
Um olho na mídia,
outro no consumidor

MAPA DA MÍDIA - A história da mídia
no Brasil se confunde com a história
da propaganda brasileira. Do ponto de
vista do papel do profissional de mídia,
quais são as mudanças mais significati-
vas nas últimas décadas?
Ângelo Franzão - O mídia se desen-
volveu muito rápido. A mudança do
perfil profissional, desde a década de
80, foi impulsionada pela sofisticação
do marketing com a criação de novas
marcas e produtos. Hoje vivemos uma
pulverização geral de novos canais de
comunicação competindo em diversos
segmentos e o profissional acompanha
essa demanda e responde à altura das

exigências do mercado.

MAPA DA MÍDIA - O profissional de mídia
hoje tem mais importância do que antes?
Franzão - Sim, com certeza. O profis-
sional de mídia hoje é um sinalizador
de caminhos, tanto da comunicação
como da estratégia e da divulgação.
Eu digo sempre: quem atribui a im-
portância ao mídia nesse processo
é o consumidor. Hoje se você não
conhece hábitos e atitudes que o pú-
blico-alvo valoriza é impossível es-
tabelecer um planejamento. Antes,
o mídia era demandado. Hoje ele
cria espaço para o produto aparecer

e conduz outros setores da agência.
O mídia conhece as ansiedades dos
veículos e vai arquitetar essas possi-
bilidades em benefício de seus anun-
ciantes. Isso ele não faz sozinho. Tem
uma equipe dentro da agência que fica
cada vez mais integrada com o proje-
to de comunicação como um todo.

MAPA DA MÍDIA - O planejamento de
mídia é feito inteiramente pelo pro-
fissional ou o cliente sugere ações?
Franzão — O departamento de mídia
deve ser responsável 100% pelo pla-
nejamento de divulgação do produto
do cliente. A decisão de onde o cliente
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vai aparecer é da equipe. Você não
vai ao médico com dor de cabeça e
diz 'eu quero tomar Doril' ou 'eu
quero tomar Melhorai.' O cliente
pode e deve opinar. É como sem-
pre digo: de publicitário, médico e
louco todo mundo tem um pouco.
Quando alguém apresenta uma re-
ceita em mídia ele está colocando os
seus hábitos e não levando em conta
que o consumidor daquela marca
nem sempre é ele e os hábitos dele
não têm a ver com o processo. Por
isso, o mídia é o responsável pelo
processo e, é claro, precisa compro-
var tudo que está recomendando.

MAPA DA MÍDIA-Contatos publicitários
dizem que os departamentos de mídia
das agências estão atolados de trabalho
e com poucos profissionais para atender
a demanda. Isso é verdade?
Franzão - Isso é verdade, mas existem
processos para facilitar esse trabalho,
como a informatização, que está aí
para ser usada e simplifica muitos
contatos. Mas precisamos levar em
conta que hoje existe uma segmen-
tação muito grande dos canais de
comunicação e a relação é inversa-
mente proporcional. Acontece que
todo mundo que se apresenta como
canal de comunicação acha que deve
receber a atenção e investimento de
todas as marcas do mercado. Se fosse
assim, não haveria marca nem ver-
ba suficiente para todo mundo. E
com certeza essa conta não fecharia.

MAPA DA MÍDIA - O que o senhor acha
dos veículos segmentados, como, por
exemplo, as revistas especializadas?
Franzão - Eu acho que os veículos
pulverizados acabam se destacando
no processo exatamente pelo fato de
providenciar informações adequa-
das às marcas, independentemente
da sua dimensão. Se ele tem uma in-
formação técnica e é adequada a uma
determinada marca, certamente ele
será ouvido pelo profissional de mídia.

"O profissional
de mídia hoje é

um sinalizador de
caminhos, tanto da
comunicação como

da estratégia e da
divulgação"

MAPA DA MÍDIA - Existe uma preferên-
cia em investir no veículo televisão?
Franzão - Claro que não. Eu acho que
a preferência é pelo poder de atender o
objetivo de determinada marca. Pode
ser impresso, telefônico, eletrônico,
interativo, digital, pouco importa. O
que interessa é a informação em si.
O profissional de mídia está cansado
de ver profissionais que procuram
o departamento de marketing das
agências e dizem que precisam falar
com todos para apresentar seu veícu-
lo. Não adianta, ele não vai falar com
todo mundo do departamento, ape-
nas com quem realmente interessa.
Por exemplo, um cliente A, que tem
um produto voltado para homens
da classe A/B não vai interessar para
outro que tenha um produto voltado
para mulheres da classe C/D. Ou ele
é muito bom aqui ou muito bom ali.
Poucos são os veículos no mundo que
são bons em ambos os segmentos. O
contato publicitário precisa saber o
que ele quer e nem sempre ele sabe. O
contato convive com suas necessida-
des e ansiedades que é na verdade ge-
rar receita e ir atrás do faturamento. E
muitas vezes na cabeça dele tudo é vá-
lido, mas ele não pode esquecer jamais
que existe do lado de cá a preocupação
com a técnica, com a relação custo/
benefício, com a otimização de inves-
timento e nem sempre é a mesma pre-
ocupação que o contato publicitário
tem. Por isso, às vezes, se cria um viés.

MAPA DA MÍDIA - Como é feito o tra-
balho de decidir o que vai entrar no
plano de mídia?
Franzão - Primeiro o cliente preci-
sa saber quem é o seu público-alvo
e qual seu perfil. Os clientes che-
gam na agência sem ter isso muito
claro. E alguns relutam em aceitar
que seu produto é consumido numa
determinada classe ou numa deter-
minada faixa de idade. Esse mapea-
mento é fundamental. A partir daí,
a agência determina o perfil desse
consumidor: hábitos, comporta-
mento, atitudes, tudo aquilo que
caracteriza esse segmento. O pro-
cesso de mídia está ficando cada vez
mais sofisticado e o profissional faz
o contato junto com a área de aten-
dimento quando o cliente chega na
agência. Quanto maior for o volu-
me de informação e conhecimento
de quem é o consumidor, melhor
será a recomendação de mídia.

MAPA DA MÍDIA - O mídia é muito
bajulado?
Franzão - Ele recebe uma atenção
diferenciada pelos canais de comu-
nicação que são muito atenciosos.

MAPA DA MÍDIA - O senhor já passou
por alguma situação de favorecimen-
to por ser diretor de mídia de uma
grande empresa?
Franzão - Tenho uma história en-
graçada. Uma vez bati num carro
que estava na minha frente. Era um
funcionário do departamento de
marketing do SBT. Ele saiu do car-
ro e quando me viu nos abraçamos.
Tenho certeza que se não fosse um
profissional de mídia que tivesse
batido no carro dele a relação teria
sido outra, muito mais complica-
da. Mas o que é legal ressaltar é que
existe uma parceria independente da
relação comercial. Eu tenho grandes
amigos representantes de veículos
de comunicação e nos relacionamos
com harmonia. •
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