístico
para extrair os tipos de informação.

7.2.1.1 Análise Fatorial

Análise Fatorial é um nome genérico dado a uma classe de método estatístico
multivariado cujo objetivo é definir a estrutura que está por trás de uma matriz
de dados (Hair, Anderson, Tatham, & Black, 1995 p.366). Basicamente, a
análise fatorial verifica o interelacionamento (correlações) entre um grande
número de variáveis, definindo um conjunto comum de dimensões chamados
fatores. Com isso, pode se somar e reduzir o número de variáveis. O objetivo
não é maximizar o valor de previsão destas variáveis, mas aumentar a
capacidade de explicação do conjunto de variáveis.
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A análise fatorial se desdobra em 4 estágios:

o primeiro estágio consiste em identificar a estrutura de relacionamento entre
as variáveis, análise tipo R, ou respondentes, análise tipo Q (Hair et al., 1995
p.367). Nesta primeira etapa, analisar-se-ão as variáveis e, portanto, a análise
será do tipo R.

o segundo estágio consiste na identificação das variáveis, como elas são
medidas e qual é o tamanho ideal da amostra. As variáveis são itens de
informação e os fatores são os tipos de informação, conforme mencionado
anteriormente no desenho do questionário. A medição foi feita com escala
Likert, conforme já dito anteriormente. O tamanho ideal de amostra conforme
menciona HAIR (1995), deveria ser maior do que 50. O estudo contém 64
observações, portanto acima do número mínimo desejado.

o terceiro estágio está mais ligado a premissas conceituais do que
estatísticas. É preciso identificar claramente os fatores que compõem a matriz
de dados. No estudo em questão, os tipos de informações que estariam
contidos nos itens. Do lado estatístico, é preciso que haja um número de
correlações que seja maior do que 0.30 (Hair et al., 1995 p.374). Isto foi
verificado através da matriz de correlações dos itens.

o quarto estágio é a extração propriamente dita dos fatores. Para selecionar os
fatores, podem ser utilizados dois métodos: análise do fator comum ou análise
de componente. Para isto, a compreensão dos tipos de variância é necessária.
Existem três tipos: comum, específica e erro. A variância comum é aquela
compartilhada com todas as variáveis em análise. A variância específica é
aquela respectiva a apenas uma variável. O erro é a variância decorrente do
processo de amostragem ou de medida (Hair et al., 1995 p.375). O método do
fator comum geralmente é usado quando não se tem idéia do número de
fatores que estão contidos no conjunto de dados. Por outro lado, o método da
análise do componente é utilizado quando já se tem uma idéia do número de
fatores latentes que existem no conjunto de dados. Neste caso, o pesquisador
deve analisar a variância total e tentar extrair fatores que tenham pequenas
proporções de variância específica e de erro. Neste estudo, será utilizado a
análise de componente.
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Critérios para extração de fatores

Como extrair o número de fatores? Que critério utilizar? Existem alguns
métodos de quando parar de extrair fatores.

o primeiro método é o critério de raiz latente. É o método mais comum e se
resume em considerar significantes somente os valores com Eigenvalues
maiores do que 1.

"O Eigenvalue representa a quantidade de variância nas variáveis origmais
que está associada a um fator. Em outras palavras, a soma dos quadrados das
cargas fatoriais de cada variável para cada fator representa o eigenvalue, ou
variância total explicada por esse fator" (Aaker et al., 2001 p.578).

O método a priori é o critério mais simples em que o analista já sabe quantos
fatores extrair. O analista simplesmente instrui o computador estabelecendo o
número de fatores a ser extraído.

Análise fatorial para identificação de fatores

Primeiramente, vai ser utilizado o método de raiz latente para identificar o
número de fatores latentes. Um ponto importante a esclarecer é que os fatores
serão escolhidos baseados em escores. O escore é uma equação de regressão
linear que o software desenvolve a partir da combinação das variáveis, que
neste caso são os itens de informação.

Nesta primeira utilização sem rotação, a saída do SPSS indicou a existência
de 16 fatores com explicação de 84 %. Num segundo passo, foi feita uma
nova análise desta vez com rotação (Apêndice 6). Verifica-se que apesar da
rotação, o resultado não se alterou. Consideraram-se os fatores que tivessem
um escore maior que 0,50; os itens se concentraram em apenas 8 fatores. Na
realidade, isto seria provável já que o número de variáveis é maior que 50 e há
a tendência de se extrair um número maior de fatores do que o número mais
adequado (Hair et al., 1995 p.377). A rotação é um recurso do software de
rodar os eixos dos fatores, com o objetivo de achar a melhor posição,
procurando distribuir melhor, os componentes entre os fatores.
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Em seguida, foi utilizado o método a priori, justamente para tentar identificar
os 14 tipos de informação apontados no estudo anterior. Foram também
utilizadas as análises sem e com rotação para identificar diferenças e procurar
distribuir melhor os fatores.

A saída da análise fatorial determinada com os 14 fatores teve uma explicação
segundo a análise de variância de 81 %. No entanto na análise de explicação
dos fatores, tomando tomo base os escores maior que 0.50, considerados por
HAIR (1995) como de significância, os itens novamente se concentraram em 8
fatores. (Apêndice 10)

Nestas tentativas, verificou-se que para a pesquisa em questão, além de ser um
conjunto grande, não havia uma explicação razoável para os fatores
resultantes.

Passou-se então a uma análise integrada entre o primeiro achado que eram as
questões mais importantes e a análise fatorial. Decidiu-se, a partir dos 10 itens
mais importantes para os dois grupos, num total de 15 itens de informação,
extrair um número de tipos de informação.

Foram escolhidos então:

Tipo Item
13 8 Informação psicográfica do usuário da categoria de produto ( ex: estilo de

vida, interesses, auto imagem ..)
13 9 Informação demográfica do usuário da categoria de produto
3 13 Padrões de consumo ou uso da categoria de produto
9 16 Objetivos de comunicação de marketinz do produto ou marca
9 17 Objetivos de marketing do produto ou marca
13 19 Informação demográfica do público alvo do produto ou marca ( ex.

idade, educação, renda ...)
13 20 Informação psicográfica( ex: estilo de vida, interesses, auto imagem ..) do

público alvo do produto ou marca
11 40 Níveis de exposição ( reach ) alcançados pelo veículo
11 41 Freqüência média atingida pelas programações nos veículos
13 43 Perfil demográfico da audiência do veículo de mídia
8 48 Credibilidade do veículo de mídia
1 61 Restrições atuais no orçamento de propaganda ou campanha de

comunicação
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5 63 A estratégia criativa da campanha.
11 64 Alcance e freqüência necessárias.
3 66 A reação esperada do consumidor à mensagem da propaganda

Antes de determinar os subgrupos para análise, foi feita uma análise de
validação para os 15 itens de informação através do coeficiente Alpha.

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)

Reliability Coefficients

N of Cases = 64,0 N of Items = 15

Alpha = 0,8083

Utilizou-se o software SPSS para o cálculo do coeficiente alpha. A saída do
software acusou um alpha de Cronbach de 0,8083, indicando um bom nível de
validação.

A seguir, através da utilização da análise fatorial pelo critério de raiz latente,
obteve-se a saída conforme Tabela 7 . Identificaram-se os índices dos fatores
maiores de 0,50 de significância que apontaram 5 tipos de informações.
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1 2 3 4 5
F13Q8 0,53 0,59 0,17 0,19 0,20
F13Q9 0,23 0,70 -0,02 0,06 0,12
F3Q13 -0,08 0,77 0,31 0,07 -0,22
F9Q16 0,03 0,16 0,86 0,07 0,29
F9Q17 0,20 0,23 0,79 0,17 -0,20
F13Q19 0,14 0,23 0,04 -0,16 o,~p
F13Q20 0,33 0,56 0,33 0,14 0,13
F11Q40 0,53 0,25 0,26 0,39 -0,19
FllQ41 0,71 0,41 0,27 0,21 0,10
F13Q43 0,70 0,22 -0,25 -0,12 0,27
F8Q48 0,05 -0,13 0,04 0,14 O,~~
F1Q61 0,75 0,12 0,05 -0,19 0,02
F5Q63 0,09 -0,02 0,03 0,85 -0,01
F11Q64 0,71 -0,31 0,31 0,34 0,05
F3Q66 -0,10 0,33 0,20 0,72 0,02

Tabela 7 - Análise fatorial - 15 itens de informação

Ao fazer a análise dos tipos de informação identificados pela análise fatorial,
foram indicados tipos bem definidos para decisão de mídia. Nota-se que
apenas o tipo 3 concentra os itens no mesmo tipo apontado por ABRATT
(1999).

Tipo 1

11 40 Níveis de exposição (reach ) alcançados pelo veículo
11 41 Freqüência média atingida pelas programações nos veículos
13 43 Perfil demográfico da audiência do veículo de mídia

1 61 Restrições atuais no orçamento de propaganda ou campanha de
comunicação

11 64 Alcance e freqüência necessários

Este tipo é caracterizado por itens relacionados a objetivos e limitações
específicos de mídia. Este padrão é bem similar ao apontado por DYER
(1992) que descreve aspectos específicos de midia para se decidir mídia.
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Tipo 2

13 8 Informação psicográfica do usuário da categoria de produto ( ex: estilo de
vida, interesses, auto imagem ..)

13 9 Informação demográfica do usuário da categoria de produto
3 13 Padrões de consumo ou uso da categoria de produto

13 20 Informação psicográfica( ex: estilo de vida, interesses, auto imagem ..) do
público alvo do produto ou marca

o tipo 2 está ligado fortemente aos objetivos de marketing. A caracterização
clara do consumidor, a segmentação, o padrão de consumo são itens
importantes na estratégia de marketing do produto.

Tipo 3

9 16 Objetivos de comunicação de marketing do produto ou marca
9 17 Objetivos de marketing do produto ou marca

o tipo 3 é claramente o ligado aos objetivos. Quais são os objetivos de
marketing e os objetivos de comunicação. Estes são os tipos de informação
básicos que estão por trás da decisão de mídia.

Tipo 4

3 661A reação esperada do consumidor à mensagem da propaganda
5 631A estratégia criativa da campanha

O Tipo 4 está intimamente ligado à estratégia criativa da campanha. Qual a
mensagem que será veiculada e qual a reação esperada do consumidor a esta
mensagem é o ponto forte deste tipo de informação. Está fortemente ligado à
parte criativa da comunicação.
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Tipo 5

13 19 Informação demográfica do público alvo do produto ou marca ( ex.
idade, educação, renda ...)

8 48 Credibilidade do veículo de mídia

o tipo 5 que concentra sua preocupação' com o público alvo e a credibilidade
da mídia, está condicionado à peculiaridade do mercado brasileiro. Como
existe uma certa concentração dos veículos, veja o exemplo da Rede Globo,
com audiência maior do que 50%, em alguns horários, e a revista Veja,
praticamente dominando o mercado de mídia impressa, assim como os jornais, .
percebe-se uma preocupação dos decisores com a credibilidade da mídia. Veja
o exemplo da propaganda veiculada pelo jornal O Estado de São Paulo onde a
credibilidade é ressaltada como um fator determinante na escolha da mídia
pelos consumidor de jornal.

Após a identificação dos tipos de informações que levam à decisão de mídia,
procurou-se identificar, através dos escores de cada respondente, grupos
distintos que levam em consideração tipos diferentes de informação para
decisão de mídia. Para esta identificação, vai ser utilizada a ferramenta
estatística de análise de c1uster.

7.3. Análise dos tipos de decisores

7.3.1.1 Análise de Cluster

A análise de c1uster é o nome de um grupo de técnicas multivariadas cujo
principal propósito é agrupar objetos baseado nas características que eles
possuem.(Hair et al., 1995 p.423). Os c1usters resultantes destas técnicas
possuem homogeneidade intra-grupos e heterogeneidade entre grupos. As
técnicas são desenvolvidas através de algoritmos de agrupamentos, que não
são o objetivo deste estudo, e, portanto, não serão abordadas.

Os passos para uma análise de c1uster se desdobram da seguinte forma'.
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1. Seleção das variáveis que serão os parâmetros para a formação dos
grupos. No presente caso, os tipos de informação identificados na análise
fatorial serão as variáveis utilizadas. Utilizou-se os escores dos 5 fatores
identificados anteriormente associados aos decisores.

2. Análise das variáveis. Elas devem ser padronizadas ou não. Neste caso,
elas serão padronizadas. A padronização é utilizada para que nenhuma das
observações tenha peso maior do que as demais. Os escores neste caso já são
padronizados.

3. As variáveis são métricas ou não e que tipo de medida vai ser utilizada.
Neste caso, como as variáveis são métricas, será utilizado padrão de
proximidade com distância euclideana.

4. Em seguida, será feito um agrupamento hierárquico e depois o
agrupamento não-hierárquico.

5. Os escores dos fatores foram computados e serviram de base para a
identificação de clusters entre os 64 respondentes. Foi utilizado um
procedimento similar no estudo de FURSE (1984).

Primeiro, foi utilizado o método de agrupamento hierárquico (Apêndice 13),
que apontou na distância mais longa 6 grupos, sendo que dois grupos
constituídos de um só elemento.

Num segundo procedimento, foi utilizado o método K - Means. Foi rodado o
programa para identificar 4, 5 e 6 grupos (Apêndices 14 e 15). A saída de 5
grupos foi a mais homogênea e foi possível identificar características
diferenciadas nos cinco grupos de decisores.
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51
1,18Factor score 1 for analysis 1

Factor score 2 for analysis 1
Factor score 3 for analysis 1
Factor score 4 for analysis 1
Factor score 5 for analysis 1

-0,12
-0,22

Tabela 8 - Fatores dos 5 grupos de decisores

De acordo com os itens da Tabela 8 , buscou-se a identificação dos
respondentes segundo a área de atuação, no caso, mídia ou marketing e os
respectivos escores. (Apêndice16)

o Cluster 1 é composto somente por executivos de marketing. Para decidir
mídia este grupo tem como informações importantes: os objetivos de
comunicação e de marketing, assim como a informação demográfica do
público alvo e a credibilidade do veículo. Podem-se considerar como
membros deste grupo aqueles gerentes que se utilizam da mídia que tem
credibilidade, provavelmente a impressa, e se preocupam como atingir os
objetivos da empresa, da mídia, com ênfase no público alvo.

o Cluster 2 é composto por executivos de marketing e mídia, porém mais de
80% do pessoal é de mídia. Neste grupo não houve nenhuma ênfase mais forte
nos fatores. Se considerarmos o índice acima de 0,40 como importante, poder-
se-ia dizer que este grupo de executivos considera todos os fatores de mídia
como alcance, freqüência, orçamento, audiência assim como público alvo e
credibilidade do veículo como importantes na decisão de mídia.

o Cluster 3 é composto apenas por gerentes de marketing que colocam ênfase
no fator 1 que compõem os seguintes itens de informação: níveis de
exposição, freqüência média nos veículos, perfil demográfico da audiência,
restrições no orçamento e alcance, e freqüência necessárias. Poder-se ia dizer
que é um grupo de gerentes de marketing com foco em mídia. Acredita-se que
sejam gerentes que já desempenharam' papel de mídia nas agências e que pelo
seu expertise passou a trabalhar nas empresas.
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Existe também a possibilidade de que sejam executivos especializados em
mídia dentro das empresas. Isto é comum em empresas grandes onde o volume
de mídia é tão significativo que contratam executivos apenas para
desempenhar esta função.

o Cluster de número 4 é constituído por gerentes de mídia e de marketing,
com concentração nos executivos de marketing; somente dois executivos da
área de mídia, que têm como informação importante para decidir mídia a
estratégia criativa da campanha e a reação esperada do consumidor à
mensagem da propaganda. Interessante notar que são itens de informação
característicos de pessoal de agência e, principalmente, de criação. Várias
hipóteses poderiam ser levantadas. O tipo de empresa e os produtos que ela
fabrica dependem muito de mídia, principalmente da mensagem por ela
veiculada. Os gerentes de marketing seriam executivos de agência que foram
trabalhar nas empresas em função da importância da estratégia criativa ?

O Cluster de número 5 é aquele que possui o maior equilíbrio entre os
participantes. Existe o mesmo número de executivos de mídia e de marketing.
Este grupo tem como ênfase o fator 2, ligado especificamente a marketing, ou
seja, itens de informação como segmentação psicográfica da categoria de
produto, informação demográfica do usuário da categoria do produto, padrões
de consumo ou uso da categoria de produto e informação psicográfica do
público alvo do produto ou marca. Nota-se neste grupo uma forte tendência na
identificação do público alvo. Do lado dos executivos de marketing, poderia
ser dito que, no setor onde atuam, a identificação do público alvo é vital. No
caso de gerentes de mídia, poderia ser dito que seriam gerentes de mídia com
forte influência de marketing, ou, como num grupo acima mencionado,
gerentes de mídia que foram contratados por terem um conhecimento maior
do mercado do produto dos clientes da agência.

A seguir, vai ser feito um estudo que identifique os grupos de decisores de
mídia, com um rigor menor em relação à definição dos grupos, procurando
identificar vetores de tipos de informação que parecem influenciar os
decisores. Para este fim, vai ser utilizado o escalonamento multidimensional.
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Para este estudo, vai ser feito um procedimento de recuo nos dados. A partir
da escolha destes 5 tipos de informação, identificados na análise fatorial
realizada anteriormente, vão ser somadas as notas atribuídas aos itens de
informação compostos em cada tipo de informação (Apêndice 17). Esta é uma
técnica derivada da escala aditiva, já mencionada no tópico instrumento de
pesquisa.

Cada fator ou tipo de informação, terá um valor para cada respondente. Para a
construção do gráfico, padronizaram-se os dados e rodou-se o aplicativo de
análise fatorial para extração de 2 fatores a partir dos 5 tipos de informação.

A padronização utilizada foi a Z, que calcula a média e divide pelo desvio
padrão. A padronização é utilizada para que se possa equilibrar os pesos dos
fatores igualmente (Apêndice 18).

Após este procedimento, foi utilizada a análise de escalonamento
multidimensional para definir o perfil dos grupos.

7.3.1.2 Análise de Escalonamento Multidimensional

Escalonamento Multidimensional é uma série de técnicas que ajudam o
analista a identificar dimensões chave que estão por trás das avaliações dos
respondentes sobre determinados objetos. (Furse et aI., 1984 p.485).

A análise pode envolver dados baseados em atributos ou não. No caso de
dados baseados em atributos, várias técnicas podem ser utilizadas, como
análise fatorial, discriminante, de correspondência e escalonamento
multidimensional. No caso de dados não baseados em atributos, a análise pode
ser feita por similaridade ou preferência (Aaker et al., 2001 p.603). No caso
deste estudo, vai ser verificado o que está por trás da avaliação dos fatores e
como cada respondente é classificado, segundo sua opinião em relação aos 5
fatores identificados na análise fatorial. Neste caso, portanto, a análise será
feita por similaridade.

Comparando o Escalonamento Multidimensional com outros tipos de técnicas
de interdependência, a fim de justificar a sua utilização, tem-se que a análise
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fatorial agrupa as variáveis em fatores. Por outro lado, a análise de c1uster
agrupa as variáveis mais correlacionadas entre si. O escalonamento
multidimensional difere destas duas técnicas em dois aspectos:

1.. Cada respondente faz avaliação de todos os objetos e uma solução é
obtida. A estrutura definida é um mapa perceptual dos indivíduos e não
dos objetos. No caso deste estudo serão formados grupos de
respondentes com opiniões alinhadas sobre os mesmos fatores.

2. O escalonamento multidimensional, diferentemente das outras técnicas
multivariadas, não usa o fator, mas as variáveis que compõem o fator
são inferidas a partir da medida global de similaridade entre as
variáveis (Hair et al., 1995 p.491).

O primeiro passo para a utilização do escalonamento multi dimensional é a
escolha dos objetivos do estudo. Ele pode fornecer dimensões não
reconhecidas que afetam o comportamento ou um meio de obter avaliações
comparativas de objetos (Hair et al., 1995 p.492). 'Resultante da análise
fatorial feita anteriormente, vão se identificar os respondentes que serão
distribuídos entre os cinco fatores ou tipos de informação.

O segundo passo é o desenho da pesquisa. Pode ser utilizada a abordagem de
composição ou decomposição de fatores. Como vai se partir da análise
fatorial, que identificou os 5 fatores importantes na decisão de mídia, a
abordagem utilizada foi a de composição.

O terceiro passo envolve as premissas do escalonamento multidimensional. A
primeira premissa é que não deve haver estímulo para a escolha de uma
dimensão. Este item foi atendido na medida em que o questionário procurou
não agrupar todas as questões dentro do mesmo tipo, com exceção das
questões dos objetivos. A segunda premissa é que não deve haver influência
de grupo. Este item foi atendido na medida em que os questionários foram
enviados e respondidos individualmente, sem qualquer atividade de grupo
envolvido. O julgamento da importância pode não ser estável no tempo. Esta
seria a limitação no caso da utilização desta técnica. Portanto, deve ser
apontada na análise final dos grupos de perfis.
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o quarto passo é a aplicação do software e sua avaliação. Este passo inicia-se
posicionando os fatores ou tipos de informação que melhor refletem a
similaridade de avaliações feitas pelos respondentes. Em seguida, vai se
ajustando o mapa perceptual.

o quinto passo consiste na interpretação do mapa, identificando as dimensões
ou vetores dos tipos de informações.

Para se estruturar graficamente a posição dos respondentes em relação às 5
dimensões ou fatores foi utilizado o seguinte artifício. Primeiro, determinou-
se duas primeiras dimensões decorrentes dos 5 fatores. Em seguida, apurou-se
os escores dos respondentes nestas duas dimensões num gráfico onde os eixos
do gráfico são os mesmos eixos do plano das duas dimensões. Em seguida,
através dos escores das 5 dimensões foram traçados os vetores de cada
dimensão.

Escalonarrento M.J~idirrensional

o o o o o o F1
o o F2o

o o o F3o o F4o
O o o o o F5o o o o rnda
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o
o o o

-2
o

o o o

-3 -2 -1 O

C3

Figura 9 Mapa de Escalonamento Multidimensional dos Grupos
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Apesar de partir das mesmas premissas e, portanto ser redundante no valor da"
informação, este tipo de análise é mais rico visualmente, pois permite
localizar os grupos e, ao mesmo tempo os fatores que estão por trás de seus
perfis. A interpretação das dimensões pode ser difícil, (Aaker et al., 2001
p.613) pelo desdobramento dos itens e mesmo na correlação que possa ter um
item com itens de outra dimensão. Mas uma análise preliminar pode ser feita.

Dimensão 1

Esta dimensão aponta para itens relacionados a objetivos e limitações
específicos de mídia.Verifica-se que, diferentemente da análise de c1uster, os
gerentes de mídia e de marketing compõem este grupo.

Dimensão 2

A dimensão 2 está ligada a informações sobre o consumidor, principalmente
no aspecto da segmentação. Este item, apesar de ser voltado a questões de
marketing, compõe alguns executivos de mídia neste vetor.

Dimensão 3

A dimensão 3 é claramente ligada aos objetivos. Quais são os objetivos de
marketing e os objetivos de comunicação. Estes são os tipos de informação
básicos que estão por trás da decisão de mídia. Aqui também percebe-se a
composição de executivos de marketing e de mídia compartilhando esta
mesma dimensão. Esta talvez seja a dimensão que mais provavelmente estaria
sendo compartilhada entre os dois grupos, visto que são os pontos mais
importantes apontados pela pesquisa pelos dois grupos.

Dimensão 4

A dimensão 4 está ligada a estratégia criativa da comunicação. A mensagem e
a reação esperada do consumidor são partes criativas da comunicação. Outra
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vez verifica-se que é uma dimensão compartilhada pelos grupos de marketing
e mídia.

Dimensão 5

A dimensão 5, ligada ao aspecto da credibilidade do veículo e público alvo,
parece indicar um índice peculiar do mercado brasileiro e conforme
mencionado acima, também é composta de executivos dos dois grupos.

Ao analisar o gráfico, de maneira geral, o que parece indicar é que as
atividades de marketing e de mídia não caracterizam uma dimensão específica
em função da ocupação do executivo. Isto poderia indicar que a posição do
executivo, se do lado da agência ou se do lado da empresa, não parece um
determinante no tipo de informação escolher para decidir mídia. Uma outra
observação que poderia ser feita neste gráfico é que parece existir um grupo
significativo de marketing que pensa contrariamente às dimensões apontadas.

Um estudo mais profundo deveria ser feito para identificar quais são
realmente os fatores determinantes para a consideração da informação. Esta
talvez seja uma crítica ao estudo anterior de Abratt, pois este considera esta
posição como importante inclusive numa tentativa de colocar como prioritária
a comunicação integrada de marketing. Parece que somente a integração das
ferramentas não é um item que compõe uma unanimidade de estratégia na área
de comunicação de marketing.

No entanto, estas suposições, deveriam ser pesquisadas mais profundamente
num estudo futuro. Além disso.: existem limitações da ferramenta de
escalonamento multidimensional que valem a pena serem citadas:

Quando são necessárias mais que duas dimensões, a utilidade da ferramenta
diminui.Percebe-se que fica difícil a visualização porque, para a análise das 5
dimensões, foi feita num plano em dois eixos.

o mapa de percepção não se mostra muito confiável em relação a outros
métodos, por isso faz-se necessário complementar sua análise com outros
métodos.



90

o mapa é instantâneo no tempo, ou seja, neste momento, o perfil dos
respondentes estão naquela posição. No entanto, ninguém nos garante que o
perfil fique ali sempre. Ele pode mudar.

7.4. Considerações finais

Nesta análise dos dados, primeiramente, procurou-se comparar os resultados
da pesquisa realizada pelos professores ABRATT e COW AN (1999) com a
pesquisa realizada por este estudo. Para isso, foram apontadas as principais
diferenças primeiro no grau de importância, depois de pesos diferentes através
de testes t e f, procurando identificar as possíveis razões porque elas
ocorreram.

Depois desta análise crítica, passou-se a propor um estudo considerando
menos variáveis, já que pela análise do processo de decisão verificou-se que
há uma limitação das informações levadas em consideração para se decidir

mídia.

Em seguida, foi utilizado análise fatorial para redução do número de tipos de
informação. Foram identificados 5 tipos de informações com características
direcionadas a alguns tipos conforme detalhadas na análise. Os tipos
receberam a seguinte nomenclatura em função da maior afinidade temática:
objetivos de mídia, objetivos de marketing, objetivos de comunicação,
estratégia criativa e credibilidade do veículo.

Depois, numa tentativa de formar grupos de decisores de acordo com a
organização a que pertence, se em empresa ou agência, foram utilizados
análise de cluster e escalonamento multidimensional.

Na análise do grupo de decisores, não foram detectadas nenhuma relação entre
as organizações que representam e os tipos de informações que requerem para
decidir mídia.



91

Terceira Parte

8. CONCLUSÕES, CONTRIBUIÇÕES, LIMITAÇÕES E SUGESTÕES PARA PESQUISAS
FuTuRAs

8.1. Conclusões

Ao analisar o processo de decisão de mídia e o contexto envolvido, verifica-se
que o mesmo é bastante complexo e é difícil criar um modelo teórico de
explicação que satisfaça todo o processo de seleção de mídia. Primeiro,
porque pessoas são envolvidas no processo de decisão e dificilmente a decisão
depende de apenas uma delas.

A mídia tem ganho importância nas agências pois é onde se concentra a maior
parte dos investimentos em Marketing (P&M, 2001 p.4). Cada vez mais
softwares como o "Media in Mind" são desenvolvidos para aferir a relação do
consumidor com a mídia não só de quantidade como de qualidade. Neste
processo, as informações para alimentar estes modelos cada vez mais
extrapolam a esfera da mídia, pois os clientes procuram por tendências.

Verifica-se uma tendência ao contexto de comunicação integrada de
marketing, mas percebe-se que esta não se aplica em todos os casos, pois os
mercados são diferentes e o simples alinhamento das ferramentas pode não ser
a melhor solução de comunicação de marketing. Percebe-se que as decisões de
mídia, que são apenas uma parte das decisões de comunicação, podem ser tão
complexas e, ao mesmo tempo, levar em consideração variáveis tão
abrangentes que podem mudar de um mercado para outro.

Tendo isto em vista, este trabalho propôs-se a pesquisar as opiniões, de
executivos das empresas e das agências de propaganda, relacionadas ao tipo
de informação que são levadas em consideração no processo de decisão de
midia. Este estudo procura investigar possíveis combinações de informações,
levando a uma restrição deste número em razão de fatores ambientais e das
características dos decisores.
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Neste sentido, 680 questionários foram enviados para os executivos destas
empresas, resultando em 64 respostas válidas. A taxa de retôrno de respostas
foi de 9,4 %.

Baseado na análise dos resultados da pesquisa, apresentada no capítulo 7,
segue-se um resumo dos principais comentários extraídos:

Classificação dos itens de informação quanto à importância

Verificou-se que existe uma diferença entre os gerentes de marketing e de
mídia quanto à classificação dos itens. Isto foi evidenciado pelos testes t e f e
a comparação entre médias e desvio padrão das 68 questões. No entanto, não
houve um alinhamento com o estudo feito por Abratt. A questão que se
levanta em função desta diferença é se realmente pode se dizer que existe uma
diferença entre os decisores em função da posição que estes ocupam na
organização.

Combinação de outras ferramentas de comunicação com mídia.

Esta é uma questão ligada à comunicação integrada de marketing e acredita-se
não ser a questão prioritária. Existem autores que propõem esta como sendo
uma estratégia eficaz. No entanto, a pesquisa de campo não mostrou ser um
aspec,to importante na decisão de mídia. Verificou-se pelo grau de importância
baixo dado a estas ferramentas na seleção de mídia.

Pesos diferentes ao mesmo tipo de informação

Este foi um aspecto interessante da pesquisa, e realmente mesmo
considerando os itens ordinalmente como de mesma importância, os pesos
dados a estes mesmos itens eram diferentes. Este resultado pode ser percebido
pela média dada aos itens de informação considerados no mesmo nível de
importância.

Objetivos de comunicação versus objetivos de marketing



93

Também não foi percebido um alinhamento percebido dos objetivos de
comunicação com os de marketing, tanto na pesquisa inicial quanto na
principal. Idealmente os objetivos de marketing deveriam preceder aos
objetivos de comunicação. O que ocorre é que os objetivos de marketing
estariam a princípio traduzidos no briefing e o que realmente é levado em
consideração para decidir mídia são os objetivos de comunicação.

Limitação na tomada de decisão de mídia

A pesquisa inicial identificou este como sendo um problema importante no
processo de decisão de mídia. Houve uma certa confirmação nesta questão
haja vista que ao reduzir o número de itens de informação considerados
importantes, estes tinham um nível razoável de significância. Além disso o
item de informação que indica exigências de tempo para a decisão de mídia
estaria entre as primeiras a serem consideradas.

Dados quantitativos versus dados qualitativos

As análises mostram que os dados quantitativos são os que são levados em
consideração, principalmente os relacionados à eficiência da mídia, como
alcance e freqüência. Os dados qualitativos quando muito são analisados
superficialmente. Percebeu-se que mesmo quando houve a restrição dos itens,
alcance e freqüência estavam entre os itens a serem considerados.

Análise estratégica

Na pesquisa inicial, os executivos entrevistados colocaram que a análise
estratégica era uma das principais informações para se decidir mídia. No
entanto, colocaram que era muito difícil conseguir este tipo de informação. Na
pesquisa principal, este tipo não foi colocado como os mais importantes.

Gerente de mídia versus gerente de marketing

Considera-se esta questão como uma das mais fortes contribuições. Esta
questão complementa a primeira que coloca a importância dos itens de
informação. Ao se verificar a diferença entre os gerentes de mídia e de
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marketing quanto à importância dos itens, mas ao mesmo tempo não se
verificando o alinhamento dos dois estudos, questiona-se os fatores que
estariam influenciando esta diferença. Não foi constatada uma correlação de
perfil de decisão com a origem do executivo. Se de marketing ou de mídia,
não caracterizou a princípio uma diferença entre os grupos. A parte
interessante desta pesquisa foi a identificação de perfis de decisão, ou seja, os
resultados parecem indicar que alguns executivos focam suas decisões em
alguns tipos de informação, não importando a princípio a posição que este
ocupa. O que parece acontecer é que, muitas vezes, o gerente de mídia numa
agência pode ocupar uma posição de gerente de marketing numa empresa e
vice versa. Isto faz com que esta distinção não seja relevante, pois o perfil
adquirido é incorporado na nova função. Esta questão mereceria com certeza
um estudo mais profundo.

8.2. Análise das Conclusões com as atividades desenvolvidas

Ao longo deste trabalho, várias atividades foram desenvolvidas. No quadro a
seguir, apresentam-se um resumo destas atividades.
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Revisão Teórica de Tipos de Decisores

Capítulo 3, 4 e 5
Teoria do Processo de

Decisão, Processo de

Decisão em Marketing e

Mídia

Capítulo 5 item 3
Tipos de informação

Capítulo 6
Metodologia

Ferramentas

Objetivos

e

aplicado

Processo de Decisão Tipos
, "e... informação

importantes são...

Capítulo 7
7.1
Tipos de informação

Utilização de

ferramenta estatística:

análise fatorial

Sistematizaram-se e

reconciliaram-se

diferentes

perspectivas sobre a

teoria do Processo de

Decisão, Processo de

Decisão em

Marketing e Mídia

Sistematizaram-se

reconciliaram-se

visões diferentes

sobre os vários tipos

de informação para

tomada de decisão

Foi

questionário para

identificar tipos de

informações

importantes para a

decisão de mídia

Foram sugeridos

fatores importantes

para decisão de

mídia, através de

análise fatorial.

Capítulo 7
ia

houve

Tipos de Decisores

Utilização

ferramentas

estatísticas: análise de

cluster

escalonamento

multidimensional

de decisores que dão correlação entre o

importância ao cargo (marketing ou

mesmo conjunto de mídia ) como fator

informações. determinante de

formação dos grupos.

Identificou-se grupo Não

Tabela 9 - Atividades desenvolvidas no estudo

de

Ao longo deste trabalho, pôde-se constatar também que algumas contribuições
foram efetivas na área de marketing.
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8.3. Principais Contribuições

Ao longo deste trabalho, pensou-se ter obtido alguns resultados importantes:

• Reuniu-se e sistematizou-se literatura disponível a respeito de processo de decisão;

• Reuniu-se e sistematizou-se literatura disponível a respeito de processo de decisão
de marketing;

• Reuniu-se e sistematizou-se literatura disponível a respeito de processo de decisão
de mídia;

• Reconciliaram-se, num quadro geral, os diversos tipos de informações necessárias
para decisão de mídia;

• Propôs-se e testou-se a análise fatorial para identificação dos tipos de informação
necessários para a decisão de mídia.

• Propôs-se e testou-se a análise de c1uster para identificação dos tipos de decisores
de mídia.

• Explorou-se a aplicação da análise de escalonamento multidimensional para
análise gráfica dos tipos de decisores de mídia.

Numa dimensão mais ampla, a contribuição deste estudo poderia ser
distribuído em 3 vetores:

Revisão Bibliográfica

A revisão bibliográfica envolveu conceitos sobre o poder de mercado e custo
social, assim como o processo de decisão e as ferramentas estatísticas

utilizadas.

Pesquisa

A pesquisa envolveu aspectos qualitativos e quantitativos sobre o processo de
decisão de mídia, focando os itens e tipos de informação assim como
características dos decisores.
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o autor sugere principalmente que o processo de decisão deve focar em
poucos itens e tipos de informação, que a formação dos decisores mais do que
a posição influi na informação desejada por eles e finalmente que aspectos
como estrutura de poder, interesse e ambiente deveriam ser incluídos nesta
análise. A seguir um quadro demonstrativo das contribuições:

Revisão Bibl. Pesquiso Contribuição

Figura 10 Principais Contribuições

8.4. Limitações da Tese; Possíveis Desdobramentos e Oportunidades de
Pesquisa.

O tema decisão de mídia tem se mostrado muito rico, desdobrando-se em
renovadas oportunidades de ampliação e aprofundamento das questões
investigadas.

Ao se manter o foco nas questões ~e pesquisa apresentadas no início do
trabalho, impuseram-se certas limitações ao trabalho pretendido. Além destes
limites escolhidos, outros surgiram em conseqüência da estratégia adotada
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para a condução da pesquisa. Conforme o ângulo a partir do qual são
observadas, as limitações são também oportunidades.

Metodologia

Ao se fazer a pesquisa através de mensagens eletrônicas, o estudo estaria a
princípio, restringindo a amostra aos executivos que usam este tipo de
ferramenta de comunicação. Poderia existir uma correlação entre as respostas
destes executivos e o tipo de respostas dadas pelos mesmos.

Definição da amostra para pesquisa inicial ou qualitativa

-
Ao se determinar o conjunto dos executivos a serem entrevistados, foi feita
uma amostragem não aleatória por conveniência. Os entrevistados foram
indicados pelos próprios entrevistados. Isto pode caracterizar um viés de
executivos que a princípio, possuam o mesmo perfil.

Definição da amostra para pesquisa principal ou quantitativa.

Os executivos escolhidos foram os pertencentes a Associação Brasileira de
Anunciantes e Grupo de Mídia de São Paulo, caracterizando-se por uma
amostragem não aleatória por julgamento. Os resultados limitam-se a
executivos que ocupam posição de destaque, pois são as associções mais
importantes no setor. Por um lado, é relevante, pois são executivos
responsáveis por orçamentos significativos de investimento em mídia, por
outro lado, desprezam-se executivos de empresas e agências menores que não
pertencem a estas associações cujas opiniões seriam igualmente importantes.

Análise dos dados

Utilizou-se as ferramentas estatísticas num mesmo conjunto de dados. O ideal
seria a divisão de amostras para que se pudesse ter testes confirmatórios. No
entanto, como o conjunto de dados foi pequeno, um desdobramento causaria
uma perda considerável de riqueza de análise.
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Utilizando o escalonamento multidimensional na análise dos perfis, só foi
possível caracterizar a origem, quando outros dados estavam presentes no
questionário. Infelizmente, não foi possível associar outro dado dos
entrevistados, o que tornaria talvez mais rica a análise.

Ao se questionar a opinião dos respondentes sobre a importância do tipo de
informação, assume-se que estes tipos de informação seriam os realmente
escolhidos num ambiente de tomada de decisão. No entanto, deveria ser feito
uma pesquisa confirmatória se realmente num ambiente de decisão estes
executivos buscariam realmente aquele tipo de informação indicado.

A seguir, algumas relações ou hipóteses que mereceriam estudo próprio são
apresentadas.

• Relacionar perfil do decisor ao tipo de informação

• Relacionar tipo de organização com tipo de informação

• Relacionar tipo de mercado com tipo de informação

• Relacionar restrição de tempo com tipo de informação.

• Além disso, algumas questões despertam a curiosidade para um estudo
futuro.

• O tipo de mercado é determinante para a escolha dos itens de
informação para decidir mídia?

• Quais são as variáveis que devem ser levadas em consideração para
determinar o tipo de informação requerida pelos decisores de mída?

• O tipo de organização influi no tipo de informação requerido?

• A posição da empresa no mercado influi no tipo de informação
requerida?
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• A restrição de tempo é um tipo de informação ou um determinante para
o tipo de informação requerido?

Finalmente, caso estas e outras questões sejam julgadas relevantes,
certamente, serão objetos de pesquisas no futuro, e seus resultados decerto
contribuirão para melhorar as conclusões aqui apresentadas.
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Apêndice

1.ROTEIRO UTILIZADO NA PESQUISA INICIAL

1 - Apresentação

2 - Perguntas gerais

Como é o processo de seleção de mídia dentro da empresa?

Os gerentes de marketing e os gerentes de mídia dão prioridades a fatores

diferentes quando decidem mídia? Por quê?

Os gerentes de marketing e de mídia diferem no grau de importância de

cada fator na seleção de mídia? Por quê?

As funções de planejamento de mídia estão inclinadas a focar nos objetivos
de comunicação de marketing ou nos objetivos gerais de marketing ? Por

quê?

Os gerentes de mídia baseiam suas decisões em informações e
conhecimentos limitados sobre as condições de mercado? Por que?

Os gerentes de mídia solicitam dados quantitativos ou dados qualitativos no

processo de seleção de mídia? Por que?
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Os gerentes de mídia fazem análise estratégica competitiva?
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2. QUESTIONÁRIO APLICADO POR EMAIL AOS PROFISSIONAIS DE MÍDIA

Caro (a) Senhor(a),

Contamos com sua boa vontade para responder a este questionário. Esta pesquisa
está sendo realizada pela FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, com a finalidade de
conhecer a opinião de diretores/gerentes de marketinglmídia sobre que informações
são importantes para o planejamento e seleção de mídia. Por isto a sua resposta é
muito importante para nós. Não há respostas certas ou erradas, o importante é a
sua sinceridade.
Neste questionário, você não se identificará e os dados serão analisados somente
no todo dos respondentes. Assumimos, além disso, o compromisso de enviar aos
participantes da pesquisa um resumo com os resultados e as análises deste
trabalho, assim que o mesmo esteja concluído. Caso haja alguma questão em que
tenha dúvidas, deixe em branco ou entre em contato conosco. O número é O (XX)
11 - 3281 7702.

Agradecemos o seu tempo e seu trabalho

Luiz Carlos Murakami
Professor coordenador da pesquisa

f Parte - Instruções Gerais - Ao responder as questões que vêm a seguir, leve em
consideração apenas a sua opinião hoje, não como gostaria que fosse.
Para cada questão, basta clicar no campo da resposta e marcar a altemativa correta
correspondente à sua avaliação, de acordo com a legenda abaixo. As opções vão
de 1 a 10, com os extremos correspondendo a uma discordância total em relação à
importância e uma concordância total em relação à importância. Se você errar, basta
clicar no campo da resposta e remarcar a alternativa correta.

L degen a:
1 2 3 4 5· 6 7 8 9 10

Nada importante Muito importante

para planejamento para planejamento

e seleção de mídia e seleção de mídia

1 Disponibilidade de opções de veículo de mídia tradicionais e não tradicionais 1 Nada Importante----~--------~~---------------------------------------------
1 Nada Importante

---------------------------------------------------------------
3 A flexibilidade geográfica do meio 1 Nada Importante----------~~~-----------------------------------------------

2 Número de tipos de mídia diferentes a ser usado na campanha
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1 Nada Importante

5 Custo de produção de material para os vários tipos de mídia 1 Nada Importante----------~--~----------~--------~-----------------------------------
6 Tempo de produção de material para os vários tipos de mídias 1 Nada Importante

7 Tamanho do mercado total da categoria de produto 1 Nada Importante----------------------------~----~-------------------------------------

4 Flexibilidade de produção do material de cada meio

8 Informação psicográfica do usuário da categoria de produto

(ex: estilo de vida, interesse, auto imagem ..) 1 Nada Importante----~----------~------~----~--~-------------------------------------
9 Informação demográfica do usuário da categoria de produto 1 Nada Importante

10 O ciclo de vida da categoria de produto 1 Nada Importante--------------------~----~---------------------------------------------
1 Nada importante

-------------------------------------------------------------------------
12 Padrão de vendas mensais/sazonais da categoria de produto 1 Nada Importante----------------------------------~~--~~-----------------------------

1 Nada Importante

14 Tempo de decisão de compra do consumidor da cat. de produto 1 Nada Importante------~------------~----------------~-------------------------
1 Nada Importante

16 Objetivos de comunicação de marketing do produto ou marca 1 Nada Importante------~------------~--------~~~-------------------------------------
1 Nada Importante

18 Vendas da marca/produto e estratégia de distribuição 1 Nada Importante----------------~----------~--------~----------------------------~~-

11 Desenvolvimento histórico das características da cat. de produto

13 Padrões de consumo ou uso da categoria de produto

15 Comportamento de compra do consumidor da categoria de produto

17 Objetivos de marketing do produto ou marca

19 Informação demográfica do público alvo do produto ou marca

(ex. idade, educação, renda ...) 1 Nada Importante

20 'Informação psicográfica( ex: estilo de vida, interesses, auto imagem ..)
do público alvo do produto ou marca 1 Nada Importante----~~~~~~~~~~~~-------------------------------------

21 Desenvolvimento histórico das características do produto ou marca 1 Nada Importante

22 Unique Selling Proposition ( USP ) = (Proposta única de venda) do produto ou marca 1 Nada Importante-=--~~~~~~~~~~~~~~----------~--~-----------------
23 Ciclo de vida do produto ou marca 1 Nada Importante

24 Posição de mercado atual do produto ou marca 1 Nada Importante______2-__~ ~ __~ _

25 Participação de mercado atual do produto ou marca 1 Nada Importante

26 Padrões de venda mensal/sazonal do produto ou marca 1 Nada Importante------------------------------~-----------------------------------------
1 Nada Importante27 Padrão de vendas geográficas do produto ou marca

28 Padrões de consumo ou uso da produto ou marca 1 Nada Importante~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------
29 Problemas atuais relacionados ao produto ou marca 1 Nada Importante
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30 Eventos ou atividades futuras que podem afetar o produto ou marca 1 Nada Importante--------------------------~~--------~---------------------------------
31 Plano e estratégia de marketing direto do produto ou marca 1 Nada Importante

32 Plano e Estratégia de Promoção de Vendas do produto ou marca 1 Nada Importante------------~~------~--------~-------------------------------
33 Plano e estratégia de relações públicas e publicidade do produto ou marca 1 Nada Importante

34 Projeções de potencial de mercado do produto ou marca 1 Nada Importante------~~----~--------------~~---------------------------------------
35 Análise de venda do cliente do produto ou marca 1 Nada Importante

36 Projeção de vendas do produto ou marca 1 Nada Importante------~~----------~---------------------------------------------------
37 O desenho da embalagem da marca 1 Nada Importante

38 Histórico de vendas do produto ou marca 1 Nada Importante--------------------~---------------------------------------------------
39 Share of Voice do produto ou marca do concorrente 1 Nada Importante

40 Níveis de exposição (reach) alcançados pelo veículo 1 Nada Importante------------~--~~----~--~--~---------------------------------------
41 Freqüência média atingida pelas programações nos veículos 1 Nada Importante

42 Custo por mil do veículo de mídia 1 Nada Importante--------~---------------------------------------------------------------
43 Perfil demográfico da audiência do veículo de mídia 1 Nada Importante

44 Perfil psicográfico da audiência do veículo de mídia 1 Nada Importante--------~--~-----------------------------------------------------------
45 Ambiente editorial do veículo de mídia 1 Nada Importante-------------------------------------------------------------------------
46 Clutter de Propaganda do meio 1 Nada Importante--------------~~-------------------------------------------------------
47 Qualidade de reprodução do material do veículo 1 Nada Importante--------------~--~~---------------------------------------------------
48 Credibilidade do veículo de mídia 1 Nada Importante

49 Função principal do veículo de mídia ( ex. entreter, informar, veicular anúncios) 1 Nada Importante~--~~~~~~~~~~~~~~--~----~----------~------------
50 Relacionamento entre a audiência e o veículo 1 Nada Importante

51 Medidas disponíveis de eficácia de propaganda do veículo de mídia 1 Nada Importante~--~~~~~~~~~~~~~~--~------------------------------
52 Tradição / solidez do meio ou veículo de mídia 1 Nada Importante

53 Análise do investimento publicitário da concorrência 1 Nada Importante~--~~~~~~~~----------------------------------------------
54 Pontos fortes e fracos na comunicação dos concorrentes 1 Nada Importante

55 Estratégia de comunicação dos concorrentes 1 Nada Importante--------~----------~---------------------------------------------------
56 A estratégia de marketing direto dos concorrentes 1 Nada Importante

57 A estratégia de promoção de vendas dos concorrentes 1 Nada Importante----------~--~----~---------------------------------------------------
58 Estratégia de publicidade e relações públicas dos concorrentes 1 Nada Importante

59 Orçamentos de propaganda e plano de mídias passados da marca/produto 1 Nada Importante~--~~~~~~~~~~~------~------------~------------------
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60 Histórico da resposta do mercado à propaganda da marca/produto 1 Nada Importante

61 Restrições atuais no orçamento de propaganda ou campanha de comunicação 1 Nada Importante------~~--------~------~~~--------~----------~--------------
1 Nada Importante62 Temas de propaganda utilizados no passado pela marca/produto

63 A estratégia criativa da campanha 1 Nada Importante--------~~--------~~--------------------------------------------
1 Nada Importante64 Alcance e freqüência necessários

65 Número de mensagens de venda que se pretende comunicar na campanha 1 Nada Importante--------------~~------~--~----------------~-----------------
1 Nada Importante66 A reação esperada do consumidor à mensagem da propaganda

67 A complexidade da mensagem de propaganda 1 Nada Importante--------~----------~----~~~------------------------------------
68 Exigências de tempo/ datas para a atual campanha 1 Nada Importante------~--------~----~--------~----------------------------------

2
8

Parte - Perfil da empresa

Ao responder as perguntas a seguir, não é preciso se estender muito. Se você achar
interessante acrescentar algo, envie à parte, seja sobre a sua empresa ou sobre o
mercado.

Em que estado está localizada a sua empresa ?

Em que mês e ano foi fundada a sua empresa?
/

Qual foi o faturamento bruto (mesmo que aproximado) de sua empresa?

Qual foi o gasto anual com mídia (mesmo que aproximado) feito pela sua empresa?

Qual o número de empregados (mesmo que aproximado) de sua empresa?

38 Parte - O seu perfil pessoal e profissional (do executivo respondente)

1. Qual o seu sexo?

2. Qual a sua idade?

3. Qual o seu nível de escolaridade?
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4. Há quantos anos você trabalha? ,

5. Há quantos anos você trabalha nesta empresa ?

6. Qual o seu cargo na empresa ?

D diretor de marketing
D gerente de marketing
D gerente de produto / marca
Doutros

D gerente de mídia
D diretor de mídia
D planejador de mídia

Terminou! Muito obrigado pela sua boa vontade.

Basta responder o e-mail anexando este arquivo ao mesmo.



108

3. LISTA DOS ITENS DE INFORMAÇÃO IMPORTANTES PARA DECISÃO DE MÍDIA

Posição desv Posição desv

Marketing média pad Mídia média pad Tipo item

Informação do orçamento

Restrições atuais no orçamento de propaganda ou campanha de

20 7,93 2,53 8 9,18 1,06 1 61 comunicação

Orçamentos de propaganda e plano de mídias passados da

54 6,87 2,62 48 8,00 1,56 1 59 marca/produto

Informação de estratégia e planejamento de comunicação Plano e

41 7,33 1,77 41 8,26 1,58 2 32 Estratégia de Promoção de Vendas do produto ou marca

48 7,13 2,53 43 8,18 1,51 2 31 Plano e estratégia de marketing direto do produto ou marca

50 7,00 2,38 55 7,50 1,99 2 33 Plano e estratégia de relações públicas e publicidade do produto ou marca

Informação do comportamento do consumidor

5 8,60 1,45 37 8,35 1,37 3 13 Padrões de consumo ou uso da categoria de produto

10 8,30 1,80 26 8,79 1,57 3 66 A reação esperada do consumidor à mensagem da propaganda

16 8,07 1,20 32 8,50 1,81 3 15 Comportamento de compra do consumidor da categoria de produto

37 7,47 2,18 35 8,38 1,78 3 28 Padrões de consumo ou uso da produto ou marca

Informação competitiva

29 7,63 2,36 42 8,26 1,80 4 39 Share of Voice do produto ou marca do concorrente

34 7,57 2,45 25 8,79 1,15 4 53 Análise do investimento publicitário da concorrência

52 6,93 2,16 39 8,35 1,12 4 54 Pontos fortes e fracos na comunicação dos concorrentes.

57 6,60 2,21 57 7,15 2,16 4 57 A estratégia de promoção de vendas dos concorrentes

65 5,90 2,81 63 6,74 2,31 4 58 Estratégia de publicidade e relações públicas dos concorrentes

66 5,80 2,75 64 6,71 2,08 4 56 A estratégia de marketing direto dos concorrentes

Informação da campanha criativa

8 8,33 1,35 10 9,12 1,47 5 63 A estratégia criativa da campanha

28 7,67 2,09 29 8,56 1,65 5 67 A complexidade da mensagem de propaganda

45 7,20 2,12 49 7,97 1,96 5 55 Estratégia de comunicação dos concorrentes

59 6,57 2,86 61 6,94 1,81 5 62 Temas de propaganda utilizados no passado pela marca/produto

Informação histórica

27 7,70 1,70 40 8,35 1,37 6 60 Histórico da resposta do mercado à propaganda da marca/produto

58 6,57 2,39 66 6,64 1,97 6 21 Desenvolvimento histórico das características do produto ou marca

68 5,20 2,25 67 6,38 2,10 6 11 Desenvolvimento histórico das características da categoria de produto

Informação do tamanho do mercado

14 8,13 1,96 31 8,53 1,52 7 34 Projeções de potencial de mercado do produto ou marca

22 7,77 2,45 23 8,82 1,14 7 25 Participação de mercado atual do produto ou marca

31 7,57 2,24 21 8,82 1,60 7 7 Tamanho do mercado total da categoria <:leproduto

. Informação de mídia

11 8,23 1,76 12 9,06 1,30 8 42 Custo por mil do veículo de mídia
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15 8,10 1,09 33 8,50 1,50 8 47 Qualidade de reprodução do material do veículo

18 8,03 2,14 6 9,35 1,18 8 48 Credibilidade do veículo de mídia

Disponibilidade de opções de veículo de mídia tradicionais e não

25 7,70 1,70 44 8,12 2,48 8 1 tradicionais

30 7,60 2,18 53 7,53 2,08 8 5 Custo de produção de material para os vários tipos de mídia

33 7,57 2,82 20 8,85 1,44 8 51 Medidas disponíveis de eficácia de propaganda do meio/veículo de mídia

Função principal do veículo de mídia ( ex. entreter, informar, veicular

35 7,53 1,72 38 8,35 1,57 8 49 anúncios

38 7,47 2,16 15 8,94 1,50 8 50 Relacionamento entre a audiência e o veículo

44 7,27 2,18 28 8,59 1,71 8 3 A flexibilidade geográfica do meio

49 7,10 1,83 52 7,59 2,16 8 46 Clutter de Propaganda do meio

53 6,87 2,21 24 8,82 1,29 8 45 Ambiente editorial do veículo de mídia

56 6,63 2,17 51 7,82 1,85 8 52 Tradição / solidez do meio ou veículo de mídia

64 6,03 2,44 65 6,68 2,52 8 4 Flexibilidade de produção de material de cada meio

67 5,70 2,14 62 6,82 2,35 8 2 Número de tipos de meios diferentes a ser usado na campanha

Informação relacionada a objetivos

1 9,00 1,26 1 9,65 0,81 9 16 Objetivos de comunicação de mar1<etingdo produto ou marca

2 8,90 1,45 5 9,38 1,10 9 17 Objetivos de mar1<etingdo produto ou marca

Informação de marca/produto

26 7,70 2,67 27 8,62 2,15 10 29 Problemas atuais relacionados ao produto ou marca

60 6,53 2,87 68 6,09 2,52 10 37 O desenho da embalagem da marca

Informação de alcance e freqüência

3 8,83 1,12 2 9,62 0,70 11 40 Níveis de exposição ( reach ) alcançados pelo veículo

4 8,70 1,44 3 9,59 0,89 11 64 Alcance e freqüência necessários

19 7,97 1,90 4 9,44 0,96 11 41 Freqüência média atingida pelas programações nos veículos

Número de mensagens de venda que se pretende comunicar na

47 7,17 2,05 36 8,38 1,60 11 65 campanha

Informação de vendas

13 8,13 1,72 13 9,03 1,19 12 18 Vendas da marca/produto e estratégia de distribuição

23 7,77 2,03 19 8,85 1,33 .12 27 Padrão de vendas geográficas do produto ou marca

24 7,73 2,03 45 8,12 1,57 12 12 Padrão de vendas mensais/sazonais da categoria de produto

32 7,57 1,74 34 8,41 1,64 12 36 Projeção de vendas do produto ou marca

36 7,50 2,30 46 8,06 1,72 12 35 Análise de venda do cliente do produto ou marca

40 7,40 1,67 30 8,53 1,60 12 26 Padrões de venda mensaVsazonal do produto ou marca

51 6,93 1,91 59 7,00 2,20 12 38 Histórico de vendas do produto ou marca

Unique Selling Proposition ( USP ) = (Proposta única de venda) do produto

55 6,73 2,27 60 6,97 2,46 12 22 ou marca

Informação de público alvo e segmentação

Informação psicográfica( ex: estilo de vida, interesses, auto imagem ..) do

6 8,60 1,50 11 9,06 1,41 13 20 público alvo do produto ou marca

7 8,33 1,54 17 8,88 1,15 13 9 Informação demográfica do usuário da categoria de produto
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9 8,30 1,58 16 8,91 1,26 13 43 Perfil demográfico da audiência do veículo de mídia

Informação psicográfica do usuário da categoria de produto ( ex: estilo de

12 8,13 1,48 9 9,15 1,18 13 8 vida, interesses, auto imagem ..)

Informação demográfica do público alvo do produto ou marca ( ex. idade,

17 8,03 2,24 7 9,26 1,75 13 19 educação, renda...)

39 7,43 2,14 22 8,82 1,14 13 24 Posição de mercado atual do produto ou marca

46 7,17 2,25 14 8,97 1,19 13 44 Perfil psicográfico da audiência do veículo de mídia

Informação de timing

21 7,93 2,30 18 8,88 1,41 14 68 Exigências de tempo! datas para a atual campanha

42 7,30 2,29 47 8,00 2,15 14 10 O ciclo de vida da categoria de produto

43 7,30 2,00 56 7,41 2,32 14 14 Tempo de decisão de compra do consumidor da categoria de produto

61 6,37 2,06 50 7,82 1,75 14 23 Ciclo de vida do produto ou marca

62 6,20 2,27 58 7,00 2,28 14 6 Tempo de produção de material para os vários tipos de mídias

63 6,20 2,71 54 7,50 2,05 14 30 Eventos ou atividades futuras que podem afetar o produto ou marca



4. ANÁLISE COMPARATIVA DO TESTE T E F

Item tl fl t2 f2
1 -1,9063 0,0610 1,26 0,5125 0,7917 0,4317 6,7018 ' 0,0120
2 -11,7939 0,0000 1,81 0,0962 1,9892 0,0511 0,5863 0,4468
3 -9,3214 0,0000 1,01 0,9672 2,7151 0,0086 0,3124 0,5782
4 -4,1810 0,0001 1,20 0,6051 1,0338 0,3052 0,0572 0,8117
5 9,9292 0,0000 1,45 0,2984 -0,1327 0,8949 0,0923 0,7622
6 6,9257 0,0000 1,53 0,2288 1,4040 0,1653 0,0481 0,8272
7 14,9334 0,0000 1,82 0,0914 2,6034 0,0115 2,1105 0,1513
8 -1,6265 0,1087 1,05 0,8794 3,0420 0,0034 0,3536 0,5543
9 -4,1364 0,0001 1,6293 0,1083 0,9456 0,3346

10 10,3276 0,0000 1,43 0,3165 1,2614 0,2119 0,0004 0,9846
11 5,0711 0,0000 1,26 0,5094 2,1719 0,0337 0,1019 0,7506
12 -0,5164 0,6075 1,56 0,2075 0,8378 0,4058 6,5435 0,0130
13 5,8574 0,0000 2,70 0,0057 -0,7004 0,4863 0,0035 0,9527
14 3,0433 0,0034 2,83 0,0038 0,2047 0,8385 1,5504 0,2178
15 0,4794 0,0000 4,08 0,0001 1,1108 0,2709 3,7805 0,0564
16 10,()()()() 2,4069 0,0199 7,0462 0,0101
17 16,6677 0,0000 5,63 0,0000 1,5108 0,1359 3,5481 0,0643
18 1,9915 0,0599 1,69 0,1404 2,3940 0,0204 4,8992 0,0306
19 -1,4145 0,1620 2,4323 0,0183 9,0320 0,0038
20 -0,7282 0,4691 1,19 0,6234 1,2597 0,2125 0,7386 0,3934
21 6,2047 0,0000 1,41 0,3319 0,1269 0,8994 0,3544 0,5539
22 15,1076 0,0000 1,32 0,4357 0,3993 0,6910 0,0066 0,9353
23 11,3835 0,0000 1,38 0,3639 3,0605 0,0033 0,8008 0,3743
24 16,0976 0,0000 1,09 0,8152 3,2911 0,0016 3,9541 0,0512
25 10,1907 0,0000 1,36 0,3924 2,1684 0,0361 5,3848 0,0236
26 0,6541 0,5154 1,22 0,5787 2,7583 0,0076 0,0528 0,8190
27 -3,9750 0,0002 1,61 0,1792 2,5620 0,0129 3,4038 0,0698
28 5,9925 0,0000 2,35 0,0171 1,8522 0,0688 1,0093 0,3190
29 8,9540 0,0000 '1,81 0,0969 1,5238 0,1326 0,6751 0,4144
30 7,2860 0,0000 2,63 0,0071 2,1803 0,0330 2,1098 0,1514
31 17,4338 0,0000 1,22 0,5797 1,9714 0,0547 6,1917 0,0155
32 20,1277 0,0000 1,01 0,9871 2,2241 0,0298 0,9602 0,3310
33 3,8642 0,0003 1,78 0,1052 0,9159 0,3633 2,0932 0,1530
34 17,9183 0,0000 1,15 0,6965 0,9082 0,3673 0,6020 0,4408
35 13,3084 0,0000 1,37 0,3726 1,1079 0,2722 1,0088 0,3191
36 19,2809 0,0000 1,12 0,7451 2,0047 0,0494 0,1999 0,6563
37 5,5246 0,0000 1,04 '0,9090 -0,6609 0,5111 1,4565 0,2321
38 5,0566 0,0000 2,05 0,0451 0,1285 0,8982 0,0013 0,9711
39 -3,9268 0,0002 2,99 0,0025 1,2133 0,2296 0,9639 0,3300
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40 -7,4165 O,()()()() 3,3186 0,0017 14,8504 0,0003
41 -8,2609 O,()()()() 3,8363 0,0004 6,5443 0,0130
42 -2,8576 0,0057 2,52 0,0130 2,1531 0,0352 0,6943 0,4079
43 -1,7602 0,0831 1,7198 0,0905 1,4284 0,2366
44 -2,3295 0,0230 4,68 O,()()()() 3,9377 0,0003 5,6374 0,0207
45 10,3456 O,()()()() 2,20 0,0260 4,3892 O,()()()() 2,6240 0,1103
46 5,4893 O,()()()() 1,13 0,7366 0,9688 0,3364 0,4584 0,5009
47 7,5078 O,()()()() 1,07 0,8557 1,2269 0,2246 7,0865 0,0099
48 13,1661 O,()()()() 3,37 0,0008 3,1028 0,0029 0,9953 0,3223
49 11,9681 O,()()()() 1,45 0,2973 1,9923 0,0507 0,0044 0,9475
50 15,0341 O,()()()() 1,56 0,2090 3,2035 0,0021 0,7297 0,3963
51 8,5219 O,()()()() 3,92 0,0001 2,2501 0,0298 7,1919 0,0094
52 12,7592 O,()()()() 1,27 0,4953 2,3667 0,0211 0,1522 0,6978
53 4,6358 O,()()()() ·1,15 0,6877 2,5155 0,0160 8,9148 0,0040
54 13,3076 O,()()()() 1,07 0,8509 3,3482 0,0014 3,7271 0,0581
55 12,8345 O,()()()() 4,98 O,()()()() 1,5087 0,1364 0,4872 0,4878
56 17,1987 O,()()()() 1,28 0,4848 1,4970 0,1395 2,7964 0,0995
57 17,4327 O,()()()() 1,22 0,5784 1,0004 0,3210 0,0291 0,8651
58 5,3176 O,()()()() 1,77 0,1099 1,3042 0,1970 1,1047 0,2973
59 -0,4774 0,6347 1,17 0,6550 2,0672 0,0444 4,9415 0,0299
60 6,0468 O,()()()() 2,38 0,0154 1,6983 0,0945 2,0361 0,1586
61 -0,9850 0,3238 2,5035 0,0167 10,1319 0,0023
62 9,4213 O,()()()() 1,10 0,7943 0,6165 0,5405 6,8316 0,0112
63 -9,8081 O,()()()() 2,2123 0,0306 0,0094 0,9229
64 -7,7916 O,()()()() 2,9175 0,0054 12,6146 0,0007
65 0,2480 0,8049 1,38 0,3627 2,6613 0,0099 1,5839 0,2129
66 3,0580 0,0032 1,49 0,2562 1,1713 0,2460 0,0086 0,9265
67 -3,3161 0,0015 1,61 0,1790 1,9036 0,0616 1,0414 0,3115
68 -5,5911 O,()()()() 7,37 O,()()()() 2,0140 0,0484 2,2358 0,1399
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5. ANÁLISE FATORIAL 16 FATORES - SAÍDA SPSS

Ttal l' do Vanance Explame
Initial Extraction

Eigenvalues Sums of
Squared
Loadings

Component Total %of Cumulative Total %of Cumulative
Variance % Variance %

1 17,24í 25,364 25,364 17,24í 25,364 25,364
2 7,78S 11,454 36,818 7,78S 11,454 36,818
3 5,105 7,513 44,331 5,105 7,51~ 44,331
4 3,94<: 5,804 50,134 3,94<: 5,804 50,134
5 3,45<: 5,083 55,217 3,45<: 5,083 55,217
6 3,201 4,708 59,925 3,201 4,708 59,925
7 2,85'::: 419~ 64,123 2,854 4,19 64,123,
~ 2,26t 3,33~ 67,455 2,26<: 3,33~ 67,455
S 1,93~ 2,851 70,30<: 1,939 2,851 70,30<:

1C 1,815 2,67C 72,975 1,815 2,67C 72,975
11 1,691 2,48í 75,463 1,691 2,487 75,463

12 1,461 2,145 77,612 1,461 2,149 77,612
13 1,38t 2,03~ 79,65C 1,386 2,038 79,65C
14 1,240 1,824 81,473 1,240 1,824 81,47J

15 1,127 1,65~ 83,131 1,127 ·1,658 83,131

1E 1,066 1,567 84,698 1,066 1,567 84,698
17 ,949 1,395 86,093
18 ,871 1,28C 87,374
1S ,76í 1,127 88,501
2C ,75t 1,112 89,61L1
21 ,67í ,99E 90,61C
22 ,60<: ,892 91,501
23 ,591 ,87C 92,371
24 ,54C ,795 93,165
25 ,5OC ,735 93,900
26 ,453 ,666 94,566
27 ,389 ,572 95,139
28 ,35C ,515 95,654
29 ,32<J ,483 96,137
3C ,31L1 ,461 96,598
31 ,27C ,39í 96,99<:
32 ,241 ,355 97,35C
33 ,2H ,3H 97,668
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3<1 ,19C ,28 97,94
35 ,17 ,261 98,210
3t ,15C ,221 98,431
37 ,145 ,214 98,645
38 ,12t ,185 98,831
39 ,1lC ,162 98,992
4C ,10" ,157 99,149

41 9,426E-0~ ,13S 99,28í
42 8,202E-0~ ,121 99,40~
43 7,106E-0~ ,105 99,513
44 5,508E-0~ 8,099E-02 99,593
45 4,457E-0~ 6,554E-02 99,65S
46 3,812E-02 5,606E-02 99,715
47 3,398E-02 4,998E-02 99,765
48 2,884E-02 4,241E-02 99,807
49 2,696E-02 3,964E-02 99,847
50 2, 136E-02 3,141E-02 99,879
51 1,961E-02 2,884E-02 99,907
52 1,368E-0~ 2,012E-0~ 99,92í
53 1,187E-0~ 1,746E-0: 99,945
54 1,081E-0~ 1,590E-0: 99,961
55 7,383E-0~ 1,086E-0~ 99,972
56 . \'l 9,161E-03 99,9816,229E-0_
57 5,424E-01 7,977E-03 99,98S
58 3, 185E-03 4,684E-03 99,994
59 2, 166E-03 3, 186E-03 99,997
60 1,288E-03 1,895E-03 99,999
61 9,391E~ 1,381E-03 100,000
62 5,015E-lt 7,375E-lt 100,000
63 2,354E-H 3,462E-H l00,OOC
M 8,714E-lí 1,282E-H l00,OOC
65 1,163E-lí 1,71OE-lí l00,OOC
66 -1,357E-lt -1,996E-H l00,OOC
67 -2,991E-H -4,399E-16 l00,OOC
68 -1,209E-l"; -1,777E-15 l00,OOC

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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6.ANÁLffiEFATOR1AL 16 FATORES
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7. SCREE PLOT 16 FATORES

Scree Plot
20~----------------------------------------~
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8. ANÁLISE FATORIAL 14 FATORES - SAÍDA SPSS

TotalVari E lai do anance XpJ ame
Initial Extraction

Eigenvalues Sums of
Squared
Loadings

Component Total %of Cumu1ative Total %of Cumu1ative
Variance % Variance %

1 17,247 25,3~ 25,364 17,247 25,364 25,3~
:2 7,789 11,45<1 36,818 7,785 11,45<1 36,8H
'1 5,109 7,513 44,331 5,109 7,513 44,331~
<1 3,94<: 5,80<1 50,134 3,94<: 5,804 50,13<1

5 3,456 5,083 55,217 3,456 5,083 55,217
6 3,201 4,708 59,925 3,201 4,708 59,925
7 2,854 4,197 64,123 2,854 4,197 64,123
~ 2,26<: 3,332 67,455 2,26<: 3,332 67,455
S 1,93S 2,851 70,30<: 1,93S 2,851 70,30<:

lC 1,815 2,67C 72,975 1,815 2,67C 72,975
11 1,691 2,487 75,463 1,691 2,487 75,463

12 1,461 2,149 77,612 1,461 2,145 77,612
13 1,38<: 2,038 79,65C 1,38<: 2,038 79,650
1<1 1,24C 1,824 81,473 1,24C 1,82<1 81,473
15 1,127 1,658 83,131
1<: 1,06<: 1,567 84,698
17 ,949 1,395 86,093
18 ,871 1,280 87,374
19 ,767 1,127 88,501
2C ,75t 1,112 89,61<1
21 ,677 ,99<: 90,61C
22 ,606 ,892 91,501
23 ,591 ·,87C 92,371
24 ,540 ,795 93,165
25 ,500 ,735 93,9OC
26 ,453 ,66<: 94,56<:
27 ,389 ,572 95,139
28 ,350 ,515 95,65<1
29 ,329 ,483 96,137
3C ,31<1 ,461 96,598
31 ,27C ,397 96,99<:
32 ,241 ,355 97,35C
33 ,21<: ,3H 97,668
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34 ,19 ,28 97,949
35 ,178 ,261 98,21C
36 ,15 ,221 98,431

37 ,145 ,214 98,645
3~ ,12E ,185 98,831
3S ,1lC ,162 98,992
4C ,107 ,157 99,149
41 9,426E-02 ,139 99,287
42 8,202E-02 ,121 99,408

4:3 7,106E-02 ,105 99,513
44 5,508E-02 8,099E-02 99,593
45 4,457E-02 6,554E-02 99,659
4f 3,812E-02 5,606E-02 99,715
4i 3,398E-02 4,998E-02 99,765
4~ 2,884E-02 4,241E-02 99,801 -
49 2,696E-02 3,964E-02 99,847
5C 2, 136E-02 3,141E-02 99,879
51 1,961E-02 2,884E-02 99,907
52 1,368E-02 2,012E-02 99,927
53 1,187E-02 '1,746E-02 99,945
5L1 1,081E-02 1,590E-Q2 99,961
55 7,383E-03 1,086E-02 99,972
5f 6,229E-03 9,161E-03 99,981
5i 5,424E-03 7,977E-03 99,98S
5~ 3,185E-03 4,684E-03 99,99~
59 2, 166E-03 3, 186E-03 99,997
60 1,288E-03 1,895E-03 99,99<;

61 9,391E-04 1,381E-03 l00,OOC
62 5,015E-16 7,375E-16 100,000
63 2,354E-lf 3,462E-16 l00,OOC
64 8,714E-lí 1,282E-16 l00,OOC
65 1,163E-lí 1,71OE-17 100,000
6E -1,357E-lf -1,996E-16 100,000
67 -2,991E-lt -4,399E-16 100,000
68 -1,209E-15 -1,777E-15 100,000

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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9. SCREE PLOT 14 FATORES

Scree Plot
20~----------------------------------------~
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10. ANÁLISE FATORIAL 14 FATORES
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11. ANÁLISE FATORIAL 15 FATORES- SAÍDA SPSS

T tal V' E I' do anance xpiame
Initial Extraction Rotation

Eigenvalues Sumsof Sumsof

Squared Squared

Loadings Loadings

Component Total %of Cumulative Total %of Cumulative Total %of Cumulative

Variance % Variance % Variance %

1 4,759 31,729 31,729 4,759 31,729 31,729 2,870 19,132 19,132

2 2,054 13,69t 45,42t 2,05~ 13,696 45,426 2,395 15,97C 35,102

3 1,444 9,625 55,051 1,444 9,625 55,051 1,929 12,861 47,963

4 1,403 9,35C 64,401 1,403 9,35C 64,401 1,752 11,683 59,647

5 1,020 6,79Ç 71,2OC 1,02C 6,799 71,2OC 1,733 11,553 71,2OC

t ,800 5,334 76,534
7. ,790 5,264 81,798
8 ,617 4,113 85,911
9 ,523 3,489 89,400

1C ,451 3,006 92,407
11 ,35C 2,331 94,737
12 ,297 1,979 96,716
13 ,227 1,5f6 98,232
14 ,161 1,071 99,303
15 ,105 ,697 100:000

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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12. SCREE PLOT 15 FATORES

Scree Plot
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13. CLUSTER mERÁRQUICO

* * * * * *
* * * * * * H I E R A R C H I C A L C L U S T E R

Dendrogram using Average Linkage (Between Groups)

A N A L Y S I S

Rescaled Distance Cluster Combine

C A S E o 5
Label Num +---------+---------+---------+---------+---------+

20

39
53
10
16
47
61
36
50
15
44
58
35
49
38
52
40
54

2
7
8

27
17
25
33
34
37 =h51

10 15

125

25



28
64
14
31

6
48
62
21
18
12
23
1

11
22
20

4
5

19
32
13
29
30

3
42
56
24
26
63
43
57

9
46
60
41
55
45
59
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14. ANÁLISE DE CLUSTER - 4 GRUPOS - KMEANS - SAÍDA SPSS

Final Cluster Centers
Cluster

1 2 3 4

REGR factor score 1 fOI ,13983 -,04726 1,09674 -,48466
analysis 1

REGR factor score 2 fOI ,24683 -,71589 ,02811 ,53127
analysis 1

REGR factor score 3 fOI ,20855 -,52824 -,7025C ,58004
analysis 1

REGR factor score 4 fOI -1,01344 ,51533 ,10297 ,78048
analysis 1

REGR factor score 5 fOI ,10466 ,49488 -2,39034 -,02207
analysis 1

15. ANÁLISE DE CLUSTER - 6 GRUPOS - KMEANS - SAÍDA SPSS

IFinal Cluster Centers l
Cluster

1 2 3 4 5 E
REGR factor score 1 for -,75189 ,16582 -,50829 ,47158 -2,21317 1,17987

analysis 1
REGR factor score 2 for -1,50443 -,84076 ,90756 ,40087 1,21312 ,33545

analysis 1
REGR factor score 3 fOI -1,3021S ,69977 -,43494 ,16924 ,43373 -,99083

analysis 1
REGR factor score 4 fOI ,18117 -,46138 -1,55025 ,63833 ,93638 ,25020

analysis 1
REGR factor score 5 fOI ,29789 -,21093 ,08975 ,49280 -,24588 -2,59042

analysis 1
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16. PERFIL DOS 5 CLUSTERS

1mkt

1mkt

1mkt

1mkt

2 mídia 0,16 0,40 0,31

2 mídia -0,49 -0,51 0,85 0,91

2 mídia 0,91 0,06 0,27 0,89 0,53
2 mídia 0,89 -0,16 0,41 0,84 0,73
2 mídia 0,45 0,47 0,77 -0,11 0,55
2 mídia 0,28 0,72 0,13 0,99 0,63

2 mídia -0,41 0,32 0,60 0,60 0,34

2 mídia 0,12 -0,13 0,19 0,94 0,77

2 mídia 0,85 0,45 0,51 0,34 -0,09

2 mídia 0,77 0,62 -0,71 0,50

2 mídia 0,71 0,23 -0,08 0,51

2 mídia 0,75 0,66 0,19 0,81 0,69

2 mídia 0,07 0,90 0,98 0,11 0,40

2 mídia 0,25 0,57 0,86 0,49

2 mídia -0,36 0,60

2 mídia 0,09

2 mídia

2 mídia 0,54
2 mídia 0,46 -0,45 0,84 -0,26 0,66
2 mídia 0,85 0,47 -0,59 0,99

2 mídia 0,85 0,47 -0,59

2 mídia 0,78 0,37 0,36 -0,28
2 mídia 0,64
2 mídia 0,40 -0,71

2mkt 0,74 0,04 0,77 -0,22 -0,09
2mkt 0,62 0,77 0,58 -0,02 0,30
2mkt 0,86 -0,20 0,84 -0,58 -0,01
2mkt 0,48 0,43 0,64 -0,25 0,11
2mkt 0,47 -0,68 0,43

3mkt
3mkt
3mkt
3mkt
4 mídia
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4 mídia
4mkt

4mkt

4mkt

4mkt

4mkt
4mkt

4mkt

4mkt
4mkt

5 mídia

5 mídia
5 mídia

5 mídia
5 mídia
5mídia -0,14 -0,51 0,36 -0,27 -0,74

5 mídia

5 mídia
5mkt
5mkt
5mkt

5mkt
5mkt

5mkt
5mkt

0,37

0,00

0,28 -0,54
-0,16 0,43

0,51
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17. ESCALA ADITIVA DOS 5 FATORES

f1 f2 f3 f4 f5
46 38 20 20 20
44 33 20 16 18
50 35 18 19 19
50 37 20 20 19
50 36 20 20 20
48 38 20 17 20
37 24 16 15 18
46 33 20 13 18
43 38 20 9 20
43 33 20 15 14
48 38 20 20 20
46 34 20 20 20
45 36 20 20 18
50 38 20 19 18
43 29 15 16 20
46 32 19 14 10
43 32 20 17 14
50 40 20 16 20
49 37 19 20 20
50 39 20 20 20
47 40 20 18 20
48 40 20 20 20
44 40. 20 20 20
45 32 14 19 18
44 32 18 18 17
46 39 14 20 20
50 31 20 15 20
47 34 20 16 20
50 38 18 20 20
50 38 18 20 20
49 39 20 19 17
48 37 20 20 20
47 30 18 18 18
47 35 20 20 17
39 40 20 20 19
41 29 17 18 20
50 35 20 18 18
48 35 16 13 17
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40 33 20 19 13
39 32 18 15 17
31 36 20 20 12
50 35 17 17 15
39 34 15 13 18
41 40 20 16 18
50 38 18 19 4
31 23 12 16 15
37 26 20 17 17

.49 39 20 18 19
37 38 19 20 19
39 29 16 16 19
50 34 20 17 18
47 36 16 14 16
40 33 20 19 13
38 32 18 15 17
32 35 20 20 12
47 33 16 17 15
39 36 14 13 18
40 39 19 16 18
48 37 18 18 5
31 22 13 16 15
37 26 19 16 17
48 37 20 18 18
46 34 16 9 20
48 34 20 16 20
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18. ESCALA ADITIVA PADRONIZADA

f1 F2 f3 f4 f5
0,2995 0,7918 0,7090 1,0149 0,7715

-0,0727 -0,3758 0,7090 -0,4957 0,1730
1,0439 0,0912 -0,2363 0,6373 0,4722
1,0439 0,5583 0,7090 1,0149 0,4722
1,0439 0,3248 0,7090 1,0149 0,7715
0,6717 0,7918 0,7090 -0,1180 0,7715

-1,3753 -2,4776 -1,1816 -0,8733 0,1730
0,2995 -0,3758 0,7090 -1,6286 0,1730

-0,2588 0,7918 0,7090 -3,1392 0,7715
-0,2588 -0,3758 0,7090 -0,8733 -1,0239
0,6717 0,7918 0,7090 1,0149 0,7715
0,2995 -0,1423 0,7090 1,0149 0,7715
0,1134 0,3248 0,7090 1,0149 0,1730
1,0439 0,7918 0,7090 0,6373 0,1730

-0,2588 -1,3099 -1,6543 -0,4957 0,7715
0,2995 -0,6094 0,2363 -1,2509 -2,2208

-0,2588 -0,6094 0,7090 -0,1180 -1,0239
1,0439 1,2589 0,7090 -0,4957 0,7715
0,8578 0,5583 0,2363 1,0149 0,7715
1,0439 1,0253 0,7090 1,0149 0,7715
0,4856 1,2589 0,7090 0,2596 0,7715
0,6717 1,2589 0,7090 1,0149 0,7715

-0,0727 1,2589 0,7090 1,0149 0,7715
0,1134 -0,6094 -2,1270 0,6373 0,1730

-0,0727 -0,6094 -0,2363 0,2596 -0,1262
0,2995 1,0253 -2,1270 1,0149 0,7715
1,0439 -0,8429 0,7090 -0,8733 0,7715
0,4856 -0,1423 0,7090 -0,4957 0,7715
1,0439 0,7918 -0,2363 1,0149 0,7715
1,0439 0,7918 -0,2363 1,0149 0,7715
0,8578 1,0253 0,7090 0,6373 -0,1262
0,6717 0,5583 0,7090 1,0149 0,7715
0,4856 -1,0764 -0,2363 0,2596 0,1730
0,4856 0,0912 0,7090 1,0149 -0,1262

-1,0032 1,2589 0,7090 1,0149 0,4722
-0,6310 -1,3099 -0,7090 0,2596 0,7715
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1,0439 0,0912 0,7090 0,2596 0,1730
0,6717 0,0912 -1,1816 -1,6286 -0,1262

-0,8171 -0,3758 0,7090 0,6373 -1,3232
-1,0032 -0,6094 -0,2363 -0,8733 -0,1262
-2,4919 0,3248 0,7090 1,0149 -1,6224
1,0439 0,0912 -0,7090 -0,1180 -0,7247
-1,0032 -0,1423 -1,6543 -1,6286 0,1730
-0,6310 1,2589 0,7090 -0,4957 0,1730
1,0439 0,7918 -0,2363 0,6373 -4,0162

-2,4919 -2,7111 -3,0723 -0,4957 -0,7247
-1,3753 -2,0105 0,7090 -0,1180 -0,1262
0,8578 1,0253 0,7090 0,2596 0,4722

-1,3753 0,7918 0,2363 1,0149 0,4722
-1,0032 -1,3099 -1,1816 -0,4957 0,4722
1,0439 -0,1423 0,7090 -0,1180 0,1730
0,4856 0,3248 -1,1816 -1,2509 -0,4255

-0,8171 -0,3758 0,7090 0,6373 -1,3232
-1,1892 -0,6094 -0,2363 -0,8733 -0,1262
-2,3058 0,0912 0,7090 1,0149 -1,6224
0,4856 -0,3758 -1,1816 -0,1180 -0,7247

-1,0032 0,3248 -2,1270 -1,6286 0,1730
-0,8171 1,0253 0,2363 -0,4957 0,1730
0,6717 0,5583 -0,2363 0,2596 -3,7170

-2,4919 -2,9446 -2,5996 -0,4957 -0,7247
-1,3753 -2,0105 0,2363 -0,4957 -0,1262
0,6717 0,5583 0,7090 0,2596 0,1730
0,2995 -0,1423 -1,1816 -3,1392 0,7715
0,6717 -0,1423 0,7090 -0,4957 0,7715



19. LISTAGEM DOS DADOS ORIGINAIS DA AMOSTRA

casos q1 q2 q3 q4 q5 q6 q7 q8

134

q9 q10
3

2 7
3 10
4 7
5 10
6 10
7 3
8 10
9 7

10 6
11 10
12 10
13 8
14 10
15 3
16 9
17 10
18 5
19 10
20 10
21 7
22 10
23 3
24 9
25 8
26 10
27 10
28 6
29 10
30 10
31 5
32 10
33 10
34 10
35 7
36 7
37 4
38 8

10
6
8
8
7
5
5

10
6
4

10
7
5

10
3
2
5
7

10
6
7
5
7
9
8
5

10
6
6
6
2

10
7

10
7
6
4
6

10
8
6
9

10
5
5

10
10
5
9

10
7

10
7
8
7

10
9

10
9

10
7
8
9

10
10
10
10
10
6

10
8

10
7
8
3
6

5
8
7
8
5

10
7
7

10
6

10
8

10
5
3
5
4
5
5
6
4

10
9
8
5

10
9
8
3
3

5
8

10
7
4
2
8

7
9
7
7

10
10
8
6
9
8

10
10
10
5
3
8
8
5
5
6
4

10
10
8
6
7
8
8
7
7
3

10
7

10
9
7
3
8

5
5
5
7

10
10
8
5

10
7

10
10
7
5
3
5
6
8
5
5
5

10
10
8
7

10
8
8
8
8
1
7
7
5
7
5
2
9

10
8
5
9
5
6

10
8

10
9

10
9
7

10
5

10
9

10
8

10
9

10
9
8
9

10
10
7

10
10
10
10
10
10
9
8
7
9

10
8

10
10
10
10
6
7
9
8

10
8

10
10
8
8

10
10
10
10
10
10
10
8
8

10
7
8

10
10
10
10
8

10
10
7
8
9

10
8
9
9
8
8
7

10
9
7

10
8

10
8
8
9

10
10
8

10
10
10
10
7
9

10
8
8

10
10
10
10
7
7

10
5
8
9

10
8
5
9
5
8
3
5

10
9

10
10
8

10
3
4

10
10
6

10
8

10
10
7
7

10
10
8
9
9
8
7
8
8
7
8
7
9



135

39 8 5 8 8 9 9 5 8 8 10

40 10 7 8 4 6 6 7 8 8 4

41 6 5 10 4 10 5 6 6 10 8

42 8 6 6 7 9 9 10 9 9 8

43 8 7 8 6 8 6 8 8 8 5

44 10 5 8 8 6 9 10 10 10 10

45 7 10 10 10 10 3 10 10 8 8

46 5 2 2 7 8 7 7 5 7 7

47 10 1 7 7 7 5 1 7 5 1

48 10 5 7 3 8 4 10 10 10 9

49 8 7 8 7 8 7 9 10 9 7

50 6 7 7 4 7 5 8 7 6 8

51 4 4 4 2 3 2 6 8 8 7

52 7 5 7 8 8 9 9 9 10 9

53 8 5 8 8 9 9 5 8 8 10

54 9 7 8 4 7 6 7 8 8 5

55 7 5 9 4 10 5 6 6 9 8

56 7 6 5 7 9 9 10 8 9 8

57 7 7 8 7 8 6 8 8 9 5

58 10 5 9 8 6 9 9 10 10 10

59 8 9 9 10 10 3 10 9 8 8

60 6 3 2 7 9 7 7 5 7 8

61 10 2 8 7 7 5 2 7 5 1

62 9 5 8 3 8 4 9 10 9 9

63 8 8 10 1 5 8 9 10 8

64 9 10 10 9 10 9 7 7 10 7



casos q11 q12 .q13 q14 q15 q16 q17 q18 q19
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q20
1 6
2 4
3 5
4 7
5 3
6 4
7 6
8 5
9 6

10 8
11 10
12 8
13 7
14 10
15 3
16 6
17 7
18 10
19 5
20 10
21 3
22 8
23 9
24 6
25 5
26 5
27 8
28 8
29 4
30 4
31 7
32 7
33 8
34 5
35 7
36 4
37 5
38 3
39 5
40 5
41 10
42 4

10
7
6
8
8
9
5
6

10
8

10
7
8

10
5
5
8

10
10
10
9

10
10
6
9
7
8
8
8
8
9
8
8
8
9
5
9
8

10
9
5
8

8
8
6
8
8

10
5
7

10
9

10
10
7

10
6
7
8

10
9
9

10
10
10
8
8

10
8
8
8
8
9
7
7
8

10
8
9
8
9
9

10
9

10
6
6
8
8
5
3
5

10
7

10
10
5

10
3
3
8

10
9

10
10
10
8
6
8
5
7
7

10
10
5
8
7
5

10
7
9
6
9
9
5
9

10
7
7

10
10
8
3
5

10
8

10
10
8

10
7
4
9

10
9

10
10
10
10
8
9
7
8
8
8
8

10
10
10
8

10
7
9
8
9
7
8
7

10
10
10
10
10
10
8

10
10
10
10
10
10
10
9

10
10
10
9

10
10
10
10
7
9
7

10
10
10
10
10
10
9

10
10
9

10
9

10
9

10
7

10
10
8

10
10
10
8

10
10
10
10
10
10
10
6
9

10
10
10
10
10
10
10
7
9
7

10
10
8
8

10
10
9

10
10
8

10
7

10
9

10
10

8
9
7
9

10
10
6
9

10
8

10
10
9

10
8
9
7

10
9

10
8

10
10
6
8
9
9

10
10
10
10
10
9

10
10
8
7
9
9
9

10
10

10
10
9
9

10
10
10
10
10
9

10
10
8

10
10
1
6

10
10
10
10
10
10
9
9

10
10
10
10
10
10
10
8
7

10
10
10
9
5

10
5
6

10
9

10
10
10
10
6
9

10
9
8
8
9

10
7
8
4

10
10
10
10
10
10
9
7
9
8

10
10
10
10
10
8

10
10
9

10
9
8
7

10
8



137

43 6 9 9 6 8 8 7 5 9 9

44 6 10 10 8 10 10 10 8 10 10

45 4 10 10 9 10 8 10 10 3 10

46 5 5 6 5 7 6 6 5 7 5

47 1 5 7 5 7 10 10 7 7 7

48 8 8 9 8 8 10 10 9 10 10

49 7 9 10 10 9 10 9 10 10 9

50 4 5 7 7 8 9 7 8 9 9

51 5 9 8 9 9 10 10 7 10 10

52 3 8 8 7 8 9 7 9 8 9

53 5 10 9 9 9 10 10 9 5 8

54 5 9 9 8 7 9 9 8 10 7

55 10 5 10 6 8 10 10 9 5 10

56 4 5 9 9 7 6 10 10 6 7

57 6 9 10 6 8 8 6 5 9 9

58 7 10 9 8 10 10 9 8 10 10

59 5 10 10 9 9 8 10 9 4 10

60 5 5 5 5 7 7 6 5 7 5

61 1 6 7 5 7 10 9 7 7 7

62 8 7 9 8 7 10 10 9 10 9

63 1 5 5 1 5 8 8 5 10 10

64 7 10 10 7 9 10 10 10 10 7



casos q21 q22 q23 q24 q25 q26 q27 q28 q29

138

q30
4

2 5
3 5
4
5 3
6 8
7 5
8 4
9 10

10 7
11 10
12 7
13 7
14 8
15 5
16 4
17 5
18 10
19 7

. 20 8
21 6
22 8
23 10
24 6
25 6
26 7
27 8
28 8
29 4
30 4
31 7
32 8
33 8
34 7
35 10
36 7
37 7
38 3
39 6
40 8
41 10
42 8

10
6
5
8

8
5
8
8

10
10
1
7
8
5
8
8
9

10
8
7
7
9
6
8
3
8
8
3
3

10
8
7
7
7
5
5
5
8
9

10
10

8
7
5
8
3
8
5
8

10
8

10
9
7

10
4
8
9
9
9
8

10
10
8
6
8
9
8
8
6
6
8
8
8

10
7
7
7
9
8
5
5
6

10
8
7
8

10
9
7
8
8
8

10
8
9

10
7

10
10
10
9

10
8

10
10
9
7
9

10
10
8
8

10
10
7
8

10
7
9
8
9
8
8
5

10
8
7
8

10
10
7
9
8
8

10
10
9

10
7
9
8

10
8

10
8

10
10
9
7
9

10
10
8
8

10
10
7
8

10
8
9
8
9
8

10
4

10
9
9
8

10
10
5
7

10
8

10
8
8

10
5
6
5

10
9

10
10
10
8
7
9
8
8

10
10
10
10
8
7
8

10
7
8
8
5
8
5
5

10
9
9
8

10
8
7

10
10
7

10
10
8

10
5
7
8

10
9

10
9

10
10
7
8
9
8

10
10
10
10
8
7

10
10
8
8
8
3
7

10
5

10
8
6
8

10
10
3
6
9
7

10
10
8

10
6
4
7

10
9
9
9

10
10
8
8
9
8

10
10
10
9
8
8
8

10
5
8
8
7
8

10
6

10
8
7
8

10
9
5
8

10
10
10
10
10
10
5
8
4.

10
10
10
10
10

8
7
9
7
5

10
3
5
7
9
5
8
7
8
3
7
9

10
9

10
2

10
8
9
7
8
7
8
8
8
9

10
7
8

10
7

10
6
4
7
1
5

9
7

10
9
8

10
10
10
10
7

10
10
8

10
6

10
7

10
7



139

43 6 6 7 6 6 8 9 9 7 6
44 6 9 9 9 8 9 10 1 10 7
45 4 1 4 7 8 10 10 10 10 7
46 5 5 6 7 7 7 6 6 8 7
47 1 7 1 1 1 7 7 7 1 1
48 8 8 7 8 10 8 8 9 8 7
49 10 7 6 10 10 9 10 . 10 9 10
50 7 5 8 7 8 6 8 5 7 7
51 7 6 7 9 9 7 8 8 10 10

52 3 5 9 8 7 8 8 8 6 7

53 6 8 8 9 9 5 3 7 10 4

54 8 8 5 8 8 7 7 8 7 8

55 10 10 6 8 10 5 9 10 10 2

56 8 10 6 4 4 5 5 7 7 5

57 6 5 7 6 7 8 9 9 7 7

58 7 9 9 9 9 9 10 3 10 7

59 4 2 4 7 8 10 9 10 10 7

60 6 5 6 7 7 8 6 6 7 7

61 2 7 1 2 1 7 8 7 1 2

62 7 8 7 9 10 8 9 8 8 7

63 10 5 5 8 10 5 5 5 1

64 7 7 9 10 10 10 10 9 9 10



casos q31 q32 q33 q34 q35 q36 q37 q38 q39

140

q40
1 9
2 8
3 10
4 9
5 6
6 6
7 8
8 8
9 10

10 7
11 10
12 7
13 8
14 8
15 8
16 9
17 6
18 10
19 9
20 10
21 7
22 10
23 8
24 7
25 6
26 10
27 10
28 7
29 7
30 7
31 10
32 10
33 8
34 5
35 10
36 7
37 10
38 5
39 9
40 4
41 10

'42 5

10
7

10
9
8
8
6
8
7
8

10
10
8

10
8
9
4

10
9

10
7

10
8
7
7
9

10
7
7
7

10
10
8
5

10
6

10
6

10
6
5
7

7
7

10
9

10
6
4
7
7
9

10
7
5
8
9
8
5
9
3
8
3

10
10
8
7
8

10
7
7
7
7

10
8
5

10
8

10
4
9
6
5

10

10
9
6
9
8
7
7
6

10
8

10
10
7

10
5
8
7

10
7

10
10
10
9
9
7
7

10
7

10
10
9

10
8

10
10
8
6
9

10
7
9

10

9
7

10
8

10
9
5
6
9
8

10
10
7

10
4
5
6

10
7

10
7

10
9
9
8

10
7
7
7
7
9

10
7
7

10
6
6
8

10
7

10
8

8
8

10
7
7
9
5
7
9
4

10
10
8

10
5
8
8

10
8

10
9

10
10
8
8
8
8
7

10
10
10
10
7

10
10
6
5
8

10
8
5
7

7
5
6
9
6
4
2
4
4
6

10
10
7
5
1
4
2
5
4
8
6
5

10
8
8
8
9
6
7
7
6

10
7
1

10
7
5
3

10
3

10
4

7
7
8
7
4
5
3
4
6
6

10
.10
7
8
5
8
4
9
5

10
8

10
10
7
8
7
7
7
7
7
9

10
7
1

10
7
5
3
9
5
5
7

9
7
6
9
7
5
7
6
7

10
10
10
7

10
8
9
8

10
7

10
8

10
9
9
8
9

10
10
4
4

10
10
8

10
10
6
8
9
6
8

10
8

10
10
10
10
9

10
8

10
10
10
8

10
9

10
8

10
10
10
10
10
10
9
9
9

10
10
10
10
10
10
10
10
8
8

10
10
10
8

10
1010



141

43 8 8 5 7 5 5 7 6 6 8

44 9 8 8 10 7 8 6 6 7 9

45 10 6 10 8 8 8 10 7 10 10

46 6 6 5 3 3 7 3 6 7 8

47 7 7 5 10 10 10 10 10 7 7

48 7 8 7 10 10 10 7 8 9 10

49 10 10 9 10 10 9 10 9 10 7

50 7 5 8 8 7 6 7 6 6 8

51 9 10 10 6 7 5 5 5 9 10

52 5 6 4 9 7 8 3 4 9 10

53 9 10 9 10 10 10 10 9 6 10

54 4 6 6 6 7 8 3 6 8 8

55 10 5 5 8 10 5 10 6 1 10

56 5 7 10 9 8 7 4 8 10 10

57 8 8 6 7 5 5 6 6 6 8

58 8 8 7 10 7 8 6 5 7 9

59 9 6 10 7 8 8 10 8 10 9

60 6 6 6 3 4 7 3 6 7 7

61 7 7 5 9 10 10 9 10 7 7

62 8 8 7 10 9 9 7 8 9 9

63 1 5 5 8 8 1 8 10 8

64 1 10 1 7 7 7 7 10 10 9



casos q41 q42 q43 q44 q45 q46 q47 q48 q49
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q50
1 10
2 8
3 10
4 10
5 10
6 10
7 6
8 10
9 8

10 8
11 10
12 10
13 10
14 10
15 8
16 9
17 9
18 10
19 10
20 10
21 10
22 10
23 8
24 9
25 9
26 9
27 10
28 10
29 10
30 10
31 10
32 10
33 10
34 10
35 8
36 8
37 10
38 10
39 6
40 6
41 8
42 10

10
8

10
10
10
10
6

10
9
8

10
10
7
8
6
8
7

10
10
10
8
8
7

10
9
9

10
10
10
10
10
10
10
10
8

10
9

10
8
8
5

10

9
10
10
10
10
10
7
8
9
5

10
8
9

10
8
9
7

10
10
10
7
8
8
9
9
9

10
10
10
10
9

10
8
7
8
7

10
10
5
8
5

10

9
9

10
10
10
10
7
7
9
6

10
8
9

10
8
9
7

10
10
10
7
8
7
9
9
9

10
10
10
10
9

10
9

10
8
8

10
10
5
6
1
8

10
10
8
8

10
10
7
9
9
7
6
8
8

10
8

10
9

10
8

10
7

10
10
7
8

10
7

10
10
10
7

10
9

10
8
8
8

10
5
8
7

7
1
7
9
1

10
6
7
5
9
8
7
8

10
6
8
5

,10
8
8
8
8
8
8
8
8
7
8

10
10
7

10
8

10
8
7
8
8
6
8

10
8

8
4
7
9
9

10
9
6
7
8

10
10
7
8
7

10
7

10
9

10
7

10
10
8
8

10
8
8

10
10
7

10
8

10
8
8
5
8
8
8

10
9

10
8

10
10
10
10
8
8

10
5

10
10
10
8

10
9
8

10
10
10
10
10
10
9
8

10
10
10
10
10
7

10
10
10
9

10
8
8
8
7
7
9

10
6
8

10
10
8
6
8
9
6

10
8
6

10
7
8

10
10
8

10
8

10
10
9
8
8

10
8
8
8
5

10
9
5

10
8
8
6
8
8
5
3

8
6
8

10
10
10
5
8
9
9

10
10
10
10
7
9
6

10
9

10
10
10
10
10
8
9

10
10
10
10
6

10
10
7

10
10
8
6
7
7

10
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43 8 9 9 8 6 6 8 9 7 9

44 8 8 8 7 7 8 8 8 7 7

45 10 10 10 8 8 7 9 1 10 9

46 3 4 7 5 3 4 7 8 7 7

47 7 8 8 7 8 8 10 10 8 8

48 10 9 9 10 8 8 8 9 9 7

49 8 8 8 7 8 8 7 9 10 9

50 7 10 7 8 7 7 7 10 7 10

51 10 9 10 9 8 8 6 8 8 8

52 9 10 10 9 10 8 8 8 6 6

53 6 8 5 5 5 6 8 8 8 7

54 6 7 8 6 8 7 8 7 8 6

55 8 5 6 1 7 10 9 7 5 10

56 9 10 10 8 2 8 9 9 4 1

57 9 9 9 8 7 6 8 9 7 8

58 8 8 8 7 6 8 8 8 8 7

59 10 10 9 8 7 7 9 1 9 9

60 3 4 8 5 3 3 7 8 7 7

61 7 7 8 7 8 7 10 10 ·8 7

62 10 9 9 9 8 8 8 8 9 8

63 8 8 10 10 10 1 8 10 10 8

64 9 9 10 7 7 7 9 10 8 7



casos q51 q52 q53 q54 q55 q56 q57 q58 q59

144

q60
1 10
2 8
3 10
4 10
5 10
6 9
7 7
8 7
9 9

10 9
11 10
12 7
13 7
14 10
15 7
16 8
17 4
18 10
19 9
20 10
21 9
22 10
23 10
24 9
25 8
26 8
27 10
28 10
29 10
30 10
31 9
32 10
33 10
34 7
35 10
36 10
37 9
38 8
39 7
40 7
41 1
42 1

7
7
9
9
7

10
3
9
7
7
8

10
7
9
5
5
5
9
9

10
7
8
8
9
7
9
8

10
10
10
5
8

10
5

10
8
2
9
7
7
5
3

8 8
7 6
8 8
8 8
7 7
7 8
9 7
9 7
9 10
9 8

10 10
7 10
8 8

10 10
8 8
9 7

10 7
10 9
10 10
10 8
7 9

10 8
9 8

10 9
8 7
9 9

10 . 10
10 8
8 8
8 8,

10 8
10 10
7 8

10 10
10 10
10 7
7 7
7 6
5 5
8 7
1 1

10 8

8
6
7
9
7
9
3
7

10
8

10
8
7

10

8
5
9
9
8
9
8
8
9
8
9

10
8
8
8

10
10
7

10
10
7
8
8
5
7
1
8

8
6
7
8
7
3
3
5
9
7

10
7
7
8
4
7
5
5
8
8
5
8
8
8
7
9

10
6
5
5
7

10
7
1

10
6
8
3
5
5
1
8

7
7
7
8
7
4
3
5
9
8

10
8
7

10
5
5
5
8
9
8

10
8
9
8
7
9

10
6
5
5
8

10
7

10
7
8
5
7
4
1
8

8
7
7
8
7
1
5
4
8
7

10
7
6
8
7
4
5
8
8
8
2
8
8
8
8
9

10
6
5
5
9

10
7
1

10
6
8

7
3
1
9

6
10
10
10
8
8
7
6

10
7

10
8
7
8
7
4
7
8
8

10
10
7
7
9
7
6

10
7
8
8
7

10
7

10
7

10
8
2
8
7
1

10

7
10
10
10
8
9
5
7
9
8

10
9
7
9
7
5
8
9
8
8

10
10
8
9
8
7

10
8
8
8

10
10
8
7
7
8

10
8

10
7

10
10
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43 9 7 6 7 6 6 7 6 5 6

44 7 6 7 6 6 5 6 6 6 8

45 10 7 8 8 8 8 8 5 8 6

46 6 7 5 7 7 4 4 5 5 5

47 10 5 10 10 10 10 10 10 10 5

48 9 7 9 9 8 7 7 7 8 9
49 10 10 9 10 10 10 9 10 7 8

50 10 9 10 6 7 7 7 7 10 8

51 10 2 7 6 8 8 8 7 8 10

52 7 9 7 6 6 3 5 2 2 8

53 7 7 5 5 5 5 7 7 8 10

54 7 7 8 6 7 5 4 4 7 7

55 2 5 1 1 2 1 2 1 1 9

56 1 3 9 8 8 7 8 9 10 10

57 9 7 8 7 6 6 8 6 5 7

58 7 6 8 6 6 5 7 6 6 8

59 9 7 8 8 7 8 7 5 8 6

60 7 7 5 7 8 4 4 5 6 5

61 10 5 10 9 10 10 9 10 10 6

62 9 7 9 8 8 7 7 8 8 8

63 10 8 10 10 10 1 5 5 8 5

64 8 10 10 7 9 1 9 7 7



casos q61 q62 q63 q64 q65 q66 q67

146

q68
7

2 10
3 10
4 10
5 10
6 8
7 9
8 8
9 10

10 10
11 8
12 10
13 8
14 10
15 8
16 8
17 10
18 10
19 9
20 10
21 10
22 10
23 8
24 8
25 8
26. 10
27 10
28 7
29 10
30 10
31 10
32 8
33 10
34 10
35 7
36 8
37 10
38 9
39 10
40 9
41 1
42 10

7
8
7
9
6
7
5
6
7
8

10
7
6
8
7
6
6
5
5

10
3
7
7
8
7
7

10
7
8
8
8
8
7
1
7
6
7
2
9
7

10
10

10
8

10
10
10
8
8
8
3
8

10
10
10
10
10
7
9
7

10
10
8

10
10
9
9

10
10
8

10
10
10
10
10
10
10
10
8
6

10
8

10
9

10
8

10
10
10
10
6

10
8

10
10
8

10
10
10
10
9

10
10
10
10
10
10
10
9
9

10
10
10
10
10
10
9

10
8

10
10
9
9
8
7

10

9
8
9

10
10
9
5
5
5
9

10
8
9

10
7
7
9

10
9

10
8

10
10
7
8
9
7

10
7
7
6

10
10
8
7
8

10
8
5

'7
3
9

10
8
9

10
10
9
7
5
6
7

10
10
10
9
6
7
8
9

10
10
10
10
10
10
9

10
5
8

10
10
9

10
8

10
10
8

10
7
9
7

10
8

7
8
8
9

10
7
5
7
5
9

10
9

10
10
9
6
6
9

10
10
10
10
10
9
8
9
5
8

10
10
10
10
10
8

10
8
9
9
5
7
5

10
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9

10
9

10
7
9
5

10
7

10
10
10
9
7
7
8

10
10
10
10
10
8
9
9
8
6
8

10
10
7

10
10
10
10
10
10
9
7
9
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43 8 6 6 6 5 7 6 8
44 8 7 8 8 7 8 7 7

45 10 10 10 10 10 9 10 10

46 5 3 8 8 4 8 7 6

47 5 1 7 10 7 10 8 8

48 10 8 8 10 10 10 9 10

49 7 8 10 7 7 10 10 10

50 7 6 9 10 8 7 8 10

51 10 7 7 10 10 10 9 9

52 9 3 6 9 8 8 9 9

53 10 9 10 9 5 9 5 7

54 9 7 8 7 7 7 6 9

55 1 10 10 7 4 10 5

56 9 10 9 9 9 8 10 7

57 8 6 6 5 5 7 7 8

58 8 7 8 7 7 8 7 - 6

59 10 10 9 10 9 9 10 10

60 5 4 8 8 5 8 7 6

61 5 1 7 10 7 9 8 7

62 10 8 8 10 9 10 9 9

63 10 1 8 10 5 1 8

64 10 7 9 10 10 7 9 9
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