
Altino João de Barros

Setembro de 1944. Naquele mês, um adolescente esqueceu por um momento as agru-
ras da Segunda Guerra Mundial para comemorara conquista de seu primeiro emprego.
Altino João de Barros acabara de ser admitido como office-boy no escritório carioca
da McCann-Erickson, que desembarcara no Brasil em 1935. Começava a carreira do profissional que viria

a marcar época no País por seu pioneirismo no campo da mídia. Hoje  Barros é o vice-presidente execu-

tivo da mesma agência, única empresa onde trabalhou em 62 anos. E ele não pensa em se aposentar.
Nomeado em novembro do ano passado como Senhor Mídia, título conferido pela ESPM em virtude dos serviços pres-

tados à propaganda e ao marketing, sua maior preocupação é se inteirar das novidades que estão chegando - e que
devem causar alterações no dia-a-dia da profissão que ama.
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Meio & Mensagem — Fale sobre o início de sua carreira
na McCann-Erickson.
Altino João de Barros — Fui contratado como office-
boy na área de produção impressa. Comecei carre-
gando clichês. Eles eram de chumbo, pesavam bas-
tante. Eu os levava a pé da agência até a gráfica, um
trajeto de quatro quilômetros, graças ao pão-durismo
do meu chefe, que não pagava o bonde.

M&M — Como era a agência naquela época?
Barros—A McCann tinha um escritório no Rio de Janeiro
e outro em São Paulo. O do Rio ocupava o segundo andar
no prédio da Esso Brasileira de Petróleo, que era nossa
cliente. Na ocasião, a companhia patrocinava o Repórter
Esso, transmitido pela Rádio Nacional. O programa fazia
sucesso por divulgar notícias da guerra. Lembro que as
lojas de eletrodomésticos ligavam os rádios em volume
elevado quando o noticiário começava e as pessoas que
estavam na rua corriam para escutar. O Repórter Esso
era a fonte com maior credibilidade no meio.

M&M — E quando o senhor entrou na área de mídia?
Barros - Alguns meses depois de ter sido contratado
como office-boy, fui transferido para o departamento de
mídia. Quando entrei, o setor contava com três funcioná-
rios. Em menos de seis meses, os três pediram demissão.
E eu, que já possuía alguma instrução, comecei a fazer
alguns serviços enquanto tentava descobrir o que era
mídia. Com o tempo, tornei-me orçamentista.

M&M — O que fazia um orçamentista?
Barros— O departamento de mídia, na época, era dividi-

do em dois grupos. Eu trabalhava no de compra de mídia
impressa. O outro era voltado para mídia eletrônica. Nós
apenas fazíamos os cálculos dos custos da compra dos
espaços nos veículos-quem calculava o espaço que as
campanhas deveriam ter na mídia eram os contatos.

M&M —Comprar mídia, naquele tempo, funcionava de
que maneira?
Barros - Eu descobri que as tabelas de preços vi-
gentes não tinham nada a ver. Era preciso negociar
muito. A duras penas conseguíamos descontos de
30% a 40% nos valores estipulados. Com o tempo
fui evoluindo, aprendendo que por trás de qualquer
operação existia uma técnica.

M&M — Quando os profissionais passaram a comprar
mídia de forma conjunta?
Barros — Eu tinha conhecimento de inglês e lia bas-
tante material que vinha do exterior. Em 1961, em
minha primeira viagem aos Estados Unidos, fiz um
seminário de um mês em Nova York. Lá, vi que havia
uma integração muito forte entre os profissionais
especializados na compra de espaço na mídia impres-
sa e na eletrônica. Quando voltei ao Brasil, sugeri a
adoção do modelo na McCann. Aqui continuávamos a
trabalhar em áreas definidas e não integradas. Só con-
seguimos incorporar a técnica no departamento com
algum sucesso quatro anos mais tarde, em 1965.

M&M — Como surgiram as primeiras pesquisas de
audiência?
Barros - O Ibope começou a monitorar a audiência

do rádio em 1942. A pesquisa teve início graças ao
interesse de um produtor da Rádio Kosmos, de São
Paulo, que queria saber como andava a popularida-
de de seus programas. As emissoras só tinham idéia
da audiência pelo número de cartas que recebiam.
O fundador do Ibope foi o advogado Auricélio Pen-
teado, que construiu a empresa a partir de sua vasta
leitura de literatura norte-americana sobre a ativi-
dade. Três meses depois da chegada da televisão
ao Brasil o Ibope já começou a oferecer pesquisas
de audiência do novo veículo.

M&M — E as de mídia impressa?
Barros — Em 1958, eu e o Dalton de Souza, que
era diretor de pesquisa da agência, resolvemos
fazer um estudo sobre mídia no Rio de Janeiro.
Em caráter experimental, realizamos um trabalho
que analisava o comportamento do indivíduo em
relação a quatro meios: televisão, jornal, rádio e
revista. Na seqüência, o levantamento passou a
incorporar outros municípios. Em 1959, já com
sete cidades pesquisadas, foi lançado no mercado o
primeiro Estudos Marplan. A denominação foi dada
por causa da existência dos Estudos Marplan na
Inglaterra, nos Estados Unidos e na Alemanha, que
eram publicados pelo Grupo Interpublic e serviam
de modelo para o nosso trabalho.

M&M —O senhoracompanhou o início das verificações
de circulação dos jornais?
Barros — A Thompson (JWT), em 1945, e a McCann,
em 1948, montaram departamentos próprios de



pesquisa de mídia. Nós, no Rio, e a Thompson, em
São Paulo, fazíamos a verificação da circulação de
jornais com bastante acuidade, pois todo o papel
da imprensa era importado com dólar privilegiado,
o que facilitava muito o controle do papel. Eram
checados os pontos de distribuição, a circulação em
bancas e a prestação de contas dos jornaleiros.

M&M — Havia estudos em outras cidades?
Barros—Em outras cidades a situação era caótica. Em
1953 e 1954, fui encarregado de viajar pelo interior de
São Paulo para avaliar a circulação dos jornais. Pegava
o trem da estrada de ferro Paulista e ia parando em
cada estação. Nos municípios que eu visitava, havia
sempre dois títulos ligados aos grupos políticos da re-
gião - - um que defendia a situação e outro, a oposição.
O dono do jornal da situação garantia que seu veículo
tinha tiragem de 3 mil, 5 mil exemplares, e que o con-
corrente tinha mil. Já o proprietário do outro diário
dizia o contrário. Na verdade, cada um deveria circular
com um número bem menor do que o declarado.

M&M — Como nasceu o Instituto Verificador de Circu-
lação, o IVC?
Barros — A idéia surgiu durante o Primeiro Congresso
Brasileiro de Propaganda, realizado no Rio de Janeiro em
1957, evento que foi um marco para o setor. Podemos
dizer que a propaganda começou a se profissionalizar no
Brasil a partir desse congresso. Nele foram apresentadas
61 teses que serviriam de base para o desenvolvimento

s

do nosso Código de Ética, para a regulamentação do
setor e a definição de normas para o relacionamento
entre veículos, corretores e anunciantes.

M&M — E de que forma se concretizou a criação do
instituto?

Barros - A idéia foi levada ao congresso por Arman-
do DAlmeida, presidente da agência Inter-Americana,
que mais tarde se associou a Mauro Salles, mas só se
efetivou em 1961, quando Caio Aurélio Domingues era
o presidente da Associação Brasileira de Propaganda
(ABP). OIVC funcionou como departamento da ABP
até 1962. Depois começou a operar como entidade sem
capital e sem fins lucrativos para auditar a circulação
de jornais e revistas no Brasil. O instituto desligou-se
definitivamente da entidade em 1965.

M&M — Qual foi o impacto do surgimento da TV no
trabalho dos mídias?
Barros — Com o passar dos anos, a TV começou a
ganhar importância no mercado publicitário. Em
meados da década de 60, quando já trabalhávamos
com o departamento integrado, eu era o diretor de
mídia do escritório do Rio. Meu contato com os repre-
sentantes comerciais das emissoras era interessante.
Eu, os representantes da Tupi, da Globo e os mídias
das agências concorrentes nos reuníamos todas as
noites em restaurantes da cidade para falarmos sobre
as novidades da programação. Todo mundo sabia o
que o outro ia fazer. Minha esposa só me deixava sair
se eu voltasse de táxi - - é que a gente exagerava um
pouquinho durante a conversa...

M&M — Quais eram as grandes atrações da televisão
na época?
Barros — Na McCann, tínhamos alguns desafios.

A direção da agência me pediu que

continuasse trabalhando. Eu, no mo-

mento, estou preocupado com o que

virá pela frente. Uma das minhas dú-

vidas diz respeito às conseqüências da

chegada da tecnologia que permite ao

telespectador assistir à televisão sem

precisar ver os intervalos comerciais.

Quando a Shell, concorrente do nosso cliente Esso,
patrocinou a Jovem Guarda programa produ-
zido em São Paulo com grande sucesso -, nós
precisávamos neutralizar esse fato. Conseguimos
grande repercussão para a Esso com o patrocínio
da transmissão da chegada do homem à lua, em
1969, e depois com a Copa de 70, a primeira que
foi exibida ao vivo pela TV no Brasil.

M&M — A compra de patrocínio do Mundial de 70 foi
realizada deque modo?
Barros - Os direitos de transmissão para a América
Latina pertenciam ao dono da Televisa, do México.
A opção de compra no Brasil era dos Diários As-
sociados. O custo era muito alto, de US$ 120 mil,
e o pagamento deveria ser à vista. Para viabilizar
o negócio, formamos um pool de patrocinadores.
Além da Esso, convidamos a Gillette, que era aten-
dida pela Alcântara Machado, e a Souza Cruz, pela
Thompson, para dividir a conta. Um fato curioso é
que os três patrocinadores fizeram um concurso
para escolher o hino da Copa. O vencedor foi Miguel
Gustavo, autor do Pra Frente Brasil, música que
faz sucesso até hoje. Já doente, ele não chegou a
receber o cheque de Cr$ 10 mil pela vitória. Eu fui
pessoalmente levar o dinheiro à viúva, Sagramor de
Escuvero, cedendo-lhe também os direitos autorais
que até então pertenciam aos patrocinadores.

M&M — Quando surg iu o GRP (Gross Rat ing Points, ou
pontos de aud iênc ia bruta) no Brasil?
Barros — O GRP chegou ao País em 1967 graças à
Eugênia Nussinkis, diretora de marketing da Gillette
e uma das grandes responsáveis pelo desenvolvimen-
to da mídia no Brasil. Em 1972, já com o banco de
dados do Audi-TV, foi possível assinalar os pontos nos
diversos níveis de GRP baseados em avaliações feitas

no período de um ano. O estudo utilizava cartões
perfurados lidos no computador da PUC.

M&M — Q u a n t o ao avanço da profissão, daqueles anos
até os dias de hoje, qual é sua visão?
Barros - • Sempre tive muita preocupação em acom-
panhar a evolução da carreira dos mídias. Gostaria de
lembrá-lo de uma parte do livro que escrevi em parceria
com o Jens Olesen (ex-presidente daMcCann-Erick-
son do Brasil) em 1995, chamado McCann: 50 Anos
em 2.0 trecho dizia que no futuro deveríamos analisar
muito menos como a mídia atinge o consumidor e muito
mais o comportamento desse consumidor perante dife-
rentes formas de comunicação. Dizia que o profissional
de marketing teria de tentar definir onde está o seu
consumidor, como ele é, o que pensa, como age, como
ele se comporta em relação à multimídia a fim de tentar
atingi-lo da melhor maneira possível. O texto foi escrito
há 11 anos e considero-o muito atual.

M&M — No ano passado, o senhor ganhou o título de
Senhor Mídia, da Escola Superior de Propaganda e
Marketing (ESPM), pelos serviços prestados ao setor.
O que pensa fazer no futuro?
Barros — A direção da agência me pediu que continu-
asse trabalhando. O Júlio Caslellanos e a Adriana Cuiy
estão dando continuidade aos 66 anos da McCann no
Brasil, mantendo-a nos primeiros lugares do ranking.
Nesses seis meses já conquistaram seis novas contas,
e no último Ibope Monitor a agência aparece na se-
gunda colocação - a Y&R e as Casas Bahia ocupam
a primeira. Eu, no momento, estou preocupado com
o que virá pela frente. Uma das minhas dúvidas diz
respeito às conseqüências da chegada da tecnologia
que permite ao telespectador assistir à televisão sem
precisar ver os intervalos comerciais. O que aconte-
cerá com os filmes de 30 segundos?
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