
IMPRENSA: Quanto o Brasil movimenta por ano no mercado
publicitário?
BARBARÁ: Movimentamos cerca de US$ 5,5 bilhões por ano.

IMPRENSA:Quais os preceitos fundamentais para um bom
profissional de mídia?
BARBARÁ: Hoje em dia, dá mais trabalho fazer um bom pla-
no de mídia. Antigamente, tudo era comercial nacional.
Hoje, o nacional representa pouco mais de 20% do merca-
do. Há uma forte influência do varejo no mercado publi-
citário, que é sempre regional. A programação avulsa será
cada vez mais regional. O profissional de mídia deve estar
atento a tudo isso. É necessário que o mídia tenha disposi-
ção de viajar e de conhecer estas regiões, pois nelas há jor-
nais, revistas, televisão, internet, rádios, cinema.

IMPRENSA: O anunciante confia totalmente no planejamen-
to da agência ou costuma opinar e exigir a veiculação da
propaganda em algum veículo?
BARBARÁ: Em grandes regras, eles confiam. Há alguns que
usam mecanismo de pós-venda: a gente faz uma pós-análi-
se, com relatórios de retorno sobre investimento, relatórios
da auditoria de exibição. Mas eu digo que, em mais de 95%
do casos, a confiança é absoluta.

IMPRENSA - A mídia brasileira já entrou na terceira fase?
BARBARÁ - A única coisa que está faltando é a digitalização.
No resto, nós entramos em tudo. Os dois maiores provedo-
res de pesquisa de mídia do Brasil, tanto o Ibope, quanto
a antiga Marplan, se associaram a empresas internacionais
e, com isso, enriqueceram muito a qualidade dos produtos



que distribuem aqui. Com isso, me-
lhorou muito a qualidade do plano de
mídia e do profissional de mídia. Mas,
com o atraso deste processo, nos restou
uma deficiência na área de pesquisa
de mídia. Hoje, quando você quer um
profissional de pesquisa, é preciso bus-
car em outra agência, porque não há
profissionais disponíveis no mercado.

IMPRENSA: Qual a importância do pro-
fissional de mídia estar sempre bem
informado?
BARBARÁ: O mídia decide sobre as
verbas dos outros. E, para você tomar
decisões, precisa saber o que está acon-
tecendo. Ele formula estratégias e, para
formular estratégias, precisa entender
os relatórios de pesquisa. Para enten-
der os relatórios de pesquisa, é neces-
sário que se tenha um espelho, um guia
da sociedade. A segunda razão é o fato
de que você, estando bem informado,
pode fazer um upgrade de seu produto
de mídia para o conjunto de idéias que
é regularmente apresentado na reu-
nião com o cliente. Estando mais pró-
ximo do núcleo central de decisões, o
mídia deixa de apresentar apenas um
apêndice de custo.

IMPRENSA: Suponha que um cliente
procure a agência, buscando fazer
uma grande campanha, mas sem co-
nhecimentos dos custos. Ele, certa-
mente, deseja muito mais do que sua
verba pode pagar. Como trabalha a
agência neste caso?
BARBARÁ: Quanto mais próximo você
estiver do cliente, melhor. E, para fazer
isso, falando como profissional de mí-
dia, você não pode ser só aquele apêndi-
ce que apresenta custos. É necessário ir
balizando o cliente de quanto custam as
coisas, as boas idéias. Tem de ir adequan-
do o cliente à realidade. Quanto mais

intensa for esta relação, mais a gente vai
ajudar o cliente a não ter uma verba in-
compatível com o que ele quer ou com o
que a gente está recomendando.

IMPRENSA: Você acredita que seja tensa
a relação entre os mídias e os contatos?
Muitos contatos se dizem esnobados
pelos mídias.
BARBARÁ: Existe uma história igualzi-
nha a essa: a do ovo e da galinha. Não
sei qual é a mais velha. Os contatos
dizem que os mídias os esnobam e os
mídias dizem que são esnobados pe-
los contatos. As duas situações depen-
dem muito do ambiente que se cria.
Minha percepção é de que aumentou
muito a responsabilidade do cara que
é hoje um planejador e, em compen-
sação, houve uma queda enorme no
número de contatos. Não acho que
esse problema seja resolvido nem da-
qui a cem anos.

IMPRENSA: Existe o contato que extra-
pola o mídia e trabalha direto com o
anunciante para fechar um anúncio?
BARBARÁ: Em oposição a uma decisão
que o mídia tomou, isso é muito raro.
Essa não é uma característica do mer-
cado. O mercado é pró-ativo. Na gran-
de maioria dos casos, o contato amplia
muito a eficácia de um plano de mídia,
viabiliza coisas, que é, de fato, o que a
gente espera dele. Eu diria que, na mé-

IMPRENSA: Para o mercado publicitá-
rio, entre os governos Lula e FHC, qual
dá mais subsídios para o fechamento
de novos negócios e movimentação de
capital?
BARBARÁ: Há, no governo Lula, duas
fases. A primeira foi de incerteza, em
que as verbas se retraíram um pouco,
inclusive as do governo. E isso durou
uns seis meses. Na segunda fase, que
nós ainda estamos passando, na medi-
da em que ficou claro que haveria um
controle muito eficiente da inflação,
não só a gente teve um aumento consi-
derável das verbas, como da nossa faci-
lidade em fazer planejamentos a média
e longo prazo. O governo também se
tornou um anunciante muito maior.
A Secom, por exemplo, que não era
cliente, tem cerca de R$ 200 milhões
licitados para campanhas de interesse
do governo. Do ponto de vista publici-
tário, o mercado não tem do que recla-
mar. O governo passado bateu muito
na gente.

IMPRENSA: Como a convergência de mí-
dias deve se refletir no mercado publi-
citário? O mercado está se preparando
para isso?
BARBARÁ: Acho que estamos um pouco
atrasados. Os americanos lançaram o
sistema de TV Digital há uns seis anos
e, por escolherem o modelo errado, ti-
veram de recolher e estão recomeçan-
do. Mas, devagarinho, a gente vai para
essa convergência. Depende de o go-
verno definir o padrão. Podemos optar
pela qualidade ou pela variedade da
transmissão. Para cada um desses cená-
rios há uma perspectiva de convergên-
cia, maior de um lado, pior do outro.
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Estamos dependendo da tecnologia.

dia, 80% das negociações são muito
eficientes neste ponto de vista.

Fonte: Imprensa, ano 18, n. 202, p. 78-79, jun. 2005.




