
E
m inícios da década de 40 o profissional
lê mídia tinha de andar até quatro
quilômetros por dia pelas ruas do Rio de
Janeiro, desempenhando as suas funções
que também incluíam a entrega de clichês

aos jornais. A agência economizava os tostões do
bonde; não costumava pagar o transporte público para
os rapazes da "media"; era essa a denominação original
do profissional do setor. A confidencia é de Altino João

de Barros no livro "McCann 50 Anos em 2" escrito
em parceria com Jeans Olesen, editado pela Siciliano
em 1995. Altino revela ainda que naquele tempo as
grandes agências possuíam dois departamentos de

mídia: impressa e de rádio, o segundo, incorporando
funções que hoje são da produção. A McCann teria
sido a pioneira, a muito custo, a implementar a mídia
integrada, como nos Estados Unidos.

A verdade é que o profissional de mídia nasce no
final da década de 20 do século passado, dentro do
departamento de propaganda da General Motors,
constituído entre 1925 e 1926. A função teria sido
exercida por Charles Dulley, responsável pelos "Planos
Especiais? Antes disso, o mídia não tinha o menor
sentido. As inúmeras agências de propaganda que
antecederam a Ecléctica, tida corno a pioneira no
aspecto de organização a ter uma proposta profissional,
eram, na prática, agenciadoras exclusivas desse ou
daquele veículo. Mas é a partir da chegada no Brasil da
JWThompson, em 1929, que surge dentro da agência
um núcleo, digamos, voltado para aferir resultados
para seus clientes. A agência implementava por
conta própria pesquisas de mercado para o IBC e se
esforçava para suprir a falta de informações confiáveis
em relação à circulação e à audiência, dados então
fornecidos pelos próprios veículos.

A REAÇÃO
Em 1942 surge o Ibope, mas a reação inicial dos
proprietários das emissoras de rádio dificultou o
trabalho das agências; algumas optavam por não
apresentar a seus clientes os índices de audiência
aferidos para evitar conflitos com os veículos. Do
mesmo jeito acontecia com o IVC, constituído em
1.962; agências ignoravam os relatórios do instituto
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Marplan desenvolvia programas de
distribuição de freqüência, custo
por mil e, mais tarde, subotimização,
encantando as grandes agências.
Aos poucos o profissional de mídia
deixava de ser apenas um elaborador
de orçamentos para utilizar todo
um instrumental de pesquisa que
ia sendo aprimorado, até integrar
efetivamente o planejamento da
propaganda.

por motivações políticas. Antes disso, o surgimento
da televisão, em 1950, criara uma situação difícil de
administrar: o veículo era vendido como a grande
novidade, um impacto de mídia extraordinário e. no
entanto, o Ibope constatava, já no terceiro mês de
operações da TV Tupi, não haver audiência. Mas como
dizer isso aos anunciantes sem ferir os brios de Assis
Chateaubriand, proprietário de uma rede de jornais,

revistas, emissoras de rádio e da TV menina-dos-olhos
do empresário?

Na década de 60, a mídia, já estruturada em bases
profissionais, passa a utilizar a técnica do GRB
introduzida no Brasil por Eugênia Nussinkis e pela
primeira vez implementada pela Almap para seu
cliente Gillette. A técnica, combatida pelos veículos de

menor audiência, se fortalece a partir de 1972, com o
banco de dados do Audi-TYpor meio de um programa

desenvolvido na Pontifícia Universidade Católica no
mesmo ano em que a Marplan divulga os seus estudos,
inicialmente processados nos computadores de Buenos
Aires e, no ano seguinte, processados em São Paulo. A

Na década de 80 o mídia conquista
status, fortalecido pela importância que ganhou o
Grupo de Mídia, e alguns profissionais do setor galgam
posições importantes
no organograma
das agências: Aluno,"
Chueri, Otto, Grottera,
Zé Francisco, Barbará,

Cale, Franzão... Um
deles, Octávio Florisbal,
tornava-se, anos depois,
diretor-geral da Rede
Globo de Televisão. Mas

no 'Brasil continental o
profissional de mídia
do Norte e Nordeste
não tinha a mesma

importância, dentro da
estrutura das agências,
que o profissional do Sul

do país. Em São Paulo,
nos anos 70/80, brincava-
se com a historinha
da mídia da mãe, alusão ao hábito de programar
apenas os veículos de maior audiência sem considerar
targets específicos. No Norte e Nordeste, em meados
da década de 90, ainda reinava a mídia da mãe, com
o agravante de ser a mídia do dono da agência, ele

próprio assumindo as funções de negociador e, às vezes,
suprimindo informação, sob pressão dos veículos,
como nos tempos do achômetro aqui relatados.
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Text Box
Fonte: Propaganda , a. 53, n. 688, p. 10-11, Julho. 2008.




