
Esta reflexão tem origem em uma pesquisa realiza-

da pela ABA em 2007 Do universo pesquisado, os
maiores anunciantes do país, menos de 10% tem

um profissional que cuide da área de comunicação

publicitária em tempo parcial ou integral, isto parece
ser uma conseqüência de dois fatores:

» O modelo brasileiro de agência, por ser full service,

oferece uma área de mídia com estrutura condizente.

• Não existe um consenso sobre a responsabilidade

deste profissional, menos ainda o conhecimento dos

benefícios que ele pode agregar para uma empresa.

Entretanto, a constante busca pela eficiência nos

processos e investimentos da indústria, juntamente

com mudanças de hábito do consumidor que for-

çam o mercado a buscar novos formatos de comuni-
cação, têm gerado uma tendência crescente da va-
lorização deste profissional.

Assim, o Comitê de Mídia da ABA, ao longo de

2007 procurou entender as semelhanças e diferenças

entre os papéis desses profissionais e o valor que
agregam ao anunciante. Descobrimos quatro objeti-

vos, dois comuns a todos os anunciantes e outros
dois bastante freqüentes.



E que benefícios a indústria pode obter por inter-
médio deste profissional?

Em primeiro lugar,fica clara sua contribuição ime-
diata no estabelecimento de processos que garantam
a transparência no manejo dos orçamentos de co-
municação.

Depois, melhor comunicação entre as áreas de
marketing e planejamento/mídia da agência, permi-
tindo a confecção de planos de negócio mais bem
suportados e com maior foco nos objetivos do
negócio.

Finalmente, observa-se uma clara tendência de otimi-
zação dos custos, em diferentes frentes:

• Redução da dispersão, buscando formas mais
efetivas de chegar ao público-aivo.

• Negociações e/ou pagamentos diretos, mesmo
com participação da agênda,com redução de carga
tributária e do custo intrínseco da mídia.

• Aumento do retorno sobre o investimento.

Resumindo, o profissional de mídia no anunciante
tem hoje diversos papéis, mas em todos os casos
observa-se uma grande melhoria no retorno sobre
o investimento e nos processos de decisão da área
de comunicação.

Respondendo à pergunta título desta reflexão,
dado um volume de investimentos suficiente para
justificar uma contratação, o profissional de mídia é
hoje condição indispensável para melhorar a compe-
titividade de uma empresa.
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