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Grupo desenvolveu métodos para medir atividade publicitária. Entre as preferências dos 
profissionais da indústria de comunicação estão: falar sobre si mesmos e sobre seu trabalho, 
saber o que seus pares estão fazendo, descobrir quem está ganhando ou perdendo dinheiro e 
avaliar a medida do sucesso dos outros. Por isso, a leitura do jornal semanal Meio & Mensagem é, 
para muitos do segmento, o melhor combustível para realizar as prazerosas atividades elencadas 
acima. Em 25 anos, o jornal virou um grupo editorial com publicações que fornecem indicadores 
econômicos e qualitativos de enorme importância para a indústria da comunicação. Hoje, o jornal 
tem tiragem média de 10 mil exemplares - auditada pelo Instituto Verificador de Circulação (IVC) 
- e se orgulha do fato de 100% dos seus assinantes efetivamente pagarem por suas assinaturas.  
 
Em abril de 1978, Salles Neto teve a idéia de oferecer um veículo especializado na área de 
publicidade. Embora ainda concentrada em poucas agências, a atividade publicitária (já naquela 
época) atraia um montante considerável de recursos e foi isso que fez Salles Neto, ex-contato de 
publicidade, ver uma boa oportunidade. "A proposta era oferecer cobertura séria e independente 
sobre os assuntos do meio", diz. Para viabilizar a proposta, o empresário teve de superar desafios 
consideráveis.  
 
O primeiro foi a descrença do mercado na possibilidade de um veículo especializado ser isento. 
"Quando existem dúvidas sobre a possibilidade de um projeto ser honesto, é preciso radicalizar. 
Foi o que fiz em relação à separação entre as áreas editorial e comercial", diz o presidente do 
M&M, que proíbe até hoje que o comercial tenha acesso à pauta e ao material editorial.  
 
Entre as dificuldades, havia a falta de números confiáveis para mensurar o mercado. Por isso, a 
editora desenvolveu instrumentos de aferição dos investimentos na atividade. Uma das 
construções mais interessantes é o Projeto InterMeios: 190 empresas informam mensalmente o 
seu faturamento de forma sigilosa para a Pricewaterhouse Coopers, que tabula os dados. Há 
também o Agências e Anunciantes que fornece informações analíticas e estatísticas sobre o setor. 
Além disso, o M&M criou formas de medir o recall de comerciais e um série de outros produtos. 
Outro problema que precisou ser resolvido foi a falta de hábito da indústria de comunicação em 
anunciar. "Curiosamente esse segmento resiste a tomar o remédio que receita."  
 
Entretanto, como diria Darwin, a necessidade de sobrevivência é o que determina a evolução. O 
crescimento econômico trouxe mais dinheiro para o mercado, que ficou cada vez mais competitivo 
e as empresas de comunicação tiveram que passar a zelar mais por suas marcas. Até a oferta de 
espaço publicitário aumentou à medida que a segmentação crescia durante as décadas de 80 e 
90. "Nesse cenário, as empresas de comunicação tiveram que se mostrar para os anunciantes e o 
veículo ideal para isso era o especializado no setor", diz. "Tivemos de mostrar aos anunciantes em 
potencial que eles tinham de se posicionar no mercado." Ele estima que 80% do seu faturamento 
vêm das empresas da mídia.  
 
"É inegável que nos últimos anos houve um enxugamento das verbas publicitárias", diz Salles 
Neto, que relaciona o decréscimo da atividade à queda do desempenho geral da economia. 
"Embora os profissionais de marketing entendam que é nessa hora que, mais do que nunca, 
precisam de exposição, nem sempre as verbas para publicidade são aprovadas." O empresário 
afirma que em tempos difíceis, a área financeira ganha terreno dentro das empresas e sua 
prioridade é exercer controle de custos e não gerar negócios. "Mas essas coisas são cíclicas. Logo 
a fase de expansão recomeçará." Hoje, 50% dos leitores do M&M são da área de comunicação e 
trabalham em agências, veículos e fornecedores, os outros 50% são profissionais de marketing 
em empresas anunciantes. "As pesquisas mostram que o M&M é o terceiro veículo semanal mais 
lido pelos profissionais de marketing - perde apenas para Veja e Exame". Em termos de 
faturamento, Salles Neto diz que a soma de 2001 e 2002 dá um resultado 12% abaixo do que foi 
2000.  
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