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8 especial profissional de mídia

A entrada em ação da mídia digital está 
transformando o mercado. A estraté-

gia vem ganhando espaço na agenda das 
agências, conforme constatação da pesqui-
sa Profissionais de Mídia, a qual comprova 
que o setor acredita na eficácia das ações 
desenvolvidas para mídia digital. O estudo 
deixa claro que, na visão dos profissionais, a 
mídia tradicional não será substituída pela 
digital, mas chega para agregar. A conver-
gência já está ocorrendo; os profissionais 
acreditam na importância de se integrar 
exposição da marca na mídia tradicional 
com relacionamento da marca na digital.

“A mídia não será só digital no futuro, 
e os profissionais encaram esse futuro de 
forma totalmente positiva”, analisa Pau-
la Sória, consultora da MC15. A também 
consultora Maria Eugênia Xandó Baptista 
destaca que mais da metade dos entrevis-
tados percebe que haverá mudança com 
o processo de convergência, que está em 
curso. “Não é um mundo novo que vai 
surgir. A mídia off-line continua e a onli-
ne agrega”, explica.

Paulo Stephan, diretor-geral de mídia 
da Talent, considera que é impossível, 
hoje, não combinar o online com o off-
-line. “A possibilidade de contato com a 
marca em ambos, de forma combinada, 
é cada vez mais rica e mais importante.” 
Como o consumidor está no telefone, no 
tablet, assiste àTV, ouve rádio e MP3, lê 

Geração Y é maioria na mídia online
A pesquisa Profissionais de Mídia 

aconteceu entre os dias 5 e 16 de 
maio de 2012, com amostra de 115 
profissionais que trabalham em 
agências de publicidade nos Estados 
de São Paulo (a maioria, 72%), 
Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, 
Pernambuco, Rio de Janeiro e Rio 
Grande do Sul. Do total, 54% são do 
sexo feminino e 48%  têm de 20 a 29 
anos de idade, ou seja, pertencem à 
geração Y. Entretanto, essa mesma 
faixa etária representa 65% dos que 
atuam em mídia online.

Pelo levantamento, 41% lideram 

algum departamento ou conta. 
Foram reunidos, no estudo, 

profissionais com bom tempo de 
experiência na área: em média 9,9 
anos (off-line) e 7,1 anos (online). Em 
termos de formação acadêmica, 59% 
fizeram ou fazem, neste momento, 
curso superior de propaganda e 
marketing, sendo que 89% informam 
ter realizado algum curso no setor  
de mídia nos últimos dois anos.  A 
responsável pelos dados foi a MC15, 
em conjunto com a e-bit, e a pesquisa 
contou com o apoio do Grupo de Mídia 
São Paulo.

A inevitável 
convergência de mídias
Momento exige novo perfil do profissional
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Pergunta: Quanto o mundo digital, ou seja, redes sociais/portais/sites/tecnologia auxiliam ou influenciam nas tomadas 
de decisão ao desenvolver um planejamento? O que, realmente, o influencia ao desenvolver um planejamento? 

A convergência é vista como um desafio
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revista e jornal, navega na internet etc., a 
combinação é necessária e fundamental, 
com a mistura de todas as possibilidades. 

Essa percepção é um passo importan-
te, mas há um caminho a ser percorri-
do. Os profissionais, especialmente os 
de off-line, não se sentem confortáveis 
com a mensuração do online. Pela pes-
quisa, 30% consideram que o mundo di-
gital exerce pouca ou nenhuma influên-
cia nas tomadas de decisões ao desen-
volver um planejamento. 

O maior desafio é a comprovação da 
eficiência dos planos convergentes. Mas 
Stephan não se mostra preocupado com a 
mensuração. “Isso é menos importante do 
que fazer toda uma ação orquestrada, cujos 
resultados são muito bons. Mesmo que os 
números nem sejam tão expressivos, o que 
importa é acertar na mosca. A combinação 
é mais rica do que os dados frios”, analisa. 

Experiência e intuição
Com a convergência das mídias, profis-

sionais de online se sentem bem prepara-
dos para as mudanças, mas ambos (de on e 
de off) notam que a área exige novo perfil. 
“Não é uma ruptura, não é uma nova era. 
Ou seja, não é um profissional novo, mas 
um com perfil diferente, que esteja ade-
quado à realidade atual e futura. O gran-
de desafio é um profissional que mante-
nha as características de off-line, como o 
expertise técnico, capacidade de negocia-
ção, mas que agregue o lado intuitivo ca-
racterístico dos mais jovens”, ressalta Pau-
la. Para os jovens, o desafio será ter acesso 
às qualidades já sedimentadas dos profis-
sionais mais focados no off-line. 

O tema é tratado por Stephan com em-
polgação: “Estou vivendo isso. Tenho um 
time de garotada e a irreverência da ida-
de é muito legal. Muitos deverão ser gran-
des expoentes no futuro. Estou passando 
o que consigo, resultando numa combi-
nação da minha experiência com a ino-
vação deles. É ótimo ver e acompanhar 
essa integração”. Para o diretor da Talent, 
o que está acontecendo é uma aventura e 
um aprendizado ao mesmo tempo. “Com 
eles, fico um pouco moleque, enquanto 
eles se tornam mais velhos comigo”, conta.

Os próprios respondentes da pesqui-
sa não se vêem preparados para a futu-
ra demanda profissional. “Ninguém está 
preparado, mas todos estão no processo 
de mudança”, afirma Paula. O futuro vem 
sendo desenhado, e como será essa traje-
tória vai depender de vários fatores, além 
da preparação dos profissionais de mídia. 

Com o objetivo de impulsionar as trans-
formações, o ambiente dos anunciantes, 
por exemplo, é importante — para se ter 
uma ideia, 60% dos entrevistados perce-
bem que os clientes não estão seguros para 
aderir à mídia em redes sociais. E são es-
peradas alterações nas métricas. “Está tu-
do entrelaçado. São peças de um quebra-
-cabeça que precisa ser montado, o que, 
então, vai definir o futuro”, conclui Paula.

Fernanda Petinati, supervisora de pesquisa 
de mídia da DPZ (foto), foi uma das 
premiadas pela participação na pesquisa 
Profissionais de Mídia. Ela ganhou uma 
assinatura do jornal Meio & Mensagem. A 
outra foi Nathalie Santos, diretora de mídia 
regional da BorghiErh/Lowe, que leva um 
exemplar do Anuário de Mídia 2012
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Fonte: Meio & Mensagem Especial: Profissional de mídia, São Paulo, p. 8, 18 jun. 2012.




