
O debate sobre o papel do exe-

cutivo de mídia no anunciante faz

parte da agenda do Comitê de
Gestão e Negócios de Mídia da
ABA desde o início de suas ativi-

dades, há 15 anos. É óbvio que, pa-

ra atender às demandas de uma

área que passou por profundas

transformações nesse período, os

focos de preocupação e dos traba-

lhos realizados foram sendo mo-

dificados, mas a essência permane-

ce: a valorização deste profissio-

nal nas estruturas das empresas.

Mais do que nunca, num merca-

Constatou-se que as atividades

concentram-se em quatro áreas

básicas de atuação: fiscalização,

compra de mídia,treinamento e

pesquisa & planejamento.

No caso da fiscalização, o mí-

dia do anunciante tem um papel

fundamental, na medida em que

cabe a ele cuidar para que haja

requerimentos específicos para

cada veículo de comunicação;

análises do pós-venda; e audito-

rias por parte do anunciante,

em ações coordenadas por mídia

e contabilidade.

As premissas deste trabalho

incluem o checking usualmente

contratado por agências,fiscaliza-
ções efetuadas antes do pagamen-

to de notas fiscais e o desconto

na fatura de falhas apontadas no

checking da agência.

Na questão da compra de mídia,

indica-se como prioritário:

o desenvolvimento do briefing

de mídia com todas as informa-

ções do produto e histórico da mar-

ca/anunciante;

análise e acompanhamento das

atividades dos concorrentes e m/x

de mídia;

análise técnica de rentabilidade;

análise e aprovação dos planos
de mídia;

definição de condições de entre-

ga e pagamento;

aprovações.

Foi constatado no levantamento

que, a partir da centralização das

do no qual se multiplicam os ca-

minhos que podem ser seguidos

para estabelecer o contato entre

marcas e consumidores, cresce a

importância de uma pessoa dedi-

cada a analisar, sob o prisma da mí-

dia, os caminhos mais adequados.

Num levantamento realizado

junto às empresas associadas da

ABA, ficou evidente a relevância

dessa área. Foram indicadas como

atribuições principais do mídia

nos anunciantes:

estabelecer objetivos mensurá-
veis para as ações de mídia (plane-

jamento, compras e execução);

otimizar os planos de comuni-

cação gerando mais resultados

com menos investimento.



negociações nessa estrutura de

mídia, é possível ter uma gestão

do orçamento de mídia para pro-

dutos, serviços e varejo, assim

como para ações institucionais, e

realizar análises mais aprofunda-

das por agência,meio e veículo de
comunicação. Um dos pontos a ser

enfatizado, no caso, é o ganho que

se tem em relação ao aproveita-

mento obtido das agências, na

medida em que se consegue ex-

plorar com mais adequação suas

habilidades. Além,é claro,de se

alcançar mais agilidade e eficiên-

cia no processo como um todo.

Na área de treinamento, a con-

tribuição do profissional de mídia

é essencial, uma vez que propor-

ciona um processo de aprimora-

mento contínuo para toda a orga-

nização, trabalhando assuntos

como planejamento e pesquisa

de mídia para áreas de marketing

e de suporte; conceitos básicos de

mídia, ajudando os demais agen-

tes do processo a trafegarem com

mais desenvoltura pelas questões

técnicas envolvidas em cada pro-

jeto; e definição de formato de

concorrência de mídia, área nem
sempre compreendida com a

profundidade necessária, até pela

falta de conhecimento. Outro as-

pecto importante, entre as atribui-

ções nessa esfera, é o treinamento
da agência para atender às neces-

sidades de marca e mercado, oti-

mizando o relacionamento. Na

busca desse processo de atualiza-

ção do trabalho das agências, é

importante, como indicaram os

entrevistados, o debate sobre as

novas tendências, a discussão de

cases de mídia e a análise das

oportunidades apresentadas pe-

lo mercado.

Pesquisa & planejamento re-

quer dos profissionais de mídia

que atuam em anunciantes a cria-

ção de guidelines para determinar

a intensidade de mídia por fase

de campanha,o que pode ser

feito via:

análise da concorrência;

avaliação das necessidades das

marcas — link entre necessidades

do negócio e sua interpretação no

plano de comunicação;

estudo sobre os tipos de mídia

e efetividade por objetivo de ne-

gócio.

O levantamento também indica

quais seriam as atribuições adicio-

nais para os profissionais de mídia:

negociações diretas com veí-

culos, especialmente negociações

anuais e pacotes de mídia;

atendimento de veículos de co-

municação;

análise de novas alternativas em

comunicação;

integração de áreas de RP e trade;

co-responsabilidade com os re-

sultados de negócio;

participação em projetos de

parceria;

apoio a equipes regionais, par-
ticularmente nos projetos para a

América Latina;

evolução do pensamento
estratégico de mídia. Neste caso,

inclui análises mais aprofundadas,

visando, por exemplo,substituir ín-

dices de audiência por índices de
conversão; e também uma parti-

cipação mais ativa na criação de

campanhas e melhoria do pro-

cesso de comunicação veículo-

agência-anunciante.
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