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Uma das ati-
v i d a d e s  d a 
comunicação 
que mais vêm 

se transformando é a compra e 
venda de mídia. Embora alguns 
traços tradicionais dos profissio-
nais atuantes nessa área ainda se 
mantenham importantes, como 
as expertises de negociador e 
gerador de oportunidades, a fun-
ção ganha relevância na mesma 
medida em que se diversificam e 
se pulverizam as possibilidades 
de contatos entre marcas e con-
sumidores.

Para analisar os principais 
desafios futuros da arte de com-
prar e vender mídia, três dos 
principais experts do mercado 
brasileiro irão debater o tema 
durante o Seminário Internacio-
nal de Marketing & Comunica-
ção, do MaxiMídia 2008, que 
acontece entre os dias 7 e 9 de 
outubro, no Word Trade Center, 
em São Paulo.    

“Num mundo de tantas e di-
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ferentes alternativas, a capacida-
de de criar soluções estratégicas 
que fortaleçam o posicionamen-
to de uma marca e a diferenciem 
da concorrência é decisiva. 
Comprar bem não é comprar 
mais por menos. E isso requer do 
profissional de mídia uma combi-
nação de conhecimento técnico, 
criatividade e visão estratégica”, 
opina Paulo Camossa, diretor de 
mídia da AlmapBBDO, acrescen-
tando que, do lado dos veículos, 
há necessidade da criação de 
soluções que o façam ser reco-
nhecido como “prioritário”.

Para Ângelo Franzão, vice-
presidente de mídia da McCann 
Erickson e presidente do Grupo 
de Mídia São Paulo, o mercado 
deve perseguir a total integração 
do profissional de mídia ao pro-
cesso de comunicação e marke-
ting. “Com isso, ele irá melhorar 
sua colaboração, inclusive em 
nível criativo. É o profissional de 
mídia quem domina as possibili-
dades, as condições técnicas, a 
ansiedade e o desejo dos canais 
de comunicação. É ele quem 
detecta potencial de mercado 
e descobre nichos, formas e 

conteúdo de comunicação para 
mercados distintos. E, assim, 
alimenta as melhores condições 
para mapear costumes, compor-
tamentos, hábitos e atitudes do 
consumidor”, lista.

Timing
O vice-presidente de mídia 

da DM9DDB, Paulo César Quei-
roz, acrescenta que os profis-
sionais atuantes em agências e 
anunciantes têm a difícil missão 
de antecipar situações favoráveis 
e desfavoráveis. “Saber imaginar 
os cenários de guerra com a con-

corrência é uma boa vantagem 
competitiva”, frisa. 

Em contraponto, ele reco-
nhece que a vida também não 
está nada fácil para quem milita 
do outro lado do balcão. “Ti-
ming é essencial para a venda 
de mídia: se for muito rápida e 
ansiosa, pode acabar frustran-
do o comprador, e depois não 
haverá uma segunda venda do 
mesmo tipo. Se demorar além 
da conta, pode simplesmente 
se perder no tempo. Afinal, 
todo veículo vende tempo.”  
Franzão corrobora tal tese: 
“Sinto que a conexão entre o 
veículo de comunicação e a 
proposta mercadológica es-
tabelecida para a marca nem 
sempre ganha o nível máximo 
de atenção na sua execução”. 
E propõe uma discussão so-
bre a qualidade da entrega da 
audiência e circulação diante 
dos objetivos que motivaram a 
compra de mídia.

Se de fato o bom relaciona-
mento ainda é base para muitos 
negócios de compra e venda de 
mídia no mercado brasileiro, 
Queiroz aposta em uma mudan-
ça futura. “Esse tipo de coisa vai 
dar lugar a algo mais impessoal, 
direto e tecnológico. As relações 
comerciais irão mudar de algo 
menos provinciano e pessoal 
para algo mais automático e 
econométrico”, acredita.Paulo Camossa, Ângelo Franzão e Paulo César Queiroz: atividade torna-se mais impessoal, direta e tecnológica
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