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Depois de dois anos à frente da presidência do Grupo de Mídia São Paulo, Angelo Franzão Neto 
assume o segundo mandato tendo como prioridade transmitir aos profissionais o entendimento 
sobre a nova realidade da comunicação. Como sinal dos novos tempos, o vp e diretor de mídia 
da McCann Erickson conta, nesta Entrevista, que hoje a internet, com o boom dos vídeos, é a 
terceira maior audiência entre as TVs brasileiras. "A internet só perde para a Rede Globo e a 
Record", diz. 
 
Qual será o seu papel à frente do Grupo de Mídia São Paulo nos próximos dois anos? 
A área de mídia está cada vez mais ganhando destaque no processo da comunicação e isso 
reflete em nossas atividades. Para essa nova gestão, criamos duas novas comissões: a 
comissão de inovação, comandada por Daniel Chalfon (MPM), e a institucional, que tem à 
frente Adriana Favaro (DPZ). 
 
Quais serão as responsabilidades das novas comissões? 
A comissão de inovação pretende materializar tudo o que está acontecendo de moderno, atual 
e inovador na área. Não necessariamente só mídia, mas também atividades que envolvem o 
marketing e a comunicação. Temos de incorporar isso à nossa plataforma para os profissionais 
terem uma visão mais ampla do processo de comunicação. A institucional vai monitorar ainda 
mais a atividade de pesquisa e acompanhar mais de perto toda a movimentação das entidades 
do mercado publicitário.  
 
O que é relevante no surgimento das novas mídias? Quem de fato consome essas novidades? 
O consumo está totalmente generalizado. Mais do que classe, sexo, idade, cada tribo tem seus 
hábitos, preferências e atitudes. Isso direta ou indiretamente cria engajamento com 
determinados canais de comunicação. Percebe-se que cada vez mais os canais tradicionais 
acabam ganhando alguma relevância no processo, mas a complementação é o mais relevante. 
Temos mais de 130 milhões de celulares no País. Este ano, vamos testemunhar a explosão do 
celular como canal de mídia mesmo. 
 
Como será isso? 
Com promoções pelo SMS, que é uma realidade, mas a prática de anunciar promoções vai 
mudar, dependendo de onde estiver o usuário. Além das redes sociais na internet, ações 
virais, estamos testemunhando o nascimento de um novo meio que são as TVs no ponto-de-
venda, com o sistema digital. No mercado americano, a TV Wal-Mart já é a quarta maior rede 
de comunicação, e aqui no Brasil não será diferente em curto espaço. Outra coisa é o 
telespectador/internauta no País. Esse é um dado muito significativo. O número supera a 
audiência de muitas televisões brasileiras estabelecidas.  
 
Há algum dado que mostre isso? 
Não temos informações oficiais, mas a estimativa é de que a internet está posicionada como a 
terceira maior rede de televisão em determinados horários (no caso, o SBT, que tem em média 
mais de 7 milhões de telespectadores ao dia só em São Paulo). O vídeo na internet é uma 
realidade. O pico da audiência é durante o dia, quando a internet brasileira ultrapassa a 
audiência da terceira maior televisão nacional. A internet só perde para a Rede Globo e a 
Record.  
 
E sobre o consumo de mídia, o que mais pode ser destacado? 
Temos observado que o consumo está acessível para toda a população, com o próprio 
crescimento das classes baixas. São mais de 23 milhões de novos consumidores vindos das 
classes C e D, enquanto as classes A e B permaneceram estáveis. Por isso a dificuldade de 
determinar o consumo de mídia por classe social. Esses 23 milhões de consumidores com 
maior poder aquisitivo estão participando do consumo, como nunca visto antes. A telefonia 
celular é um grande exemplo. Hoje você encontra celular praticamente na mão de todo 
mundo, independente de sexo, idade e classe social. Claro que cada um tem uma forma 
diferente de utilização. 



 
Mas o celular como mídia ainda é caro para o usuário. 
A gente percebe que isso está barateando com o tempo. Um exemplo disso é o maior acesso à 
internet como um todo. Os próprios planos de inclusão digital do governo contribuem muito 
para isso. As promoções via SMS já são bem-sucedidas.  
 
E como fica a TV aberta? 
A TV aberta é consumida por todas as classes sociais. Se não fosse assim, não perceberíamos 
a quantidade de audiência nos relatórios de pesquisa. A TV sempre terá sua posição e 
importância no processo. É um meio de qualidade e também de quantidade, que acaba sendo 
altamente significativo. Mas é importante destacar que hoje não basta apenas comunicar, tem 
de envolver o espectador em geral. Ele tem de estar conectado àquela mensagem publicitária. 
Por isso, não existe mais veículo auto-suficiente.  
 
É o chamado mix de mídia? 
É o encontro dos hábitos, atitudes, comportamento e realidade do consumidor. Num sentido 
mais amplo, não necessariamente mídia. Por isso é importante saber os hábitos, atitudes de 
um determinado consumidor de uma marca que, por exemplo, tem o hábito de praticar 
esporte, ir à academia. Tem de ir atrás dele de alguma forma, fugindo da plataforma natural 
de mídia. Invadir inclusive outras disciplinas, com programas de relacionamento, marketing 
direto, interatividade e por aí vai. Quem sugere a estratégia de mídia é o consumidor. Como 
profissionais, temos de ter a habilidade de interpretar e materializar essas informações 
enquanto estratégia. 
 
E sobre a discussão do modelo da publicidade brasileira, com a criação e mídia na agência? 
Acho que esse modelo está consolidado. Alguns mercados operam assim, o Japão é um 
exemplo. E mesmo nos países que não operam com a mídia dentro da agência, há clientes 
procurando agências que detenham empresas de mídia, para não ter um terceiro fornecedor 
no processo. A tendência é priorizar a integração. No nosso caso, a sinergia é grande. Muitas 
estratégias são criadas em conjunto com criação e mídia. E isso reflete no dado da 
rentabilidade. 
 
Como será a participação do Grupo de Mídia no IV Congresso de Publicidade? 
Estamos com uma seção que vai mostrar como melhorar a eficácia do planejamento e da 
compra de mídia. Vamos comparar o que temos com o que existe lá fora. Porque fica essa 
falsa imagem de que o nosso sistema de trabalho está aquém do padrão internacional, que 
tem as empresas de mídia. Mas na verdade, as empresas de mídia pertencem aos grupos 
internacionais de comunicação que possuem representação nas agências brasileiras. Aqui na 
McCann, temos as mesmas ferramentas da Universal, que é agência de mídia do Grupo 
Interpublic. A DDB é a mesma coisa, além de outras redes. O problema é que muitas 
concorrências ainda são realizadas sem a preocupação do anunciante em saber se agência tem 
estrutura de mídia.  
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