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MESA-REDONDA SOBRE
MÍDIA DO FUTURO

inovações tecnológicas, os veículos
como jornal, revista, rádio e
televisão (já sendo considerados
como “convencionais”), estão sen-
do questionados quanto à sua real
capacidade de atingir o consumidor.
Como as empresas e profissionais de
comunicação – em especial as agên-
cias de propaganda – devem agir
diante dessas transformações
tecnológicas e das novas relações
entre público e mídia? E a quem

caberá o raciocínio estratégico – aos
anunciantes, às agências (que terão
de transformar-se) ou aos grandes
conglomerados de mídia e lazer?

Nesse contexto cambiante, a mesa
de especialistas – convidados pela
Revista da ESPM – debateu algumas
dessas mudanças e – em especial –
como isso poderá afetar os anun-
ciantes, a própria mídia – e as em-
presas de comunicação do futuro.

Q
ual a situação dos grandes veículos,
diante das mudanças tecnológicas,
em especial quanto às ameaças
representadas pela convergência
digital? Qual o papel que será
desempenhado no futuro pelos
jornais e revistas? E a convivência
entre a TV aberta e a TV por
assinatura? As mudanças em ritmo
acelerado implicam em novas
configurações para a mídia do
futuro. Diante da avalanche de

FÁBIO MARIANO LUIZ CELSO DE PIRATININGA

JOSÉ FRANCISCO QUEIROZ
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JR – Peço ao Gracioso para propor
o primeiro tema.

GRACIOSO – Acho muito feliz o
“mix” desta mesa, com sua mescla
de experiências. Creio que a visão
da mídia e comunicação de
mercado  muda de acordo com a
experiência de cada um. Acho que
publicitários – propriamente ditos
– ainda têm uma visão restrita aos
veículos tradicionais e alguns
veículos emergentes – como a
internet. Enquanto grandes anun-
ciantes – como a Nestlé que o
Mário Castelar representa, por
exemplo – há tempos têm uma
visão mais abrangente e enten-
deram que a comunicação está
sendo feita cada vez mais por ou-
tros meios, além dos veículos tra-
dicionais. É que esses meios são
extremamente variados – desde
desfiles de modas até o Rock in Rio
e o ponto-de-venda.  Um pouco da
perplexidade que temos para exa-
minar esse contexto, está justa-
mente na dificuldade de encontrar
uma visão que concilie os inte-
resses de todos. Proponho, por-
tanto, como primeiro tema “o que
é a mídia de hoje – e como deve-
mos definir o contexto da co-
municação de mercado”.

PIRATININGA – Gracioso, eu gos-
taria de acrescentar que a Escola
está muito interessada em desven-
dar esses caminhos da comunicação
para o público consumidor. Tanto
que, o que ensejou o tema dessa
revista e da mesa-redonda foi o
seminário de mídia realizado aqui
na ESPM. Durante dois dias, a
Escola discutiu os aspectos midiá-
ticos que estão nascendo e outros
que estão entrando em processo de

declínio. Nesses dois dias recebe-
mos, da comunidade universitária,
92 trabalhos sobre o assunto mídia
e que serão editados nos anais que
estão sendo preparados para
distribuição.

MÁRIO – Acho que estamos numa
dessas encruzilhadas que fazem
parte das revoluções históricas. Faz
tempo que os investimentos na
propaganda tradicional vêm dimi-
nuindo; a sociedade tem legislado
sobre o direito de anunciar certas
categorias de produto – como be-
bidas, fumo etc. –, têm limitado
horários e criado outras restrições.
E não se vê nenhum pensamento
que venha das agências de pro-
paganda. Elas, definitivamente,
perderam a liderança do processo
por falta de um pensamento a
respeito, uma proposta ou reflexão.
O mundo mudou, surgiram novas
tecnologias, as relações mudaram,
os hábitos das pessoas mudaram,
mais pessoas moram sozinhas, há
mais pessoas idosas, os hábitos de
compra e consumo mudaram, mas
as agências continuam trabalhando
como trabalhavam nas décadas de
50 e 60 – pensando comunicação
da mesma forma. Hoje nós, anun-
ciantes, não falamos mais em
mídia, falamos de “pontos de
contato”.

FÁTIMA – Concordo com o Mário.
Um estudo feito, pela Leo Burnett,
com homens e mulheres, no mundo
inteiro, com uma grande seleção
de comerciais produzidos em todo
o mundo: 68% não funcionaram –
a mensagem não chegou; ela está
descolada das novas realidades, as
quais o Mário cita com proprie-
dade. Isso nos leva à reflexão: “Por
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que estará acontecendo isso? A
publicidade perdeu a sua relação
com a audiência, com o consu-
midor?” Na minha opinião está
acontecendo um verdadeiro tsu-
nami de mudanças. As tecnoló-
gicas, nos meios de informação –
e aquilo que era “o consumidor”
não pode mais ser descrito com
cinco ou seis parâmetros – classe,
sexo, idade etc. Ele começou a ser
cidadão, foi bombardeado de
informações sobre governabilidade,
projetos legais e o que acontece no
resto do mundo. A relação quase
unidirecional que tinha com os
produtos de consumo mudou. Agora
– entre ele e o produto – há uma
série de fatores que, como cidadão,
começa a perceber. Não só uma
certa parcimônia entre preço e
qualidade, como sobre os direitos
que adquiriu com relação a mu-
danças feitas no produto, sem o seu
conhecimento; nos conteúdos
desses produtos. Direitos codifica-
dos e difundidos na mídia. Mudou
não só o consumidor; mas o eleitor,
o usuário dos serviços públicos.
Estamos numa fase de transição
para um outro cenário que ainda
não sabemos muito bem qual é.

JOSÉ FRANCISCO – Concordo
com o panorama descrito pelo Má-
rio e pela Fátima. Sobre a impor-
tância de um negócio chamado
agência de propaganda, sempre
defendi a tese de que nessa profis-
são domina quem tem informação
e pode estar na frente contribuindo.
Antes eram as agências de propa-
ganda que tinham esse condão mas
os anunciantes foram-se especia-
lizando no negócio da comuni-
cação e hoje eles dominam porque
têm a informação. Hoje há um

negócio que pode ser chamado de
prestação de serviços na área da
comunicação e que, talvez, as
agências não o tenham percebido
de maneira adequada. Se antes
fazer publicidade era uma especia-
lidade, hoje temos de buscar a
especialização da especialidade.
Aquela visão genérica, de um
planejamento estratégico, na hora
da execução caminha para uma
especialização de funções para se
chegar ao fim da linha, ao consu-
midor que nos interessa. Pergunta-
se o tempo todo: “que canais
específicos vou achar para poder me
comunicar; como se faz para prestar
serviços nesse novo negócio?”.

MÁRIO – Uma coisa é como é
que se faz comunicação para falar
com as pessoas e isso ter alguma
conseqüência. E a outra é a cons-
trução das mensagens.

JR – A Fátima falou do trabalho da
Leo Burnett. Vemos uma agência –
que atua globalmente – preocupada
com a adequação das mensagens.
Recentemente escrevi um artigo
para o Boletim da Câmara do
Comércio Brasileira, em Nova Ior-
que, fazendo uma crítica aos anun-
ciantes – eu citava especificamen-
te a IBM, o Citibank, Shell e Mo-
torola. Os três primeiros já foram,
no Brasil, grandes anunciantes, ex-
tremamente criativos, com cam-
panhas memoráveis e, ultima-
mente estão veiculando comerciais
dublados produzidos fora do Brasil.
Essa decisão estratégica, no meu

modo de ver, contraria o que vocês
estão falando. Não é one-to-one,
algo que esteja particularizando; é
algo que está massificando de um
ponto de vista extra-cultural.

GRACIOSO – No caso desses três
anunciantes, talvez o que esteja
acontecendo é que a propaganda
em mídia já não seria tão impor-
tante como no passado. O Mário
disse que o problema consiste tam-
bém em definir o que é comu-
nicação de mercado; a Fátima
falou em mudanças tecnológicas.
Estou fazendo um estudo da pro-
paganda de 94 a 2004 no Brasil.
No conjunto, os anunciantes de
produtos de consumo – alimentos,
higiene, limpeza, bebidas e eletro-
domésticos – anunciaram três vezes
menos do que faziam em 94.
Houve uma mudança drástica de
canal. Claro que a propaganda, no
todo, não caiu três vezes. Surgiram
novos anunciantes – principal-
mente serviços de telefonia, finan-
ceiro etc. Diria que a propaganda
está sendo substituída – cada vez
mais – por outras formas de comu-
nicação, além das tecnológicas. E
que, hoje, a comunicação feita no
corredor do shopping, do super-
mercado, nos grandes shows para
a juventude etc., é tão ou mais
importante do que a comunicação
pela propaganda.

FÁTIMA – Mas não é só mudança
tecnológica, de novos meios e veí-
culos. Acho que temos de pôr o
dedo na ferida e admitir que a pro-

“RECEBEMOS DA COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA
92 TRABALHOS SOBRE O ASSUNTO MÍDIA.”
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paganda perdeu em legitimidade – é
algo mais profundo do que eficiência.
Legitimidade, na medida em que ela
deixou de enxergar o consumidor,
como eu disse antes; perdeu em
legitimidade porque a sociedade,
mais organizada, está exigindo mais
controle da publicidade, e a
publicidade está reagindo: ‘Não
precisa; nós nos arrumamos”. Porque
está havendo uma deterioração do
código de ética, do código moral...

JR – Desculpe, Fátima, mas acho
que isso tem sua origem no cliente.
Há produtos e serviços que não
respeitam adequadamente o consu-
midor – a propaganda talvez reflita
isso... Você diria que as empresas de
telefonia, por exemplo, respeitam,
adequadamente, o consumidor?

FÁTIMA – E, portanto, perdem em
legitimidade. Elas inventam truques
de desconto, que a pessoa não
entende; a publicidade ajuda não
a tornar a relação transparente, mas
obscura. E, nesse sentido, perde
legitimidade. É igual a comunica-
ção do jornal, da televisão em
relação à notícia. O jornalismo está
se tornando cada vez mais impre-
ciso, superficial, oportunista. Houve,
por exemplo, o caso de um repórter
do The New York Times – uma
referência mundial de jornalismo  –
que mentiu, ao fazer uma série que
ganhou o prêmio Pulitzer. Há um
processo de regressão na comu-
nicação e sobretudo da publicidade,
que atrai cada vez mais regula-
mentações, regras, censuras etc.

MÁRIO – Tenho a sensação de que
essa discussão deve acontecer,
mesmo, nas escolas. As universi-
dades precisam ter um pensamento

sobre comunicação comercial –
alguém tem de filosofar em cima
disso. A formação de profissionais
é meramente funcional – o sujeito
sabe fazer aquilo mas não sabe por
que faz nem se deveria fazer, se
tem limites para parar. Nós fazemos
alimentos e vivemos regulamen-
tados – temos um código interno
de comunicação, um outro de
comunicação com criança. Nos
obrigamos a não estimular o con-
sumo compulsivo, a chantagem aos
pais etc. Mas as agências ignoram
isso. Outro dia veio-me uma
proposta de comercial de choco-
late, em que o sujeito chegava em
casa e era recebido por uma gali-
nha que se comportava como um
cachorro. Num dado momento, o
sujeito abria a geladeira, não tinha
nenhuma comida e a galinha punha
um ovo. Uma grande alienação. A
sociedade quer que as mensagens
tenham certa estrutura.

JR – No seminário de mídia, da
ESPM, uma das questões foi a mu-
dança, que se prenuncia, no próprio
mecanismo de percepção das
pessoas. Quando falamos de um
comercial, tratamos de certa linea-
ridade, em 30". Mas os jovens hoje
estão com a televisão ligada, mas
também estão no computador, no
chat, no orkut, na internet, com iPod
e, de repente, não existe mais a
atenção concentrada de uma pessoa
durante 30 segundos contínuos.

MÁRIO – Não esqueça que o nos-
so raciocino é: tenho uma marca,
um serviço para vender; preciso fa-
lar com essa pessoa a respeito dis-
so. Quantas oportunidades tenho –
ao longo do seu dia – e o que devo
dizer de maneira que ela me ouça?
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FÁTIMA – Para isso existem as
pesquisas, para tornar a informação
disponível. Mas as agências empo-
breceram suas estruturas de mídia
por questões de rentabilidade ou de
economia. Quando são solicitadas,
pelos clientes, elas dispõem de
softwares primitivos, complicados.
Mesmo assim, há novas neces-
sidades. As pesquisas tradicionais
– etnográficas ou psicográficas –
simplesmente oferecem os mesmos
velhos cinco ou seis referenciais
para o cliente: idade, sexo, classe.
Mas uma pessoa de classe C pode
ter capacidade de liderança, con-
dição de transformar sua maneira
de consumir. Esses valores que não
são ponderados e não atravessam
as fronteiras do sistema deixam de
fornecer, ao anunciante, pontos
significativos. Tenho feito estudos
na TV Cultura que mostram que sua
audiência é pequena mas diferente
em aspectos como a  liderança,
novas tendências, consumo cultural
e de lazer, percepção de mudanças
no mercado. Isso não entra no que
é passado ao cliente. Houve alguns
ensaios, lembro-me da Popular,
onde se usava um sistema de visita
às casas das pessoas.

JOSÉ FRANCISCO – Gostaria de
trazer essa coisa macro, inteli-
gente, bonita, que vocês estão
expondo, para a realidade chamada
Brasil. Isso foi discutido no semi-
nário. Enquanto vemos essa revo-
lução, mudanças em todos os seto-
res – consumidor, serviço, dinheiro
a ser investido –, ainda vivemos
num país em que a mídia tradicio-
nal, de massa, continua crescendo,
inclusive a televisão. De cada R$
10 que se investe em propaganda,
mais de R$ 6 vão para a televisão,

e o percentual cresce. O maior
anunciante brasileiro, que mais
mídia faz na televisão, o mais
lembrado nas pesquisas – Casas
Bahia –, tem sua propaganda vol-
tada para vender o produto de
amanhã cedo, como se fazia em
1950. Pelo que se percebe, eles não
têm esse tipo de preocupação.

MÁRIO – Isso não é verdade. O
dinheiro que eles veiculam escon-
de outras coisas que estão fazendo.
Eles têm um modelo de negócio,
uma localização de lojas inteli-
gente e sensível. Têm operações do
tipo: se entra uma mulher grávida
na loja, ela sairá com um berço,
mesmo que não tenha o dinheiro
para pagar. Quando se vai pagar a
última prestação, o atendente diz:
“Está liquidado se essa prestação
for a primeira numa próxima com-
pra”. Ou seja, eles têm um modelo
sofisticado, e que é escondido pela
cortina do investimento na mídia.

JOSÉ FRANCISCO – Tudo isso  é
complementar. A primeira coisa é
levar a pessoa à loja.

FÁBIO MARIANO – Concordo
com o José Francisco, mas acho que
o ponto do Mário é importante.
Temos uma verdadeira ditadura da
audiência na televisão, não so-
mente pelas características do
público, mas também pela forma
como o negócio da mídia está mon-
tado aqui. É ainda interesse das
agências conduzirem grande parte
da propaganda para a televisão.
Quanto à Casas Bahia, é um dos
poucos exemplos no país de inte-
gração entre mídia, operação de
loja e principalmente marketing da
experiência. Logo quando lança-
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ram a loja do Anhembi, as classes
populares – o principal cliente da
Casas Bahia – trocavam o valor gasto
na compra dos produtos por expe-
rimentação de lazer – um item muito
importante, que faltava para a classe
popular, no Brasil.

MÁRIO – Aí é que está. Temos
uma loja dentro daquela loja. Per-
guntem-me quantos profissionais,
das agências que nos atendem, se
interessaram em ir lá, ver a expe-
riência funcionando.

GRACIOSO – Noto uma certa
crítica ao trabalho das agências de
propaganda. Mas elas também não
estão contentes com o que está
acontecendo. Um recente anúncio do
Clube de Criação evocava uma crítica
dos homens de criação, que dizem:
“Não estamos fazendo anúncios tão
bons como antigamente por culpa do
cliente. O cliente não tem mais
estratégia de marketing atualizada,
não lança mais produtos diferenciados
etc.” O Fábio levantou uma questão
interessante, dando o exemplo da
Casas Bahia, de integração estra-
tégica entre todos os players desse
negócio. Acho, justamente, que –
uma vez perdido o papel de inte-
grador estratégico, que a agência
de propaganda desempenhava no
passado – ninguém assumiu esse
papel. Os veículos, os anunciantes
não assumiram – e quem está
assumindo é o varejo. Ele está se
transformando no centro de inte-
gração da comunicação. Com isso,
eles vão dar as cartas cada vez
mais. Para nós, agências, anuncian-
tes, veículos, faltou-nos essa ca-
pacidade de nos transformar em
integradores estratégicos do pro-
cesso de comunicação.

MÁRIO – Na Nestlé, estamos mu-
dando o nome do nosso serviço de
atendimento ao consumidor porque
precisamos aprender a não consi-
derá-lo apenas assim. É mais sofis-
ticado do que isso. Mas refiro-me
às agências de propaganda porque
sinto falta de uma aqui.

GRACIOSO – Acho que você está
exagerando ao achar que a resposta
virá das agências. Acho que elas
foram apanhadas de roldão tanto
quanto nós.

MÁRIO – No nosso serviço de
gestão de relacionamento – que é
como estamos chamando – temos
10 mil contatos por dia: e-mails,
cartas, telefonemas e visitas. Isto é
um meio de comunicação. De
novo. Gostaria de ouvir a reflexão
de uma agência sobre ele. Eu reflito
todos os dias da minha vida sobre
ele porque é necessário treinar as
pessoas.

JR – Mas não cabe à agência a
gestão de toda a comunicação.
Quando a Fátima se refere ao jorna-
lismo, por exemplo, acho que ela
tem muita razão em trazer isso para
o debate. A questão do jornalismo
hoje – e foi dito na mesa-redonda
sobre liberdade de expressão – é
que começa a haver um conflito
entre informação e entretenimento.
O consumidor, quando procura o
veículo de comunicação, quer en-
tretenimento e informação.

FÁBIO MARIANO – Mas todos
nós tivemos muitas surpresas no
processo. Acho que essa questão de
quem irá cuidar da gestão de comu-
nicação foi expressa – surpre-
endentemente –  pelo próprio con-
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sumidor. Por exemplo, a internet
teve um equívoco logo no início
dela, nos anos 90. Todos – agências,
anunciantes, veículos – estavam
vendo a internet somente como
canal de vendas. E eis que, no meio
do processo, o consumidor diz: “Is-
so não é somente canal de vendas,
de distribuição; é mais do que isso.
É relacionamento. Através da
internet, posso me relacionar, fazer
contatos com o mundo inteiro”.
Então, ele nos surpreendeu.

JOSÉ FRANCISCO – Das em-
presas que entraram na internet
pensando apenas no ponto de vista
comercial, nada sobrou...

FÁBIO MARIANO – A Bolsa
mostrou isso. As ações dessas em-
presas caíram, a Bolsa assustou os
investidores e até agora as empre-
sas de internet não recuperaram
aquele crescimento inicial. E co-
meçamos a aprender, de novo, com
o consumidor: sites pessoais, blogs.
Eles foram nos ensinando.

JR – Você teve um ato falho. Cha-
mou essa pessoa de consumidor, e
não é isso que ele está pensando
quando está desenvolvendo todas
essas atividades através da internet.

FÁBIO MARIANO – O que sem-
pre digo: atrás de um consumidor
há um ser humano.

MÁRIO – Estamos em pleno século
XXI e, de repente, descobrimos que
as pessoas são pessoas. Eles já foram
agentes sociais, consumidores,
cidadãos e, de repente, descobrimos
que são simplesmente pessoas.

PIRATININGA – Esse negócio da

internet é curioso. É como o arqui-
teto que planeja o jardim e deter-
mina os caminhos em que as
pessoas devem passar. Parece que
a técnica moderna é que se deve
deixar o jardim tranqüilo, e depois
acompanhar as trilhas que as pes-
soas acabam por criar, respeitando
as trilhas, a grama. Não pretendo
divergir, mas é importante racio-
cinar que entramos numa fase –
desde que se redescobriu que pes-
soas são pessoas – onde tudo está
sendo remexido. E no aspecto de
marketing principalmente, ou seja,
a interação entre o fabricante e as
pessoas; estamos numa fase de
ebulição. Para onde vai, não sabe-
mos. Dizem que a internet é fan-
tástica, todo mundo tem iPod e não
sei mais o quê. Mas a Globo conti-
nua sendo a grande vendedora
convencional e preenche um espa-
ço importante. O papel das agên-
cias de propaganda – que é a minha
origem – vai mudar inteiramente
nos próximos anos. A mídia passou
a ter uma importância brutal. As
agências terão de recomeçar e
acho que vão recomeçar a partir
da mídia. Não sei se continuarão a
existir as agências de mídia que
existem, hoje, no exterior. Os birôs,
praticamente acabaram. Quer
dizer, não há mais o broker, que
compra por atacado para vender no
varejo. Isso funcionou enquanto
existia só uma televisão. Então
acho que a mídia passa a ser o setor
vital e nevrálgico da agência de
propaganda. Quando comecei a
trabalhar em agência, começá-

vamos a fazer o trabalho a partir
do layout do anúncio impresso. Do
layout derivava-se alguma coisa
para a televisão, que era muito
incipiente na época. Derivava o
material do ponto-de-venda e todo
o restante do trabalho entre os
revendedores. Mais adiante, pas-
samos a trabalhar a partir de filme
de 30" de televisão, e dele deri-
vavam a campanha impressa, o
anúncio do ponto-de-venda e assim
por diante. Acho que hoje vamos
começar a fazer o planejamento a
partir da mídia.

GRACIOSO – Mas como você de-
fine essa “mídia”?

PIRATININGA – Mídia, para mim,
é o que o Mário chama de pontos de
contato. Quer dizer, vamos abordar
esse planejamento a partir dos pontos
de contato que queremos ter. E essa
mídia pode ser material de ponto-de-
venda, embalagem, todos os meios
modernos de comunicação...

JR – Mas qual vai ser o carro-chefe?

PIRATININGA – Não há mais
carro-chefe. O Gracioso, no início
do ano, fez uma palestra notável
para os professores da ESPM – que
passou a ser referência –, que são
as novas arenas da comunicação.
Então, há uma arena de comu-
nicação que é a mídia convencio-
nal, e as demais arenas são os ou-
tros campos de atuação da socieda-
de: desfile de moda, rodeios, as lo-
jas da Casas Bahia etc.

“ESTAMOS NUMA DESSAS ENCRUZILHADAS
QUE FAZEM PARTE DAS REVOLUÇÕES HISTÓRICAS.”
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FÁBIO MARIANO – Até respei-
tando a diferença entre as pessoas.
Se reconhecermos que não são
mais consumidores, temos de, real-
mente, assumir que as pessoas têm
diferenças.

PIRATININGA – Aí acho que está
a estratégia de abordagem desse
ponto-de-contato: como vai distin-
guir, referenciar, sublinhar esse
contato a determinadas pessoas.

MÁRIO – E aí precisa-se de pen-
sadores nessa direção.

PIRATININGA – Estão faltando
em todos os setores. Hoje, a pro-
paganda brasileira está carente de
pensadores. Os anunciantes estão
carentes de pensadores. Mas, quan-
do falamos da ausência de pen-
samento inteligente nessa área,
essa ausência é em todos os setores.
Hoje é terrivelmente difícil a agên-
cia interagir com o anunciante
porque admitem garotos recém-
formados que querem fazer car-
reira. Você vai lá numa segunda vi-

sita e a pessoa já está trabalhando
em outra empresa...

MÁRIO – Por causa disso, estamos
introduzindo um processo diferente
de entrada na companhia; vai voltar
a ser como era nos anos 60. Em vez
de entrar como gerente júnior de
marketing, ele é admitido como
pesquisador de mercado.

PIRATININGA – A pesquisa hoje
é usada pelo anunciante como áli-
bi, porque ele não quer se queimar.
Então, se tem uma campanha, um
produto ou o que quer que seja,
pesquisa. Pesquisa feita, me auto-
rizam a fazer. Se der errado, a
culpa não é minha porque foi a pes-
quisa que indicou. Então é um álibi;
não é uma coisa profunda onde se
quer realmente chegar na origem
e finalização do processo. Os veí-
culos de comunicação foram
finalmente desmascarados. Na hora
que o William Bonner – que foi meu
aluno – disse que a audiência dele
é para o Homer Simpson... Então
isso não serve, porque ele não vai

entender; não fala de BNDES por-
que ele não sabe o que é...

JR – Mas um grande veículo, como
a TV Globo, forçosamente tem de
trabalhar com uma média. E média
não existe; é uma abstração. Pode
ser o Homer Simpson, como pode
ser outra coisa.

JOSÉ FRANCISCO – Sempre me
considerei um profissional de mídia;
sou apaixonado por essa atividade.
Mas não diria que é essa coisa para
o futuro. Vejo essa prestação de ser-
viços de comunicação a partir de
profissionais que tenham não só um
pensamento estratégico global,
mas que partam dessa visão múlti-
pla do negócio, de ter pontos de
contato. Trata-se de uma nova ativi-
dade da mídia, acho que ultrapassa
o que era simplesmente selecionar
meios de comunicação porque pas-
sa a somar o conhecimento da pes-
quisa, do planejamento, uma visão
geral do negócio, um conheci-
mento profundo de uma coisa que
chamaríamos atendimento. Esse vai
ser o gestor do negócio. E não vejo
nisso um espaço próprio para o
profissional de criação. Não que
ele não tenha importância. Mas,
vejo, no futuro, um profissional de
criação mais especializado – a
criação será segmentada. Não
existirá um único profissional, com
talento tão espetacular, que possa
criar campanhas brilhantes para
esses pontos de contato tão diferen-
ciados. Uma coisa é fazer o anún-
cio; a outra é fazer o evento da
Casas Bahia.

GRACIOSO – Acho que você to-
cou no ponto. O profissional de
criação do futuro – e esse diz res-

AS 7 ARENAS DA COMUNICAÇÃO
COM O MERCADO

Mundo do Entretenimento –
desde Madonna até o Rock
in Rio

Esporte – patrocínio de espor-
tistas e clubes

Mundo da moda – desde Gi-
sele Bündchen a São Paulo
Fashion Week

Comunicação Promocional e
Dirigida (merchandising,

promoções, concursos, premiações,
internet, telemarketing etc.)

Grandes eventos promocio-
nais, como salões e feiras

Grandes cadeias varejistas

Propaganda tradicional

1)

2)
3)

4)

5)
6)
7)

(Prof. Francisco Gracioso)
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peito a nós como escola – não
pode mais limitar o seu trabalho
ao anúncio ou comercial; ele tem
de pensar em termos das 7 arenas
da comunicação.

JOSÉ FRANCISCO – Há de ter
talentos diferenciados. Quem cria
e quem trata mais a visão do negó-
cio. Não sei se o anunciante está
preparado para isso. Quando fui
agência de propaganda tive o
prazer de trabalhar – 28 anos –
para um anunciante chamado
Nestlé e conheço, com certa
profundidade, o que a empresa
representa e sua maneira de agir.
Desde os antecessores do Mário
Castelar, disse sempre que essa
forma de pensar e agir é bem
diferenciada do mundo real. Seria
bom que mais anunciantes
tivessem tais preocupações. No
mundo da comunicação, as coisas
acontecem quando quem paga
exige. No passado, desde a forma-
ção dos grupos de mídia, de dar
valor para a mídia – foi sempre o
anunciante que exigiu que se de-
senvolvesse uma tecnicidade que
não possuíamos. Tudo partiu da
exigência dos anunciantes. Se eles
não tiverem esse condão, essa
visão, que anunciantes como a
Nestlé têm, ficará sempre difícil
atender às citadas necessidades.
Há anos se fala de segmentação e
eu pergunto: é segmentar ou
segmentir? Porque se fala de um
número reduzido de casos.  Dos
30 maiores anunciantes de 2004,
77% do dinheiro que eles
investiram foi para a televisão.
Então, uma coisa é o discurso; a
outra é a realidade.

GRACIOSO – Você não pode jul-

gar o comportamento dos anun-
ciantes apenas pelo que investem
na mídia tradicional. No conjunto,
realmente, 77% foram para a TV.
Mas, no total, uma percentagem
cada vez maior do investimento em
comunicação não está indo para as
mídias tradicionais.

JOSÉ FRANCISCO – Professor,
não estou fazendo apologia de que
nada vai mudar e os meios tradicio-
nais continuarão... É claro que há
movimentos percebidos, numa
mescla de investimentos maiores do
que em certos meios tradicionais.
Não faço a defesa dos meios con-
vencionais. Mas não devemos
esquecer que a população menos
privilegiada é que está emergindo.
Não temos 80 milhões de celulares,
no país – quando há um ano eram
28 – por acaso. Esse é um novo
“ponto-de-contato” que precisa ser
dimensionado, dentro do tamanho
do país. Mas vamos falar de TV a
cabo. Em Recife só 3% da popu-
lação têm TV a cabo. Se o seu
ponto-de-contato foi em Recife,
danou-se – 97% estão fora. Quem
tem a visão, neste negócio, é que
vai chegar ao anunciante e dizer:
“O caminho é esse para você ter
isso”. A audiência será do tamanho
que for, dependendo do objetivo de
cada um.

MÁRIO – Antigamente, traba-
lhava-se o anúncio impresso, que
derivava para outros meios; depois
passou-se a trabalhar da televisão
e derivar para outros meios. Esse
jeito de trabalhar é para ser dis-
cutido. Nem sempre sou eu que
aprovo as coisas na empresa, mas
quando é comigo, se a agência
chega com um roteiro de televisão,
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não recebo mais; quero um pensa-
mento. Nós temos uma missão, que
pode ser aumentar as vendas de
determinado produto, lançar um
produto novo etc. Qual é o pen-
samento da agência sobre como
vamos executar nossa missão?

JR – Que tipo de profissional pre-
cisamos ter para enfrentar tudo isso?

PIRATININGA – Como uma es-
cola superior de propaganda e mar-
keting – dentre outras coisas – que
sempre foi referência, esteve na
vanguarda, pode adaptar-se a esses
novos tempos?

JOSÉ FRANCISCO – Acho que a
Escola tem um papel fundamental
nisso, por tudo que ela representa hoje
no país, pela sua origem e
competência. Ela tem um desafio
fantástico de tornar concreto essa
coisa nebulosa que vemos pela
frente, seja do ponto de vista dos
canais de comunicação, seja do
ponto de vista das pessoas que vão
absorver essa comunicação. As coisas
não são mais as mesmas, mas ainda
estão muito tímidas em relação às
mudanças. E a Escola tem de estar
um passo à frente. As soluções não
serão únicas. Há a necessidade de
juntar cabeças pensantes para discutir
isso com a profundidade que isso
merece. Não ver a coisa apenas
como resultado de curto prazo,
porque esse é um processo evolutivo
e que não pára mais. E a Escola tem
a obrigação de estar à frente.

MÁRIO – A escola precisa ensinar
as pessoas a pensar. Quando estudei
Direito, a primeira matéria foi
Filosofia do Direito, antes de estudar
Advocacia. Acho que a escola

precisa criar cadeiras de filosofia,
filosofia de comunicação – estudar
a ética, direitos do consumidor,
cidadania, política, história, an-
tropologia. Jovens vêm para cá
querendo fazer anúncios e ganhar
prêmios em Cannes. Isso é ótimo.
Adoro esses prêmios – ganhamos três
esta semana. Recebi um e-mail de
uma agência dizendo: “Parabéns.
Vocês não param de ganhar prêmio.
Pena que nenhum seja na área de
criação”. Respondi: muito obrigado.
Metade da culpa é sua.

FÁTIMA – Esse novo profissional
deve sair de uma escola como essa.
Acho que vou na linha da formação
básica, no sentido de fazer com que
esse aluno saia daqui com as téc-
nicas funcionais mas, também, com
uma visão mais geral deste país – de
sua complexidade e diversidade. Das
suas alternativas – não só de
consumo, mas também políticas,
culturais, aos seus direitos de
consumo, sexuais e sobretudo os seus
preconceitos. Tudo que significa
regressão neste país está no mesmo
saco – o do preconceito. Achar que
a classe A se comporta assim como
consumidor e a classe D tem um
comportamento oposto. Não exibir
anúncios que retratem alguém com
papel contemporâneo; vamos con-
tinuar com aquela menina loirinha,
bonitinha, porque o consumidor
gosta. Ou seja, o aluno que consiga
olhar para essa verdade com
realismo. E ver com realismo não é

só ver tragédias e mazelas, mas ver
os avanços, inovação e renovação.
Pediria que esse aluno saísse um
aluno crítico – lesse jornal, livro,
fizesse as coisas tradicionais que
possam dar a ele uma visão mais
sofisticada do mundo e perceber por
que as coisas estão se desmanchando
no ar.

FÁBIO MARIANO – Acho que o
mercado pede, urgentemente, um
profissional originalmente de co-
municação. O que vejo é que, nas
últimas décadas, formamos pu-
blicitários, profissionais de marke-
ting, pesquisa e não profissionais de
comunicação. Estamos falando que
o consumidor é, na verdade, um ser
humano e o meio é a mensagem.
Os saquinhos com produtos Nestlé,
no avião, também são mídia. Só que
estamos formando, ainda, profis-
sionais departamentalizados, que
estão pensando a mídia de massa, a
mídia segmentada, a alternativa, a
promoção, como se não houvesse um
ser humano integrando tudo. Essa
formação proposta, mais humanística,
crítica, é justamente para formar um
gestor de comunicação, não esse
trainee que está entrando nas
empresas, hoje, preocupado com a
ética protestante e a simbologia do
sucesso – em um ano, será gerente
júnior; em dois, gerente sênior; em
cinco um diretor jovem e com parti-
cipação nos lucros da empresa,
cuidando da sua previdência privada
e uma vida bem-sucedida. E a vida

“UM ESTUDO FEITO PELA LEO BURNETT, NO MUNDO
INTEIRO, MOSTROU QUE 68% DOS COMERCIAIS
PRODUZIDOS NÃO FUNCIONAM.”
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das pessoas e a da própria empresa?
Por isso, precisamos formar gestores
de comunicação, de fato.

PIRATININGA – Será que, se for-
marmos esse humanista que todos
pedem – e que eu também gostaria
que fosse –, representamos realmente
o que o mercado precisa? Será que
esse garoto, que sair daqui, com esse
pensamento humanístico, não vai ser
repelido pelo mercado que está
exigindo que ele seja tecnocrata?

JOSÉ FRANCISCO – Se ele gerar
resultados produtivos e úteis não
tenho dúvida de que terá sucesso.

MÁRIO – Também acredito que
não. Queria acrescentar uma coi-
sa: estão desaparecendo as pro-
teções. Antigamente, um anun-
ciante recebia uma campanha de
uma agência, aprovava e a cam-
panha era veiculada lá fora. Entre o
anunciante e o fenômeno, havia
várias proteções. Outro dia, fui a
Curitiba assistir a um jogo, numa
promoção nossa. O pessoal do clube
me chamou para ir ao gramado.
Havia 32 mil pessoas e de repente
eu era a Nestlé. O animador da
torcida deu-me o microfone para
que eu falasse para as 32 mil
pessoas; se eles vaiassem, estariam
vaiando a Nestlé. Outro dia, no
sambódromo alguém disse: “Chamo
aqui o Dr. Mário Castelar da Nestlé”
e eu tive de falar para a Escola de
Samba. Precisamos estar prepara-
dos para viver situações diretas,
assim, onde não existe mais o con-
forto de que, quando dá errado, eu
mudo a agência.

JR – Antes de passar a palavra ao
Gracioso, queria fazer uma observa-

ção sobre essa questão de pessoa:
embora não tenham sido verba-
lizadas, descobriu-se que, nesse pro-
cesso da comunicação, existem, de
um lado do receptor, pessoas. Mas
do outro lado do transmissor também.
Quando falamos da formação desse
profissional, estamos também falando
de pessoas que somos nós. Acho que
isso, de certa forma, representa uma
orientação para o trabalho que nós
educadores dos futuros profissionais
temos de encarar. Gracioso, como
você resumiria nosso trabalho?

GRACIOSO – O que mais me
impressionou foi a ênfase que se deu,
na discussão, a aspectos que vão
muito além do problema específico
da mídia. Vocês demonstraram
preocupações humanísticas. Falaram
em antropologia, no novo sentido da
pessoa. Acho que nós estamos sendo
mesmo apanhados por um tsunami
monumental, como disse a Fátima.
As mudanças sociais principalmente.
Por isso que se dá, agora, destaque à
antropologia do consumo, que
também estamos começando a
desenvolver aqui na Escola. O
mundo mudou, uma mudança que,
de repente, explode e parece que
está acontecendo agora, em termos
sociais. E o Brasil acaba ficando para
trás, como disse o José Francisco. O
mercado é protegido, um pouco
isolado do resto do mundo. Mas o
que está acontecendo aqui não é tão
difícil de entender – e até de prever
o desenvolvimento – porque já
aconteceu em outros países, na
Europa, nos Estados Unidos: a im-
portância do varejo que reduz a
importância das marcas e, portanto,
reduz a importância da propaganda
persuasiva. Mas parece que não
aprendemos as lições com os outros.

Vamos querer aprender à nossa custa,
e isso é mais difícil. Talvez seja por
isso que houve uma certa divergência
e falta de consenso entre nós. Todos
estamos sendo apanhados de sur-
presa. A escola, principalmente, tem
um grande papel. Agora, lembrem-
se de que, historicamente, o que as
escolas podem fazer? Elas podem
apresentar em perspectiva o que vem
do mercado. O homem do mercado
não se preocupa com isso; está preo-
cupado com seu problema especí-
fico. Então, cabe às escolas con-
ceituar, demonstrar em perspectiva
e daí tirar novas teorias que subs-
tituam as anteriores. Isso nós iremos
fazer, mas não há dúvida de que
dependemos essencialmente do
desenvolvimento que o mercado
deve definir. O Mário estava dizendo
o que ele espera da agência quando
a chama para discutir um novo pro-
blema. A verdade é que se a agê-
ncia continuar a não responder, ele
vai deixar de chamá-la e vai chamar
uma consultoria, ou um consultor
independente. Acho que tudo isso é
um caldeirão em ebulição e não
adianta nos preocuparmos demais
com a agência de propaganda. A
agência vai mudar. A agência do fu-
turo talvez seja uma mescla de em-
presário de teatro, consultor de em-
presa e publicitário tradicional. E
repito: não é novo; já está aconte-
cendo em outros países.

JR – Quero agradecer a todos pela
riqueza do debate e tentar tran-
qüilizá-los a respeito do que diz o
Prof. Gracioso sobre a falta de con-
senso. Na medida em que esses
debates contribuem para aumentar
a inquietude entre os nossos leitores,
também estão desempenhando
corretamente a sua função. ESPM


