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Veículos:
do espaço publicitário
aos projetos de comunicação
Em resposta à sofisticação das necessidades dos clientes, a mídia tem aperfeiçoado o modo de
comercializar espaços, passando a desenvolver projetos cada vez mais elaborados de comunicação
e que fogem dos formatos tradicionais
ANTÔNIO CARLOS SANTOMAURO

Defesa do modelo de ne-
gócios da publicidade e um
conhecimento mais profundo
das especificidades dos vários
clientes, a partir do qual eles
possam estruturar projetos mais
adequados às necessidades e aos
objetivos de cada. Essas são,
dizem os representantes dos
veículos, as atitudes atualmente
mais apropriadas à sua atuação
caso eles desejem realmente
atingir a sempre reiterada -
mesmo que muitas vezes como
um conceito sem nenhuma subs-
tância — parceria com agências
e anunciantes.

A segunda dessas duas atitu-
des — o trabalho de pré-venda
mesclando estudo mercadológi-
co com a formatação da solução
mais adequada a cada cliente

- é até qualificada como a
atual prioridade máxima de uma
empresa de mídia por Antônio
Carlos de Moura, diretor co-
mercial do Grupo Folha. "Com
a hiperconcorrência de meios
e as pessoas dispondo de cada
vez menos tempo, não é mais
possível visitar um cliente em
busca de informações", ele diz.
"É necessário já chegar com uma
solução, caso contrário o cliente
não receberá mais o veículo."

Eduardo Sirotsky Melzer,
diretor geral de mercado na-
cional do Grupo RBS, aborda
esse conhecimento de mercado
a partir da vertente composta
pelos públicos com os quais se
relacionam os veículos. "Para

mim, o conhecimento desses
públicos é o principal diferencial
mercadológico de uma empresa
de mídia, é o valor mais signi-
ficativo que um veículo pode
agregar ao tripé composto com
agências e anunciantes", afirma.
De acordo com Melzer, esse co-
nhecimento já não pode mais se
restringir a dados basicamente
sociodemográficos: deve abran-
ger também informações sobre
preferências, hábitos e atitudes,
entre outras.

DEFESA oo MODELO
A parceria dos veículos com

agências e anunciantes não exige
apenas o conhecimento mais
profundo dos clientes e de seus
mercados, ressalva Willy Haas,
diretor geral de comercialização

da Rede Globo. Para ele, além de
assumir uma atitude de perma-
nente fomento ao mercado—via
iniciativas que incentivem o uso
eficiente dos meios —, os veícu-
los devem também adotar pos-
turas mais institucionais e mais
capazes de resguardar o conjun-
to da atividade publicitária. Por
exemplo, adotando padrões de
relacionamento comercial e de
ética que permitam um trabalho
confiável e eficaz, respeitando as
determinações legais e apoiando
as normas específicas do setor,
como o Código Brasileiro de
Auto-Regulamentação e as Nor-
mas-Padrão.

Haas também insere essas
posturas institucionais no pró-
prio modelo da negociação da
publicidade: "Acredito em um

mercado com agências fortes,
na compra técnica da mídia e
na profissionalização do setor
publicitário".

Cláudio Santos, diretor cor-
porativo de mercado anunciante
do Grupo Estado — composto
pelos periódicos O Estado de S.
Paulo e Jornal da Tarde, o portal
Estadão e a Rádio Eldorado —, é
outra voz favorável à adesão dos
veículos a uma atitude de sus-
tentabilidade do atual modelo de
negócios da publicidade, o que,
entre outras coisas, garantiria a
saúde financeira das agências e
permitiria um desenvolvimento
da atividade em níveis sempre
superiores ao registrado pelo
PIB do País.

Além disso, "esse modelo
possibilita o desenvolvimento

integrado de toda a estratégia
de comunicação — com planeja-
mento, criação e mídia —, o que
proporciona às agências oferecer
a seus clientes um serviço de
melhor qualidade e evita a pe-
rigosa concentração da compra
de mídia", acrescenta Santos.
Para ele, é atribuição ainda do
veículos manter o investimento
na ampliação do instrumenta.
destinado a comprovar a eficácU
e o retorno gerado pela mídia-
"Devemos criar mecanismos que
fomentem o desenvolvimento
do ferramental existente e in-
centivar sua ampliação", declara
Santos.

Luiz Roberto Valente Fi-
lho, presidente da Central de
Outdoor, também cita a necessi-
dade de investir na ampliação d

Antônio Carlos de Moura: "É necessário já chegar com uma
solução, caso contrário o cliente não receberá mais o veículo"

Eduardo Sirotsky Melzer: o conhecimento sobre o público é o
principal diferencial mercadológico de uma empresa de mídia



arsenal de informações técnicas
como prioridade das empresas
de mídia, especialmente da mí-
dia exterior—aquela com a qual
ele atua —, sempre citada como
meio extremamente carente
dessas informações e programa-
do com certa dose de empirismo.
"Atualmente, já temos estudos
como o Datafolha Cidades — que
revela a audiência da mídia exte-
rior e a qualifica—e ferramentas
de análise da visibilidade das
placas. Mas é preciso evoluir
mais, agregar mais tecnologia à
informação", pontua.

Ele reconhece serem ainda
restritos os mercados nos quais a
mídia exterior já disponibiliza fer-
ramentas para uma programação
mais técnica, mas credita parte
da culpa por essa limitação às
próprias agências, que estariam
investindo pouco na compra dos
estudos relativos a esse meio,

inibindo assim os investimentos
dos institutos. "Temos discutido
com o Conselho Executivo das
Normas-Padrão (Cenp) a inclu-
são dos estudos de mídia exterior
nas pesquisas incentivadas pela
entidade, mas essas negociações
ainda não produziram resultado",
conta Valente.

OUTRAS POSSIBILIDADES
Além de pretender conhecer

mais exatamente as necessida-
des específicas de seus clientes,
defender o modelo de negócios
da publicidade e apostar no in-
centivo ao aperfeiçoamento dos
instrumentos para um planeja-
mento mais eficaz dos meios, os
profissionais da mídia vinculam
muito diretamente o desenvol-
vimento comercial dos veículos
à oferta de soluções que consi-
derem a ampliação das alterna-
tivas de contato com o público,

ou formatos distintos daqueles
mais tradicionais. Em alguns
casos, esses projetos, diversas
vezes qualificados como "espe-
ciais", já atingem participações
significativas nos faturamentos
das empresas de comunicação
(verbox).

"Caso não disponibilizem
essas possibilidades diferencia-
das, os veículos morrerão, pois
atualmente é muito grande a
quantidade de opções de mídia
que disputam as verbas", adver-
te José Luiz Nascimento Silva,
diretor de mercado e novos
negócios do Sistema Globo de
Rádio (SGR).

Arnaldo Rosa, diretor de
publicidade da editora Caras, en-
dossa essa tese: "Tanto o consu-
midor quanto o anunciante não
estão hoje interessados apenas
na publicidade tradicional, que-
rem algo mais". Na opinião de

Rosa, a proatividade na oferta de
soluções mais específicas para as
necessidades de cada anuncian-
te — decorrente do profundo
conhecimento de seu negócio —,
juntamente com a ética no rela-
cionamento comercial, constitui
hoje atributo fundamental para
a competividade de um veículo
de comunicação.

Em muitos casos essa cres-
cente busca por soluções dife-
renciadas e mais abrangentes já
não trabalha apenas através da
criação de um novo formato ou
da associação de representantes
de meios distintos (e geralmente
integrados ao mesmo grupo):
considera também a estrutu-
ração de ações — eventos, por
exemplo — que tornem mais
concreta a promessa apresenta-
da pela comunicação.

Essa disponibilização de al-
ternativas para a materialização

da mensagem é prioridade na
RBS, lembra Melzer. "Atual-
mente, iodos os nossos grandes
projetos passam, de alguma
forma, pela amarração em uma
ação de tangibilização e buscam
combinar mídia com no media",
explica.

Até mesmo para enfatizar
essa estratégia, no ano passado
a RBS adquiriu a Kzuka, uma
agência focada no público jovem
com forte atuação em eventos
e ações de relacionamento. "O
uso da mídia tradicional tem
um papel específico, mas hoje,
no processo de parceria com
os clientes, acho difícil oferecer
soluções que não incluam a in-
tegração de meios e combinem
mídia com no media", esclarece
Melzer.

Assim como a RBS, a Abril
hoje se posiciona mais incisiva-
mente como empresa integra-
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dora de várias plataformas de
contato com o público. "O centro
de nossos negócios está nas re-
vistas, e fazemos títulos relevan-
tes. Mas a Abril é uma produtora
de conteúdo, agora destinado a
várias plataformas, como revis-
tas, internet, celulares, eventos
e TV", especifica Thais Chede,
diretora corporativa de publi-
cidade do Grupo Abril. "Já não
trabalhamos nesse modelo ape-
nas nos projetos especiais, mas
sim em nossa postura diária",
complementa.

"AÇÕES INCIPIENTES"

Ainda são, porém, escassos
os projetos que integram mais
de um meio, ou mesmo mais
de um veículo, aponta Silva,
do SGR. "Mas eles crescerão,
trata-se de um processo ainda
em maturação, que envolve o
desenvolvimento de parcerias
duradouras, sustentadas na qua-
lidade dos produtos envolvidos,
na ética das relações profissio-
nais e comerciais e no compro-
metimento com resultados para
anunciantes."

Na opinião de Silva, os pro-
jetos multimeios permitem aos
clientes a obtenção de melhor
relação custo/benefício, mas
ainda são, como entrave a seu
desenvolvimento, inviáveis no
aspecto financeiro para diver-
sos anunciantes. Dentre outros
já estruturados no âmbito das
Organizações Globo, ele cita
promoções envolvendo o jornal
Extra e a rádio 98 FM bem como
o projeto do Pan 2007.

Este último envolve todos
os veículos do grupo, além de

ações de licenciamento, direitos
institucionais, direito promocio-
nal e propriedades de arena. O
resultado comercial dessa ampla
junção de plataformas e direitos
parece ter sido bastante satis-
fatório: "Foi o primeiro projeto
vendido três anos antes do even-
to principal", orgulha-se Haas.
No entanto, ele reconhece: "Esse
tipo de ação ainda é incipiente,
não tem representação significa-
tiva no nosso faturamento. Mas
entendemos fazer parte do nosso
negócio estar sempre aberto a
novas oportunidades de comuni-
cação para nossos clientes".

Também Marcelo Mainardi,
diretor executivo comercial da
TV Bandeirantes, considera ain-
da pequena a oferta de projetos
multimeios: "Essa postura cross
media ainda é nova, somente ago-
ra se começa a falar efetivamente
em grupos de comunicação".

Entretanto, os eventos mul-
tiplataformas já começam a
integrar até mesmos com veí-
culos pertencentes a grupos de
comunicação distintos, como
ocorre com o projeto associado
à cerimônia do Oscar, no qual
estão envolvidos a revista Caras
e o canal de TV paga TNT. Com
sua segunda edição ocorrida
neste ano, ele combina a trans-
missão da cerimônia no canal, a
realização de um evento no qual
convidados assistem à entrega
dos prêmios e a sua cobertura
pelo canal e pela revista. Mas de
acordo com Arnaldo, de Caras, a
execução de projetos multimeios
"ainda é embrionária, e Caras é
auto-suficiente em formatar e
vender seus eventos".

Willy Haas: "Veículos devem também assumir posturas mais institucionais e capazes de resguardar o conjunto da atividade publicitária*

Nota-se, porém, aumento
do interesse das empresas de
mídia na ampliação de projetos
multiplataformas, e esta será
até uma das atribuições de
Santos no Grupo Estado, ao
qual chegou há poucos meses.
"O que o cliente mais quer hoje
é aproximação com os vários
públicos, e a integração dos
meios é uma conseqüência
dessa busca", salienta Santos.
Dos projetos multimeios atual-
mente organizados pelo grupo,
ele cita o Link — com conteúdo
associado à tecnologia disponi-
bilizado nos jornais, na rádio e
no portal — e algumas revistas
associadas a investimentos,
que incluem também site e
suplementos nos jornais.

Luiz Roberto Valente Filho: "É preciso investir na ampliação doarse-
naldeinformacõestécnicascomoprioridadedasempresasdemídia"

Thais Chede: "Há hoje um aproveitamento muito mais eficaz
das possibilidades embutidas no meio revista"

INFORMAÇÃO
E PROATIVIDADE

O formato diferenciado da-
quele habitualmente oferecido
pelos meios de comunicação
também é hoje apresentado com
freqüência como uma necessi-
dade à qual devem, de maneira
quase obrigatória, recorrer
agências e anunciantes caso
queiram conseguir mensagens
mais eficazes. Atentos a essa
demanda, os veículos procuram
formatar novas possibilidades
de espaços e abrem-se mais às
solicitações de seus clientes.

Contudo, além de não cons-
tituir exatamente uma novidade
- ao menos na mídia revista

—, o formato diferenciado não
é utilizado como movimento
isolado, e sim integrado na
comunicação de anunciantes
que também se valem do meio,
mesmo em suas modalidades
mais convencionais, de modo
consistente. Pelo menos é isso
o que atesta Thais, da Abril.
"Acho que já passou a fase do
diferente pelo diferente, há
hoje um aproveitamento muito
mais eficaz das possibilidades
embutidas no veículo revista",
completa.

Haas, da Globo, revela que
sua emissora "está sempre aber-
ta às novas idéias trazidas pelo
mercado anunciante e investe
permanentemente na criação de
formatos e de produtos comer-
ciais de qualidade". Atualmente,
a emissora mantém formatos di-
ferenciados mesmo nos produtos
de maior visibilidade: o futebol,
por exemplo, além das tradi-
cionais inserções e patrocínios,
disponibiliza alternativas como
os comerciais virtuais.

No meio outdoor, as solu-
ções diferenciadas hoje têm um

poderoso aliado na expansão
da utilização da lona, suporte
que, diferentemente do papel,
permite a produção de uma
única peça abrangendo várias
placas. Segundo Valente, "o
formato diferenciado é impor-
tante para ampliar o impacto,
mas o ideal é utilizá-lo em um
mix que tenha também a co-
bertura gerada pelos cartazes
convencionais".

É preciso, porém, conside-
rar, conforme mostra Santos,
do Grupo Estado, que apesar
de seu crescente emprego os
formatos diferenciados não
necessariamente devem fazer
parte de uma solução custo-
mizada para as necessidades
de um cliente. Para ele, "os
anunciantes querem primeira-
mente soluções alinhadas com
suas estratégias, e, se possível,
customizadas".

Santos ainda ressalta: a fim
de desenvolver as soluções mais
adequadas para cada anuncian-
te, os veículos necessitam contar
com uma área de planejamento
que estude atentamente os vá-
rios mercados, projete soluções
para eles e personalize-as para
cada cliente. Moura, do Grupo
Folha, também destaca a impor-
tância dessa estrutura geradora
de conhecimento mercadoló-
gico: "Temos hoje uma área
de back office que estuda os
mercados e as empresas, e cada
visita a um cliente de porte é
precedida de uma reunião entrt
essa área e a equipe comercial"
Essa geração de conhecimentí
deve, no entanto, desembocar
em uma atitude extremamente
proativa. "Proatividade é a pa-
lavra de ordem, e hoje ela deve
ser radical", conclui o diretor
comercial do Grupo Folha.



Formatos diferenciados como
alavanca na TV por assinatura

Mídia cujo faturamento re-
gistrou maior expansão no
decorrer do ano passado, de
acordo com o projeto Inter-
Meios, a TV por assinatura
tem atualmente nos formatos
diferenciados um dos principais
motores de desenvolvimento
de seus negócios. E os pro-
fissionais do meio garantem:
vem evoluindo, em agências e
anunciantes, a capacidade de
aproveitamento dessas novas
possibilidades de comunicação
publicitária potencializadas
pela TV paga, que delas já re-
tira fatias significativas de seu
faturamento.

A Globosat conta até com
uma área especificamente des-
tinada a estruturar formatos
diferenciados, conta o diretor
comercial Fred Müller. Ele cita,
entre esses projetos, uma ação

bre a participação dessas ações
no faturamento da Globosat,
mas as considera importantes
também por gerarem a fideli-
zação dos anunciantes e por
atraírem novos clientes.

Os formatos diferenciados
já respondem por aproxima-
damente 30% do faturamento
publicitário dos canais Sony,
conforme revela o diretor
comercial Alberto Niccoli Jr.
Nessa contabilidade ele inclui
projetos como a integração
das marcas dos anunciantes
às das séries exibidas pela pro-
gramadora e seqüências com
cenas extraídas dessas séries
relacionadas a uma mesma
questão -- dor de cabeça,
por exemplo —, associadas
à mensagem de uma marca
com interesse no tema. "A
TV paga brasileira já possui

Alberto Niccoli Jr.: projetos diferenciados respondem por
aproximadamente 30% do faturamento publicitário dos canais Sony

desenvolvida com a Taterka
para o McDonald's que envolveu
a participação de formadores
de opinião, abordando temas
como moda e estilo, alimenta-
ção saudável e saúde, e também
a parceria com a operadora d
telefonia Oi no programa sobre
turismo Oi Mundo Afora.

Müller não revela dados so

atrações bem-sucedidas. nor-
malmente programadas para
os comerciais convencionais.
Mas o meio também tem forte
vocação para os formatos dife-
renciados", diz Niccoli.

CRESCENDO E APRENDENDO
Nos canais Fox, segundo o

gerente geral Gustavo Leme,

os formatos diferenciados res-
pondem hoje por algo entre
10% e 15% do faturamento
publicitário. O índice deverá
crescer ainda mais, pois esses
veículos podem agora utilizar os
serviços da Fox Factory — uma
estrutura com abrangência con-
tinental e sede em Miami dedi-
cada exatamente às mais atuais

vertentes publicitárias, como a
customização de programação
e o chamado advertainment,
que integra a publicidade ao
entretenimento.

"A diretoria que antes cuida-
va de programação, produção e
afiliadas agora se dedica apenas
a programação e produção, po-
dendo inclusive dar mais aten-

Fred Müller: novos formatos são importantes também por
gerar fidelização dos anunciantes e atrair novos clientes

cão a produções associadas à
publicidade", conta Leme.

Entre os projetos dife-
renciados dos canais Fox ele
destaca programetes de três
minutos sobre temas especí-
ficos — Fox Fashion e Fox
Music, por exemplo — e o
bloco noturno Não Perturbe,
cujos espaços comerciais são
preenchidos por personagens
que podem ser explorados
pelos anunciantes. Na opinião
de Leme, "o mercado — nós,
inclusive — está aprendendo
a trabalhar com os formatos
diferenciados".

Contudo, a qualidade
desse trabalho já evoluiu
aceleradamente, crê Müller.
"Se há três ou quatro anos
essas ações eram raras, atual-
mente temos qualidade além
de quantidade", diz. Para o
diretor comercial da Globo-
sat, o bom aproveitamento
dos formatos diferenciados
exige, porém, uma postura
que permita entender e iden-

tificar a real necessidade de um
anunciante.

Niccoli, da Sony, tem opi-
nião similar. "Antes de tudo é
preciso conhecer a realidade
do cliente — suas verbas, sua
comunicação, a distribuição
de seu budget —, para aí sim
começar a pensar em formatos
diferenciados", enfatiza. (ACS)
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Diferenciação, eficácia e pertinência
A revista Caras obtém cerca

de 20% de seu faturamento
publicitário com os pacotes di-
ferenciados dos espaços conven-
cionalmente disponibilizados em
suas páginas, conforme revela o
diretor, de publicidade Arnaldo
Rosa. "Não sei dizer se o índice
crescerá, mas percebo uma gran-
de demanda por esses projetos.
Diariamente, recebemos duas
ou três propostas relativas a
eles", diz.

No entanto, segundo o exe-
cutivo, embora já tenho havido
acentuada evolução no aprovei-
tamento das demais possibilida-
des de comunicação presentes
no meio — além dos anúncios
—, ainda subsiste alguma con-
fusão entre diferenciação eficaz
e ações apenas ostensivas, ou
grandiosas. "É preciso fazer coi-
sas pertinentes, caso contrário
tanto o cliente quanto a revista
serão prejudicados", ressalta.

A relação atual dos projetos
diferenciados de Caras inclui,
entre outros, desde as já fa-
mosas Ilha e Villa de Caras até
os mais recentes, elaborados
sob medida para determinados
clientes. Bons exemplos são o
One Day Golf (torneio de golfe
realizado há três anos, patroci-
nado pela General Motors) e o
Volvo Ocean Race (cobertura
da etapa brasileira da tradi-
cional competição de velas,
proposta pelo HSBC).

O Sistema Globo de Rádio
(SGR) também dispõe de um
amplo leque de projetos espe-
ciais. O diretor de mercado e
novos negócios, José Luiz Nasci-
mento Silva, destaca o GloboMó-

vel, denominação de um estúdio
de rádio montado dentro de um
automóvel que percorre a cidade
interagindo com a comunidade
- atualmente utilizado pelas

rádios Globo de São Paulo, Rio
e Belo Horizonte —, e o Verão
da Rádio 98 FM, que conta com
shows públicos e privados, além
de várias ações.

De acordo com Silva, esses
"projetos especiais" hoje geram
para o SGR um faturamento
similar àquele produzido pe-
las programações avulsas. E
há tendência de crescimento,
pois, segundo ele, esses pa-
cotes são estruturados para
"potencializar os resultados
do anunciante e para explorar
ao máximo a capacidade de
comunicação, interatividade,
inovação, surpresa e impacto
que cada veículo proporciona
a seu consumidor".

Na TV Bandeirantes, os pro-
jetos diferenciados já respon-
dem por cerca de 5% da receita,
revela Marcelo Mainardi, diretor
comercial executivo. Eles in-
cluem a transmissão do Prêmio
TAM de Cinema e a recente
estruturação, em parceria com a
organizadora de eventos CIE, do
projeto de transmissão do show
da banda Pearl Jam, patrocina-
do pelo Terra. "Por sermos uma
emissora com menor audiência,
temos obrigação de desenvolver
formatos diferenciados e apre-
sentar mais flexibilidade para
as propostas dos clientes", diz
Mainardi.

Mas, segundo ele, os clientes
estão apenas aprendendo a ex-
plorar as novas possibilidades da

GloboMóvel, ação do SGR que consiste em um estúdio de rádio montado
em automóvel para percorrer cidades interagindo com a comunidade

publicidade na TV: "Geralmente
eles procuram algo diferente dos
30 segundos, mas não sabem
exatamente o que querem",
conta Mainardi.

TENDÊNCIA DE CRESCIMENTO
Na Editora Abril, de acordo

com Thais Chede, a participação
dos projetos especiais no fatu-
ramento publicitário hoje atinge
cerca de 10% (os restantes 90%
vêm da comercialização das
páginas das revistas). "Até pode
crescer o faturamento dos pro-
jetos envolvendo outros meios,
mas eles não deverão evoluir de
maneira muito acelerada", pre-
vê Thais. "Ainda há anunciantes
que utilizam apenas revista, pois
esse veículo permite trabalhar a
segmentação e a qualificação do
público como nenhum outro",
acrescenta.

A própria Abril, no entanto,
produz um calendário com a
relação completa dos especiais

programados para o decorrer do
ano. Afora as edições especiais
de suas revistas, esse calendário
traz também eventos como No
Capricho, Super Surf e Cozinha
de AnaMaria (projeto itinerante
que oferece cursos de culinária
em um ônibus equipado com
cozinha). Além disso, o pacote
formatado pela Abril para a
próxima Copa do Mundo integra
também TV — com MTV e TVA
— e web, além de 12 títulos da

editora.
Já no Grupo RBS, os projetos

diferenciados são agrupados
em duas linhas. Da primeira
constam os pré-formatados,
como Planeta Atlântida, Donna
Fashion, Casa & Cia., Cida-
de Elétrica e Globaltech, que
combinam, todos eles, mídia e
eventos. Na segunda linha es-
tão os customizados, entre os
quais Eduardo Melzer cita uma
parceria com a Natura que de-
verá desembocar em um evento.

"Hoje os eventos respondem
por algo em torno de 10% da
receita publicitária da RBS.
Considerando-se a mídia gerada
por eles, esse índice é maior.
Entretanto, mais importante
do que pensar no índice atual é
observar que existe tendência
de crescimento", diz Melzer.

Também o Grupo Folha
trabalha com alguns projetos
com possibilidades ampliadas
de contato com o público — por
exemplo, o Top of Mind, que
realiza um evento. Além disso,
produz anualmente um con-
junto de aproximadamente 250
especiais editoriais (cadernos
e revistas). De acordo com
Antônio Carlos de Moura, esses
projetos já são responsáveis
por cerca de 15% do fatura-
mento do grupo, que inclui os
jornais Folha de S. Paulo, Agora
e Folha Online.

Essas mesmas publicações
também disponibilizam hoje
mais de 20 formatos publicitários
inovadores. Um deles é o Folha
Gigante, que apresenta diversas
páginas ligadas umas às outras
para serem abertas como se
formassem um cartaz. Segundo
Moura, os formatos diferencia-
dos respondem por aproxima-
damente 10% do faturamento
do grupo. "E esse índice deve
crescer, pois o mercado publi-
citário gosta da diferenciação",
prevê. "Mas nem sempre a me-
lhor solução está em formatos ou
projetos especiais. Determinado
cliente pode ter sua necessidade
plenamente atendida por meio
de um trabalho convencional",
pondera Moura.

A importância da sintonia com os mídias
As atitudes e posturas que

as empresas de mídia defendem
como forma de atender mais
adequadamente às necessidades
de seus clientes se mostram per-
feitamente sintonizadas com os
anseios e as demandas expostas
pelos profissionais de mídia das
agências. Afinal, esses profis-
sionais dizem requerer hoje
exatamente aquilo que os repre-
sentantes dos meios garantem
estar lhes oferecendo: projetos
mais personalizados e derivados
do conhecimento mais profundo
dos mercados e das necessida-
des dos anunciantes.

Mas Alessandre Siano, di-
retor de mídia e negócios da
QG, considera essa oferta ainda
insatisfatória, pois, embora cada
anunciante tenha necessidades
específicas e exija propostas

individualizadas, a maioria dos
veículos ainda trabalha com fór-
mulas e soluções padronizadas.
Além disso, ele afirma: os anun-
ciantes já não demonstram inte-
resse por soluções padronizadas
nem mesmo se elas trouxerem
consigo descontos comerciais
bastante substanciais. "Mais
do que descontos, os clientes
agora querem relacionamento,
e buscam aproveitar o relacio-
namento de um veículo com seu
público."

De acordo com o diretor
da QG, alguns poucos veículos
já buscam atender mais de-
cididamente às necessidades
específicas dos vários anun-
ciantes. "Mas, na maioria dos
casos, há apenas o standard,
e se pedimos algo diferente os
veículos nem sabem bem como

proceder", reclama.
Afonso Abelhão, diretor de

mídia da Loducca, também es-
pera dos veículos a proposição
de mais soluções diferenciadas,
porém sempre estruturadas a
partir do estudo acurado dos
mercados e das marcas. "As
grandes empresas de mídia
contam hoje com pesquisas que
lhes permitem conhecer as prin-
cipais categorias de mercado, e
mesmo os maiores anunciantes
de cada um deles. Elas precisam
analisar essas informações para
propor soluções diferenciadas e
relevantes para anunciantes e
agências", destaca.

De acordo com Abelhão, se
essa necessidade de desenvolvi-
mento de novos formatos é hoje
premente no contato com os
públicos mais afeitos às mídias

mais tradicionais, na utilização
dos meios mais novos há uma
dificuldade específica: "É preci-
so antecipar as potencialidades
neles contidos".

DIFERENTE VERSUS
CONVENCIONAL

A abertura dos veículos para
os projetos personalizados deve,
porém, ser aliada a uma postura
decididamente proativa e a mais
proximidade com os profis-
sionais de mídia das agências,
detalha Elenice Fucei Mori,
diretora geral de mídia da Neo-
gama/BBH. Ela crê haver hoje
mais predisposição dos veículos
ao atendimento dessa demanda
e mais preocupação com o de-
senvolvimento de oportunidades
diferenciadas de comunicação.
Mas nem sempre o que esses

veículos apresentam como "di-
ferenciado" é pertinente: "Para
haver pertinência é precise
conhecer exatamente o consu-
midor e os objetivos da ação"
diz a diretora.

Elenice explica a necessida-
de de diferenciação dos projetos
publicitários pelo contínuo bom-
bardeio de informações ao qual
estão atualmente submetidos os
consumidores e pela conseqüen-
te necessidade, por parte desse
consumidor, de mais seletivida-
de na abordagem das informa-
ções recebidas. "Leva vantagem
quem consegue abordá-lo de
forma natural e interativa, e
que de algum modo lhe ofereça
alguma coisa além da informação;
passiva", detalha.

Para Siano, a proposição de
soluções diferenciadas não é



tarefa exclusiva da mídia: cabe
também às agências, que pos-
teriormente analisarão com os
veículos a sua viabilização. Para
ele, a expansão da recorrência
aos projetos diferenciados não
implicará extinção dos formatos
mais habituais da publicidade.
"Esses modelos manterão sua
função, pois permitem transmitir
mais detalhadamente os valores e
conceitos das marcas", explica.

Abelhão concorda com essa
opinião, mas solicita um avanço
ainda maior na oferta de solu-
ções diferenciadas. "O mercado
não pode mais se ater apenas
aos produtos de prateleira, pois
tanto os anunciantes como seus
consumidores são atualmente
disputados por um número
muito maior de alternativas de
comunicação", justifica. "Mas as
ações diferenciadas precisam
estar respaldadas em um co-
nhecimento muito profundo do
consumidor e do mercado. Não
adianta uma proposta apenas
nova ou inusitada", acrescenta.

NEGOCIAÇÕES EXAUSTIVAS
Os projetos de comunicação

também devem hoje, prefe-
rencialmente, incluir um in-

grediente — promocional,
por exemplo — capaz de
aprofundar o relacionamen-
to com o público, defende
Siano. Ele elogia a MTV
como um veículo cujas so-
luções já têm essa caracte-
rística; uma delas — uma
ação combinando música e
futebol realizada em praias
da Bahia — foi até mesmo
utilizada pela própria QG em
uma iniciativa para o cliente
Hipercard.

Siano cita também, como
outras investidas diferen-
ciadas recentemente imple-
mentadas por sua agência,
a disponibilização de con-
teúdo adquirido da edito-
ra Abril no provedor POP
- que desejava ampliar

o tempo de conexão de seus
usuários —, programas da Fi-
ninvest atualmente em exibição
em alguns canais de TV e uma
ação para Niasi cuja logomarca
aparecia na tela sempre que, nos
canais Multishow e GNT, houves-
se algum conteúdo relacionado
a coloração e tratamento de
cabelos.

Já Abelhão menciona como
exemplo de projeto diferenciado

Alessandra Siano: maioria dos veículos ainda
trabalha com fórmulas e soluções padronizadas

da Loducca uma iniciativa para
a marca Seara no metrô do Rio
de Janeiro. Dentre outras coisas,
esse trabalho incluiu a colocação,
nas paredes dos túneis pelos
quais passam os trens, de painéis
cuja visualização no decorrer da
viagem compunha uma espécie
de filme publicitário. Em uma
continuidade desse projeto, um
pequeno trem carregando uma
van com publicidade da marca

Afonso Abelhão: é preciso antecipar as
potencialidades dos meios mais novos

percorreu os trilhos nos inter-
valos das passagens dos vagões
do metrô.

Para ele, a necessidade de
potencialização das ações publi-
citárias torna ainda mais interes-
sante a proposta das empresas
de mídia de conjugação de seus
meios básicos com outras alter-
nativas de comunicação (por
exemplo, mídia impressa com
eventos). "Mas essas empresas

não podem fugir de seu bu-
siness, seja ele revista, TV
ou outro meio qualquer, se-
não elas perdem seu DNA",
afirma.

Elenice também conside-
ra um mix de mídia com fun-
ções e linguagens diferentes
como alternativa eficaz de
contato com um consumidor
hoje muito móvel. "Portanto,
parcerias entre diferentes
meios de comunicação e/ou
veículos são hoje bem-vin-
das e representam o grande
diferencial estratégico de
algumas campanhas, inde-
pendentemente da idéia ter
surgido no veículo, na mídia
ou na criação."

Há atualmente uma gran-
de oferta de projetos envol-

vendo mais de uma alternativa
de contato com o consumidor,
mas nem sempre esses projetos
apresentam a melhor alterna-
tiva. "Às vezes, prefiro montar
pessoalmente o pacote mais
sinérgico. Não vou comprar um
pacote apenas por ser multimí-
dia, e se o pacote já vier fechado
as negociações para a montagem
do melhor projeto podem ser
exaustivas", finaliza.

MÍDIA: NOVAS TECNOLOGIAS DESAFIAM
O VELHO MODELO DE NEGÓCIO

O ajuste do modelo de negócio nos veículos de mí-
dia é muito mais profundo e complexo do que parece.
Senão, vejamos:

1. A convergência das mídias caminha a passos largos,
à medida que o mundo digital substitui o analógico;

2. A consolidação dos fornecedores de insumos e equi-
pamentos e o crescimento de mídias não convencionais
aumentam, consideravelmente, o poder de barganha
dos fornecedores e consumidores de produtos e ser-
viços do modelo atual;

3. Há uma clara crise de demanda pela informação in
-natura, acirrando ainda mais a competitividade e a
volatilidade da indústria de mídia.

Esse cenário deve elevar a base de custos e reduzir
as margens do modelo atual. Quem não se reposicionar
perceberá um aumento de aversão a risco por parte
de potenciais investidores e enfrentará uma limitação
de acesso a fundings (recursos financeiros estáveis de
longo prazo), inviabilizando seu crescimento e sobre-
vivência neste novo contexto digital.

Além disso, nos últimos cinco anos a tecnologia e a
globalização vêm capitaneando um importante processo
de mudança na economia que gera, como efeito bastante
relevante para a nossa indústria, uma forte tendência
à desintermediação na compra e venda de produtos e
serviços. Se, por um lado, essa ligação direta do consu-
midor com um fornecedor ameaça a chamada mídia con-
vencional, por outro, cria uma tremenda oportunidade

para ações inovadoras e criativas, pois, nesse contexto,
as empresas buscam revitalizar suas marcas e investem
milhões de dólares no lançamento de marcas e produtos
mais identificados com o novo consumidor.

O papel dos líderes passa a ser, então, antecipar e
gerenciar mudanças. Não há acordo, cartel ou favore-
cimento que sobreviva a este novo cenário competitivo,
pois a cada dia nascem novos consumidores, novos
mercados, novos concorrentes e, principalmente, novas
tecnologias — e isso deve continuar, ao menos enquan-
to países como China, índia e Brasil continuarem a se
liberalizar, integrando-se aos sistemas do comércio
internacional e da informação.

Exemplos práticos de ações integradas de marke-
ting (push e pull through) regidas por esse novo mode-
lo econômico são os reality shows. Do total da receita
apurada no BBB6, apenas pouco mais da metade vem
da publicidade convencional. As outras fontes de re-
ceita são divididas entre product placement (inserção
de marcas comerciais nos roteiros) e venda para outras
plataformas, como interatividade telefônica (mensa-
gens e ligações nas votações) e pay per view.

Esse novo modelo de negócio é resultado das gran-
des transformações que a indústria da comunicação
vem sofrendo. Nos anos 80, tínhamos as indústrias de
texto (jornais e revistas), voz (telefonia), imagem (TV),
som (rádios) e dados (computação), com mercados
definidos e independentes. Nos anos 90, iniciou-se o
processo de convergência, alterando profundamente
a arena mercadológica. Hoje, os mercados de texto,
voz, imagem, som e dados convergem para três áreas
de negócio: provedores, transmissores e expositores

de conteúdo.
Os provedores de conteúdo (informação, entrete-

nimento, serviços e dados) serão os grandes artífices
desse novo modelo. É no conteúdo que está a dife-
renciação da oferta. Com a digitalização, temos um
aumento considerável na capacidade de armazena-
mento e distribuição da informação. Vencerão aqueles
que desenvolverem alta especialização em captação,
armazenamento, análise, formatação e distribuição, a
custos competitivos, de conteúdos digitais relevantes
para seus públicos-alvo.

O grande diferencial dos veículos, caso queiram se
consolidar entre esses provedores, estará no posicio-
namento de seu conteúdo editorial e sua marca. No
mercado publicitário, não lhes bastará vender audiên-
cia: será preciso construir audiência qualificada e fide-
lizada. Será também imprescindível trabalho conjunto
entre as áreas de produção de conteúdo e comercial.
Pensar que a redação de um veículo é apenas a guardiã
da independência editorial, e o comercial o viabiliza-
dor do modelo econômico, cria compartimentações
intransponíveis e inaceitáveis neste novo e dinâmico
contexto mercadológico. Afinal, independência edi-
torial e modelo econômico equilibrado são valores
organizacionais, e não departamentais. Vender é ajudar
a comprar, por isso é preciso que os veículos tenham
um pouco mais de empatia com as necessidades do
mercado anunciante.

Segue, porém, valendo, no novo modelo de negó-
cio, ao menos uma velha regra: é preciso inovar, com
diferenciação, posição competitiva de custos e quebra
de paradigmas.

Text Box
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