
Nada será como antes amanhã
A tarefa dos mídias tem sido a mesma há mais de três décadas, mas a forma de cumpri-la exige constante aperfeiçoamento profissional

JOSÉ PAULO 5ANT'ANNA

Planejar como atingir deter-
minado grupo de consumidores
da maneira mais eficiente é
obrigação das agências de pro-
paganda desde o surgimento da
atividade. Como fazer isso, no
entanto, é uma operação que so-
freu profundas transformações
ao longo do tempo. No início do
século passado, havia apenas a
mídia impressa. Os impactos
causados pelo surgimento do rá-
dio e, depois, da televisão foram
marcantes em todo o mundo.
Nos anos seguintes, nasceram
emissoras de rádio FM e TVs
por assinatura, e a internet pro-
vocou grande furor no final do
século 20. Hoje, todos garantem
que a tarefa dos mídias se tor-
nou muito complexa, já que as
possibilidades de contato entre
as marcas e os públicos que elas
querem atingir se multiplicaram
de forma impressionante.

A afirmação dá a entender
que nos primórdios era tudo bem
mais fácil. Era mesmo? O que fa-
zia um mídia quando a propagan-
da começou a se transformar em
uma atividade marcada pelo pro-
fissionalismo? Como era possível
comprar espaços publicitários
com algum grau de excelência
sem a existência das pesquisas,
hoje corriqueiras?

Os depoimentos daqueles
que trabalharam ao longo dos
anos e acompanharam o apareci-
mento das novidades são funda-
mentais para entender o avanço
da profissão. Afinal, os mídias
que participaram - - e ainda par-
ticipam - - desse processo são
os que podem dizer com maior
precisão como é difícil encontrar
a resposta para uma questão
colocada com insistência pelos
anunciantes desde as mais remo-
tas eras e que sempre aparecerá
como um grande desafio: como
investir as verbas publicitárias
da maneira mais eficiente?

QUEM ERA QUEM?
Como era o cotidiano do

mídia no Brasil na metade do
século passado? Poucas pessoas
podem responder a essa pergun-
ta com a autoridade de Altino
João de Barros. Afinal, ele in-
gressou na McCann-Erickson em
setembro de 1944, época em que
o mundo assistia com angústia ao
desenvolvimento dos combates
travados entre as tropas aliadas
e os exércitos comandados por
Adolph Hitler.

Contratado como office-boy
no escritório do Rio de Janeiro,

Barros foi transferido alguns
meses depois para o departa-
mento de mídia, onde começou
atendendo telefonemas. De lá
para cá, transformou-se em um
dos principais personagens da
profissão no Brasil. Após quase
62 anos, ocupa a vice-presidên-
cia executiva da agência onde
sempre trabalhou.

Barros tem na ponta da lín-
gua os principais veículos de
comunicação da época, quando
iniciou na profissão. O rádio era
o representante da mídia eletrô-
nica. Entre as emissoras, a Rádio
Nacional, do Rio de Janeiro,
tinha grande destaque, seus
programas eram retransmitidos
com sucesso em quase todas as
regiões do território nacional. A
exceção era São Paulo, que por
sua pujança econômica possuía
emissoras locais com grande
poder de penetração popular.
Entre as paulistas de sucesso
encontravam-se as rádios Re-
cord, São Paulo, Bandeirantes
e Cultura.

No campo da mídia impres-
sa, duas revistas disputavam
as atenções dos leitores e eram
obrigatórias para os anunciantes
interessados em atingir consu-
midores dos quatro cantos do
País: O Cruzeiro e Seleções. A
circulação das publicações, na
década de 50, já variava entre
150 mil e 200 mil exemplares.
Em 1954, com a morte de Getú-
lio Vargas, O Cruzeiro chegou a
ter 700 mil unidades impressas,
número que hoje poucas revistas
brasileiras alcançam.

Jornais como O Globo, Cor-
reio da Manhã, Diário de Notícias
e A Noite eram as vedetes da
imprensa carioca. Em São Paulo,
O Estado de S. Paulo, Folha da
Manhã, Folha da Tarde, Diário
Popular, Correio Paulistano, Ga-
zeta, Diário de São Paulo e Diário
da Noite eram os mais lidos. O
Jornal do Commercio, de Recife,
e o Correio do Povo, de Porto
Alegre, tinham grande destaque
nas regiões onde circulavam.

PRIMÓRDIOS
"As novas gerações pensam

que naquele tempo as coisas
eram muito fáceis. Doce ilusão.
Na verdade, o trabalho era bem
difícil", lembra Barros, referindo-
se à vida do mídia até a década
de 60. Ele conta que o esquema
de trabalho era totalmente di-
verso do que encontramos hoje.
No Brasil, os departamentos de
mídia das agências eram divi-

didos em duas equipes. Uma
especializada na compra de
mídia impressa, e outra, na de
eletrônica - modelo diferente
do adotado no mercado norte-
americano nos anos 50, quando
já se pensava na compra de mídia
de forma integrada.

Naquele tempo, quem fazia
o planejamento do espaço a ser
adquirido para determinada
campanha e em quais veículos
era o contato, nome pelo qual era
conhecido o profissional de aten-
dimento. Os mídias se limitavam
a efetuar a compra de espaço pu-
blicitário nesses veículos, tarefa
que exigia muitas negociações.
"Com uma boa conversa, conse-
guíamos reduções significativas
nos preços das tabelas apresen-
tadas, ganhávamos descontos de
30% a 40%", lembra.

Desde 1942, o Ibope já for-
necia relatórios de pesquisas de
audiência, primeiro instrumento
utilizado pelas agências para
incorporar alguma técnica ao
planejamento da aquisição de
espaços na mídia. Com base
nesses relatórios, os anunciantes
procuravam comprar os espaços
que mais lhe interessavam.

Barros conta que comprar

mídia nos horários de maior
audiência das emissoras de
rádio era muito complicado. "O
mercado era disputadíssimo."
As radionovelas eram campe-
ãs de audiência e constituíam
uma ótima oportunidade de
aparição para as empresas que
queriam divulgar seus produ-
tos. "Os anunciantes tinham
tanto interesse em ligar suas
marcas às novelas que acaba-
vam participando até da esco-
lha do elenco", recorda Barros.
Um fato merece ser citado em
virtude da repercussão que
alcançou: o incrível sucesso
da radionovela O Direito de
Nascer, que no futuro também
causaria furor quando exibida
pela televisão.

O horário noturno da Rádio
Nacional transmitia dois folhe-
tins intercalados com o Repórter
Esso, noticiário que contava
com grande credibilidade. Tal
modelo impera até hoje na TV
aberta, com a líder do segmento

Rede Globo de Televisão
intercalando duas novelas

com um jornalístico no horário
nobre. A semelhança não é
mera coincidência. Programas
de auditório (César de Alencar,

Florisbal: trabalho marcante para o desenvolvimento quando ainda atuava na JWT

Paulo Gracindo, Manoel Barcelos
e outros) e shows (Balança Mas
Não Cai, Um Milhão de Melodias,
PRK-30, etc.) completavam a
grade.

"As capas da revista O Cru-
zeiro eram muito procuradas; a
compra tinha que ser feita com
um ano de antecedência", conta
Barros. Entre os anunciantes,
empresas como Coca-Cola e
Gessy Lever freqüentavam com
assiduidade esse espaço nobre.
As revistas, no entanto, apre-
sentavam alguns problemas. O
Cruzeiro desagradava os anun-
ciantes na década de 50 pela
qualidade da impressão - - a cor
sépia da publicação era motivo
de muitas reclamações. Já a
Seleções tinha formato consi-
derado impróprio e concentrava
todos os anúncios nas primeiras
páginas, antes dos artigos, ca-
racterísticas que provocavam
protestos dos anunciantes.

A chegada da TV, em 1950,
foi um acontecimento. Entre-
tanto, no início pouco influen-
ciou a vida dos mídias. O nú-
mero de aparelhos receptores
colocados nos lares brasileiros
era ínfimo. O primeiro progra-
ma exibido no País - - pela TV
Tupi, no dia 18 de setembro da-
quele ano - - foi acompanhado
pelos felizes telespectadores
dos 27 aparelhos instalados na
cidade de São Paulo. Desses,
17 estavam em lojas de eletro-
domésticos espalhadas pela
capital. Outros quatro foram
instalados em bares e um ficou
exposto no salão dos Diários
Associados, empresa perten-
cente a Assis Chateaubriand, o
pioneiro da televisão brasileira.
Apenas cinco famílias possuíam
televisores em casa.

Q AVANÇO DA MÍDIA
No final da década de 50 e

durante os anos 60 aconteceram
passagens marcantes para o
avanço da publicidade. Na mídia,
o grande destaque foi o início
da transformação da televisão
em um veículo que no futuro
se tornaria o principal meio
de transmissão de mensagens
comerciais. A prática do "tele-
vizinho", que consistia no fato
de os vizinhos assistirem à TV
nos lares dos felizardos donos
de aparelhos, multiplicava a
audiência.

Nos primeiros anos de exis-
tência do veículo, as garotas-pro-
paganda, que geravam suspiros
no público masculino e ditavam



moda entre as mulheres, con-
seguiam driblar as dificuldades
proporcionadas pelas transmis-
sões ao vivo para mostrar as van-
tagens dos produtos divulgados
nos intervalos comerciais. Na se-
gunda metade da década de 60,
elas começaram a perder terreno
para os comerciais gravados,
dando início à era dos filmes de
30 segundos de duração, que até
hoje regem os breaks da maioria
dos canais de TV.

No campo da mídia impressa,
as revistas Manchete e Fatos &
Fotos tornaram-se bastante pro-
curadas pelos anunciantes. Em
1969 nascia a Veja. Lançada com
muita pompa e circunstância, no

começo ela não agradou os lei-
tores como pretendia a Editora
Abril. Durante algum tempo o
título operou no vermelho, mas
com o passar dos meses se con-
solidou até se tornar a revista
de maior tiragem do País, o que
aconteceu entre 1976 e 1977.

GRANDES MOMENTOS
Paralelamente ao desen-

volvimento da mídia, muitos
fatos marcantes ocorreram no
mercado publicitário. De acor-
do com Barros, a realização do
Primeiro Congresso Brasileiro
de Propaganda, no Rio de Ja-
neiro, em 1957, foi crucial para
o setor. No evento foram apre-

sentadas teses que nos anos
seguintes regulamentaram o
relacionamento entre veículos,
corretores e anunciantes. Du-
rante o congresso, por exemplo,
surgiu a idéia de criar o Instituto
Verificador de Circulação (IVC),
o que se consolidou no princípio
da década de 60.

A importância da atuação
de Barros para a evolução da
profissão de mídia no Brasil
pode ser constatada em três
outros episódios daquela época.
Em 1959, ele participou ativa-
mente do lançamento nacional
da primeira edição dos Estudos
Marplan. No início dos anos 60,
Barros e Eugênia Nussinkis,
profissional do departamento de
marketing da Gillette do Brasil,
foram os professores do primeiro
curso para profissionais de mí-
dia, organizado pela Associação
Brasileira de Propaganda (ABP).
No mesmo período, Barros foi
mentor da unificação do departa-
mento de mídia da McCann, nos
mesmos moldes das agências dos
Estados Unidos. A compra de es-
paços publicitários nos veículos
eletrônicos e impressos, feita
a partir de um planejamento
único, levou algum tempo para
superar resistências e vícios do
mercado nacional. A prática se
efetivou apenas na metade da
década de 60.

Em 1967, uma nova sigla
passou a conviver com o dia-a-
dia dos mídias. Chegava ao Brasil
o conceito GRP, abreviatura de
Gross Rating Points, ou, em
português, pontos de audiência
bruta. De origem norte-america-
na, a expressão foi criada para
designar a soma das audiências
das inserções em uma progra-
mação de TV. "Quem trouxe o
conceito de GRP ao Brasil foi
Eugênia", conta o executivo da
McCann. Hoje, o GRP se trans-
formou em um dado banal para
quem atua no ramo. Na época,
era uma grande novidade.

Para coroar o avanço da dé-
cada, em 1969 foi oficializado o
nascimento do Grupo de Mídia,
entidade que já vinha sendo
idealizada há algum tempo. A
primeira reunião da entidade

Text Box
Anúncio



ocorreu na residência de um
profissional da área bastante
conhecido na época: Wanderley
Fucciolo. Lá compareceram no-
mes famosos do mercado, como
Otto de Barros Vidal, Nelson
Spinelli, Waldemar Lichtnfels,
Octávio Florisbal e Hellio Abud.
O Grupo de Mídia nasceu com a
finalidade de valorizar e formar
profissionais, (ver entrevista
napág. 14}

FABULOSOS ANOS 70
A década de 70 é considera-

da um divisor de águas para a
atividade no Brasil. Um grande
feito da televisão marcou a tran-

sição para os novos tempos: a
transmissão ao vivo da Copa de
1970. Em 1972, foi lançada ofi-
cialmente no País a TV a cores.
Algumas experiências do gêne-
ro, porém, já tinham sido feitas.
"A conquista do tricampeonato
pela seleção brasileira havia sido
captada a cores pelos cinco apa-
relhos aptos para isso instalados
no Brasil", conta Barros.

Ele lembra dos locais onde
estavam quatro desses televi-
sores: nas residências do presi-
dente Emílio Garrastazu Mediei,
dos empresários Assis Chateau-
briand e Roberto Marinho e do
executivo da Rede Globo, Walter

Clark. "Eu tive a oportunidade
de assistir aos jogos no apar-
tamento do Walter, que ficava
na Avenida Vieira Souto", diz o
executivo da McCann.

José Alves, que no mês pas-
sado deixou a vice-presidência
de mídia da Ogilvy e é o único
profissional do Brasil que perten-
ce à diretoria do Grupo de Mídia
desde a sua fundação, fala um
pouco da importância dos anos
70."Antes, nas agências, sempre
tinha uma pessoa que pensava
em que meio as mensagens
deveriam ser veiculadas. Era
alguém que entendia do assun-
to, é lógico, mas não trabalhava

como mídia. A partir da década
de 70 é que o planejamento foi
centralizado no departamento
de mídia", conta.

Foi nesse tempo que Alves,
em parceria com Octávio Floris-
bal, hoje diretor geral da Rede
Globo de Televisão, formou na
JWT uma dupla cujo trabalho
até hoje é reconhecido como
de grande importância para o
desenvolvimento da profissão
no País. "O Florisbal era muito
talentoso, tanto que hoje ocupa
uma posição de destaque no
mercado. Eu, nem tanto", lembra
Alves, com excesso de modéstia.
"Começamos a avaliar com maior

profundidade as informações
fornecidas pelas pesquisas exis-
tentes e passamos a ter contato
maior com os anunciantes",
acrescenta.

Outro profissional no merca-
do desde a década de 60, Cláudio
Venâncio, vice-presidente de
mídia da Fischer América, tem
a mesma sensação de seus co-
legas. "Naquele tempo, o mídia
precisava ter habilidade para
contatar os veículos. A criação
de ações diferenciadas não tinha
qualquer relevância", lembra.
Para ele, os profissionais que
se sobressaíam em geral eram
indicados a outros postos nas

Text Box
Anúncio



agências. "Acontecia o contrário
do que acontece hoje, quando o
cargo de mídia se tornou bastan-
te valorizado", conta.

Quando ingressou na profis-
são, em 1974, Antônio Rosa Neto,
hoje presidente da consultoria
Dainet Multimídia, já encontrou
um ambiente de trabalho em
que o planejamento calcado nas
pesquisas estava mais consoli-
dado. Alguns aperfeiçoamentos
ocorridos ao longo dos anos
contribuíram para a melhoria
da técnica dos profissionais do
setor. "O lançamento do banco
de dados do Audi-TV ajudou a
fortalecer a técnica do GRP no
País", exemplifica Rosa Neto.

INFLAÇÃO
Nos anos 80, a Rede Globo

de Televisão alcançou níveis de
audiência bastante significativos.
Alguns de seus programas eram
acompanhados por um impres-
sionante número de aparelhos
em todo o território nacional.
A técnica adotada pelos mídias,
porém, não chegou a sofrer
grandes transformações, mas
um acontecimento ligado à
economia interferiu no dia-a-dia
desses profissionais. O Brasil
começava a conviver com o
fantasma da inflação, fenômeno
que durante anos atormentou a
vida de todos os trabalhadores
cuja atividade estava ligada a
algum tipo de planejamento
econômico.

"A grande palavra daquele
momento era negócio. O mídia
precisava saber comprar, bar-
ganhar preços", conta Paulo
Camossa Júnior, diretor geral de
mídia da AlmapBBDO. Camossa
avalia que a dificuldade gerada
pelo clima de instabilidade da
moeda colaborou para o surgi-
mento dos primeiros pacotes de

patrocínio, projetos precursores
dos formatos criativos hoje mui-
to valorizados.

Paulo Gregoraci, no ramo
desde 1972, atualmente vice-
presidente de operações e mí-
dia da W/Brasil, tem a mesma
opinião. "Do início dos anos
70 até o começo dos anos 80,
a valorização do planejamento
marcou a carreira do mídia. Já
na década de 80 até o surgi-
mento do Plano Real, período
no qual os índices de inflação
chegaram a picos de 80% ao
mês, o que passou a ser muito
importante eram as condições
de compra de espaços na mídia.
O profissional que sabia fazer
isso bem era avaliado de ma-
neira positiva", resume.

Um aspecto curioso do pe-
ríodo: o microcomputador, hoje
elemento indispensável na mesa
de trabalho dos todos os profis-
sionais das agências, não fazia
parte do cotidiano dos mídias.
"Entrei na profissão em 1986, há
exatos 20 anos. O que me lem-
bro da época é que os estudos
de mídia eram oferecidos em
papel", lembra Luiz Fernando
Vieira, sócio diretor de mídia
da África. Para ele, isso trouxe
um aspecto positivo: "Tive que
aprender a trabalhar com esses
números, conhecer as metodo-
logias que estavam por trás das
pesquisas".

REVOLUÇÃO
Há 13 anos, Daniel Chalfon,

um jovem que iniciava sua
carreira no departamento de
mídia da McCann-Erickson,
participou de uma reunião na
qual estavam presentes Jens
Olesen e Ângelo Franzão,
respectivamente presidente e
diretor de mídia da agência. A
missão do rapaz no encontro

era mostrar aos seus superio-
res como funcionava um meio
de comunicação que prometia
causar furor: a internet. "A
pedido deles, entrei no Yahoo
para procurar um site que fa-
lasse sobre os Beatles", conta
Chalfon, hoje diretor de mídia
da MPM. Depois de selecionar
um endereço, ele tentou o
acesso. "Foram dez minutos
para conseguir carregar a
página", lembra. A novidade
não agradou muito aos re-
presentantes da direção da
empresa. "Eles disseram que,
se fosse preciso esperar tanto
assim, era mais fácil ir até uma
estante e pegar um livro sobre
os Beatles", diverte-se.

O funcionamento da web,
quando ela começou a se po-
pularizar, realmente não era
de entusiasmar ninguém. Mas
o potencial de negócios que o
novo meio apresentava causou
uma revolução na indústria da
comunicação. Investimentos
milionários foram realizados em
todo o mundo para o desenvol-
vimento dos mais variados sites
e portais.

Por um instante, alguns es-
pecialistas chegaram a acreditar
que a rede de computadores se-
pultaria os demais veículos. Não
demorou muito para a euforia se
transformar em depressão. Mui-
tos dos que investiram milhares
de dólares no novo meio acaba-
ram tendo prejuízos gigantescos.
Os mais pessimistas chegaram a
dizer que o efeito internet havia
sido um blefe.

Hoje, a web está perfeita-
mente integrada à mídia. "O
que aconteceu com a internet
repetiu circunstâncias parecidas
do passado. Diziam que a TV iria
matar o rádio. Depois, que as
emissoras FM aniquilariam as

AM, que a TV a cabo represen-
tava o fim da TV aberta. O que
fica muito claro para mim é que
o surgimento de um meio não
significa a morte dos demais",
acredita Franzão, que hoje, além
do cargo que ocupa na McCann,
é presidente do Grupo de Mídia
de São Paulo.

Franzão lembra que a in-
ternet nasceu no início de uma
era em que a tecnologia come-
çou a avançar com velocidade
impressionante. Em paralelo
às novidades oferecidas pela
tecnologia, ocorreu o desenvol-
vimento de mais um fenômeno:
o uso mais intenso de anti-
gas ferramentas de marketing

- marketing direto, promoção,
eventos e outras.

No novo cenário, a valoriza-
ção do planejamento de mídia
tornou-se imprescindível, tanto
que as pesquisas criadas no pas-
sado deixaram de ser suficientes.
"Atualmente precisamos de
dados que mostrem com vários
detalhes o comportamento dos
consumidores, o que eles gostam
de fazer, quais veículos de comu-
nicação acessam. Anunciantes e
agências estão investindo muito
mais na realização de estudos
que tragam essas informações",
diz Franzão.

E AGORA?
Transcorridas todas essas

mudanças, o que pensam os
jovens que hoje estão entrando
no departamento de mídia? Há
três anos, Fernanda Ferreira
de Abreu, que tinha acabado
de ser contratada pela Artplan,
resolveu fazer um curso de
planejamento de mídia online.
Ficou amiga do professor, José
Maria Granado. Os dois escre-
veram em parceria uma mono-
grafia para concorrer ao Prêmio

de Mídia do Estadão de 2005,
e ganharam o Grand Prix da
competição. Com o título Que
Venha o Futuro, a proposta do
trabalho vencedor é entender
a interação entre a tecnologia e
o ser humano em um universo
onde as transformações tecno-
lógicas ocorrem em velocidade
tão espantosa.

Hoje, promovida a coor-
denadora de planejamento e
pesquisa de mídia da agência
carioca, Fernanda fala sobre
o que acredita estar por vir.
"Muitas inovações já estão
batendo à nossa porta. Em
breve vamos conviver com a
TV digital ou a TV na web, te-
remos publicações multimídia
e outras novidades", conta.
Considerando-se um futuro
um pouco mais distante, novas
ferramentas serão lançadas, de
acordo com ela. "As máquinas
serão tão integradas ao coti-
diano que ninguém vai reparar
nelas. O computador deixará
de ser um objeto fixo, em um
cômodo da residência, para se
tornar um equipamento quase
invisível. As inovações tecno-
lógicas afetarão a indústria da
comunicação de forma incisiva.
Toda a publicidade terá de ser
repensada", afirma.

O pensamento da jovem
Fernanda é similar ao de ex-
perientes profissionais. Barros,
com seus mais de 60 anos na
profissão, diz o que espera para
os próximos anos. "A chegada
da TV digital vai revolucionar a
mídia. A tecnologia permitirá ao
telespectador não assistir mais
aos comerciais de 30 segundos.
Essas e outras inovações deverão
ser equacionadas por veículos,
agências e clientes. Tudo isso vai
demandar um novo conceito",
acredita. A conferir.
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