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O que verdadeiramente ocorre é que os tipos de meios de comunicação de massa raramente 

sucumbem 

   

A notícia não é boa para os que acreditam e apregoam que os meios impressos tendem a 

desaparecer com o avanço da mídia digital: segundo levantamento do insuspeito IVC, que há 

50 anos contabiliza tiragem e circulação dos mesmos no Brasil, a circulação média dos jornais 

em nosso País cresceu 4,2% no primeiro semestre deste ano, em comparação com o mesmo 

período de 2010. 

 

O primeiro lugar no ranking do setor prossegue sendo ocupado pela Folha, com alta de 5% no 

período e média de publicação diária de 305.522 exemplares. 

 

Em defesa da sua arriscada tese de adivinhar o futuro, os que preveem o fim dos impressos, 

diante dos números acima, alegam que o Brasil está na contramão do que ocorre nos países 

mais desenvolvidos, por ter reduzido o total de analfabetos e aumentado o poder aquisitivo da 

população. 

 

Meras conjecturas, uma vez que a parcela da população que aprendeu a ler e teve aumentado 

o seu poder aquisitivo poderia queimar a etapa dos impressos e passar diretamente para o 

consumo dos meios eletrônicos. 

 

O que verdadeiramente ocorre é que os tipos de meios de comunicação de massa raramente 

sucumbem. Basta uma rápida olhada na história da civilização, para verificarmos que até a 

escrita nas pedras prossegue existindo e os meios mais recentemente apontados como em 

estado terminal, como o rádio e o cinema quando surgiu e se desenvolveu a TV e esta com a 

progressão da web, continuam fazendo parte do repertório de meios que não saem de cartaz. 

 

Eles se completam e complementam, utilizando-se mutuamente para se impor (o leitor já 

reparou como a internet procura os impressos para se divulgar?), garantindo seus lugares no 

futuro, quando outros meios surgirão e, dentre os humanos, haverá aqueles que se atreverão 

a antever o fim da internet, logo após a morte dos seus antepassados, todos vivos até aqui. 

 

Em cumprimento a uma das suas principais finalidades, que é a de realizar de quatro em 

quatro anos um novo congresso da indústria da comunicação, o ForCom (fórum permanente 

do setor), através do seu presidente e coordenador geral Dalton Pastore, está convidando 

representantes das principais entidades do mercado para mais uma reunião com vistas ao 

cumprimento desse objetivo. 

 

O encontro será realizado em S. Paulo no próximo dia 9 de agosto, devendo ser liderado por 

Luiz Lara, presidente da Abap Nacional e aclamado na última reunião do ForCom (28/6) como 

presidente do 5° Congresso Brasileiro da Indústria da Comunicação. 

 

Como se recorda, nessa reunião de junho os representantes das entidades mais relevantes do 

setor entregaram à Abap Nacional a responsabilidade pela logística administrativa e financeira 

do 50 Congresso, ficando a cargo da ForCom a coordenação do conteúdo. 

 

Os empresários e profissionais da área, separadamente e através das pessoas jurídicas em que 

atuam, devem apoiar o compromisso do ForCom e agora da Abap Nacional, para que não mais 

tenhamos intervalos de quase 30 anos entre a realização de um congresso e outro, como 

ocorreu do 3° para a realização do 40, que quebrou a longa espera e possibilitou a discussão 

de temas, alguns dos quais superados por tanto tempo transcorrido. 

 

A paixão pelos números leva os jornalistas econômicos não raro a confundirem ou 

minimizarem a relação entre valor e preço. A ut
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Vimos recentemente a grande confusão que se formou em torno da quantia (preço) que seria 

paga pelo Grupo Publicis aos acionistas da DPZ, pela transferência de 70% do capital social da 

agência para os franceses. 

 

Tivemos expressões numéricas em reais, em dólares e até mesmo em euros, com distâncias 

de dezenas de milhões de moedas entre umas e outras. 

 

Há muitas formas de se calcular o preço de uma agência de publicidade e a principal delas é o 

valor que os seus donos pretendem. Foi por isso, entre outros motivos, que a agência fundada 

por Duailibi, Petit e Zaragoza viveu a última metade do seu tempo de vida (que soma 43 anos) 

sendo assediada pelos diversos grupos transacionais do setor e até mesmo por algumas 

agências independentes, inclusive brasileiras (quando existiam e eram grandes), sem que 

mudasse de mãos, como agora ocorreu (seus antigos donos e principais executivos garantem 

que a agência pode ter mudado de mãos, mas não de cabeças). 

 

Todo o assédio não chegava a bom termo, pelo mesmo motivo da confusão jornalística: 

chegava-se (os pretendentes) a um preço e não ao seu real valor. 

 

Os franceses da Publicis, coadjuvados por brasileiros que ocupam posição de destaque hoje no 

grupo, com boas influências latinas, intuíram que o valor era mais importante que o preço e a 

partir daí passaram a formas diversas de remuneração aos responsáveis pela histórica 

agência. 

 

Daí para a concretização do negócio não foi um passo, mas abriu-se um leque de 

possibilidades como nunca antes foram oferecidas aos três gatinhos - como gostam de se 

autodenominar aqueles três mosqueteiros. 

 

Entre o preço e o valor, prevaleceu este último. 

 
A década do fermento social 

Francisco Gracioso 
 

 

Não sei se é porque estou envelhecendo, mas os primeiros dez anos do século XXI passaram 

com uma rapidez extraordinária para mim. Em poucos momentos da história da humanidade 

vivemos uma década tão complexa e tão cheia de surpresas e sobressaltos. Aconteceram 

guerras inesperadas, mudanças traumáticas na ordem das coisas e convulsões da natureza 

com dezenas de milhares de vítimas. Mas a primeira década deste século foi também uma fase 

de progresso econômico e social extraordinários, não só no Brasil mas em outros grandes 

países que agora chamamos de emergentes. 

 

No mundo dos negócios, o Brasil avançou em dez anos mais do que nos 30 anos precedentes, 

graças a uma conjugação de fatores. No mundo do marketing houve um acirramento da 

concorrência em muitos setores do mercado. As grandes empresas voltaram a investir 

pesadamente, para ganhar ou manter suas posições no mercado, e tornaram-se frequentes as 

fusões e aquisições. Além disso, principalmente a partir dos meados da década, aumentou a 

importação de bens de consumo que concorreram diretamente com a produção local, forçando 

a redução das margens de lucro. Em consequência disso, ocorreu uma fase de recuperação da 

importância do marketing nas estratégias empresariais. 

 

Mas, para o historiador do marketing brasileiro, esta década será lembrada principalmente 

como aquela em que a nossa pirâmide social se transformou em losango. Realmente, pela 

primeira vez em nossa história, passamos a ter mais gente no centro da pirâmide do que em 

sua base, pois a classe média, ou classe C (em um contexto de cinco classes) tornou-se a mais 

numerosa, com 53% da população, segundo o IBGE. 

 

A ascensão da nova classe média representou a incorporação de mais de 40 milhões de 

pessoas ao mercado de trabalho e de consumo, dando um caráter de marketing de massa a 

muitos segmentos do mercado. Isso levou as empresas a acelerar os planos para a A ut
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popularização de seus produtos criando linhas novas e procurando entender melhor as 

necessidades e expectativas do novo consumidor. 

 

Mas esta década foi também a década do varejo que cresceu muito acima do PIB, refletindo o 

aumento de renda da nova classe média. As grandes cadeias de lojas e de supermercados 

reforçaram ainda mais o seu poder de barganha e as empresas fornecedoras tiveram de 

adaptar-se a essa situação com as novas técnicas do chamado "trade marketing". Os 

especialistas do assunto dizem que hoje o sucesso depende da combinação de três fatores: 

marketing junto ao consumidor, trade marketing e estratégias de vendas voltadas para a nova 

realidade do mercado. 

 

Os primeiros anos do século XXI assistiram também ao fenômeno da convergência de imagens 

que chegou relativamente tarde ao Brasil. Hoje, na percepção do consumidor, a imagem 

institucional da empresa e a imagem de seus produtos se tornaram uma só. Isso leva as 

empresas cada vez mais a cuidarem de sua imagem institucional, através de um 

comportamento ético, valorizando o consumidor, integrando-se na comunidade, defendendo o 

meio ambiente e promovendo a sustentabilidade. 

 

Outra grande inovação trazida por esta década foi a explosão do mundo digital, com os clubes 

sociais e outras formas de participação na internet. Mas nada se compara ao crescimento da 

internet como canal de vendas, com taxas de crescimento anual três vezes maiores do que as 

do varejo tradicional. 

 

Finalmente, esta década foi, também, a década da explosão dos serviços destinados às 

famílias, desde a saúde, educação, turismo e lazer, até os serviços profissionais de todos os 

tipos, sem falar dos serviços financeiros. No final da década o Brasil já havia se transformado 

em uma sociedade de serviços, representando mais de 2/3 do orçamento familiar. Isso tornou 

ainda mais evidente a importância de uma imagem institucional sólida, pois sendo intangíveis, 

os serviços são comprados na base da confiança. 

 

Agora, só nos resta esperar que a década seguinte nos traga menos surpresas desagradáveis, 

mas não deixe de criar o fermento social que está fazendo o bolo crescer, principalmente na 

mesa das famílias menos abastadas. 

 

Fonte: Propmark, São Paulo, 25 jul. 2011, p.2.  
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