
Importância e relevância
Anunciantes analisam os meios tradicionais e sua evolução diante do avanço das novas mídias
ANTÔNIO CARLOS SANTOMAURO

Expressões como "explosão
e fragmentação das audiên-
cias" ou "pulverização dos
canais de contato com o con-
sumidor" são hoje freqüentes
na atividade publicitária, e
podem sugerir um processo de
substituição das mídias mais
tradicionais por aquelas asso-
ciadas às novas tecnologias, ou
por modalidades alternativas
de comunicação. Mas essa
percepção não é correta, pois
mesmo no atual ambiente de
proliferação das mídias os
grandes anunciantes atribuem
à TV aberta, ao rádio, à revista
e ao jornal um papel funda-
mental em sua comunicação.

Eles creditam essa impor-
tância a um conjunto de dife-
renciais que engloba tanto uma
cobertura extremamente vasta
e disseminada pelos vários es-
tratos sociais — características
marcantes da mídia eletrôni-
ca — como a capacidade de
segmentação, qualificação e
solidificação de conceitos mais
associada aos meios impressos.
Crêem também que esses meios
conseguem hoje conjugar tais
diferenciais com uma postura
de renovação que os torna ainda
mais competitivos.

Essas opiniões não signifi-
cam que esses anunciantes não
percebam a possibilidade de
evolução. Pelo contrário, eles
até sugerem caminhos para pro-
váveis melhorias, mas garantem
a essas mídias lugar de destaque

—agora e por muitos anos—nas
estratégias de comunicação das
grandes empresas.

VALORIZAÇÃO EM ALTA
A capacidade de segmentação

e qualificação das mensagens, a
profundidade do relacionamento
com os leitores e a disponibili-
dade para um contato que alie
argumentos racionais e fatores
sensoriais são diferenciais das
revistas hoje bastante valoriza-
dos pelos anunciantes. Com base
nessas características, alguns
deles até prevêem expansão das
verbas destinadas ao meio.

Na Nestlé, por exemplo, "há
uma ligeira tendência de amplia-
ção da participação das revistas
nas verbas de comunicação",
revela o diretor de comunicação
e serviços de marketing Mário
Castelar. Para ele, a propaganda
nessas publicações é importante
porque, além de atingir formado-
res de opinião, insere-se em um
contexto de relacionamento ín-
timo com os leitores, e contribui
para solidificar conceitos. "Assim
como os textos das revistas
são mais aprofundados, nelas
a propaganda também pode
utilizar textos mais elaborados,
detalhar melhor os conceitos",
explica Castelar.

Se na Nestlé existe a possibi-
lidade de incremento dos inves-
timentos destinados às revistas,
no Santander Banespa essa ex-
pansão já se materializou, conta
a superintendente de marketing

Castelar: ligeira tendência de ampliação da participação das revistas nas verbas de comunicação

Sandra Martinelli. Segundo ela,
o share desse meio na comuni-
cação do banco subiu de 6%, em
2005, para 8% neste ano. Sandra
cita, entre os vários diferenciais
favoráveis às revistas, um conte-
údo que, diferentemente daque-
le disponibilizado pelas mídias
eletrônicas, não é volátil.

A executiva também qualifica
as revistas como um dos poucos
meios capazes de proporcionar
a seu público experiências di-
retas com marcas e produtos,
pois proporciona a utilização de
cheiro, texturas, 3D e amostras,
entre outros recursos. Assim,
de acordo com Sandra, "o que
a princípio seria visto como um
meio tradicional torna-se uma
importante fonte de interati-
vidade". Para ela, "diante da
missão de contato com a mí-
nima dispersão e da crescente
fragmentação das audiências,

Russell: meio rádio é importante pois tem forte penetração
entre o público jovem

Lylian: aumento da competitividade levou o jornal
a tornar-se mais flexível

as revistas continuam sendo um
dos fundamentos das estratégias
de comunicação vencedoras".

CUSTOS, FORMATOS,
PRAZOS

Na Volkswagen, revista é uma
mídia "fundamental", qualifica
Marcelo Olival, gerente executivo
de propaganda e marketing da
empresa. "Esse meio agrega às
campanhas variáveis de prática
inviável em outros meios de
penetração similar, como a pos-
sibilidade de detalhamento dos
atributos dos produtos", justifica.
"A Volkswagen acredita tanto no
meio revista que criou um título
para se relacionar com seus clien-
tes", acrescenta Olival, referindo-
se à customizada Revista V.

O custo — especialmente
aquele associado a encartes ou
peças diferenciadas — é, porém,
um componente que poderia
ser mais bem trabalhado, afirma
Sandra, do Santander Banespa.
Mas ela reconhece: "Esse com-
ponente vem sendo aprimorado".
Sandra também percebe a ampla
liberdade hoje concedida pelas
editoras de revistas à exploração
de novos formatos publicitários.
"Semanalmente o mercado é
surpreendido com verdadeiras
obras de arte, de grande criativi-
dade e com elevado grau de com-
plexidade gráfica", elogia. "As
editoras estão empenhadas em
viabilizar projetos e literalmente
trabalham como um 'braço' de
agências e anunciantes", com-
plementa a superintendente.

Castelar, da Nestlé, crê que
nesse meio haverá gradual su-
premacia de formatos como os
publieditoriais, ou patrocínio de
seções de interesse dos anun-
ciantes em detrimento dos anún-
cios mais formais. E prevê: "As
revistas seguirão tendo espaço,
porque atualmente não basta
se informar — é preciso tornar

compreensível a grande quanti-
dade de informações disponível.
As revistas auxiliam as pessoas
nessa tarefa".

Além disso, conforme observa
Olival, "as editoras tornaram-se
centros produtores de conte-
údos que são transportados e
traduzidos para outros meios
e plataformas". Para o gerente
da Volkswagen, o meio poderia
apenas solucionar melhor as
questões associadas aos prazos
operacionais, pois eles podem
ser importantes em situações que
exijam decisões rápidas. "Muitas
vezes, os anúncios precisam ser
entregues nas revistas com uma
antecedência grande em relação
à veiculação, e isso afeta decisões
de curto prazo", detalha.

MÍDIA DEMOCRÁTICA
Segue extremamente válida

a tradicional imagem do rádio
como companheiro do ouvin-
te — mesmo que, em alguns
casos, esse companheirismo
decorra das dificuldades de um
motorista no trânsito — e como
mídia capaz de atingir pessoas
de todos os estratos sociais.
Assim, dizem os anunciantes,
o meio agrega eficácia tanto na
comunicação voltada às grandes
camadas populacionais de me-
nor renda quanto nos projetos
segmentados.

Tais características já gera-
ram cases extremamente expres-
sivos. Por exemplo, a trajetória
de expansão da DM, atualmente
um dos maiores anunciantes do
País, cuja história publicitária
teve início no rádio. "A propa-
ganda da DM começou em um
programa que o apresentador Zé
Betio tinha na Rádio Record nos
anos 70", lembra Dudu Carvalho,
criador e diretor de comunicação
da empresa. Segundo ele, hoje
a DM inclui o rádio em todas as
suas campanhas, seja através de
inserções avulsas, seja valendo-
se do patrocínio de produtos
como o futebol e do jornalismo
da Rádio Jovem Pan ou boletins
da Eldorado.

O interesse da DM pelo meio é
tão intenso que há alguns anos o
controlador da companhia adqui-
riu uma emissora: a AM paulistana
Capital. "Se fossem contabilizadas
todas as inserções publicitárias da
DM nessa rádio, o investimento
da empresa no meio seria similar
àquele alocado na TV, que hoje
fica com quase 90% das verbas",
pondera Carvalho. Para ele, "o
rádio é um meio excelente para



lançamentos. Pode-se usá-lo para
lançar e desenvolver um produto
mercado após mercado, e, quan-
do houver maior escala, passar a
trabalhar com TV".

Para Maurício Guadrini Gar-
denal, gerente de propaganda da
varejista Lojas Cem, o rádio pode
ser um instrumento muito eficaz
para a comunicação rápida com
camadas sociais de menor renda.
"Ele é um companheiro desse
público, permite contato em
qualquer lugar", diz. Mantendo
mais de 150 pontos-de-venda
em quatro Estados do País, a
rede, de acordo com Gardenal,
destina ao rádio cerca de 10%
de sua verba de mídia. Parte
significativa desse dinheiro vai
para o patrocínio do futebol
da Jovem Pan, mas há também
ações locais para, por exemplo,
anunciar a inauguração de uma
loja em uma cidade.

A QUESTÃO DO CUSTO
Se Lojas Cem usa o rádio para

um relacionamento mais intenso
com os públicos de menor poder
aquisitivo, a General Motors

meio "barato no varejo, caro no
atacado", afirma Gardenal. "No
caso de negociar veiculação em
uma única cidade, ele é barato.
Mas, para uma campanha abran-
gendo todos os mercados onde
Lojas Cem está presente, meios
como a TV têm uma relação
de custo mais interessante",
ressalta. Segundo Gardenal, as
ações de rádio em um número
significativo de municípios são
dificultadas também pelo traba-
lhoso processo de negociação
com uma grande quantidade de
emissoras. Russell até admite
a existência de complicações
operacionais associadas à nego-
ciação com rádios em um grande
número de mercados, mas não
considera o meio caro: "Acho
seu custo por impacto bastante
interessante", afirma.

Mais enfático, Carvalho con-
sidera muito baixo — compa-
rado ao de meios como a TV
- o custo do rádio. Para ele,

"usado com criatividade esse
meio é muito eficaz, gera uma
grande lembrança". Carvalho
diz utilizar no rádio o áudio dos

de imagem e comunicação da
Vivo. De acordo com ele, essa
importância não decorre apenas
da necessidade de comunicação
com os enormes públicos com os
quais se relacionam as grandes
empresas — a própria Vivo já
contabiliza mais de 28 milhões de
clientes —, mas também da exis-
tência de um mercado potencial
bastante significativo. "No Brasil,
a penetração dos celulares alcan-
ça hoje 49%; em Portugal, por
exemplo, chega a 110%", com-
para. Na opinião de Janeba, "no
processo de comunicação com as
grandes massas a TV aberta tem
um custo imbatível".

Esse ponto de vista é referen-
dado por Rui Porto, diretor de
comunicação e mídia da Alpar-
gatas. "A TV aberta permite uma
cobertura não proporcionada por
nenhum outro meio. É uma mídia
muito eficaz, permite falar com
mais gente de forma mais rápida
e com menor CPM", explica. Para
Porto, esse meio tem apenas uma
desvantagem (aliás, diretamente
associada a sua ampla cobertura):
é difícil trabalhá-lo de maneira

Sandra: liberdade concedida pelas editoras de revistas
à exploração de novos formatos publicitários

Vivian: estudos destinados a transformar o jornal em um
produto de manuseio mais fácil são bem-vindos

busca aproveitar a democrática
penetração desse meio: "O rádio
atinge todas as classes sociais,
desde aquelas com renda muito
pequena até o consumidor de
automóveis, que ouve AMs jorna-
lísticas ou FMs", afirma Samuel
Russell, diretor de marketing
da companhia. Segundo ele, a
General Motors se interessa por
rádio também em virtude de
sua forte penetração entre os
jovens, target importante porque
será o consumidor de amanhã e
influencia o consumo atual.

Russel diz que o rádio é
um meio interessante também
por permitir uma segmentação
impossível na TV e por atingir
pessoas em momentos nos quais
elas não têm acesso a outras
mídias, como durante a imer-
são no conturbado trânsito das
grandes cidades. "Além disso,
ele permite uma comunicação ao
mesmo tempo abrangente, ágil e
eficiente", acrescenta.

O rádio é, entretanto, um

filmes das marcas da DM para
que a mesma mensagem atinja
os consumidores em outros mo-
mentos e ocasiões, amplificando
a lembrança. "Quando isso não é
possível, criamos peças específi-
cas para rádio."

HORIZONTES MAIS AMPLOS
Veículo indispensável para

anunciantes interessados em
grandes massas de consumido-
res, a TV aberta ganha maior
relevância em um país que,
como o Brasil, tem dimensões
continentais e vastos contin-
gentes populacionais aos quais
ela serve como fonte básica de
informação e entretenimento. As
marcas aproveitam essa caracte-
rística para, simultaneamente,
se comunicar com seus clientes
e buscar a expansão para hori-
zontes mais amplos.

No mercado da telefonia ce-
lular, por exemplo, "TV aberta
é uma mídia imprescindível",
afirma Hugo Janeba, diretor

segmentada. "Quando queremos
segmentação, contudo, investi-
mos em canais da TV paga, um
meio ainda restrito a poucos",
acrescenta.

Também a Fiat busca a TV
por assinatura quando quer
se comunicar com segmen-
tos específicos, afirma Rodrigo
Longuinho, gerente de mídia da
montadora. Ele avalia que a TV
aberta tem uma importância ine-
gável em, por exemplo, ações de
lançamento, pois em pouco tem-
po a novidade é comunicada a
praticamente todos os potenciais
consumidores. Mas Longuinho
considera o meio caro: "E a in-
flação da mídia, especialmente a
da TV, é hoje superior à qualquer
outra", enfatiza.

NOVOS FORMATOS
Patrocinadora de projetos

como o futebol da Rede Globo,
a Vivo, segundo Janeba, destina
à TV aberta aproximadamente
50% de seus investimentos

em comunicação. E há, diz
ele, tendência de manutenção
desse índice. Janeba elogia os
investimentos das emissoras
em tecnologias que permitem
sua utilização de maneira muito
mais ágil, sendo atualmente
possível enviar eletronicamente
um filme e veiculá-lo de forma
quase imediata.

Ao menos em um ponto, no
entanto, as emissoras poderiam
atender melhor a seus anseios:
"A TV aberta poderia ter mais
flexibilidade na utilização de for-
matos diferenciados. Na Europa,
há comerciais de 27 segundos
ou 33 segundos. Aqui é muito
menor a quantidade disponível",
compara Janeba.

Também nesse quesito, po-
rém, a TV aberta brasileira
evoluiu bastante, observa Porto.
"Ela já não é tão rígida quanto
antes. Existem hoje mais forma-
tos diferenciados, como os pa-
trocínios ou ações de arena nos
eventos esportivos." Para Porto,
"apesar do surgimento dos novos
meios e dos questionamentos, a
TV paga ainda é muito eficaz".

Mesmo no que se refere a
conteúdo, esse meio vem se
desenvolvendo, crê Longuinho.
"Foram criados conteúdos—rea-
lity shows, por exemplo — que
trazem para a TV a interatividade
característica das novas mídias",
cita. Na opinião do gerente da
Fiat, apesar da inegável tendên-
cia de fragmentação dos meios é
impossível prever o futuro da TV
aberta nos projetos de comuni-
cação publicitária. "Vem aí a TV
digital, e ninguém sabe o que
poderá ocorrer", justifica.

JORNAL
Agilidade e capacidade de

qualificação da mensagem se-
guem sendo atributos extre-
mamente relevantes do jornal,
dizem os anunciantes. Para eles,
esse meio modernizou-se bas-
tante, e, além de se manter como
mídia com acesso a um conjunto
bem importante de consumi-
dores, agora negocia com mais
flexibilidade, abre-se para os
novos formatos e resolveu de
forma praticamente definitiva os
problemas associados à qualida-
de de produção gráfica.

A modernização dos jornais
é percebida por Lylian Brandão,
diretora de marketing corpora-
tivo da Telefônica. "O aumento
da competitividade levou o meio
a tornar-se mais flexível nas
negociações e na utilização de
novos formatos", diz. Além disso,
segundo Lylian, já não existem
mais problemas de anúncios
que não podem ser utilizados
em diários em função do receio
de vê-los comprometidos no
processo de produção gráfica.
Há também diferenciais muito
específicos: "Entre as mídias
tradicionais, o jornal é a mais
ágil e isso favorece ações de
varejo", destaca a diretora da

Telefônica. "Mas esse meio não
é importante apenas para o
varejo: trabalha também cons-
trução de marca, mesmo porque
atinge um público formador de
opinião", acrescenta.

Vivian Faertes, gerente da
divisão de marketing da Unimed
Paulistana, avalia que os jornais
também causam impacto muito
direto no público do setor. "Por
isso, ainda é o melhor meio para
uma campanha que precisa asso-
ciar impacto e agilidade."

QUESTÕES PENDENTES
De uma forma geral, "as mí-

dias tradicionais possuem papel
fundamental quando é preciso
cobertura e quando um dos ob-
jetivos de comunicação é gerar
awareness", destaca Renato
Mott, gerente de marketing da
Nokia. Ele igualmente valoriza o
jornal porque sua leitura é há-
bito de um contingente interes-
sante de consumidores, e por-
que seus cadernos permitem a
contextualização da mensagem
publicitária (por exemplo, com
a publicidade de concessioná-
rias de automóveis nos cadernos
destinados a veículos).

Mas, se já evoluíram no âm-
bito de negociação de custos,
qualidade gráfica e aceitação
de novos formatos, os diários
precisam ainda solucionar outras
questões — como uma imagem
de mídia associada quase exclu-
sivamente a um público mais
conservador. "Por mais que o
meio tenha inovado nos últimos
tempos, ainda existe um pouco
de ranço, uma iráagem negativa
de ser bastante tradicional que
resulta, muitas vezes, na estereo-
tipação da imagem do consumi-
dor do meio", diz Mott.

Ele também considera o
jornal -- comparativamente
a outros impressos — muito
preso aos formatos publicitá-
rios comuns. No entanto, Mott
reconhece: "Várias vezes isso
ocorre pela falta de iniciativa
de clientes e agências".

Vivian, da Unimed Paulis-
tana, afirma já ter utilizado
formatos diferenciados em
jornais, e crê que sua viabili-
zação depende basicamente
de conversas com as equipes
comerciais dos veículos. Ela
elogia os estudos destinados a
tornar a publicação um produto
de manuseio mais fácil. Segun-
do ela, porém, o meio tem um
problema: "É muito caro", diz.

Quanto aos custos, os jor-
nais realmente poderiam evo-
luir, argumenta Lylian. "As
negociações com esses veículos
melhoraram muito, mas acho
que é possível reduzir ainda
mais os custos", afirma. Mas,
na opinião da diretora da Te-
lefônica, o meio se aprimorou
também em outra área: "Ele
hoje está mais próximo dos
anunciantes, os conhece muito
mais", ressalta.
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