
Muito que comemorar
Segmentação e novo comportamento do consumidorvalorizam a carreira dos mídias
JOSÉ PAULO SANfANNA

A afirmação é incontestá-
vel: o trabalho dos mídias hoje
é bem mais complexo do que
há alguns anos, e dois são os
principais motivos da nova
realidade. O primeiro envolve
o surgimento de outros meios
de comunicação. Em geral, o
fenômeno sempre teve gran-
de participação no avanço da
história da propaganda. Foi
assim quando ocorreu a po-
pularização do rádio e da TV,
por exemplo. No passado, no
entanto, nunca houve nada
parecido com a impressionan-
te alteração dessa indústria
ocorrida na última década.
No campo dos veículos tra-
dicionais, tivemos novidades
como popularização da TV
por assinatura ou evolução da
mídia exterior, por exemplo. A
internet ainda causa perplexi-
dade quando se trata de obter
melhores resultados usando-a
como veículo.

O segundo motivo é a mu-
dança de comportamento dos
consumidores. Beneficiados
pela multiplicação de marcas
nas prateleiras e pelo lança-
mento de produtos cada vez
mais segmentados, eles se tor-
naram exigentes, adquirindo
apenas o que lhes interessa. O
público que no passado aceita-
va o conteúdo dos publicitários
de forma passiva, hoje quer
interagir com as empresas
das quais compram. Para ser
sensibilizado, o consumidor
precisa receber mensagens
com conteúdo de seu agrado
no veículo de comunicação que
ele prestigia.

Para complicar o cenário, a
proliferação dos meios faz com
que as pessoas recebam deze-
nas de mensagens em questão
de minutos. Para conseguir
sucesso na hora de chamar
a atenção, os anunciantes
passaram a lançar mão com
mais ênfase de antigos instru-
mentos de comunicação, como
marketing direto, promoções,
merchandising nos pontos-de-
venda, eventos e outros.

Como os mídias estão re-
agindo a esse cenário? Por
um lado, o momento requer
dedicação. Esses profissionais
precisam estar bem prepa-
rados, ser estudiosos e ficar
atentos a todas as novidades
que movimentam a indústria
da comunicação. Por outro,
é motivo de orgulho. Jamais

a profissão teve seu trabalho
tão valorizado.

CH AN N EL PLANNING
"Há dois anos, nos Estados

Unidos e na Inglaterra uma
prática vem ganhando corpo",

ressalta José Alves, publici-
tário que acaba de deixar a
vice-presidência de mídia da
Ogilvy e que carrega em seu
currículo a façanha de ser o
único profissional a ocupar o
posto de diretor do Grupo de

Mídia desde a sua criação, em
1968. A prática a que o espe-
cialista se refere é o channel
planning, nome com o qual é
conhecido o planejamento de
uma campanha cujas verbas
são divididas não só entre as

mídias tradicionais, mas tam-
bém entre as ferramentas de
marketing conhecidas como no
media ou below the line.

Alves lamenta que as agên-
cias nacionais ainda não este-
jam habilitadas a oferecer tal



recurso. Para ele, elas contam
com departamentos altamen-
te especializados no trabalho
de planejamento das mídias
convencionais, mas poucas
são as que agregam conheci-
mento interno de como usar
marketing direto, promoções,
merchandising nos pontos-de-
venda e outros instrumentos
em campanhas.

"Hoje, no Brasil, o exer-
cício da divisão de verbas
está concentrado nas mãos
dos anunciantes. Quando as
empresas têm dúvidas sobre
como planejar seus investi-
mentos de forma mais ade-
quada encontram pouco apoio
nas agências de publicidade",
explica. Alves lastima o fato de
os anunciantes não confiarem
nas agências para realizar essa
tarefa. "Eles sabem que essas
empresas nem sempre estão
preparadas e temem que elas
tentem puxar a brasa para a
sardinha de seu negócio, a
publicidade", aponta.

Assim também pensam ou-
tros especialistas, como Paulo
Gregoraci, vice-presidente de
operações e mídia da \V/Brasil.
Para ele, os mídias precisam
estar atentos à realidade e
passar a ter visão mais abran-
gente sobre todos os pontos
de contato entre as marcas
e seus consumidores. "Não
temos dados concretos, mas
estima-se que os investimen-
tos nas atividades below the
line já respondam por 50% das
aplicações em comunicação.
Esse número demonstra a
importância dessas ferramen-
tas", esclarece.

Alves destaca outro aspecto
interessante sobre a questão.
No exterior, as agências enfren-
tam as mesmas dificuldades
que as nacionais. Lá fora, quem
está lucrando com a venda de
serviços de channel planning são
os bureaus de mídia. No Brasil,
a entrada desses escritórios é
difícil, uma vez que sua principal
atividade - - compra e revenda
de espaços na mídia - -encontra
forte resistência por parte dos
veículos de comunicação e das
agências locais. "Mas se elas não
se prepararem podem surgir em-
presas especializadas em chan-
nel planning e abocanhar esse
nicho de mercado", adverte.

Pelo sim, pelo não, o assun-
to tem preocupado a direção
do Grupo de Mídia. Ângelo
Franzão, presidente da enti-
dade e diretor de mídia da Mc-
Cann-Erickson, revela uma no-
vidade. No segundo semestre,
o grupo organizará um ciclo
de palestras com especialistas.
O projeto tem o objetivo de
aprimorar os conhecimentos
dos profissionais do setor. "No
programa estão debates sobre
como aperfeiçoar o nosso rela-
cionamento com profissionais
de marketing promocional, de

prática no merca-
do. "O modelo que
adotamos ainda é
muito incipiente.
Para alguns clien-
tes tem sido mais
fácil compreender
nosso esquema de
trabalho do que
para o u t r o s , o
mercado tem seus
vícios", emenda
(ver matéria na
pág. 76).

relacionamento, corporativo e
social, além de abordar ques-
tões de comunicação interati-
va", conta.

Pensando nessa tendência,
algumas agências já estão aper-
feiçoando os serviços que pres-
tam a seus clientes. Um caso
bem explícito é o da JWT, que
há seis meses adotou novo mo-
delo operacional. O seu depar-
tamento de mídia passou a ser
comandado por duas pessoas:
Ezra Geld, diretor de channel
planning, e Cristiane Bretas,
diretora da mídia. A função de
Ezra condiz com as obrigações
ligadas ao nome do cargo. Ele
planeja a comunicação como
um todo. Para isso, utiliza a
experiência que adquiriu ao
atuar durante sete anos em um
bureau de mídia em Londres. Já
Cristiane responde pelo plane-
jamento da mídia tradicional.
Cada um deles tem equipe
própria, mas os trabalhos de
planejamento são sempre rea-
lizados em parceria.

Cristiane salienta o treina-
mento interno que vem sendo
realizado para que a adaptação
alcance o sucesso de forma
rápida. "Estamos implantando
uma mudança cultural que
envolve a educação dos pro-
fissionais de todos os departa-
mentos", afirma. Geld pontua
as dificuldades de implantar a

MEIOS
SEGMENTADOS

As mídias que
dominaram o ce-
nário da indústria
da comunicação
até meados dos
anos 90 sofreram
fortes transforma-

ções nos últimos anos. Entre
elas, a chegada da internet foi
a que causou mais forte como-
ção. Mas os demais veículos
hoje também oferecem novas
oportunidades, que podem
ser aproveitadas com sucesso
a partir de planejamentos mi-
nuciosos.

A chegada da web causou
dezenas de discussões no
campo da mídia tradicional.
Quando o novo meio deu seus
primeiros passos, a impressão
que se tinha era a de que todos
os demais deixariam de existir.
Depois da euforia, veio uma
fase de depressão, com quase
a mesma intensidade. Hoje, a
rede de computadores, mais
bem digerida pelos profissio-
nais de comunicação, volta a
ganhar espaço.

De acordo com Franzão, a
incorporação da internet na
gama de espaços oferecidos
pelos meios de comunicação
reforça a velha tese de que to-
das as mídias podem conviver
pacificamente. "O mais im-
portante é saber aproveitá-las
de maneira a obter melhores
resultados com as campanhas",
garante. Passado o momento
em que os publicitários usavam
o espaço disponível na web
como extensão de outros meios

- apelando para expedientes
como a veiculação de banners,

por exemplo - -, a mídia é então
aproveitada de várias outras
formas, A criatividade é o li-
mite de sua utilização.

A VEDETE
Apesar de todo o avanço

nesse universo, um meio con-
tinua sendo a grande vedete da
mídia - - a televisão. "Desde a
sua invenção, ela tornou-se o
veículo de comunicação mais
aceito pela humanidade, e essa
aceitação deve prosseguir por
muito tempo", acredita Luiz
Fernando Vieira, sócio-diretor
de mídia da África. Por quanto
tempo? "Bem, não dá para saber,
muitas novidades devem surgir
nos próximos anos", responde.
Mas uma delas, a TV digital, pode
prolongar o reinado do veículo
por muitos anos.

A televisão aberta apresen-
ta especial força no território
nacional. "Atingimos audi-
ências de Super Bowl todas
as noites", comemora Fábio
Freitas, diretor de mídia da
MatosGrey. A explicação para o
fenômeno é simples: o reduzi-
do poder aquisitivo do público
dificulta o alcance de outros
veículos, como TV a cabo,
internet, jornais ou revistas. O
fenômeno perde um pouco a
intensidade quando a conversa
se restringe às camadas mais
ricas da população.

Para os mídias, mesmo a TV
aberta apresenta novidades e
exige mais perícia hoje na hora
da compra de espaços comer-
ciais. "Temos um grande nú-
mero de opções à disposição,

como pacotes de patrocínio,
inserção de vinhetas e ações de
merchandising nos conteúdos
editoriais ou em programas
de apresentadores", enumera
Vieira, sem mencionar um
recurso que ganha força nos
últimos tempos: alugar espaços
na programação para apresen-
tar conteúdos de interesse dos
anunciantes, A complexidade
aumenta quando se chega ao
universo dos telespectado-
res que conseguem pagar os
serviços das emissoras por
assinatura, Eles sintonizam
uma enorme gama de canais
e utilizam o controle remoto
como nunca nos intervalos
comerciais.

"Os jornais e as revistas
merecem destaque pelo pro-
cesso revolucionário por que
estão passando. A somatória
de projetos diferenciados, que
vão além das páginas, pro-
porciona interatividade com
o leitor. E cada vez mais isso
acontecerá no futuro, sempre
sem alteração de conteúdo",
analisa Flávio Rezende, diretor
de mídia da DPZ. Ele também
enfatiza o poder da mídia ex-
terior. "Não se pode deixar de
registrar a força dessa mídia
e sua linguagem urbana, que,
aliada à tecnologia, tem sur-
preendido os anunciantes por
sua diversidade de idéias e
produtos", diz.

Não se pode deixar de men-
cionar o aumento de opções
de cruzamento de ações entre
dois ou mais veículos. Não que
no passado- isso não pudesse

Geld e Cristiane: na JWT, ela fica com a mídia tradicional e ele
planeja as demais formas de se abordar consumidores



Rezende: jornais e revistas merecem destaque Camossa: mercado dispõe de excelente
pelo processo revolucionário que estão passando qualidade e quantidade de informações a

respeito dos consumidores

ser feito. Mas o fato de vários
grupos oferecerem espaços
em meios distintos, o que ga-
nhou força nos últimos anos,
facilitou a adoção da prática.
Isso sem falar no impulso que
a estratégia recebeu com uma
das principais características
da internet congregar no
computador imagens, textos e
sons de outros veículos simul-
taneamente.

O impressionante avanço
da tecnologia dá a sensação
de que a velocidade da evolu-
ção dos meios deve se manter
alucinante nos próximos anos.
Novas dúvidas chegam com a
popularização de meios cuja
utilização como ferramentas de
marketing ainda é incipiente.
O espantoso crescimento das
vendas dos celulares demons-
tra o grande potencial desses
aparelhos como instrumento de
relacionamento entre empresas
e consumidores. Computadores
portáteis e palm tops seguem o
mesmo caminho.

Pensando em prazos um
pouco mais longos, outras
questões intrigam os especia-
listas. Qual será o formato dos
comerciais quando as vendas
diretas durante as transmis-
sões de TV digitais puderem
ser concretizadas de forma
corriqueira? Daqui a alguns
anos haverá espaço para veícu-
los produzidos em papel?

NOVAS VELHAS
FERRAMENTAS

Uma das marcas do novo
cenário da indústria da co-
municação é o fortalecimento
das atividades conhecidas por
no media. Ferramentas como
marketing direto, promocional
e outras não são recentes, mas
nos últimos anos tornaram-se
mais estratégica. O motivo? A
concorrência pela atenção do
consumidor, que com a pulveri-
zação das possibilidades de ser
atingido não consegue prestar
atenção a todas as mensagens
que recebe.

Várias são as atividades
que ganharam espaço nas
estratégias de marketing. Um
exemplo encontra-se nos pon-

tos-de-venda. Muitas escolhas
são definidas dentro das lojas,
e contar com artifícios que des-
pertem a curiosidade dos con-
sumidores na hora da compra
se transformou em providência
essencial. O ponto-de-venda
hoje é visto como uma "mídia
poderosa", tanto que os esta-
belecimentos mais famosos co-
bram caro na hora de expor um
produto de modo diferenciado
em suas prateleiras.

O marketing direto ganhou
com o novo cenário vivido pela
indústria de comunicação e com
o avanço da informática, que
permitiu a criação de bancos de
dados eficientes. As alternativas
de investimento dos anuncian-
tes não param por aí. Patrocinar
shows, peças de teatro e filmes
ou batizar eventos culturais com
o nome de produtos ou serviços
são artifícios cada vez mais utili-
zados. Apoiar atletas, clubes ou
eventos esportivos traz resul-
tados positivos na maioria das
vezes. Investir em projetos de
responsabilidade social dentro
dos parâmetros recomendados
pelos especialistas impressiona
consumidores.

Para quem acha pouco, o
cruzamento dessas atividades
com os meios de comunicação
tradicional permitem exce-
lentes opções de divulgação
de marcas. A transmissão de
eventos patrocinados por uma
empresa, sejam eles culturais
ou esportivos, é uma delas. Mas
existem muitas outras. "Nem
bem o Código da Vinci chegou

aos cinemas, a Play Station
anunciou durante uma
partida de futebol europeu
transmitida pela TV um
jogo eletrônico também
baseado no livro fenômeno
de vendas", exemplifica
Vieira.

PESQUISA
Com tamanha gama de

opções de investimento, a
importância das pesquisas
para o planejamento de
mídia cresce a cada dia.
Descobrir a fórmula que
mais atrai o consumidor
de determinado produto
é tarefa que requer muito
estudo. O uso dos rela-

tórios tradicionais existentes
no mercado continua impres-
cindível. Mas as necessidades
do cotidiano extrapolam as
informações oferecidas por
esse ferramental.

"O que nos ajuda a traçar um
bom planejamento de mídia é a
quantidade e a qualidade das
informações que dispomos a
respeito dos consumidores. O
investimento em pesquisas por
parte dos anunciantes e das
agências tornou-se fundamen-
tal", comenta Franzão. O mesmo
pensa Paulo Camossa, diretor
geral de mídia da AlmapBBDO:
"Não dá mais para utilizar os
mesmos critérios de alguns anos
atrás. O comportamento das
pessoas mudou muito".

Os especialistas, de forma
unânime, lembram que o pú-
blico pertencente às gerações
antigas tinha comportamento
muito mais previsível. As donas
de casa, por exemplo, viam TV
durante o dia enquanto cum-
priam seus afazeres domésti-
cos. Hoje, a mulher assumiu
importante papel no mercado
de trabalho, e seus hábitos se
alteraram de maneira significa-
tiva. "Houve uma multiplicação
dos grupos de afinidade. A seg-
mentação tornou-se inexorável,
e pode ser comprovada pelo
lançamento de produtos cada
vez mais segmentados. Atual-
mente temos, por exemplo, o
refrigerante diet com adição de
suco limão", cita Antônio Rosa
Neto, presidente da consultoria
Dainet Multimídia.

Para Otto Pajunk. diretor
de mídia da Artplan, não
é mais viável planejar uma
campanha de publicida-
de dirigida a um grupo de
pessoas da classe A/B com
faixa etária entre 25 e 30
anos. Segundo ele, é preciso
saber o que o consumidor
do produto a ser divulgado
quer ouvir e onde ele estará
mais suscetível a receber a
mensagem, se nos meios tra-
dicionais de comunicação,
no computador, no ponto-
de-venda, no celular ou de
outras maneiras. O cenário
fica mais crítico quando se
quer atingir o público jovem,
que apresenta enorme facili-
dade de usufruir vários meios
de comunicação ao mesmo
tempo. "Quem manda no nos-
so negócio é o consumidor",
resume.

LINHA DE FRENTE
Descobrir como enviar men-

sagens comerciais de modo
mais eficiente traz outras con-
seqüências para os mídias. A
atuação deles ganhou espaço
na linha de frente das agências.
Os profissionais de planejamen-
to, é lógico, precisam dos seus
conselhos. Mas o momento
também os aproximou dos cria-
tivos, que necessitam idealizar
mensagens aproveitando as
características dos meios pelos
quais elas serão enviadas.

"Os mídias estão partici-
pando do desenvolvimento
das campanhas desde o brie-
fing, dão palpites à criação e
ao planejamento e estão mais
próximos dos clientes", avalia
Paulo Stephan, diretor geral
de mídia da Talent. A tese é
reforçada pela opinião de Cláu-
dio Venâncio, vice-presidente
de mídia da Fischer América:
Tem que haver uma 'dobradi-
nha', os profissionais de cria-
ção dependem dos mídias para
transformar as necessidades
de divulgação dos produtos em
mensagens que proporcionem
bons resultados".

O novo cenário exige do mí-
dia um preparo muito grande.
Na opinião unânime dos espe-
cialistas do ramo, ele precisa

Pajunk: hoje é preciso saber o que o consumidor
de certo produto quer ouvir e onde ele estará
mais suscetível a recebera mensagem

acontece no mundo da comuni-
cação, dentro e fora do Brasil.
"Caso fosse dar um conselho
aos jovens profissionais, diria
que eles deveriam estudar de-
talhes sobre marketing direto,
promoções, fazer muitos cursos
de aperfeiçoamento, aprender a
quantificar e a qualificar as infor-
mações que as pesquisas ofere-
cem", defende Daniel Chalfon,
diretor de mídia da MPM.

Vieira, da África, acredita
que o melhor início para os
jovens é o velho curso de co-
municação, que proporciona
uma visão conceituai e acadê-
mica. Informar-se ao máximo
possível sobre tecnologia, co-
nhecer dados sobre os meios
tradicionais de comunicação,
entender o conceito embutido
nos números oferecidos pelas
pesquisas, estar preparado
para o que está por vir — caso
da digitalização da TV, por
exemplo são obrigações.
Ele também considera ótimo
ter experiência internacional.
"Acompanhar de perto um
grande evento como o Super
Bowl é incrível", ressalta.

Não há dúvidas. Os mídias
deixaram de ser apenas técni-
cos que calculam a melhor ma-
neira de comprar espaços nos
veículos de comunicação, pas-
sando a ter papel fundamental
na indústria da publicidade.
Hoje são imprescindíveis na
hora de idealizar as campanhas
de sucesso. O Dia do Mídia
— 21 de junho — merece ser

estar muito atento a tudo o que muito bem comemorado.

•
•
,
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