
A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



18 junho  2012 •

5

em mídia off-line. Entretanto, 50% das 
agências apresentam estruturas de on 
e off integradas, o que pode indicar um 
mercado em transformação. “Mídia é mí-
dia, não importa se on ou off. Essa dis-
tinção só existe na cabeça de algumas 
pessoas”, afirma Daniel Chalfon, sócio 
e vice-presidente da área na Loducca. 
“Meu filho de 12 anos não enxerga es-
sa fronteira, ele pula da TV para o iPad, 
da revista para o notebook, sem a me-
nor cerimônia. Os profissionais de mí-
dia tem que refletir essa característica do 
consumidor, tem que estar capacitados 
para operar em qualquer plataforma”. 
Entretanto, Chalfon reconhece que on 
e off têm características operacionais e 
mensurações diferentes, o que justifica 
divisão quando o aspecto é mais tático.

Os profissionais indicaram ainda que 
os planos de mídia são discutidos direta-
mente com o marketing do cliente e, pa-
ra 47%, o trabalho é apresentado primei-
ro para o gerente de marketing. Apenas 
um terço declara não ter nenhum aces-
so ao presidente ou CEO do cliente. Vale 
ressaltar que grande parte dos respon-
dentes tem função de dirigente (de de-
partamento ou conta — 41%).

Independente de on ou off, todos de-
monstram autoestima elevada: reconhe-
cem sua área como geradora de negócios, 
estão satisfeitos, embora se sintam menos 
valorizados com relação a outras áreas da 
agência, como a criação. Além disso, per-
cebem transformações no mercado que 
estão exigindo um novo perfil de profis-
sional (leia texto à página 8), resultando 
em expectativa de crescimento na área. 
O maior fator que impede o desenvolvi-

O papel do profissional

Maior foco off-line

off-line

Ambas igualmente

Online

Maior foco online

Mídia que trabalha (%) Estrutura de mídia da agência (%)

63% têm foco em off-line, entretanto, já existe  
a necessidade de um profissional multifocado
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Online se percebe mais participante nas decisões de sua área 
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Satisfação com a profissão e otimismo 
com o futuro. Estas foram algumas 

das principais conclusões da pesquisa 
Profissionais de Mídia, feita com exclu-
sividade para Meio & Mensagem Espe-
cial pela empresa de pesquisa MC15, em 
maio de 2012, em conjunto com a e-bit 
(responsável pela coleta dos dados). Con-
tando com a participação de 115 profis-
sionais associados a grupos de mídias de 
sete estados brasileiros (leia texto à pág. 
8), o estudo mapeou temas como a re-
lação dos mídias com a tecnologia e as 
demais áreas da agência, o papel do pro-
fissional, como ele se vê, como encara o 
futuro da profissão. Uma das constata-
ções que chamou a atenção dos espe-
cialistas da MC15 foi o nível elevado de 
autoestima dos profissionais de mídia.

“As perspectivas de futuro na carreira, 
na visão deles, são muito positivas”, afirma 
Maria Eugênia Xandó Baptista, consulto-
ra da MC15. O diretor-geral de mídia da 
Talent, Paulo Stephan, concorda com es-
sa constatação: “Vejo o futuro como uma 
estrada linda pela frente. Na nossa área, há 
cada vez mais a se explorar, a se descobrir. 
Se olharmos para trás, as variáveis eram 
restritas. Hoje, temos online, off-line, mo-
bilidade, interatividade... Vejo a mídia ho-
je como uma carreira quase nova”, afirma.

Gleidys Salvanha, diretora-geral de 
mídia e atendimento da Publicis Brasil, 
faz parte desse coro. “Sou otimista por-
que tive a felicidade de acompanhar a 
crescente ascensão desse profissional”, 
diz ela, citando os grandes cargos ocupa-
dos por mídias nas agências, que acumu-
lam funções e falam de igual para igual 
com os demais profissionais. “Já vive-
mos o futuro, multidisciplinar e único 
ao mesmo tempo. Inquieto e indefini-
do, instigante e promissor. Se fosse co-
meçar minha carreira hoje, escolheria o 
mesmo caminho”, garante.

A grande satisfação do mídia com a ati-
vidade profissional chega a surpreender, 
comenta Paula Sória, também consultora 
da MC15. “Ele valoriza muito o que faz e 
coloca a área de mídia com bastante im-
portância no negócio da agência”. A pes-
quisa mostra que a autoestima é elevada e 
eles consideram que estão no centro dos 
negócios. “A percepção de si mesmos é 
positiva”, completa a consultora da MC15, 
empresa criada em março deste ano, que 
atua na área de informações, realizan-
do consultoria, treinamento e projetos 
de pesquisa de mercado customizados.

A vice-presidente de negócios da 
DM9DDB, Mônica de Carvalho, consi-
dera que a importância do profissional 
de mídia vai além do business da agên-
cia e entra nos negócios do anunciante. 
“A estratégia de mídia resulta em constru-
ção de marca e na obtenção de resulta-
dos. Então, a importância é mais ampla. 
Esse profissional, quando entende tudo o 
que diz respeito ao cliente, consegue en-
tregar soluções com resultados”, diz ela.

O profissional de mídia se conside-
ra comunicativo, flexível, realista e efi-
ciente. Entretanto, há uma diferencia-
ção entre os que atuam na mídia online 
e na off-line. O profissional de mídia off-
-line, mais sedimentado no mercado, se 
vê mais negociador, técnico e carismá-
tico. Já os online são profissionais mais 
jovens e se percebem mais estrategistas 
e multifacetados.

Mais da metade dos profissionais que 
participaram da pesquisa são focados 
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Profissional percebe claramente a existência 
das novas necessidades do mercado e as vê 

como fator de crescimento
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Hoje, a área de mídia exige um 
novo perfil de profissional

48 8

Enxergo boas perspectivas de 
crescimento na minha área

46 10

O profissional de mídia é muito 
valorizado na minha agência

18 37

On-line 
Top 2: 60%

Online 
Top 2: 67%

Online 
Top 2: 7%

mento satisfatório no cotidiano do traba-
lho, em geral, é um problema externo: a 
desorganização ou indecisão do cliente. 
Dentro da agência, o maior impedimento 
apontado é o acúmulo de funções.

Valorização
Apesar da percepção de que a área de 

mídia é a que gera mais negócios e a de 

maior exigência técnica, 37% acham que 
suas respectivas agências não os valori-
zam muito. Sob outro ponto de vista, os 
entrevistados apontam que a criação é 
a mais valorizada pela agência e pelos 
clientes e onde se investem mais recursos.

Ao olhar todo o mercado e não so-
mente a DM9DDB, Mônica garante que, 
de forma geral, os profissionais de 
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6 especial profissional de mídia

Relação com as outras áreas da agência
43% já trabalharam em outras áreas da agência e mais  

da metade migrou da área de atendimento 

57

Mudou de área (%)

43 Sim
Não

Online 56% 
trocou de área

Off-line 35% 
trocou de área

Áreas em que trabalhou (%)

Atendimento

Planejamento

Produção

Pesquisa

Financeiro

Criação

53

27

20

18

16

13

67% não têm interesse em mudar de área; planejamento  
é a grande preferida dos que querem mudança

Têm interesse em outras áreas (%) Áreas de interesse (%)

67
Não

33 Sim

Online 44% têm 
interesse outras áreas

Off-line 27% tê m 
interesse outras áreas 

Planejamento

Atendimento

Pesquisa

Criação

Produção

Redação

RTV

77

31

23

11

9

9

9

Uso pessoal: média de 4,8 mídias
Usa diariamente (%) Gosta (%) Confia (%)

Redes sociais 89 75  10

Sites de busca como Google/Yahoo/Bing 83 60 24

Portais como Terra/UOL/Globo/iG/MSN 82 68 68

Rádio 58 39 38

Jornal na TV 57 33 48

Revista impressa 36 25 26

Jornal online 30 19 30

Blogs 27 22  4

Jornal impresso 22 6 33

Rádio online 12 8 6

Revista online 8 8 11

Jornal na TV do celular/carro 4 3 5

Fóruns online 4 4 3

Como usam as redes sociais/sites/portais  —
pessoal/profissionalmente

Uso profissional: 3,7 mídias diariamente
Usa diariamente (%) Gosta (%) Confia (%)

Sites de busca como Google/Yahoo/Bing 78 70 43

Portais como Terra/UOL/Globo/iG/MSN 74 65 66

Redes sociais 55 47 15

Jornal online 55 33 41

Revista impressa 43 25 33

Jornal impresso 41 27 40

Rádio 31 17 27

Jornal na TV 24 20 32

Revista online 19 12 19

Blogs 17 13 4

Rádio online 12 9 9

Fóruns online 7 5 4

Jornal na TV do celular/carro 4 3 2

86%

49%

40%

34%

23%

22%

21%

12%

11%

8%

7%

6%

5%

3%

2%

1%

1%

Facebook

Messenger/MSN

Youtube

Hotmail

Gmail

Twitter

Instagram

Linked in

Blogs

iTunes

Skype

Google +

Tumbr

Slideshare

Orkut

MySpace

Flicker

10%

8%

5%

11%

5%

28%

6%

17%

12%

12%

12%

26%

7%

14%

48%

26%

24%

48% não gostam do Orkut; Twitter mais rejeitado do que preferido

Gosta muito Não gosta

mídia são valorizados e bem remune-
rados. Além disso, “a criatividade tem 
de estar em todas as áreas, como pro-
dução, atendimento, planejamento, mí-
dia, e não só na criação. Uma agência 
precisa de talentos em todas as áreas, 
com multiplicidade de competências”, 
diz ela. Como exemplo de valorização, 
a VP cita as fichas de prêmios, cada vez 
com mais detalhes exaltando os diversos 
talentos envolvidos numa campanha.

Alice Orlando, diretora geral de mídia  

da AgeIsobar, acha que a criação pode ter 
sido mais valorizada que a mídia, mas no 
passado. “Hoje estamos enfrentando um 
mundo com muitas plataformas e formas 
de contato. Temos diversas opções de in-
vestimento, diversos estudos, ferramen-
tas de medição”, lembra. Para ela, o mí-
dia é o que tem à frente um mundo para 
descobrir: “É o profissional que talvez te-
nha mais oportunidades de crescimento. 
Então, não acredito nessa diferenciação; 
o que existe são perfis de profissionais e 

necessidades de clientes. Conheço mui-
tos anunciantes nos quais a mídia exer-
ce papel fundamental na sua estratégia”.

Gleidys também acha que isso já mu-
dou bastante. Hoje, ambas áreas são im-
portantes. “Não adianta nada uma ideia 
maravilhosa num ponto de contato erra-
do, mal estudado. E a recíproca é verda-
deira: o melhor ponto de contato não da-
rá a notoriedade a uma campanha se ela, 
criativamente, não responder. Fazemos 
parte do mesmo processo, praticamente 
uma ‘autofagia’, essencial para o funciona-
mento da célula. No nosso caso, da célula 
eficiência”, afirma a diretora da Publicis.

Pela pesquisa, fica claro que os pro-
fissionais de mídia têm relação mais es-
treita com as áreas de planejamento e 
atendimento, enquanto a criação se si-
tua como um universo paralelo. “Vários 
deles vieram dessas áreas, das quais têm 
maiores conhecimentos, e existe de fato 
uma troca entre eles”, afirma Paula. Essa 
aproximação com planejamento e aten-
dimento, na opinião de Alice, é uma con-
sequência da preocupação que a área 
de mídia tem com o negócio do cliente.

Mônica vê a questão de outra forma: “É 
o todo que entrega a solução, e a área de 
mídia faz parte do plano de comunicação”. 
No final de fevereiro, a DM9DDB mudou a 
organização da agência e dividiu a estrutu-
ra em dois grandes núcleos: o de produto 
e o de business. Em linhas gerais, a agên-
cia integrou criação com planejamento e 
mídia com atendimento. “Não tem sepa-
ração, tem skills. Os núcleos estão juntos 
o tempo inteiro”, reforça a executiva, que 
está à frente do núcleo de business.

Mais da metade dos entrevistados da 
pesquisa só trabalhou na área de mídia e 

não tem interesse em mudar de setor den-
tro da agência. Já os profissionais de mídia 
online se mostram mais flexíveis e aber-
tos a mudanças. Ao se considerar uma 
migração de área, planejamento e aten-
dimento são as preferidas, talvez porque 
são percebidas como áreas mais abran-
gentes, desafiadoras e conhecedoras das 
necessidades dos clientes.

Conectados
Os profissionais de mídia são hea-

vy users de tecnologia, tanto na vida 
 pessoal quanto no trabalho. “São su-
perconectados na vida pessoal e gos-
tam das redes sociais. Na vida profissio-
nal, cai um pouco o uso e não há mui-
ta confiança nas redes sociais”, destaca 
Paula. Pela pesquisa, 94% acessam o 
Facebook de forma pessoal. Os portais 
se destacam em preferência e credibi-
lidade, tanto no uso pessoal quanto no 
profissional. Já o smartphone é um dis-
positivo mais presente para uso pesso-
al (68%), enquanto apenas 38% o utili-
zam para uso profissional.

Quanto às mídias utilizadas, as digi-
tais são preferidas em relação a rádio, 
jornal e revista; entretanto, quanto à 
credibilidade, as digitais são questio-
náveis, enquanto as outras estão se-
dimentadas e lineares: os pesquisa-
dos usam, gostam e confiam. Dentre as 
mídias digitais, apenas os portais são 
altamente preferidos e confiáveis. Os 
sites de busca e principalmente as re-
des sociais agradam muito, entretanto 
apresentam menor índice de confian-
ça. Ou seja, os profissionais só levam 
para o ambiente de trabalho os hábi-
tos  pessoais nos quais confiam.
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Profissional de mídia, São Paulo, p. 4-6, 18 jun. 2012.




