
MÍDIA

Estamos legitimamente 
blindados pela mediocridade
O planejador de mídia será o planejador de comunicação do futuro. 
Cabe a nós abraçarmos esse papel de protagonistas

Sou mídia faz mais de uma década. Talvez por 
ter construído minha carreira no início da 

bolha da internet, não tenha me surpreendido 
com as múltiplas formas de análise, de plane-
jamento e de apuração de resultados. Métodos 
que mudaram e continuam mudando todos 
os dias. É claro, que boa parte dessa constante 
evolução é consequência de uma necessidade 
de melhoria tática — funcional que na inter-
net toma proporções astronômicas: a velocida-
de de apuração em tempo real e a flexibilidade 
comercial permitiram uma dúzia de revisões e 
ajustes durante veiculação de uma campanha, 
algo impensável em outros meios e (sejamos 
honestos) procedimento pouco praticado até 
na mídia digital brasileira.

Ainda assim, é fascinante pensar na capaci-
dade de interferência que um mídia atual detém 
para fazer mexer o ponteiro do ROI do cliente 
e, além disso, definir a quatro mãos como se-
rá a equação que define as metas e objetivos 
(eventualmente chamados de métricas) desse 
anunciante. Tudo se tornou um papel em bran-
co, nunca houve tamanha liberdade, cumplici-
dade e disponibilidade de ferramentas.

Apesar de os parágrafos anteriores serem re-
latos flagrantes da atividade do profissional de 
mídia, o contraponto — e por que não a maior 
contradição — seja se dar conta que o mais im-
portante ainda continue sendo o compromisso 
com singelos conceitos: apontamentos diretos, 
claros e firmes que remetem ao que efetivamente  

fazemos nessa profissão — ou pelo menos de-
veríamos fazer...

Tive a oportunidade de aprender com um cria-
tivo muito premiado que só há duas formas de 
se dar bem na carreira de publicitário: ou você 
é o melhor no uso das técnicas disponíveis ou 
corrompe o protocolo estabelecido — não na 
forma, na linguagem, no conteúdo; mas na con-
cepção, no modelo e na mecânica.

O ponto é a interpretação dos caminhos. A 
primeira opção parece a mais indicada, mais 
segura, mais acessível. A segunda seria da es-
cola dos gênios, que alavancam a comunicação 
a outro patamar. 

E o que nós mídias temos com tudo isso? Esta-
mos aproveitando as lições e aprendizados des-
se novo mundo digital apenas para sermos pla-
nejadores mais assertivos, mais seguros e mais 
técnicos. O desafio do rompimento tem sido 
absorvido ora pela criação, mas principalmen-
te por outras disciplinas da comunicação como 
marketing direto, promoção, ponto de venda, 
eventos entre outros.

Assim como dizia David Ogilvy, o planeja-
dor de mídia será o planejador de comunica-
ção do futuro. Cabe a nós abraçarmos esse pa-
pel de protagonistas ou tolerarmos o álibi con-
fortável de melhorarmos progressivamente ape-
nas com o que a tecnologia tem nos proporcio-
nado nos últimos anos. Para a minha próxima 
década , precisarei superar a mediocridade da 
blindagem em que nos metemos. Espero que 
você precise também.
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1463, p. 8, 13 jun. 2011.




