
26 profi ssional de mídiaespecial

17 JUN 2013

São Paulo comemora 45 anos de atuação

Viagens, cursos ou eventos, o foco é pre-
parar os mídias para as demandas do 

mercado. O presidente do GM São Paulo, 
Luiz Fernando Vieira, lembra que a ati-
vidade se torna cada vez mais comple-
xa e os pro� ssionais vêm ocupando po-
sições de destaque nas agências. “Essa é 
uma área dinâmica, que precisa de gente 
cada vez mais bem preparada do ponto 
de vista técnico, mas também do ponto 
de vista da gestão administrativa. Nossos 
cursos estão alinhados com essas neces-
sidades”, observa o publicitário, que é vi-
ce-presidente de mídia da Africa.

Com quase 1,4 mil associados, o 
GMSP oferece, além dos cursos bási-
cos para iniciantes, módulos avançados 
sobre técnicas de negociação, coaching 
para líderes, técnicas de apresentação, 
ROI (retorno sobre investimento), mí-
dia avançada e performance. “Temos 
uma parceria com o Insper (antigo Ib-
mec) para oferecer esses cursos”, res-
salta o presidente. Segundo Vieira, 800 
alunos já passaram pelos cursos da en-
tidade desde 2011.

O Grupo de Mídia paulista também 
é referência e precursor na certi� cação 
pro� ssional. Ao todo, 536 pessoas já fo-
ram certi� cadas na prova aplicada pelo 
GMSP, que inspira iniciativas semelhantes 

nos Estados do Rio Grande do Sul, Minas 
Gerais, Paraná e Rio de Janeiro.

Outra atividade de destaque do GMSP 
é o anuário Mídia Dados, que será lança-
do em versão impressa, tablet e iPhone 
no dia 25 de junho, durante a festa dos 
45 anos do grupo. A edição impressa te-
rá cinco mil exemplares, com distribuição 
gratuita para associados, agências, facul-
dades e veículos de comunicação. Um pe-

REGIONAL

Alinhados com o mercado
Certi� cação pro� ssional, cursos e intercâmbio movimentam a agenda dos grupos de mídia 

Por ANA CRISTINA DA CONCEIÇÃO

Com 79 sócios, o Grupo de Mídia do 
Rio Grande do Sul desenvolve du-

rante o ano várias atividades de atuali-
zação, relacionamento e integração, co-
mo cursos e o encontro bimestral Papo 
de Mídia. No dia 25 de junho acontece 
a 14a edição do Top of Mídia, evento que 
comemora o Dia do Mídia e premia os 
melhores pro� ssionais do ano. 

“Pela primeira vez, vamos levar o 
evento para uma casa de festas (a Casa 
Vetro, em Porto Alegre) e não uma casa 
noturna”, destaca a presidente da enti-
dade, Daniela Schenato, gestora de co-
nexões da Escala. Ela explica que o Top 
of Mídia surgiu como uma forma de va-
lorizar o trabalho dos pro� ssionais de 
mídia, uma vez que os concursos e pre-

miações da área da publicidade são 
mais voltados para a área de criação. 

Os cursos técnicos e de especializa-
ção oferecidos pelo GM gaúcho bus-
cam enfocar necessidades pro� ssio-
nais e pessoais, incluindo módulos 
básicos para os iniciantes. “Eles aju-
dam no dia a dia, como o de Excel avan-
çado e os cursos Chora PPT-Perestroika 
(power point, para apresentações pro� s-
sionais, em parceria com a escola Peres-
troika). A participação dos sócios é gra-
tuita, com média de 25 alunos em cada 
módulo”, conta Daniela.

A presidente do GMRS aponta mudan-
ças signi� cativas no mercado publicitá-
rio do Rio Grande do Sul no último se-
mestre, com o fechamento de algumas 

agências e, consequentemente, a migra-
ção de clientes para São Paulo.  “Porém 
a atuação do Estado no mercado publi-
citário brasileiro é sempre uma referên-
cia, pela quali� cação dos pro� ssionais e 
ótima qualidade dos trabalhos”, a� rma.

queno reparte será enviado às principais 
livrarias do País. Além de informações 
atualizadas sobre o mercado, o anuário 
traz entrevistas com vice-presidentes e 
diretores de mídia das grandes agências 
brasileiras falando sobre suas expectati-
vas de negócios com a Copa do Mundo 
e a Olimpíada.

A novidade desta edição é que a ver-
são para tablet permite exportar tabelas e 

editar os dados do anuário para apresen-
tações personalizadas. “Até o ano passa-
do, era possível exportar alguns grá� cos. 
Este ano, a pessoa poderá exportar uma 
tabela com dados de 20 anos e usar só os 
últimos três anos, por exemplo”, explica 
Vieira. O anuário é produzido pela divi-
são técnica da entidade, área responsável 
por analisar e intermediar questões que 
fazem parte do dia a dia do pro� ssional 
de mídia, como pesquisa de mercado e 
critérios de aferição de audiência, entre 
outros temas.

O GMSP promove ainda eventos tra-
dicionais para integração dos iniciantes. 
O destaque este ano é a décima edição 
do Mídia’s Cup, campeonato de futebol 
que reúne 16 agências e mais de 300 pro-
� ssionais nos � nais de semana. Os times 
são mistos e o gol das mulheres vale por 
dois gols masculinos. O campeonato co-
meça em julho e se estende até novem-
bro. O jogo de abertura será uma partida 
entre os masters do GMSP.

Gaúchos premiam os melhores do ano

dam no dia a dia, como o de Excel avan-
çado e os cursos Chora PPT-Perestroika 
power point, para apresentações pro� s-

Campeonato de futebol Midia’s Cup chega à décima edição em 2013

Daniela Schenato: mercado local sofreu 
mudanças com o fechamento de agências
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Desenvolvimento pro� ssional, cursos 
de capacitação e eventos de integra-

ção estão no foco dos grupos de mídia 
espalhados pelo Brasil. O objetivo é atua-
lizar o ferramental do mídia, estrategista 
do investimento publicitário responsável 
por combinar as melhores opções para 
divulgar e fortalecer a marca do anun-

ciante. Além dos cursos, os GMs tam-
bém estão investindo em viagens de in-
tercâmbio para colocar os mídias brasi-
leiros em contato com a experiência de 
seus colegas em outros países.

No início de julho, o Grupo de Mídia 
São Paulo (GMSP) prevê embarcar 85 
pro� ssionais rumo a Londres para visi-

tar as principais empresas de comunica-
ção sediadas na cidade, como BBC, Fi-
nancial Times, � e Economist e Condé 
Nast. Enquanto isso, o do Rio de Janeiro 
realiza sua primeira viagem internacio-
nal, rumo ao Festival de Cannes, e o de 
Brasília planeja para novembro o inter-
câmbio com pro� ssionais de mídia pú-

blica em Washington e Boston. Cannes 
também está na mira do Grupo de Mí-
dia de Minas Gerais, que envia um re-
presentante para acompanhar o Festi-
val (de 16 a 22 de junho).

Veja a seguir as atividades de algumas 
das principais entidades do gênero em 
atuação no País. 
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O Grupo de Mídia Rio de Janeiro (GMRJ) 
busca realizar um mix de atividades 

que promovam relacionamento, desen-
volvimento pro� ssional e atualização, des-
creve a presidente, Fátima Rendeiro, di-
retora-geral de mídia e conexões da NBS. 
A entidade ampliou a frequência de ati-
vidades que já vinha realizando, como os 
cursos de capacitação e o Mix de Mídia 
— no qual são apresentados temas rele-
vantes para todos os pro� ssionais, inde-
pendentemente de exercerem a ativida-
de de mídia.

A presidente destaca o GMRJ In Can-
nes como a ação mais ousada que o grupo 
está promovendo em 40 anos para o de-
senvolvimento pro� ssional da categoria. 
O projeto está levando dez pro� ssionais 
de mídia (de agências e anunciantes) do 
Rio de Janeiro para participar do evento. 
“É como participar de um dos melhores 
cursos de atualização existentes”, obser-
va Fátima.

O GM fluminense oferece cursos do 
nível inicial ao avançado, passando por 
conceitos básicos, pesquisa, mídia digi-
tal e outros quesitos técnicos. “Aprovei-
tamos os cursos para levar ao mercado 
as tendências do que está sendo coloca-
do em prática no dia a dia de um mídia”, 
conta a presidente. São realizados de cin-
co a seis cursos por ano, com média de 
30 alunos por edição.

A prioridade do Grupo de Mídia de 
Brasília é investir mais na forma-

ção profissional. “No nosso mercado, o 
altíssimo investimento de bancos pú-
blicos e da Secretaria de Comunica-
ção do governo federal exige profis-
sionais de alta qualidade e com nível 
técnico de planejamento e execução 
forte”, avalia o presidente David Cha-
lub Martins. “Não é fácil botar campa-
nhas no ar. Os critérios do governo são 
claros, mas muito exigentes. E mídia é 
um exercício que depende de conhe-
cimento técnico”, acrescenta Martins, 
que também é diretor nacional de mí-
dia da Giacometti.

O grupo está construindo um mode-
lo de certificação profissional adequado 
à realidade do mercado local. Esse mo-
delo, segundo o presidente, terá o apoio 
de um renomado instituto de pesquisa 
— ele não vai aplicar o teste, mas dará 
suporte técnico à certificação. A prova 
englobará conteúdos oferecidos a partir 
deste ano nos cursos da entidade, mas 
o profissional não precisa ter participa-
do para se inscrever. O Grupo de Mídia 
indicará a bibliografia para o exame.

O grupo procura mais parceiros téc-
nicos para os cursos que serão ofere-
cidos a partir de julho. Estão previstos 
cinco deles: planejamento de mídia de 
massa (voltado para meios como rádio 
e TV), dois módulos de planejamento 
de mídia digital e mídias sociais (prin-
cipal demanda do mercado) e técnico 
de metodologia de pesquisa (focado nas 
ferramentas que apoiam o trabalho do 

Rio de Janeiro prioriza educação e networking

Recentemente o grupo realizou pes-
quisa sobre as necessidades do mercado 
para oferecer cursos adequados à forma-
ção de um pro� ssional. Foco na gestão, na 
estratégia, na inovação e na criatividade 
são assuntos prioritários da agenda dos 
novos cursos que a entidade pretende 
lançar, em parceria com a Escola Supe-
rior de Propaganda e Marketing (ESPM).

O GMRJ promove ainda o Con-
curso Universitário, já na 16ª edi-
ção. “É uma das formas mais de-
mocráticas de ingressar no merca-
do de mídia e motivo de orgulho pa-
ra o grupo”, a� rma Fátima, lembran-
do que pro� ssionais que hoje ocupam 
posições de destaque começaram pe-
lo concurso. Uma novidade é o Social 

Brasília quer certifi cação profi ssional própria

do Mídia, evento descontraído no qual 
os colegas podem se encontrar. O grupo 
realiza também a Festa do Dia do Mídia.

No ano passado, foram criadas duas 
novas diretorias: a de integração, lidera-
da por Erica Campbell, e a de comuni-
cação, com David Coelho. O grupo con-
ta com as diretorias comercial (Marilena 
Geada), de formação pro� ssional (Amália 
Machado), de projetos especiais (Rena-
to Annibal) e � nanceira (José Carlos Al-
ves). Cada uma está desenvolvendo no-
vos projetos para integrar o mercado e os 
pro� ssionais de mídia do Rio de Janeiro.

Ao fazer um balanço do mercado publi-
citário carioca, Fátima Rendeiro avalia que 
o momento é particularmente interessan-
te para os mídias locais, com mais desa� os 
e muito mais oportunidades. “O Rio de Ja-
neiro está vivendo uma transformação de 
fato, e toda essa movimentação terá re� exo 
no mercado publicitário carioca, com cer-
teza, em curto espaço de tempo”, acredita.

mídia). Com duração de quatro a oito 
horas, os cursos terão sua metodologia 
desenvolvida pelo GM com o apoio do 
instituto de pesquisa.

A entidade mantém como atividades 
principais a Roda de Debates, o Bote-
co de Mídia e o Anuário de Mídia Pú-
blica, cuja terceira edição será lançada 
em agosto. A publicação terá nova con-
cepção gráfica, com menor número de 
anunciantes, “mas com um espaço mais 
interessante para os parceiros”, garan-
te Martins. O conteúdo inclui estraté-
gias publicitárias para a mídia pública 
e uma parte sobre mídia internacional.

O trabalho será produzido pela mes-
ma empresa que faz o anuário do Gru-

po de Mídia São Paulo, o Mí-
dia Dados. “O conteúdo é re-
sultado de um trabalho cola-
borativo, com subsídios cole-
tados em três encontros com 
profissionais de mídia que 
acontecem em junho”, ex-
plica o presidente. A edição é lançada 
em uma grande festa que reúne anun-
ciantes, veículos e agências de Brasília. 

Outra novidade é a organização de 
uma viagem internacional de intercâm-
bio com profissionais de mídia públi-
ca para Washington e Boston, nos EUA, 
em novembro.  Até o fechamento desta 
edição, o projeto estava na fase de le-
vantamento de recursos e busca de pa-

trocinadores. Segundo David Martins, 
a programação ainda será anunciada e 
deve incluir uma visita ao laboratório 
de mídia do Instituto de Tecnologia de 
Massachusetts (MIT).

“O mercado para o profissional de 
mídia está crescendo muito. Eles estão 
cada vez mais familiarizados com fer-
ramentas e a parte técnica. As agências 
têm assinado ferramentas para uso local 
e entendem a necessidade de ter mais 
informação de mercado para fazer me-
lhores escolhas”, avalia Martins.

A cada dois meses o grupo promove 
a Roda de Debates, da qual participam 
agências, anunciantes, veículos e estu-
dantes. Entre os eventos de integração 
e relacionamento, está programado um 
jogo de boliche no dia 21 de junho, ini-
ciativa que é um desdobramento de ou-
tro evento, o Boteco de Mídia. “Este ano 
também criamos um aplicativo para re-
cadastramento no Facebook, com des-
conto para o mídia em eventos”, apon-
ta o presidente.

Média de alunos dos cursos do Grupo de Mídia do Rio de Janeiro é de 30 por edição

David Martins, presidente do GM de Brasília: grupo busca parceiros técnicos para seus cursos 
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O Grupo de Mídia de Minas Gerais in-
veste na certi� cação pro� ssional com 

a oferta de curso preparatório gratuito 
para os inscritos na prova aplicada uma 
vez por ano, que segue o modelo daquela 
do Grupo de Mídia São Paulo. Dos pro-
� ssionais que se inscreveram no exame, 
73,4% conseguiram certi� cação (um to-
tal de 47 pessoas), segundo a presidente 
da entidade, Daniella Araújo, gerente de 
mídia da RC Comunicação.

O grupo promove outras atividades 
para bene� ciar os associados, entre os 
quais descontos em eventos regionais, 
como o Digitalks, focado em marketing 
digital. Prepara ainda o lançamento de 
seu site, desenvolvido em parceria com 
a agência Sigla, além de marcar presen-
ça em eventos como ProXXIma e Maxi-
Mídia (ambos promovidos pelo Grupo 
Meio & Mensagem) em parceria com a 
Rede Globo Minas.

Na área de capacitação, os cursos sob 
o comando do GM mineiro buscam aten-

Minas Gerais aposta na certifi cação e no digital

Em 2013, as atividades do Grupo de Mí-
dia de Pernambuco estarão voltadas 

para os festejos do décimo aniversário. 
O primeiro evento comemorativo acon-
teceu em 18 de abril, em parceria com a 

der às expectativas dos pro� ssionais de 
mídia. “Ultimamente a demanda tem si-
do pelo mundo digital, seja internet, mo-
bile etc.”, comenta Daniella. Mas a falta 
de verba é um limitador. “Dependemos 
100% de apoio e/ou patrocínio, o que 
torna inviável ter uma agenda preesta-
belecida de cursos”, explica a presidente.

Apesar das di� culdades, Daniella ava-
lia que o mercado de trabalho continuou 
aquecido em 2012. “Mas sem grandes 
movimentações, como prova o Ibope 
Monitor, que mostrou que o share de 
investimento, se comparado a 2011, se 
manteve em 4%”, diz Daniella, referin-
do-se à participação de Belo Horizonte 
no bolo publicitário. No campo especí-
� co da mídia, houve movimentação pa-
ra o aumento da capacitação pro� ssio-
nal estimulada pelo certi� cado do Gru-
po de Mídia São Paulo.

Paranaenses estimulam novos talentos

Com 120 sócios ativos, o Grupo de Mí-
dia de Curitiba mantém uma agen-

da movimentada durante o ano, além de 
cursos e palestras. Segundo a presiden-
te, Luciana Stellfeld, diretora de mídia 
da Heads, este ano haverá oito edições 
do Café com Mídia, evento de conteúdo 
que acontece desde 2011. 

O Boteco do Mídia é uma iniciativa 
que, desde 2004, busca conciliar entre-
tenimento e relacionamento. O GM pro-
move também o Best Mídia, festa para 
premiar os melhores cases do mercado 
paranaense e destacar o pro� ssional de 
mídia do ano e o pro� ssional revelação 
do ano.  “O prêmio de revelação é justa-
mente para reconhecer o talento e o pro-
� ssionalismo de quem está começando”, 
lembra Luciana. 

Na área de formação, o GM de Curiti-
ba oferece cursos de capacitação em no-

ve módulos, do básico ao avança-
do. Aproximadamente 60 alunos 
estão matriculados. Em 2013, 
leva pela primeira vez para a 
capital paranaense o curso de 
Excel para mídia do GM São 
Paulo. “Ele se chama Cara a Cara porque 
os professores são pro� ssionais do mer-
cado. Assim, o aluno está frente a fren-
te com quem vive a realidade do mídia”, 
conta a presidente.

A abertura do Cara a Cara contou com 
palestra de Paulo Camossa, diretor-geral 
de mídia da AlmapBBDO, na Universi-
dade Positivo, com grande presença de 
alunos de publicidade. “Foi muito ba-
cana poder mostrar aos estudantes que 
ser mídia também é ser criativo. O Paulo 
conseguiu passar a sua paixão para todos 
os presentes”, acredita Luciana. A entida-
de pretende repetir em dezembro a pro-

Pernambuco terá prova de certifi cação

Rede Globo Nordeste, e a atração para 
os associados foi uma palestra com o di-
retor de mídia da Unilever, Marco Frade. 

As comemorações incluem a sexta 
Festa do Mídia, que ocorre em julho. 

va de certi� cação pro� ssional, que teve 
bons resultados em 2011.

A instituição tem verificado maior 
busca dos profissionais de mídia por 
formação em cursos e palestras, mes-
mo fora de Curitiba, e maior partici-
pação em suas iniciativas. “É uma força 
conjunta de mídias, veículos e agências 
em busca de um mercado cada vez mais 
pro� ssional. O Paraná possui excelentes 
pro� ssionais e potencial para crescer ca-
da vez mais”, acredita Luciana.

Paulo. “Ele se chama Cara a Cara porque 
os professores são pro� ssionais do mer-
cado. Assim, o aluno está frente a fren-

Mas a principal atividade deste ano 
será a realização, pela primeira vez 
no Norte/Nordeste, da prova de cer-
tificação do Grupo de Mídia, aplica-
da simultaneamente em São Paulo, 
Recife e Brasília.

O GM pernambucano não oferece cur-
sos regulares. “Eventualmente realizamos 
eventos técnicos, em parceria com os ve-
ículos de comunicação. A novidade em 
2013 é que vamos oferecer um minicur-
so preparatório para os associados que 
se inscreverem na prova de certi� cação”, 
anuncia o presidente do órgão, Fred Tei-
xeira, gestor de mídia da Morya.

Conforme ele, os associados do GMPE 
participam ativamente dos eventos nas fa-
culdades que oferecem curso de publici-

da simultaneamente em São Paulo, 

O GM pernambucano não oferece cur-
sos regulares. “Eventualmente realizamos 
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Luciana Stellfeld: frente a frente 
com profi ssionais do mercado

Palestra com apoio da Globo Nordeste marcou o início das comemorações dos dez anos do GMPE

dade, sendo que quatro dos sete diretores 
são professores universitários. Ao anali-
sar o mercado para os mídias pernambu-
canos, Teixeira faz um balanço positivo, 
“A impressão é que o mercado está um 
pouco desaquecido. A proximidade dos 
grandes eventos — Copa das Confedera-
ções e Copa do Mundo — deve alavancar 
bastante os negócios”, avalia.

Curso gratuito é oferecido aos que precisam se preparar para a prova de certifi cação
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Profissionais de mídia, São Paulo, p. 26-30, 17 jun. 2013.




