
presidente do Grupo de Mídia de São
Paulo afina o trombone. Reeleito pelo
conselho administrativo do Grupo de

Mídia para uma gestão de mais dois anos,
Ângelo Franzao Neto reforça a importância
desses profissionais — que comemoram sua data
no dia 21 deste mês — e avalia as restrições
impostas em São Paulo pela Lei Cidade Limpa.
Franzao relata os impactos provocados no mer-
cado publicitário pela proibição de outdoors,
além de apontar as alternativas encontradas no
planejamento de campanhas. Insatisfeito com a
interferência dos órgãos legislativos, o VP de
Mídia da MacCann Erickson Brasil não poupa
críticas às sucessivas tentativas de regulamenta-
ção da atividade publicitária pelo poder público.
Em entrevista ao Mapa da Mídia, defende que o
mercado deve ser fiscalizado por órgãos especí-
ficos e acha absurdas as tentativas atuais de se
restringir propagandas de cerveja.



VAI LONGE O TEMPO EM QUE AS OPÇÕES DE MÍDIA SE
RESTRINGIAM APENAS A JORNAL, RÁDIOr REVISTA E TV.
HOJE, COM TANTA DIVERSIDADE, FICOU MAIS FÁCIL
PARA O MÍDIA ELABORAR UM PLANO DE VEICULAÇÂO?
Eu diria que não. Até pelo contrário; tanta diver-
sidade aumentou consideravelmente a atenção
que se deve ter em relação aos planos de veicu-
lação, para conciliarmos cada vez mais os planos
de mídia com os resultados esperados.

OS ANUNCIANTES, DE MANEIRA GERAL, AINDA SÃO
CONSERVADORES OU JÁ APOSTAM COM FACILIDADE
NAS NOVAS MÍDIAS DISPONÍVEIS?
A questão é sempre de íarget. O que o cliente quer
é resultado e isso cabe a nós oferecer através de um
bom plano de mídia. Os anunciantes esperam nos-
sas informações para que possam elaborar seus
planos de veiculação. Não existe muito isso de
apostar nesta ou naquela mídia. Fundamentada a
razão para que ela possa vir a ser usada e tendo uma
boa projeção de resultado, não ha porque não usar
todos os recursos e canais que temos disponíveis.

COMO É A REALIDADE HOJE DOS MÍDIAS BRASILEIROS
NAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA? NÃO FAZ MUITO TEMPO,
O MERCADO CONSIDERAVA ESSA CLASSE A MA5 UNIDA
DENTRO DA PUBLICIDADE. ISSO PERMANECE?
Isso é algo de que eu tenho convicção e cada vez
mais certeza, pela observação diária da minha posi-
ção. O mídia no Brasil é uma classe muito unida,
com muitos recursos de informação e uma atuação
bastante ativa na publicidade. Ele vive, sim, uma boa
fase e com seu espaço cada vez mais assegurado
dentro das agências. É um fato a grande união dessa
classe, mais do que qualquer outra dentro da comu-
nicação e isso acontece de forma natural.

SÃO MUITO COMUNS AS DIVERGÊNCIAS ENTRE ANUN-

CIANTE E OS PLANOS DE VEICULAÇÃO? QUANDO EXISTE

DIVERGÊNCIA, COMO SE MOSTRA PARA O CLIENTE QUE

DETERMINADO ANÚNCIO PODE NÃO TER O RETORNO

QUE ELE ESPERA?

Não vejo isso como algo comum. Claro que, vez ou
outra, existe alguma questão interna, mas não chega
a ser urna divergência. O cliente tem seu objetivo e

nosso trabalho é atingi-lo da melhor maneira pos-
sível. A publicidade brasileira não é das mais efi-
cientes do mundo à toa e o cliente percebe isso
claramente através dos resultados apresentados.

A FIGURA DO MÍDIA NAS REUNIÕES DE PLANEJAMEN-
TO COM O CLIENTE É FUNDAMENTAL OU SEU PAPEL
AINDA ENTRA EM AÇÃO APENAS APÓS A CRIAÇÃO?
É fundamental muitas vezes até antes do planeja-
mento. Meu trabalho à frente do Grupo de Mídia
São Paulo está centrado em tornar o trabalho do
mídia cada vez mais integrado a todas as fases deste
processo de comunicação, desde o primeiro contato
do anunciante, a exemplo do que acontece jã em
muitas partes do mundo. O profissional de mídia
reúne conhecimentos essenciais para uma perfeita
elaboração de campanhas e sua presença com seus
pontos de vista é fundamental.

DE MANEIRA GERAL, O QUE CARACTERIZA UM BOM
MÍDIA DENTRO DA AGÊNCIA? O QUE O DIFERENCIA, POR
EXEMPLO, DE UM PROFISSIONAL DE PLANEJAMENTO?
O bom profissional de mídia é aquele que agrega
valor, através de sua visão de mercado ou de suas
informações sobre mercado e mídias em geral. Ele
sabe de tudo o que acontece, está inteirado das
tendências e andamento de campanhas, tem boas
sacadas estratégicas e fundamentalmente conhece
muito bem o mercado em que atua.

AQUI EM SÃO PAULO, A LEI CIDADE LIMPA MUDOU
BASTANTE AS REGRAS DE VEICULAÇÃO EM OUTDOQRS
E FACHADAS P£LA CIDADE. ESTA MUDANÇA GEROU
MUITO IMPACTO SOBRE AS CAMPANHAS? QUE ALTER-
NATIVAS OS MÍDIAS PASSARAM A TER?
Jã começa com o próprio nome apelativo da lei,
que não limpou a cidade coisa alguma. Nada que
seja restritivo pode ser encarado de uma boa
forma. Houve sim grande impacto na elaboração
de campanhas. Como alternativas, passamos a
ver o crescimento e fortalecimento das chamadas
mídias índoor, como espaços dentro de super-
mercados e academias. Muitas rádios e TVs cria-
das para espaços específicos, como aquelas pro-
gramações internas de rádios de hipermercados
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para tocar músicas e divulgar suas próprias ofer-
tas são boas alternativas. Mas já sabemos que
uma mídia nunca substitui outra. A lacuna deixa-
da é, no máximo, amparada.

OS ANUNCIANTES VIRAM COM BONS OLHOS AS
M U D A N Ç A S TRAZIDAS POR ESTA LEI OU HOUVE MUI-
TAS CRÍTICAS DELES? E VOCÊS, MÍDIAS, COMO VIRAM
ESSAS MUDANÇAS DA PREFEITURA?
No começo, a população da cidade de São Paulo até
acreditou na eficiência da lei proposta. Tivemos
muitas criticas, é claro, dos anunciantes, mas a
opinião pública pareceu estar de acordo. Não vejo
com bons olhos nenhuma política restritiva, ainda
mais em comunicação. O mercado sabe funcionar
e já aprendemos bastante para não tolerar interfe-
rências desse tipo, assim, pacificamente. O inte-
ressante vai ser observar agora o período eleitoral,
pOrque a lei que rege as campanhas políticas têm
âmbito federal. Então, daqui a pouco a cidade esta-
rá recheada de outdoors e propaganda por todos os
cantos. A classe política não vai dar o exemplo
mais uma vez...

E A POLÊMICA DO PROJETO QUE PREVÊ A PROIBIÇÃO
DAS CAMPANHAS DE CERVEJA?
Essas políticas são todas ruins, de maneira geral.
Quem faz essas restrições não entende de publici-
dade, não tem idéia de mercado, de comportamen-
to, de consumo. Eu apenas lamento que ações como
essas sejam levadas em consideração frente a tantas
coisas mais importantes para o governo se preocu-
par. Questões assim devem estar a cargo de órgãos

como o Conar, que está aí para regulamentar abusos
e campanhas, que tem real competência e visão
técnica para lidar com temas dessa natureza.

VOCÊ ACABA DE SER REELEITO PARA MAIS DOIS ANOS NA
PRESIDÊNCIA DO GRUPO DE MÍDIA SÃO PAULO. COMO
AVALIA SEU TRABALHO ATÉ O MOMENTO?
Foi uma gestão trabalhosa, mas que está dando
bons resultados. Fiquei feliz com o trabalho que
apresentamos e mais ainda por ter sido apontado
pelo conselho do Grupo de Mídia para seguir por
mais dois anos com a atual gestão. A representa-
tividade do Grupo é cada vez mais presente e
tende a crescer.

PARA O FUTURO, QUAIS AS PRINCIPAIS METAS DO
G R U P O DE MÍDIA SÃO PAULO?
Primeiramente, vamos seguir com o trabalho
que estamos executando atualmente e que está,
felizmente, dando bons frutos. Queremos fazer
alianças mais fortes com outros grupos de
mídia, representando nossos profissionais com
o respeito, força e união que eles merecem.
Criaremos novos cursos e incentivaremos o
relacionamento maior com as novas mídias.

SÃO PAULO É A MAIOR PRAÇA DE ANUNCIANTES DO PAÍS.
EXISTEM PERSPECTIVAS DE MUDANÇA OU ESTE PANORA-
MA DEVE PERMANECER AINDA POR MAIS TEMPO?
É difícil, muito difícil que essa realidade mude no
Brasil. São Paulo, capital e interior, representa
três vezes o faturamento do segundo colocado,
Minas Gerais. Logo depois, com pouquíssima
diferença, vem o Rio de Janeiro. Essa consolida-
ção de São Paulo sinaliza bem os indicadores
econômicos do país, que tem nosso estado como
o mais poderoso da nação. Isso não quer dizer
que tudo está concentrado por aqui: há bolsões
em determinadas localidades que são muito
interessantes para a publicidade, como algumas
concentrações de população no interior do país
com hábitos específicos. Conforme o produto
trabalhado, representam um grande potencial.
Mas, regra geral, a hegemonia de São Paulo é e
continuará sendo insuperável.
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