
7+

Locomotivas
Profissionais de agências

apontam os veículos de

comunicação que mais

contribuem para o

progresso da atividade de

mídia no Brasil

Segmento fundamental para a evolução

da atividade de mídia em qualquer mer-
cado, os veículos de comunicação brasi-
leiros têm tido especial participação no
ganho de status dos profissionais res-

ponsáveis por esta disciplina nas agên-
cias de publicidade. Motivo pelo qual,

neste especial de About alusivo ao Dia
do Mídia, nossa seção 7+ presta o mere-
cido reconhecimento aos veículos que
mais contribuem para o progresso da

atividade de mídia no Brasil, na opinião
de 51 profissionais atuantes em agências

de todo o País.

EDITORA ABRIL

As menções dos mídias à Editora
Abril incluíram também destaques às

posturas específicas de títulos co-
mo Veja, Exame e Capricho, pelas pos-
sibilidades que oferecem ao mercado

no que diz respeito à diferenciação de
formatos comerciais, uso da tecnologia
em prol de idéias originais, inserção de
veiculações regionais e realização de
pesquisas relacionadas ao comporta-

mento de diversos segmentos do merca-
do consumidor. "Nada é mais admirá-
vel que a sua capacidade de observar o

consumidor e permanentemente desen-
volver produtos de mídia relevantes. A
Abril é referência de postura comercial,

de coerência e respeito ao papel de cada
um dos envolvidos no negócio", enu-
mera Paulo Camossa, diretor-geral de
mídia da AhnapBBDO, chamando a

atenção para os processos que envol-
vem, além da área comercial, participa-
ções consistentes do marketing e das

editorias das revistas.

Mantendo seu objetivo de conhecer
a predileção do conjunto do mercado,
representado por seus executivos líde-
res, quanto a temas propostos pela reda-

ção de About, a seção 7+ pediu a cada
um dos ouvidos que fizesse até sete indi-
cações (veja a lista dos eleitores digitan-
do setemidia na BUSCA do www.por-
taldapropaganda.com).

De posse do resultado final, pedimos

ainda que alguns de nossos ilustres
votantes nos justificassem a vitória dos

sete veículos mais votados, que apresen-
tamos, a seguir, com esses comentários.

O diretor comer-

cial da DPZ, Daniel
Barbará, acrescenta
o papel da Abril na

aculturação de todo
o mercado. "Hoje, a

ampla maioria dos
veículos de comunicação tem por
norma a ética comercial. Entretanto,
no início de minha carreira, nos anos
6o, não era assim. Era faturar, faturar e

faturar. Se existe um mercado sério e
respeitado hoje devemos aos dois
baluartes dessa prática, a Editora Abril e

a Rede Globo que introduziram a ética,
o respeito aos anunciantes, a transparên-
cia com as agências e que permitiram a
consolidação da propaganda como um

negócio", felicita Barbará, ressaltando,
no caso da Abril, o permanente estímu-

lo para a descoberta de novas formas de
falar com um mercado tão segmentado
e a qualidade de suas publicações, "que
emprestam aos anúncios uma beleza
adicional, fundamental para algumas

categorias de produtos".
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REDE GLOBO

Reconhecida por sua qualida-

de, competência e profissionalis-
mo, a Rede Globo de Televisão é

um dos veículos de comunicação
brasileiros que mais ajudaram o

mercado publicitário a atingir o
status que tem hoje. "O destaque, fun-

damentalmente, reflete em muito na
área comercial, pois sua disciplina e
conduta, outros dois fortes ingredientes,
se são rígidos e inflexíveis, objetivam, a
meu ver, a disciplina e profissionalismo

também do próprio mercado publicitá-
rio brasileiro, diante da sua destacada
representatividade não só no meio tele-

visão, mas, até mesmo, na própria eco-

nomia nacional", destaca Ângelo Fran-
zão, vice-presidente e diretor de mídia
da McCann Erickson.

Ele reconhece ainda que a Globo
sempre valorizou e promoveu a infor-

mação técnica, sobre a qual se funda-
menta toda a argumentação comercial.

"Ela estimula o desenvolvimento da pes-
quisa de mídia, organiza regularmente
eventos profissionais, divulgando as
maiores oportunidades regionais, cria
incentivo para a expansão de novas cate-
gorias da indústria e comércio, desen-

volve pesquisas próprias em mercados e
regiões ainda sem recursos, estabelece

padrões uniformes na conduta comer-

cial, enfim, procura
promover a segu-

rança nas suas rela-
ções com o merca-
do anunciante e de
agências diante da
garantia da condição,

da entrega, da qualida-
de e, especialmente, do pa-

drão comercial proposto ao anuncian-
te", finaliza Franzão, acrescentando
que a Rede Globo alimenta permanen-
temente os seus indexadores de qualida-
de, de crescimento e de valorização ao

editorial publicitário, sendo um dos
grandes ícones brasileiros de empresa
bem-sucedida.

O ESTADO DE S.PAULO

Seja com seu tradicional e pio-
neiro prêmio de mídia, considera-

do exemplo no incentivo ao
raciocínio estratégico da ativida-
de, ou mesmo, mais recente-

mente, com a representação brasi-
leira do Festival Internacional de

Publicidade de Cannes, O Estado de

S.Paulo é um dos veículos brasileiros
que se têm colocado na vanguarda no
que diz respeito ao relacionamento com
o mercado de agências e anunciantes.
"Além de todo o trabalho feito pelo jor-

nal na área comercial, na qual destaco
os novos formatos expandidos e disponi-
bilizados ao mercado, o Prêmio de

Mídia Estadão é de extrema importân-

cia, pois é abrangen-
te, completo e valoriza

não só os atuais profissio-
nais como os que chegarão

ao mercado em breve", reco
nhece Paulo Stephan, diretor-g

de mídia da Talent, ressaltando ainda
a postura comercial bem definida c as
equipes comerciais preparadas para
suas funções e sempre presentes nas

agências, com novas idéias e projetos.
Em sua última reforma gráfico-edito-

rial, O Estado de S.Paulo também
intensificou a inovação de seu conteú-

do, ao lan-
çar suplementos como

Metrópole, que acompanha o

cotidiano dos paulistas; Aliás, com a
análise dos fatos da semana; e, especial-
mente, o Link, matriz de informação

cross media que promove diálogo entre
o jornal, seu portal na web e a rádio
Eldorado FM, do mesmo grupo.
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FOLHA DE S.PAULO

Além de ser um dos princi-

pais diários brasileiros e sempre

ter aberto espaço para veicula-

ções diferenciadas, a Folha de

S.Paulo lançou, em 2003, o seu

prêmio de mídia, realizado conjunta-

mente com o UOL, o braço interativo

do grupo. De certa forma, o evento vem

destacando as inovações capazes de

manter o meio jornal entre os mais pro-

curados por agências e anunciantes,

mesmo diante das avassaladoras mudan-

ças vivenciadas pelo mercado brasileiro,

que acabaram por privilegiar meios

digitais. Assim, corrobora a posição de

vanguarda que a Folha sempre adotou.

"Foi o primeiro jornal a ter projeto full

color, multipages, papel branco e outras

inovações que concederam diferenciais

c qualidade de impressão aos anún-

SBT

Das redes de televisão

que mais têm aberto espa-

ço para formatos diferenciados para vei-

culação de anunciantes, tendo chegado

mesmo a estabelecer parcerias que

impulsionaram ações promocionais ao

dar espaço para as marcas no conteúdo

de suas atrações, o SBT colecionou

cases como o "Nestlé e você no Show do

Milhão" e o "Roda a Roda Chevrolet".

"A emissora tem se mostrado flexível

em sua postura comercial, agregando

sempre valor às negociações estabeleci-

das, buscando maior exposição dos

comerciais dos clientes em sua grade de

programação", reconhece Paulo Sanf

Anna, diretor de mídia da Fallon São

Paulo, para quem a movimentação

recente no canal também prova seu

compromisso com a busca de audiên-

cia, fundamental para muitas estraté-

gias de marketing. "Com o objetivo de

melhorar ainda mais a sua programa-

ção, o SBT tem inovado, por meio dos

pacotes de filmes que vêm sendo exibi-

dos no Cine Espetacular, Quinta no

Cinema e no Tela de Sucessos, nas novas

produções de teledramaturgia, como o

recente lançamento da novela Crystal,

e também na linha de realities shows,

como ídolos e Super Nanny", enumera.

cios", enumera Sandra Vaiano, direto-

ra de mídia da Z+.

O vice-presidente de operações e

mídia da W/Brasil, Paulo Gre-

goraci, também frisa o pioneiris-

mo do jornal. "No que diz respei-

to à abertura para veiculacões

diferenciadas, a Folha apresen-

tou ao mercado uma série de

novidades que vão desde o

anúncio com cheiro até os

formatos gigantes, passando

por sobrecapas e cintas.

Publicou até o livreto For-

mas e Formatos — solu-

ções criativas para idéias

audaciosas, que possibi-

lita ao profissional de

mídia pensar com a cria-

ção", afirma, considerando

que tal postura ajudou

muito o meio jornal como

um todo, que, de certa

forma, foi dos segmentos

da mídia o que mais de-

morou a vencer seus

próprios tabus relati-

vos às veiculações pu-

blicitárias.
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GLOBOSAT

Principal grupo de canais da TV
por assinatura brasileira, a Globosat é a

responsável pela comercializa-

ção, entre outros, de SporTV,
GNT, Multishow, Telecine e

GloboNews, algumas das
maiores audiências desta mí-

dia. Desde o início dos anos 90,
a empresa vem ajudando a construir o

mercado brasileiro de
TV paga, além de cole-

cionar alguns dos princi-

pais cases anunciantes
direcionados a este meio.
"A Globosat oferece ao

mercado, além de exce-
lentes estudos de qualifi-

cação de audiência, uma
vasta gama de possibili-
dades na sua grade para

projetos especiais e inovadores.
Tem uma equipe bem qualificada e

rápida nas respostas e uma conduta pro-

fissional bastante ética e coerente", elo-

gia Maria Lúcia Cucci, vice-presidente
de mídia da Publicis Brasil.

Considerando que o relacionamento
com os executivos de vendas da Globo-

sat é prático e fácil, Abel Silveira Prado,
diretor de mídia da Colucci, salienta a

clareza com que a empresa trata seus
dados. "A Globosat procura municiar os
mídias com todas as pesquisas de merca-

do e de mídia disponíveis. A pesquisa
sobre hábitos e consumo do perfil de
seus canais, em sete dos principais mer-

cados do País, é uma ótima ferramenta
e facilita a nossa justificativa sobre a uti-

lização das TVs fechadas", opina Prado.

TERRA

Um dos maiores prove-
dores de acesso à internet do

País e dos portais mais visita-

dos pelos brasileiros, o Terra

teve ressaltado pelos mídias
ouvidos por About o fato

de ser uma empresa sólida e consistente.
"É uma empresa com uma excelente

combinação de profissionais que nasce-

ram e cresceram no mundo da internet
com gente que veio de outros meios, já
com uma grande experiência no merca-

do publicitário. Isso lhes confere um
nível alto de relação comercial e proje-

tos que realmente agregam aos clien-

tes", salienta Daniel Chalfon, diretor de
mídia da MPM Propaganda, exemplifi-
cando com trabalho feito pelo portal
para o seu pacote de cobertura da Copa
do Mundo.

Adão Casares, diretor de mídia da

Lew Lara, também elogia a área comer-
cial do Terra pela "conversa clara e didá-

tica". "Em boa parte dos profissionais
desta área gerou-se uma linguagem
muita hermética. O Terra vende mídia e
não um projeto que vai mudar o mundo
nas próximas horas", salienta Casares.

Consenso entre os "eleitores" do
Terra é que o portal tem sido um gran-

de incentivador da proliferação no uso
da internet como mídia, auxiliando o
mercado com informações valiosas e

cases internacionais.
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