
A publicidade nos novos 
tempos da mídia 

P residente do Fórum Permanente 

da Indústria da Comunicação (For-

com), o publicitário Dalton Pastore 

fala sobre a publicidade em tempos 

de novas tecnologias. As mudan-

ças nas mídias, o relacionamento com a indús-

tria gráfica e as propostas para o 5 Congres-

so Brasileiro da Indústria da Comunicação são 

alguns dos assuntos abordados na entrevista 

concedida à Revista Abigraf. Pastore adianta 

que, além de um estudo para analisar as ten-

dências para a indústria da comunicação nos 

próximos cinco anos, um dos temas principais 

do evento será a discussão sobre o controle 

de conteúdo e a liberdade de expressão, ques-

tões que preocupam todas as 37 entidades que 

integram o Forcom. 

Revista Abigraf - A que o senhor atribui o 

desempenho positivo das agências brasileiras na 

última edição do festival Cannes Lions, sobretudo 

nas categorias que envolvem a impressão gráfica, 

como Press e Outdoor? 

Dalton Pastore - Ao longo dos últimos anos, a 

publicidade brasileira tem dado mais atenção ao 

material gráfico. Eu diria que esta preocupação 
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sempre existiu, mas há algum tempo temos ge-
rações de diretores de arte com grande com-
petência estética e bom gosto visual fazendo 
materiais impressos muito bonitos. 

O bom desempenho na categoria Outdoor nos 

lembra que existe uma parcela da indústria de 

comunicação que deseja a volta deste tipo de 

propaganda na cidade de São Paulo. Qual é a sua 

opinião sobre isso? 

Eu sou a favor de todas formas de comunicação 
e o outdoor é uma delas, mas não podemos es-
quecer que a população da cidade de São Pau-
lo apoiou ampla, clara e fortemente o proje-
to Cidade Limpa. Tanto é assim que até hoje o 
maior reconhecimento do trabalho do [prefei-
to] Gilberto Kassab continua sendo este pro-
jeto, que foi implantado nos primeiros dias 
de seu governo. 

O senhor acredita no retorno dos outdoors? 
Acho muito pouco provável. Mas é importante 
dizer que alguns de nós, defensores da publi-
cidade exterior, reconhecemos que houve um 
abuso no uso de outdoor em São Paulo. Eu te-
nho certeza que deveremos voltar a ter algum 
tipo de mídia exterior, não a confusão de antes, 
mas um modelo ideal. Não dá para ficar sem o 
outdoor. O prefeito sabe disso, e ele mesmo já 
me falou que tem essa consciência. 

Um estudo divulgado pelo Interactive Advertising 

Bureau em julho mostrou que a internet deve 

responder por 10% do faturamento publicitário 

brasileiro em 2011. De que maneira isso pode 

afetar o negócio das agências? 

Primeiro temos que entender que a internet não 
existia até alguns anos atrás. E natural que ga-
nhe participação de mercado, porque sua base 
era zero. Eu não consigo pensar em adjetivos 
mais fortes que "fabuloso", "revolucionário" ou 
"fenomenal" para descrever a internet como 
meio de comunicação. Mas como canal publi-
citário não chega a ser "primário", é ainda "pri-
mitivo", no Brasil e no resto do mundo. Estamos 
ainda na era do banner, o que comparo com o sli-

de que existia na TV e que foi, mais tarde, substi-
tuído pela garota-propaganda. Não estou subes-

timando a internet, que, em minha opinião, é 
até mais revolucionária que a TV, mas seu papel 
como mídia publicitária ainda é primitivo. 

De que maneira a indústria da comunicação vem 

lidando com a multiplicação de plataformas — 

impressos, web, tablets, celulares? 

A agência de publicidade, no meu modo de ver, 
deve se preocupar em ter um olhar diferen-
te sobre os consumidores. Precisa ter um olho 
e meio no fu turo , mas 
os dois pés no presente. 
Os entusiastas das novas 
mídias falam muito sobre 
aquilo que o consumidor 
poderá fazer com a tecno-
logia. Mas a publicidade 
não tem que se preocupar 
com o poderá, e sim com o 
que o consumidor vai que-

rer fazer. Onde o consumi-
dor está vendo as marcas 
hoje? É na mídia de mas-
sa. Se você pegar a parti-
cipação de TV aberta ou a cabo, verá que am-
bas tiveram crescimento nos últimos dez anos. 
As revistas perderam um pouco, o jornal per-
deu um pouco, a mídia exterior perdeu, o rá-
dio se manteve. O cenário é este. Acredito que 
as mudanças de hábito não ocorrem na mesma 
velocidade que as de tecnologia. 

Quais os prováveis caminhos para anúncio 

impresso nessa reconfiguração da mídia? 

Eu sempre digo que é complicado falar sobre o 
futuro porque ele ainda não chegou e a gente 
acaba errando. Mas se você olhar o que aconte-
ceu com a mídia jornal, perceberá que a perda 
de espaço é flagrante. O jornal tem uma dificul-
dade específica, porque não pode mais compe-
tir com a instantaneidade da internet. O jornal 
vai desaparecer? Difícil dizer. O Roberto Civi-
ta [presidente do Conselho de Administração e 
diretor Editorial do Grupo Abril] costuma di-
zer que, a partir do momento que a plataforma 
eletrônica tiver a mobilidade, a flexibilidade, a 
opacidade e a capacidade de ser descartado que 
tem o papel, será o fim do impresso. 
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Existe, ainda, uma tendência cada vez maior de 

segmentação dos meios. Como o senhor enxerga 

este cenário? 

Os meios segmentados têm grande relevân-
cia para o leitor. Veja, por exemplo, os da área 
de publicidade, como o Meio & Mensagem ou o 
Caderno Propaganda e Marketing. Você pode ler 
as notícias online durante a semana, mas aqui-
lo que movimenta, que dá retorno e visibilida-
de, é o que está publicado no papel. Eu acredito 

que os meios segmentados 
não vão deixar de ter sua 
edição em papel. 

Além dos segmentados, 

multiplicam-se os jornais 

chamados "populares", que 

vêm desbancando lideranças 

de grandes títulos. Como fica a 

publicidade nesses meios? 

Isso não é novidade. Já tive-
mos antes no Brasil diversos 
jornais populares. Os tabloi-
des ingleses vendem milhões 
de exemplares de conteúdo 
discutível. A mídia é como 
uma balança. Se uma em-

presa quer aumentar o número de leitores (te-
lespectadores ou ouvintes), diminui o nível de 
qualidade editorial, mas acaba perdendo anun-
ciantes, que não querem colocar a sua marca em 
um conteúdo mais sensacionalista. Ao mesmo 
tempo, se você cria um ambiente editorial fino, 
inteligente, bonito, no qual os anunciantes te-
nham interesse, o número de consumidores di-
minui. Temos que trabalhar na "balança", equi-
librar. Todos os negócios têm sua ciência, e a 
ciência da mídia é essa. 

Como é o relacionamento entre as agências e a 

indústria gráfica nos dias de hoje? 

Pelo bem ou pelo mal, esse relacionamento en-
tre gráfica e agência praticamente não exis-
te mais. Graças à tecnologia, o produtor gráfi-
co não é mais o único que detém a informação. 
A indústria gráfica melhorou muito e precisa 
menos, ou nada, de alguém que lhe diga o que 
fazer — e nada mais justo que isso. 

Então qual é o espaço reservado à agência nesse 

relacionamento? 

Os clientes das agências, muitos deles, já estão 
comprando serviços gráficos diretamente, sem 
passar pelas agências. A agência é detentora de 
uma competência que as empresas nunca pre-
cisaram tanto quanto hoje, que é a inteligên-
cia. Não é o hardware, é o software. A tecno-
logia está disponível e fez com que marcas e 
produtos ficassem muito similares; nenhum é 
tecnicamente tão superior ao outro. A demo-
cratização do capital também contribuiu para 
que as empresas pudessem investir em tecno-
logia, os produtos nunca foram tão iguais en-
tre si como são hoje. Por isso mesmo jamais o 
marketing, a marca, a imagem e a percepção fo-
ram tão importantes como hoje. As agências es-
tão muito ocupadas se preocupando em como 
manter os seus clientes, que acabam deixan-
do de proteger as suas receitas, não valorizan-
do devidamente o serviço imprescindível que 
prestam aos anunciantes. 

A 5 edição do Congresso Brasileiro da Indústria 

da Comunicação está marcada para maio de 2012. 

É possível adiantar o que teremos no programa? 

O congresso será presidido por Luiz Lara e con-
tará com o apoio e coordenação de conteúdo do 
Fórum Permanente da Indústria da Comunica-
ção, que agrega 37 entidades, entre elas a Abi-
graf. Essas entidades têm se reunido para dis-
cutir a temática, sugerindo diversos assuntos. 
Minha ideia é consolidar estas pautas até o fi-
nal do próximo mês [outubro]. Serão 15 temas 
e 15 comissões, dos quais já temos um defini-
do, que é o futuro da comunicação, cuja base 
é a informação disponibilizada por sete das 
mais importantes instituições de ensino supe-
rior em comunicação do mundo. Queremos sa-
ber o que estas universidades estão ensinando 
hoje para seus alunos e identificar como será 
a indústria da comunicação daqui cinco anos. 
Também vamos buscar outros temas que se-
jam do interesse do maior número de entida-
des e posso adiantar que um deles é a liberda-
de de expressão e o controle de conteúdo. Este 
será, com certeza, um dos temas do congresso, 
senão o principal deles. 
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Text Box
Fonte: Revista Abigraf, São Paulo, ano 36, n. 255, p. 16-18, set./ out. 2011.




