
SITUAÇÃO
LIMÍTROFE
NÃO É NECESSÁRIO USAR SOFISTICADAS ESTATÍSTICAS PARA COMPROVAR QUE NUNCA SE CONSUMIU tanta mídia COMO

NOS ÚLTIMOS ANOS. PARADOXALMENTE, os ANUNCIANTES NUNCA PRECISARAM TANTO DE meios (e veículos) DE CO-

MUNICAÇÃO QUE OS AJUDASSEM A chegar DK MODO MAIS eficiente AO CONSUMIDOR.AANALISE DAS NUANCES DESTE

EMBLEMÁTICO AMBIENTE LEVA A DIVERSAS CONCLUSÕES, COMO A URGÊNCIA EM SE avaliar COM MAIOR CUIDADO OS

INVESTIMENTOS FEITOS EM CADA MEIO (p VEÍCULO) DE COMUNICAÇÃO. ESTE É UM DOS TEMAS QUE CONSTAM DA PAUTA

DE DISCUSSÕES DO Comité de Gestão e Negócios de Mídia DA ABA PARA 2007. E, PARA SE TER UMA IDEIA DO QUE
VEM POR AÍ, BASTA SABER QUE A ANÁLISE VAI COMEÇAR PELO MEIO televisão.

by TÂNIA TRAJANO

Ao longo dos últimos anos o Comité de Gestão e
Negócios de Mídia da ABA tem trabalhado em di-
versos tipos de projetos com o intuito de aperfeiçoar
as práticas desenvolvidas nessa área pelas empresas
anunciantes. Objetivo, aliás,perseguido por todos os
comités técnicos da entidade, cada um em suas res-
pectivas frentes de atuação.
Como se pode imaginar, tem mudado na última dé-

cada a natureza dos projetos encampados e também
o grau de complexidade. Iniciativas mais sofisticadas,
como o estudo de modelos de RÓI, hoje fazem parte
do escopo de praticamente todos os comités.
No caso do Comité de Mídia, que oferece suporte
técnico para esta edição especial da Revista do Anuncian-

te, estabeleceu-se como ordem do dia para2007trcs
frentes prioritárias:
• os estudos de mensuração de audiência c hábitos
de mídia single-source centrados no consumidor;

• o incentivo a um maior envolvimento dos anuncian-
tes com a questão da mídia; e

• a ampliação de um plano de acompanhamento dos
custos c da política comercial das emissoras e redes
de TV

Não é difícil deduzir o porquê de se priorizar essas
atividades. Primeiro, é evidente desde há alguns anos
o aumento da pressão sobre todos os envolvidos no

processo de comunicação das marcas. Foi-se o tempo
em que marketing atraía grandes investimentos, sem
maiores preocupações em mensurar retorno. Afinal,
vivia-se um momento no qual produtos e serviços ti-
nham diferenciais competitivos relevantes, não muito
difíceis de serem promovidos via um approach criativo.
Pode-se dizer que ávida era relativamente mais fácil

naquela época — ainda que obviamente não se tives-
se essa percepção —, uma vez que se dispunha tam-
bém de ferramentas mais eficazes para atingir os ob-
jetivos de comunicação.

É notório que, ao contrário, hoje se está bem distante
dessa realidade. Não é o caso de retomar aqui todas
as nuances desse importante processo de mudança,
mas é relevante destacar, pela importância, a expan-
são do conceito de concorrência. Do lado das empre-
sas, a disputa acontece entre categorias de produtos
completamcntc distintas, num universo de opções sig-
nificativamente maiores e, o que é mais perverso, a ren-
da per capita não acompanhou esse ritmo de -
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mação. Ou seja, é uma equação que resulta em con-

corrência em várias dimensões. Como a mídia não é
um universo isolado nesse ecossistema, necessaria-
mente vivência o mesmo processo: todos os meios
competem entre si pela atenção do público e, claro,
do anunciante.
Se o ambiente já é complicado em todo o mundo,
quiçá no Brasil, que tem peculiaridades que elevam o

grau de complexidade da situação, como o fato de
termos condições bastante distintas nos principais

mercados, sem contar a concentração do potencial
de consumo num número reduzido de pessoas.
Há de se reconhecer que se está chegando a uma con-
dição limítrofe. A baixa diferenciação de produtos e
serviços, aliada à homogeneização da criação publici-
tária e à saturação dos meios tradicionais,tem com-
provadamcnte reduzido o retorno dos investimentos
em comunicação. E isso tem acontecido até mesmo
na televisão, que até agora reinava absoluta na posição
de porto seguro para o anunciante, particularmente
no Brasil.

SOBEM OS CUSTOS E CAI A QUALI-
DADE DE ENTREGA DA TV

Segundo Ricardo Monteiro, presidente do Comité
de Gestão e Negócios de Mídia da ABA e geren-
te de mídia da Reckitt Benckiser para a América
Latina, a questão da efetividade não pode mais ser re-
legada a um segundo plano, em virtude do que tem
sido comprovado pelas pesquisas."O índice médio de
lembrança da marca gerado por um comercial de

trinta segundos caiu de 65% em 1999 para 18,8% em
2006. Este foi o percentual atingido pela melhor cam-
panha este ano','analisa,referindo-se à pesquisa dalp-
sos-Marplan, publicada mensalmente pelo Meio

&J\íensagem.

Existem pistas importantes sobre as razões que têm
impactado esses índices, como o fato de haver um ex-
cessivo número de mensagens publicitárias inseridas
nos breaks e na própria programação. Em artigo publi-
cado na última edição da Revista do Anunciante, Hector
Brener chama a atenção justamente para esse aspec-
to, sugerindo que se amplie o escopo de informações
analisadas para um planejamento de mídia para o meio.
Monteiro também é enfático ao refletir sobre o as-
sunto, salientando que o excesso no número de men-
sagens publicitárias tem levado à perda de atenção
do consumidor, que acaba por criar barreiras para se

proteger deste verdadeiro bombardeio. Os números
evidenciam que se está beirando a esquizofrenia: sain-
do de algo em torno de 2,5 mil mensagens/dia para7,2
mil, considerando neste caso um consumidor de pa-
drão médio, que tenha, por exemplo, acesso à internet.
Como as redes de televisão têm procurado assegurar

o grau de efetividade de suas inserções neste ambien-
te comprovadamente saturado? Será que têm conse-
guido preservar a qualidade da entrega? Como explica
Monteiro, essas são algumas das questões que devem
ser analisadas e debatidas pelo Comité no próximo
ano."O problema hoje, no Brasil, é que temos uma sé-
rie de deveres quando compramos TV, mas nenhuma

garantia" afirma.
O primeiro passo do projeto que está entrando em



discussão é justamente o levantamento de garantias de
qualidade na entrega da programação. Os anuncian-
tes que integram o grupo de trabalho vão procurar
determinar os critérios mais adequados para essa aná-
lise. Num segundo momento, o objetivo é avaliar ca-
da uma das emissoras a partir desses parâmetros.

Concomitantemente a esse debate, também está no
foco de atenção do Comitê a questão dos custos de
mídia. E óbvio que não são aspectos dissociados. Uma
mídia menos eficiente, num ambiente mais competi-

tivo e com um custo nominal mais alto é uma equa-
ção perversa demais para os anunciantes. Mas não são

apenas eles que saem perdendo, uma vez que, no lon-
go prazo, as conseqüências serão caóticas para a in-
dústria da comunicação como um todo. Afinal, inves-
timentos não justificados tendem a ser reduzidos num
primeiro momento e eliminados numa etapa poste-
rior — querendo ou não, esta é a lógica que predo-
mina hoje, até pela necessidade que as empresas têm
de responder à altura para seus acionistas.
Segundo Monteiro, a inflação de mídia, acentuada-
mente maior que a da economia brasileira nos últi-
mos cinco anos, fez com que o país perdesse a"fama"
de ter um dos custos de mídia mais baratos do mun-
do, para integrar o time dos que praticam preços in-
termediários."Nosso custo por mil de televisão hoje
é maior que o da Alemanha',' salienta.

Como explica Amadeu Nogueira de Paula, historica-
mente a inflação de mídia sempre esteve acima da in-
flação do mercado. No entanto, o que se esperava é
que a diferença fosse reduzida aos poucos, principal-
mente depois de 1994, com a estabilização, nos últi-
mos anos, de vários índices de variação de preços e,
até mesmo, do dólar."Mas isso não aconteceu, e o anun-

ciante dificilmente encontra uma razão que justifique
as diferenças de valor real, particularmente as atrela-
das aos parâmetros do desenvolvimento da economia
brasileira',' analisa.
Como mostram os quadros reproduzidos, registram-
se variações em todos os ângulos da análise, seja por
meio, pelo conjunto dos meios e até pela média de
desconto praticada no mercado — esta última reve-

lada no especial Agências e Anunciantes, do Meio &Men-
sagem, publicado no final do primeiro semestre.
No quadro 4, como chama a atenção Nogueira de Pau-
la, estão representadas, de forma simplificada, as con-
seqüências dessas comparações, uma vez que as ver-
bas ou a correção anual dos anunciantes consideram
índices da economia."Não é difícil deduzir que uma

parte significativa do investimento desaparece nesse
jogo dos meios de comunicação" salienta.
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Text Box
Fonte: Revista do Anunciante, ano 9, n. 89, p. 08-11, dez. 2006.




