
Piada de mídia?
Não

Neste mês, veículos e agências reúnem seus
mídias para comemorar o dia dedicado aos profis-
sionais que decidem a distribuição da verba publi-
citária. MAPA DA MÍDIA conversou com eles para
discutir o papel da função, diante dos novos supor-
tes e das novas demandas de público e consumo
POR BARTIRA BETINI

U
ma piada de mau gos-
to circulou entre as
agências de publicida-
de na década de 80. Ela
dizia que os profissio-

nais das agências podiam ser dividi-
dos em dois grupos, os publicitários
e os mídias. Era como se, no glamour
da profissão, a função dos departa-
mentos de mídia não tivessem rele-
vância. Mídia não ia a Cannes. Mídia
não ganhava prêmio. Mídia não era,
em resumo, um criativo.

Os mídias - ao que se sabe - ain-
da não inventaram uma piada contra
o departamentos de criação e atendi-
mento, mas reverteram o jogo. Sim,
eles têm um dia para comemorar. E,
nesse dia como em outros, são lem-
brados como a correia que faz a má-
quina do mercado publicitário girar.

Dia 21 de junho - uns dias an-
tes ou depois - mídias de todas as
agências brasileiras estarão come-
morando a efeméride. Veículos ofe-
recem festas, homenagens são feitas
e prêmios, entregues. Enquanto to-
dos não se reúnem, MAPA DA MÍ-
DIA reuniu alguns dos mídias, nesta
matéria, para discutir temas que são
sempre bem-vindos: os critérios na

distribuição da verba dos clientes, o
futuro da profissão diante das novas
plataformas e a relação com os con-
tatos publicitários.

"A função mudou de acor-
do com a evolução do mercado de
consumo e o desenvolvimento de
novas mídias", lembra Sérgio Praze-
res, supervisor de mídia da DPZ no
Rio de Janeiro, "no passado a habi-
lidade de relacionamento era mais
importante, as informações eram
limitadas, tanto pela capacidade de
coleta, quanto pela possibilidade de
análise dos dados pesquisados. Hoje
temos acesso a programas de pes-
quisa que possibilitam mais de um
bilhão de combinações de informa-
ções, com veículos de comunicação,
marcas de produtos, itens de posse
e opiniões. O mercado de consumo
evoluiu assim como nossos recursos
para entendê-lo", completa, corri-
gindo uma profecia histórica de que
os softwares de cruzamento de dados
- verdadeiras máquinas de planeja-

mento - substituiriam os mídias a
partir da década de 90.

Se as ferramentas tornaram-se
mais sofisticadas, as demandas do
mercado também. Adão Casares,
diretor de mídia da Lew Lara conta
que na década de 50 as negociações
eram feitas apenas por um supervi-
sor de contas. O planejamento de
mídia era anual e com poucas alte-
rações no decorrer do ano. "Hoje
em dia mudamos umas cinco vezes e
trabalhamos num departamento de
mídia com, no mínimo, um diretor
geral, um diretor, o gerente, um su-
pervisor, um coordenador, um pla-
nejador e um assistente de mídia".

• Números
Segundo a pesquisa Intermeios

de 2005, o share publicitário se di-
vide de forma bastante despropor-
cional, como vem ocorrendo há
anos no país: é 59,60% em televi-
são, 16,30% em jornal, 8,80% em

pode.



Adão Cesares, da Lew, Lara, afirma que o
programa de mídia muda pelo menos cinco
vezes até chegar no produto final.

revistas, 4,20% em rádio, 4,30% em
mídia exterior, 23% em TV paga,.
2,50% em guias e diretórios, 1,70%
em Internet e 0,30% em cinema.

Mesmo com esses números, os
mídias das grandes agências afir-
mam que há espaço para todo veí-
culo bem estruturado. "O que pre-
cisamos ter é o mínimo de dados
que permitam uma defesa digna da
proposta ao cliente. Sem informa-
ções como investir o dinheiro e ga-
rantir retorno fica realmente difícil.
O básico é mostrar que os atributos
do meio se adequara à comunicação
do cliente, somando os dados de
penetração do veículo, afinidade e
toda a pertinência que têm produto
e meio", explica Casares.

Drumond acredita, que inde-
pendente de números, todo bom
produto é bem comprado. "Se o veí-
culo não está programado, ele está
falhando em algum ponto. Pode ser
que o seu produto não seja bom.
Pode ser que sua equipe comercial
não esteja vendendo o produto de
forma adequada. Sinceramente não
conheço nenhum bom veículo que
seja um fracasso publicitário."

Outras mídias
Mesmo com 50% menos de in-

vestimento por parte das agências em

comparação à TV aberta, por exem-
plo, as mídias alternativas vêm con-
quistando um espaço importante na
escolha do mídia no planejamento ao
cliente. "Estava fazendo um planeja-
mento recente onde essas mídias ti-
nham mais alcance que a TV aberta,
no público analisado. Esse tipo de
mídia proporciona muita repercus-
são, que confere a positiva sensação
de sucesso para as ações bem desen-
volvidas", conta Prazeres.

Casares acredita que para in-
vestir nessas mídias, acima de tudo,
é necessário estar calçado de muita
pesquisa e informação. "Tenho um
bom exemplo que foi um sucesso e
podemos até repetir. No ano retra-
sado montamos uma emissora de
rádio dentro do Shopping Jardim
Sul, em São Paulo. A Jovem Pan
FM transmitiu a programação de lá
durante uma semana e o retorno foi
excelente", lembra-se.

   Matéria-prima
Hoje, cerca de 85% do fatu-

ramento de uma agência é prove-
niente das atividades de veiculação.
"Sem mídia não existe comunicação.
Ainda assim, não se valoriza a área
como seria devido, talvez em parte
por culpa da postura predominante-
mente low profile dos profissionais",
acredita Arlindo Figueira, professor
de mídia do curso de Publicidade da
Universidade de São Paulo (USP).
Figueira acredita que o poder do
mídia tende a crescer exponencial-
mente. "Em função de dois aspectos
fundamentais: o primeiro é a mul-
tiplicação dos meios, com caracte-
rísticas de convergência entre eles,
que vai exigir muito mais especiali-
zação; e o segundo é a fragmentação
dos hábitos de consumo das mídias,
principalmente nos targets mais jo-
vens, que exigem mudanças ad hoc
nas formas de contato com eles", ex-
plica o professor.

  Paulo Cézar Queiroz, da DM9 DDB, acredita
que ações diferenciadas estão em evidência.

Esse profissional precisa ter de-
cisões imparciais e análises técnicas
para decidir o destino da verba do
anunciante, sejam nos grandes veí-
culos ou nos segmentados. "O mí-
dia tem que ser por natureza um ex-
plorador, um curioso, sendo assim,
relacionar-se com todos e tudo para
descobrir os melhores caminhos",
avalia Casares.

Para Paulo César Queiroz, vice-
presidente executivo da DM9, res-
ponsável pela área de mídia da agên-
cia, o que está em evidência hoje são
as ações diferenciadas, aquelas que
saem do lugar comum, que criam
impacto. "Como por exemplo, a
ação do Super Bonder no 'BBB6':
os participantes foram colados de
cabeça para baixo para mostrar a
potência da cola e seu efeito ultra-
rápido. A ação ocorreu ao vivo, du-
rou 10 minutos e criou repercussão
no Brasil e no exterior." Mídia e
criação, segundo todos os entrevis-
tados, são duas áreas cada vez mais
articuladas. As piadinhas, hoje, não
fazem mais sentido. •



n   W/Brasil utiliza slogan "É melhor ser leitor de um jornal inteligente que se esforça pra ficar bonitinho do que ser
leitor de um jornal bonitinho que se esforça pra ficar inteligente" para anunciar as mudanças na Folha de S. Paulo

POR THAÍS NALDONI

ão é sempre que um jornal
muda seu projeto gráfico.

Quando isso acontece, as apreen-
sões são grandes, até mesmo porque,
como se sabe, os leitores são os ato-
res mais resistentes nesse processo:
queixam-se das novas posições das
matérias, do tamanho da tipografia,
das cores utilizadas. Anunciar que
algo muda é uma tarefa que exige
ações positivas de comunicação e
de marketing.

Recentemente, o jornal Folha
de S.Paulo passou por urna grande
reforma gráfica e coube à W/Brasil
- que atende o jornal há 20 anos - a
missão de levar a público as mu-
danças. "Falar sobre reformas desse
tipo é sempre complicado. É difí-
cil chamarmos a atenção do leitor
para as alterações gráficas", explica
Rui Branquinho, diretor de criação
da agência e responsável pela cam-
panha, junto de Rynaldo Gondim e
Fábio Meneghini.

A solução encontrada por Bran-
quinho foi a de mostrar o lado hu-
mano do jornal. "Fizemos a opção
de mostrar ao leitor todo o cuidado
que o jornal tem com ele, buscando
mudar sua forma e ficar mais boni-
to para agradá-lo". Daí surgiu a idéia
de usar, como garotos-propaganda,
os próprios jornalistas, procurando
uma forma de ficarem mais bonitos.
"A maior parte deles tinha o rosto
desconhecido do grande público,
que sempre lê o nome, mas não está
habituado a ver o rosto", disse.

Beleza x inteligência
Idéia aprovada pelo cliente esta-

va na hora de colocar a cabeça para
funcionar e desenvolver um texto
que fosse condizente com a idéia.
"Nosso redator passou a trabalhar
com a dicotomia entre beleza e inte-

ligência e bolou a frase 'É melhor ser
leitor de um jornal inteligente que se
esforça pra ficar bonitinho do que
ser leitor de um jornal bonitinho
que se esforça pra ficar inteligente'.
Assim, nos restava apenas escolher
quais os profissionais que fariam
parte do filme", conta Branquinho.

Nesse processo, a participação
dos jornalistas da Folha foi funda-
mental. Eles próprios fizeram uma
lista dos colunistas que melhor re-
presentariam os cadernos do jor-
nal. Para o primeiro filme foram
escolhidos nomes como José Si-
mão, Mônica Bergamo, Gilberto
Dimenstein, Danuza Leão, Bárbara
Gancia e Clóvis Rossi. "Tentamos
buscar, em cada um deles, elemen-
tos que tornasse crível a situação
vivenciada por eles. Não daria para
colocar Carlos Heitor Cony deitado
com um pepino no rosto, como fi-
zemos com Bárbara Gancia", analisa
o diretor de criação. Todos os takes
foram feitos em um só lugar, mas

em horários diferentes. Foram três
dias de gravação, em que o maior
desafio foi driblar a agenda aperta-
da dos colunistas.

Quanto ao desempenho dos co-
leguinhas nas gravações, Branqui-
nho afirma que trabalhar com pes-
soas que não são atores é bom, mas
envolve algumas complicações. No
caso da Folha, a agência avisa que
os colunistas do jornal se saíram
bem. "Todos eles estavam muito
descontraídos. O José Simão fez o
filme todo às gargalhadas. Foi uma
experiência muito boa", finaliza. Se
você ainda não assistiu, o filme está
disponível no site da W/Brasil www.
wbrasil.com.br/wcampanhas/ •
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