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ALTERNATIVAS PRECIOSAS PARA
ATINGIR OS CONSUMIDORES
NEM PRECISAMOS DE ESTATÍSTICAS PARA COMPROVAR QUE nunca se consumiu tanta mídia COMO NAS ÚLTIMAS
DÉCADAS. HOJE NÃO FALTAM AOS ANUNCIANTES OPORTUNIDADES DE CONTATO COM SEU PÚBLICO-ALVO. MAS SERÁ QUE

ESTÃO SENDO bem aproveitadas? A Revista do Anunciante CONSULTOU 37 EXECUTIVOS DE ANUNCIANTES, AGÊNCIAS
E VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO SOBRE O ASSUNTO.

by TÂNIA TRAJANO

Como se pode observar pelas declarações dos profis-
sionais, há consenso sobre a multiplicidade de opções

e a necessidade de análises mais acuradas para se che-
gar às melhores alternativas. Porém, principalmente

entre os veículos, são divergentes as opiniões dos que
atuam em meios que detêm maior participação no
bolo publicitário e dos que batalham por mais verbas.
Numa análise precisa sobre o movimento que tem
acontecido no Brasil, Ricardo Monteiro, presidente do
Comitê de Gestão e Negócios de Mídia da ABA,
lembra que a comunicação vem passando por um pe-

ríodo de grandes mudanças, intimamente conectado
ao ritmo da economia. Há alguns anos, na era do mar-

keting, sobressaíam-se os grandes investimentos, sem
muita preocupação com a aferição do retorno. O exe-
cutivo acredita que estamos agora numa fase descen-
dente de uma era dominada pelas finanças, regida pe-
lo retorno sobre o investimento."Entretanto, as pes-
quisas mostram que a saturação dos meios tradicio-
nais, aliada à homogeneização da criação publicitária,
passa a dar cada vez menos retorno, ou seja, o consu-
midor saturado de mensagens similares rejeita a co-
municação. Isso tem forçado os profissionais de mar-

keting e de mídia a procurar novas alternativas"analisa.
É a partir daí que grande parte das inovações e alter-
nativas propostas pelos veículos tem encontrado adep-
tos, mas desde que se encaixem em um insight do con-

sumidor de determinada categoria ou marca. Este as-
pecto defendido por Monteiro foi citado por pratica-

mente todos os entrevistados.
Os meios mais utilizados, na visão do executivo, são os

mais tradicionais, como a televisão e a mídia impres-
sa, até porque possibilitam que agências e anunciantes
avaliem, com mais facilidade, os riscos e as chances de
sucesso. Não há dúvidas de que inserções virtuais, no-
vos formatos, flexibilização de conteúdo etc. têm se
tornado ferramentas de uso corriqueiro pelos anun-
ciantes. Porém outros meios também vêm se desta-

cando. O dirigente da ABA cita o caso da internet, que
já nasceu com uma proposta de inovação e costuma
ser extremamente flexível para os projetos especiais.
Outro setor que tem atraído sua atenção é a mídia ex-

terior, especialmente o mobiliário urbano c outdoor/

empenas, que tem inovado tanto em formatos como
na maneira de composição da cobertura.
Como enfatiza Monteiro, na maioria das vezes as no-
vas possibilidades vêm sendo empregadas como com-
plemento às campanhas tradicionais, de forma a faci-
litar a interação com o consumidor,mas há também

marcas solidificando sua imagem com base apenas em
possibilidades alternativas de comunicação.
Ao comentar o aproveitamento dos meios de comu-
nicação, Renata Guimarães Carvalho, diretora de mí-
dia da AmBev, aponta as boas alternativas que vêm
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sendo disponibilizadas pelas emissoras de TV regio-

nais. Entre seus destaques figuram eventos como Pla-

neta Atlântída, da RBS, e sucessores que se firmaram

no mercado."Os anunciantes passaram a explorar es-

sas oportunidades de uma forma integrada em mídia

e ativação local',' defende a executiva.

José Carlos Neiva, gerente de mídia do BankBoston,
tem uma visão diferenciada. A seu ver, o jornal é o

meio que tem sido mais bem explorado pelos anun-

ciantes e que oferece mais possibilidades de forma-

tos. De maneira geral, o executivo considera que o

anunciante tem empregado as alternativas oferecidas

pelos veículos de forma inteligente. Mas faz uma res-

salva: as empresas acabam se concentrando sempre

nos mesmos veículos e, principalmente no caso dos

grandes anunciantes, formatos diferenciados e impac-

tos acabam se destacando devido apenas ao volume

de verba.

SOB O PRISMA DAS AGENCIAS

Paulo Gregoracci, diretor de mídia da W/Brasil, tam-

bém chama a atenção para a multiplicação no número

de veículos, que, segundo ele, vêm sendo devidamen-

te aproveitados por anunciantes e agências. Como

exemplo, cita o caso da internet, dos jornais, das revis-

tas e da mídia exterior, que têm se empenhado em

apresentar novidades, bem como das chamadas mí-

dias extensivas, como as alternativas para veiculação

em banheiros ou elevadores. De acordo com o exe-

cutivo, a pulverização tem exigido cada vez mais dos

profissionais responsáveis pelo planejamento, que pre-

cisam estar antenados com as novidades.

Esta também é a visão de Paulo Stephan, diretor de

mídia da Talent e presidente do Grupo de Mídia
de São Paulo, que considera que o mercado está bas-

tante empenhado na busca de novidades e idéias cria-

tivas.'Acabamos de ver o resultado do Prêmio Abril e

vimos projetos muito bons',' afirma. Na sua avaliação,

revista,TV por assinatura e cinema são os meios "con-

vencionais" que mais se destacam. Internet, segundo ele,

entra numa outra análise, por ser sempre uma fonte

de novidades.

Paulo César Queiroz, vice-presidente de mídia da

DM9DDB, concorda que historicamente o merca-

do brasileiro de propaganda tem conseguido apro-

veitar de forma ágil e inteligente as oportunidades,

mas faz uma ressalva com relação ao que tem aconte-

cido recentemente. "O grande compromisso das agên-

cias com os anunciantes sobre resultados tem torna-

do as decisões mais burocráticas. Pode parecer um

contra-senso, mas as análises e preocupações com

resultados têm impedido as empresas de serem ágeis

e ousadas o suficiente para buscar resultados até me-

lhores, via ações diferenciadas" alerta, sugerindo uma

reflexão: como conciliar o compromisso com o ROI

e ao mesmo tempo saber ousar na hora certa e seguir

no rumo que a maioria refugaria? Quando devemos

usar mais a intuição do que os aprendizados estatísti-

cos, tão necessários nos dias de hoje?

Para Queiroz, vão se sobressair as empresas que sou-

berem aproveitar com agilidade as oportunidades, não

só da mídia,mas do mercado como um todo."Este

ponto de vista não descarta de forma alguma a análise

técnica e embasada em dados estatísticos. Mas quan-

do se faz um investimento e se espera um retorno,

é preciso avaliar se queremos risco zero ou se admi-

timos algum grau de risco para obter maior rentabi-

lidade. É assim no mercado financeiro, no marketing e

também em nossas vidas',' avalia.

Com propriedade, Ângelo Franzão Neto, vice-presi-

dente de mídia da McCann-Erickson, observa que

a distribuição dos investimentos publicitários reflete

a forma com que os meios estão sendo utilizados pe-

lo mercado anunciante. Segundo ele, existem novida-

des nessa análise, como o fato de a televisão não su-

gerir nenhum tipo de insegurança em sua utilização,

na medida em que os anunciantes sabem exatamente

o que irá acontecer com suas campanhas. "Em mo-

mentos nos quais as verbas nem sempre contemplam

todos os desejos, investir no tradicional é uma grande

segurança" confirma. Por outro lado, Franzão concor-

da com seus pares que tem ocorrido avanços impor-

tantes na mídia exterior, não só do outdoor, mas em to-

dos os canais da publicidade ao ar livre, bem como

na internet, na TV a cabo e no rádio. O executivo lem-

bra que ao se analisar a performance isolada dos meios

percebe-se marcas que têm tornado suas estratégias

mais dinâmicas, envolventes, contemplando outros

meios e entregando para seus consumidores uma co-

municação mais consistente e completa, em diferen-

tes momentos.

De forma incisiva, Gian Marco La Barbera, diretor de

contas de mídia da África,julga que os meios de co-

municação, de maneira geral, estão mais receptivos e

disponíveis, e destaca como exemplo a mídia impres-

sa e a internet, esta última em constante evolução de

formatos e monitoramento da eficácia.

Cláudio Barres, diretor da Duda Propaganda, cha-

ma a atenção para a importância conquistada pelo rá-

dio, que, após passar uma fase um tanto esquecido,

vem sendo bem anunciado novamente, apresentando

mais opções e novidades.'A internet tem ganhado no-

vo fôlego, agora num cenário mais pé no chão, a mí-
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dia exterior tem crescido, assim como a televisão, que,

em ano de Copa do Mundo, como em 2006, com cer-

teza irá muito bem. Revista e jornal têm tido um re-

sultado mais tímido" analisa.

Com pertinência, Antônio Toledano, vice-presidente

de mídia da Grey Brasil, salienta que é justamente

pela multiplicidade de possibilidades apresentadas

pelos veículos que o papel da agência e dos profissio-

nais de mídia torna-se fundamental no processo de

escolha, seleção e adequação dos projetos às reais ne-

cessidades de comunicação da marca."Quando este

aval técnico de quem tem uma visão global da estra-

tégia do negócio do anunciante se alia à criatividade

do veículo, é possível desenvolver iniciativas extrema-

mente eficazes em todos os meios, desde modelos

inusitados de emprego de televisão, até peças de alto

impacto em mídia exterior, passando por projetos in-

teressantes em revistas,jornais,rádio,cinema e inter-

net" salienta. No final, como defende Toledano, o mais

importante é se os projetos estão ou não em linha

com a estratégia do anunciante.

BAIXO APROVEITAMENTO!

Solicitados a apontar, de forma mais específica, as

oportunidades que não vêm sendo aproveitadas ade-

quadamente pelo mercado anunciante, os profissio-

nais indicaram, além de formatos, situações que têm

prejudicado determinadas mídias.

Renata Carvalho menciona entre as alternativas me-

nos aproveitadas as oferecidas pelo rádio, o que se jus-

tifica, em sua opinião, pela falta de maior profissiona-

lismo na comercialização (tabelas não atualizadas e

representantes praticando custos abusivos) e de pes-

quisas que subsidiem a compra.

Monteiro também é enfático ao comentar o proble-

ma da falta de dados de pesquisa para determinadas

mídias. "Por mais que se saiba que é necessário dei-

xar a ditadura do custo por mil e criar um elo de re-

lacionamento com o consumidor, é muito difícil a li-

beração de investimentos em marketing quando não

se pode aferir o risco. Os anunciantes mais técnicos

têm trabalhado com áreas-teste e pesquisas proprie-

tárias para validar novos formatos. Porém, como esses

esforços não são sindicalizados, têm alto custo e pou-

ca agilidade',' enfatiza.

Neiva considera que ainda tem se dado pouca aten-

ção aos veículos de menor porte, que podem oferecer

várias oportunidades diferenciadas, tanto de forma-

tos c impactos como em relação ao custo.'Além disso,

ao se investir nessa área é possível contribuir para o

crescimento do mercado',' observa.

Gregoracci não enxerga uma alternativa que venha

sendo mal aproveitada. De acordo com ele, o que po-

de inviabilizar a negociação é a falta de flexibilidade

dos veículos de comunicação ou um desenvolvimen-

to inadequado do projeto.

Franzão compartilha da opinião de que é difícil julgar

as oportunidades não exploradas pelo mercado, mas

avalia que determinadas plataformas, tanto de mídia

como de comunicação, merecem mais atenção do

mercado. É o caso das inúmeras possibilidades pro-

porcionadas pelas atividades do marketing social. "Igno-

rar essas alternativas hoje significa, além de dar as cos-

tas para nossas carências, para as necessidades do po-

vo brasileiro, ou seja, para as necessidades dos consu-

midores das marcas, perder a oportunidade de com-

prometer as próprias margens de rentabilidade da

operação de marketing do anunciante',' avalia.

Um outro aspecto muito bem lembrado por Franzão

refere-se ao fato de não se explorar adequadamente

o calendário promocional do anunciante, já que as

propostas desse gênero dos veículos em geral retra-

tam apenas suas próprias necessidades. A sugestão do

vp da McCann é para uma proximidade maior entre

as áreas de marketing dos veículos com as agências e
O o

até com as áreas de marketing dos clientes para que as

oportunidades possam ser mais bem exploradas.

Com propriedade, Barbera afirma que há muito o que

se evoluir nas oportunidades disponibilizadas pelos

grandes grupos que abrangem vários meios de comu-

nicação, abrindo a possibilidade de se trabalhar a con-

vergência entre os meios com ações de cross media. Ele

explica que neste caso trata-se de uma mensagem tra-

fegando entre os meios e criando uma sinergia entre

eles, em vez de simplesmente se fazer a mesma abor-

dagem em diferentes canais. Segundo o executivo, nos

Estados Unidos isso vem sendo feito com sucesso,

com campanhas que começam na TV e terminam na

web. "No Brasil há um campo enorme para crescimen-

to desse tipo de ação" acredita.

Barres é outro que acredita que o mercado deve olhar

mais atentamente para o cross media.

Sucinto, mas bastante certeiro em sua análise, Flávio

Rezende, diretor de mídia da DPZ, observa que não

são aproveitáveis as alternativas que visam somente o

"bolso" do anunciante."Essas opções não pegam mais.

Por incrível que pareça, porém, ainda existe no mer-

cado pessoas trabalhando nessa linha" critica.

MELHORIAS NECESSÁRIAS

Para Renata Carvalho, a principal melhoria demanda-

da hoje pela mídia é justamente a viabilização de opor-
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tunidades de cross media, envolvendo várias plataformas

de comunicação e promovendo parcerias entre veícu-

los de diferentes características. Ela observa que pro-

jetos interativos, envolvendo a comunicação via SMS e

ações promocionais inovadoras ainda são raridades.

Com visão crítica sobre o tema, Monteiro pede a me-

lhoria nos dados de pesquisa mais representativos do

perfil comportamental do consumidor, especialmente

sobre as diferenças regionais. Segundo ele, não é mais

possível fazer comunicação olhando-se apenas para

grupos sociodemográficos, pois as pessoas hoje se

identificam c se agrupam em comunidades definidas

por padrões de comportamento."Com a má distri-

buição de renda no Brasil, isso se acentua a tal ponto

que em muitos casos o critério Brasil perde sua utili-

dade" frisa, acrescentando que, para piorar, as pesquisas

existentes tratam os interiores como um espelho das

capitais, desprezando diferenças que notoriamente in-

fluenciam a comunicação. De acordo com ele, assim

como a mídia impressa disponibiliza padrões psico-

gráficos para cada título, é imprescindível que outros

meios forneçam os dados aos anunciantes e agências.

Ao lado dessa questão, Monteiro indica outra igual-

mente importante para assegurar mais qualidade ao

processo de comunicação: a presença de profissio-

nais especializados em mídia no anunciante. Ele fala

com conhecimento de causa, baseando-se cm pesqui-

sas encomendadas pela ABA, que indicam que são

poucas as empresas que contam hoje com estruturas

próprias para essa área."Profissionais de marketing, em

geral, trabalham o conteúdo das campanhas junto às

áreas de atendimento e criação das agências. Aí surge

uma segunda grande oportunidade de melhoria: a

mudança no processo de comunicação, que hoje está

invertido, uma vez que não está centrado no consumi-

dor" explica, observando que, para que isso aconteça,

a decisão dos meios e veículos, assim como a forma

de utilizá-los, deve preceder a criação."Se sabemos

para quem estamos comunicando e o que queremos

dizer, podemos determinar a mídia e executar a cria-

ção especificamente para esta mídia. Criar para a TV

ou mídia impressa e depois adaptar para outros meios

e veículos é um processo que não é centrado no con-

sumidor e, portanto, pode não entregar os melhores

resultados" analisa, fazendo um importante alerta: a

necessidade de fortalecer as áreas de mídia c pesquisa

das agências c utilizá-las não como executoras, mas

como parte integrante c decisiva no processo de co-

municação.

Numa linha de raciocínio similar, Neiva defende a im-

portância de a área de mídia trabalhar integrada com

o departamento de criação para se chegar numa cam-

panha que atenda ao briefing do começo ao fim, em

criatividade, impacto e rentabilidade.

Gregoracci chama a atenção para as melhorias que ain-

da são demandadas na atuação dos veículos, princi-

palmente no sentido de apresentar informações que

comprovem alcance e eficiência. Segundo o executi-

vo, a situação é boa apenas nas empresas de maior

porte, o que é complicado, se considerar que temos

11 mil veículos de comunicação no país."É prioritário

o investimento em informação" avisa.

Numa análise acurada sobre o assunto, Franzão salien-

ta que cada vez mais o formato está sendo substituído

pelo conteúdo. Assim, se a mudança comercial privi-

legiou nos últimos anos apenas o formato, deverá,

num curto espaço de tempo, trabalhar intensamente

o conteúdo também como forma de modalidade co-

mercial."Caso contrário, cada vez mais haverá anun-

ciantes e marcas criando seus eventos e suas fontes

de entretenimento',' adverte.

BONS PROFISSIONAIS

Assunto cada vez mais crítico em várias esferas, devi-

do ao aumento de exigência por parte das empresas

e à baixa qualificação da educação formal do país, a

formação de mão-de-obra especializada tem deman-

dado grandes esforços por parte do mercado.

A boa notícia c que o trabalho realizado pelos veículos

de comunicação nos últimos anos passa bem pelo cri-

vo dos profissionais de agências e anunciantes. Para

Monteiro, o fato de os veículos terem se aproximado

mais dos anunciantes nos últimos tempos tem ajuda-

do a reciclar o conhecimento e também a forçar revi-

sões de estrutura e atuação. Nesse processo, acredita

o executivo, boa parte deles percebeu a necessidade

de especialização dos contatos por segmentação de

mercado. Como exemplo, ele cita a reestruturação da

Editora Abril em núcleos de negócios dedicados aoso

clientes, em vez de segmentação por títulos, e a flexi-

bilização na criação e proposição de projetos, não

mais limitados a um menu da área de marketing dos veí-

culos ou"mapas de X" "Vários profissionais são hoje

capacitados a atender melhor às necessidades dos

clientes e propor projetos com maior chance de re-

torno, tanto para o veículo como para o anunciante','

salienta Monteiro. Ele também ressalta o fato de a ABA

ter procurado contribuir nesse quesito, tanto é que

recentemente preparou um documento, que está sen-

do submetido à apreciação do Cenp, com os requisi-

tos mínimos necessários para profissionais das áreas

de mídia das agências.

Bastante crítica com relação à área comercial dos veí-

REVISTA DO ANUNCIANTE - ANO VIM Nº 74 - JUNHO DE 200516

D



ESPECIAL

culos, Renata enfatiza que, com raras exceções, a maio-

ria tem assumido cada vez mais uma posição reativa

às demandas, deixando de oferecer novas soluções ao

mercado."Existe uma estagnação nítida nas áreas exe-

cucionais e, na parte estratégica, falta maior conheci-

mento das necessidades dos clientes" sugere.
o

Para Neiva, o mercado ainda está longe do ideal, mas

alguns veículos já entenderam o recado das agências

e anunciantes e têm procurado trabalhar agregando

valor."Os profissionais hoje têm entendido os objeti-

vos do anunciante para determinada campanha, viabi-

lizando formatos c custos',' afirma.

Gregoracci também chama a atenção para a carência

de investimentos na formação dos profissionais, que

são bastante cobrados em termos de resultados ime-

diatos e, com isso, têm pouco tempo para se dedicar

ao seu processo de aprimoramento profissional."São

raros os programas de treinamento, principalmente

nos veículos de menor porte" enfatiza.

No caso das agências, ele lembra que cada uma tem

procurado fazer sua parte, valendo-se do apoio de en-

tidades como o Grupo de Mídia de São Paulo, que

tem realizado, em média, um curso por mês, com pro-

gramas básicos de mídia e os voltados para mídia di-

gital e pesquisa, além das palestras que são organizadas

com regularidade. Um outro ponto importante desse

trabalho é o programa de visitas organizado anualmen-

te para Nova York, que está em sua sétima edição. Na

viagem deste ano, Gregoraci destaca o fato de a cara-

vana ter reunido profissionais mais jovens, possibili-

tando o intercâmbio de informações com os mais

experientes.

Stephan também cita o trabalho que vem sendo de-

senvolvido pelo Grupo de Mídia, enfatizando que o

foco tem sido a formação de novos talentos e o apri-

moramento dos profissionais que estão no mercado.

Além dos cursos e viagens internacionais, ele indica os

nove livros lançados c o Mídia Dados, publicações que

ampliam o conhecimento da área.

Franzão defende que, no caso das agências, percebe-

se claramente que o empenho em treinamento e na

formação dos profissionais é cada vez mais intenso. Na

McCann especificamente, os programas envolvem

ações domésticas e internacionais, e o resultado, nas

palavras do executivo, tem sido fantástico. No que con-

cerne aos veículos, Franzão reconhece a preocupação

com o aperfeiçoamento, mas acredita que a teoria ain-

da está distante da prática."É preciso exercitar os pro-

fissionais para, juntamente com as agências e com os

profissionais de mídia, encontrar diferenciais comer-

ciais e até editoriais para que as marcas continuem ali-

mentando seus investimentos na mídia" avisa.

Barbera julga que os grandes veículos têm investido

bastante na formação de sua equipe, o que facilita mui-

to o dia-a-dia dos profissionais das agências, princi-

palmente no desenvolvimento de novos projetos. Um

exemplo de como a TV aberta vem se profissionalizan-

do pode ser encontrado, a seu ver, na comercialização

da grade regional, com uma integração muito maior

entre as afiliadas, as agências e os anunciantes.

Bastante otimista cm sua análise, Rezende afirma que

o aprimoramento c o investimento dos veículos e das

agências nas áreas do talento, tecnologia, informação

e planejamento têm sido espetaculares, o que permi-

te \isualizar um futuro de excelência para a área de

mídia."Os veículos, além de tudo isso, perceberam a

importância do envolvimento com objetivos e re-

sultados dos clientes','pondera. Segundo ele, isso tem

acontecido porque a mídia não é mais apenas uma

área ou departamento, e sim uma parte importantís-

sima, portanto, estratégica do negócio.

Mais crítico nesse aspecto, Barres não enxerga os veí-

culos evoluindo muito nesse quesito de qualificação

da mão-de-obra."Poucos discutem o negócio do clien-

te" ressalta.

Ao comentar as melhorias necessárias,Toledano lem-

bra que diante da grande gama de inovações, o perfil

dos profissionais deve se alterar, já que é necessário

que ajam como consultores especializados nas po-

tencialidades de cada um de seus veículos, de forma

a apresentar alternativas pertinentes às agências.

No caso dos profissionais de mídia,Toledano acredita

que eles devam ampliar ainda mais a visão do negó-

cio, entendendo como atividade de mídia toda e qual-

quer possibilidade de contato entre a marca e o consu-

midor."Para tanto, é fundamental a integração com as

demais áreas da agência',' avisa. Agências como a Grey
têm procurado diversificar suas atividades, adquirin-

do, montando ou associando-se a empresas de MD,

marketing social, promoção, internet e database, justa-

mente no intuito de entregar para os clientes um pa-

cote completo de comunicação.

SINTONIA FINA COM O MERCADO

As análises dos diretores comerciais dos veículos de

comunicação não diferem muito das dos executivos

de agências e de anunciantes, principalmente no que

concerne à evolução registrada no campo da mídia.

Willy Haas Filho, superintendente da Central Globo

de Comercialização, é um dos que defendem a

evolução no aproveitamento das oportunidades de

mídia pelos anunciantes de todos os portes."Creio que

isso seja uma decorrência do esforço dos veículos pa-
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ra desenvolver formatos, difundir diferenciais, montar

equipes de atendimento competentes e negociar mais.

Ao mesmo tempo, vemos nas agências de publicidade

os benefícios da profissionalização e, nos institutos de

pesquisa, uma grande oferta de estudos e ferramentas

para maximizar as verbas',' argumenta, lembrando que

foi positivo o fato de o mercado ter passado a ser de-

vidamente amparado e estimulado pelas normas-pa-

drão do Cenp, o que tem facilitado o aprimoramen-

to das menores agencias.

Igualmente otimista com a situação do mercado, Cláu-

dio Santos, diretor comercial do SBT, é categórico ao
o

afirmar que o aproveitamento das oportunidades está

diretamente relacionado ao quesito adequação."Se

cumprir seu papel, o projeto se viabiliza',' afirma. Se-

gundo ele, essa condição mais favorável deve-se ao fa-

to de os mídias hoje atuarem muito próximos dos veí-

culos, dando o devido suporte para a elaboração dos

planos. Indagado se tal situação não é privilégio da TV,

o diretor do SBT foi enfático ao afirmar que"não" de-

fendendo que houve uma democratização da mídia

nos últimos anos, favorecendo todos os meios.

Focando de forma mais específica a comercialização

da grade do SBT, Santos indica alguns horários que

podem ser mais bem aproveitados, como a madruga-

da e as faixas matutinas e vespertinas. "O espaço para

crescermos está no aumento no número de empre-

sas que passem a utilizar a mídia para se promover"

salienta.

Walter Zagari, superintendente comercial da Record,
também enfatiza que não combina mais com a reali-

dade do mercado brasileiro aquela história de que é

preciso ser um grande anunciante para estar na tele-

visão, numa placa de rua ou numa página de jornal ou

revista."Hoje em dia, para cada volume de verba exis-

te um veículo interessado em suprir essa demanda','

destaca.

No caso da Record, ele explica que a rede tem tra-

fegado com os breaks comerciais lotados, sendo ne-

cessário, em algumas ocasiões, a ampliação da secun-

dagem para comercialização. A causa desse sucesso,

que vem se repetindo há três anos, é a política interna

de comercialização que tem como premissa nunca

disponibilizar nada ao mercado sem antes consultar os

membros da equipe comercial da emissora e, na se-

qüência, os parceiros.

Numa posição distinta das demais redes, o gerente na-

cional de vendas da TV Cultura, Júlio César Ferreira,

informa que as possibilidades comerciais do canal têm

sido pouco exploradas. Sua preocupação é com o fa-

to de o canal não ser tratado como um produto dife-

renciado, apesar de o perfil de seus telespectadores

não ter correspondência com as outras tevês e de tra-

balhar com outros formatos comerciais."Temos como

desenvolver soluções tailor made para aproveitar a qua-

lificação e as características do nosso público','explica

o executivo. Entre os quesitos que diferenciam a atua-

ção do canal, ele destaca a programação muito bem

avaliada pelo público c pelos formadores de opinião.

Ferreira reconhece que o baixo aproveitamento co-

mercial está ligado ao fato de apenas recentemente a

Cultura ter passado a trabalhar nessa frente de for-

ma mais efetiva. Hoje as únicas restrições à venda de

espaço são para as mensagens de agrotóxicos, de ál-

cool ou com apelo dirigido à criança. Comerciais de

varejo, com a exibição de preços, também foram libe-

rados recentemente. O primeiro acordo foi fechado

com as Casas Bahia, que está apoiando o processo

de digitalização do acervo do canal.

Na área de TV por assinatura, é notório que o espaço

conquistado pelos canais nos últimos anos deve-se —

e muito — aos esforços empreendidos no desenvol-

vimento de projetos customizados. Rafael Davini,vice-

presidente de vendas e marketing da Turner, explica

que a empresa é uma das que procuram trabalhar com

alternativas que extrapolem a mídia tradicional, entre-

gando ao anunciante um alcance mais efetivo e chan-

ces de resultados mais mensuráveis. Um dos cases de

sucesso é o do Cartoon, que pioneiramente desen-

volve opções que integram TV, internet, evento e licen-

ciamento de produtos."Este é um exemplo de como
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a evolução trouxe ao anunciante uma oportunidade

de integrar várias mídias com um objetivo único, que

é falar com um público com um perfil bem definido,

uma vez que temos uma baixa dispersão, em virtude

da segmentação" argumenta.

Gustavo Leme, gerente-geral da Fox Latin America,
concorda que tem evoluído bastante o aproveitamen-

to das oportunidades disponibilizadas, mas conside-

ra que ainda há muito espaço para se progredir nesse

sentido. No portfólio da Fox, ele cita o caso do co-

mercial interativo, que passou a ser disponibilizado via

Sky, mas não tem sido demandado.

Antônio Carlos Moura, diretor-executivo comercial

da Folha, também defende a atuação proativa que os

jornais têm tido nos últimos anos, enfatizando que as

iniciativas, em sua maioria, vêm sendo bem recebidas

pelo mercado. No extenso rol de oportunidades dis-

ponibilizadas pelo jornal, Moura salienta a importância

dos formatos que ajudam a mostrar a força do meio

no processo de construção de marcas.

Esta questão também é destacada na análise de Mar-

cos Nogueira de Sá, diretor comercial do Estadão. Ele

indica, entre as oportunidades que não vêm sendo

aproveitadas, os cadernos segmentados ou temáticos

do jornal, que têm audiências diferenciadas, e o fato

de não se empregar o meio para fixação de marca."O

uso fica restrito a inserções esporádicas, somente em

lançamentos de campanha ou para a venda. Com isso

todo o potencial do meio na contribuição para cons-

truir a marca está sendo pouco explorado',' salienta.

Para exemplificar a força do meio nessa área, Sá detalha

os resultados da campanha do Cão Cidadão, que teve

como base a veiculação de uma programação especial-

mente elaborada para obter cobertura e freqüência en-

tre os leitores. O número de ligações cresceu 3,4vezes

na primeira semana, e o pequeno empresário (o ades-

trador de animais Alexandre Rossi) teve que administrar,

além do aumento da clientela, o assédio da imprensa.

Paulo Fraga, diretor comercial de O Dia, julga que ain-
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da existe um espaço importante a ser mais bem apro-

veitado no que se refere aos publi-editoriais e às seg-

mentações de mercado.

Não é muito diferente a visão de Flávio Steiner, dire-

tor de comercialização e marketing dos jornais da RBS.

De acordo com ele, os anunciantes têm aproveitado

as oportunidades, porém não na plenitude e na fre-

qüência necessárias."Os formatos especiais nos jornais

ainda são raros, e constatamos um aproveitamento

pouco satisfatório das possibilidades de zoning" co-

menta o profissional.

Esta visão é compartilhada por Maria José Souza Car-

mo, gerente-executiva de marketing e comunicação dos

Associados de Minas. Ela comenta que os veículos do

grupo têm tradição na realização de eventos de extre-

mo sucesso e identificação com o público mineiro. Os

projetos são patrocinados, mas as iniciativas de apro-

veitamento ainda são isoladas. Entre os cases bem-su-

cedidos nessa área, a executiva cita os projetos "Maio-

res de Minas" da Federação das Indústrias de Minas,

e o "Prêmio Ouro Azul" de Furnas."Os anunciantes não

só têm excelentes resultados de comunicação, como

detêm institucionalmente a propriedade do evento"

detalha. No caso da internet, Maria José percebe um em-

prego modesto das amplas possibilidades e recursos

de alto impacto e interatividade com os internautas.

Francisco José Ribeiro, diretor comercial do Diário

do Nordeste, insere um aspecto importante no deba-

te, lembrando que a participação das agências é fun-

damental para motivar o emprego das inúmeras pos-

sibilidades pelo anunciante. A exemplo dos grandes
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jornais do país, o Diário do Nordeste, hoje o segundo

da região em circulação, segundo dados do IVC, tam-

bém vem inovando."Temos apostado em formatos di-

ferenciados, como os anúncios perfumados','ressalta,

explicando que no Dia Internacional da Mulher foi pu-

blicado um suplemento com aroma de rosas, utilizan-

do as microcápsulas da Croma; e que em maio foi fei-

to um encarte sobre carros da linha off-road 4x4, no

qual foi aplicado o"cheiro de novo" do automóvel, pa-

trocinado pela Newland, revendedora da Toyota.
Ainda na mídia impressa, mas na área de revistas, An-

dré Chaves, diretor comercial da Carta Capital, obser-

va que a adesão às novas possibilidades tem variado

de acordo com o perfil das empresas.'As mais agres-

sivas e arrojadas aderem com maior rapidez aos pro-

jetos mais ousados',' salienta, destacando que o mais

importante nesse processo tem sido o profissionalis-

mo perseguido pelos veículos para enfrentar o aumen-

to da competitividade.

Referindo-se à situação da revista, o executivo lembra

que a base de assinantes do título poderia ser mais

bem explorada por empresas para ações de marketing

direto, eventos e projetos tailor made. "Quando falamos

em qualificação não estamos nos referindo somente

a renda e potencial de consumo, mas ao nível cultural

e intelectual" explica.

Na Editora Europa, o gerente de mercado Maurí-

cio Dias informa que têm sido trabalhados vários tipos

de projetos e que os que têm dado certo possuem

uma característica comum: a diferenciação em rela-

ção aos concorrentes.

MUITAS OPORTUNIDADES NO
RÁDIO

Talvez por vivenciarem neste momento um processo

de ascensão no que concerne à conquista de espaço

junto ao mercado publicitário, os executivos da área

comercial das emissoras de rádio são um pouco mais

críticos ao avaliar o aproveitamento das oportunida-

des disponibilizadas pelos veículos.

Sérgio Sitchin, diretor comercial da Rádio Bandei-

rantes, é um dos que chamam a atenção para a falta

de diversificação dos meios c dos formatos emprega-

dos. Ao comentar as possibilidades diferenciadas ofe-

recidas pela sua emissora, ele cita o projeto "Vida profis-

sional" realizado em parceira com a Sodexho Pass
do Brasil e que já está em sua terceira edição, ge-

rando inclusive "filhotes" como o Prêmio Vida Profissional.

O diferencial do case é que as boas práticas na gestão

de RH são associadas à marca que trabalha nessa área,

com conteúdo que agrada ao ouvinte.

Rubens Campos, diretor-geral do Sistema Globo de
Rádio,explica que a situação hoje é bastante favorá-

vel nas rádios do grupo, já que a programação vem

atendendo às expectativas dos anunciantes, mas tam-

bém acredita que há espaço para crescer. Entre as

principais opções disponíveis atualmente, o executivo

indica o patrocínio do Globomóvel, estúdio móvel da

Rádio Globo que proporciona ao anunciante a chan-

ce de se aproximar dos moradores de São Paulo, e do

futebol da CBN São Paulo, que foi recentemente re-

formulado.

A diretora comercial da Rádio Eldorado, Isabel Bor-

ba, concorda que pode se ter um melhor aproveita-

mento do meio rádio. No portfólio da emissora, são

encontrados cases de sucesso nessa área, como o Prê-

mio Visa, no qual o cliente compra muito mais que mí-

diajá que dispõe de um projeto que envolve ação pro-

mocional, relacionamento, ação cultural e associação

com entretenimento, agregando mais valor à estraté-

gia da marca. Segundo Isabel, existem ainda outras boas

opões que têm apoio do mercado, mas não emplaca-

ram como merecem, como o Projeto Pintou Beleza (o

cotista master poderia se beneficiar de ações sociais,

distribuição de materiais impressos, palestras, além de

explorar seu próprio PDV) e o Prêmio de Música Erudita

(excelente para empresas que objetivem fortalecimen-

to de marca).

Incisivo em suas observações, Fábio Corrêa de Faria,

diretor comercial da Mix, considera que o aproveita-

mento tende a melhorar à medida que os veículos

passam a conhecer com maior profundidade as reais

necessidades de comunicação dos anunciantes. Na

emissora ele destaca, entre os diferenciais, o fato de a

rádio pertencer ao Objetivo/Unip, o que possibili-

ta o desenvolvimento de projetos customizados, inclu-

sive com a participação de ações de trade marketing nas

unidades.

Luiz Guilherme Albuquerque, diretor superintenden-

te da Rede Transamérica de Comunicação, cha-

ma a atenção para a necessidade de os veículos pro-

curarem adequar seus projetos e planos comerciais

às reais necessidades dos anunciantes. Na grade da re-

de, dois exemplos se destacam: o projeto de esportes,

que cobre os principais campeonatos de futebol, Fór-

mula l e torneios internacionais de tênis, e Transnotícias,

que, com uma linguagem adequada ao público-alvo da

Transamérica Pop, apresenta um resumo das principais

notícias do país e do mundo. Procurando atender às

particularidades de cada região do país, hoje a rede

atua com formatos diferentes de programação, volta-

dos para jovens, segmento popular e público adulto

qualificado. Além disso, as opções são reforçadas com
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a Revista Transamérica, o siteTransanet e Directmídia (siste-

ma de automação musical desenvolvido para estabe-

lecimentos comerciais).

Com uma visão bastante crítica sobre a forma como

vem se dando o emprego da mídia, Antônio Rosa Ne-

to, diretor da Dainet, argumenta que o emprego das

alternativas, por parte dos anunciantes, continua na

mesma, apesar de o perfil da população ter mudado

muito nos últimos dez anos."Há alta concentração em

TV aberta e pouca exploração das diversas disciplinas

de marketing"enfatiza. O especialista chama a atenção

para as alterações no tempo de consumo de mídia,

na medida em que todos exercem mais atividades do

que no passado."Nesse processo o rádio tem vanta-

gem competitiva, pois pode ser consumido junto com

outras atividades. O meio não disputa o tempo do con-

sumidor, e sim agrega',' argumenta. Indo mais longe nes-

sa defesa, Neto enfatiza a importância do processo de

segmentação, que conferiu ao rádio qualificação e ca-

pacidade de falar com pessoas ativas. Outro ponto a

ser considerado é o fato de o meio ter seu melhor de-

sempenho em penetração exatamente na faixa etária

jovem.

MAIS ATENÇÃO PARA A MÍDIA
EXTERIOR

As empresas de mídia exterior, principalmente as de

mobiliário urbano, têm investido bastante nos últimos

anos na qualificação da audiência que é entregue ao

anunciante. Este é um dos aspectos destacados por

Beatriz Lancieri, diretora comercial da Plamarc."Em-

bora tenhamos mais dados técnicos, ainda enfrenta-

mos o problema do desconhecimento sobre o impac-

to diário da mídia" comenta a executiva, afirmando que

para facilitar os raciocínios de mídia é que a empresa

lançou em 2004 os Pacotes de Resultados Plamarc, que têm

sido um grande sucesso.

Para se adequar às solicitações do mercado, a Plamarc
investiu na alteração de prazos de exibição e em no-

vos formatos, como placas envelopadas, recortadas,

rodízios de pontos e várias outras soluções desenvol-

vidas para determinados clientes e que depois foram

colocadas em linha de produção. A última novidade

nesse sentido é a formalização de parcerias comer-

ciais com operadores de outras cidades. A iniciativa

tem dado bons resultados para empresas como Skol,
Casas Pernambucanas,Tok Stok e Sul América
Seguros.

Raul Nogueira Filho, diretor da Contato, mostra-se

preocupado com a forma como a mídia exterior é

tratada pelo anunciante. A seu ver, um complicador

é a falta de tempo e de estruturas mais adequadas das

agências para avaliar com critério cada situação que

é colocada no mercado."Principalmente na área de

mídia exterior seria importante mais atenção, porque

o meio tem particularidades como ponto, visualização

e critérios demográficos" ressalta.

No portfólio da empresa sobressaem-se diversos even-

tos regionais, como festas juninas no Nordeste, feiras
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agrícolas, projetos de inverno em Campos do Jordão
e Serras Gaúchas e festa do Peão de Barretos. Segun-
do Nogueira Filho, essas iniciativas, nem sempre ana-
lisadas com o devido cuidado, é que permitem que o
anunciante tenha um melhor aproveitamento dos seus
investimentos.'A mídia exterior está mais atrativa, de-
vido à versatilidade das campanhas, cobertura, criati-
vidade das peças e emprego de materiais diferencia-
dos. Hoje é possível adequar o meio às necessidades
dos anunciantes',' salienta o executivo.
Comprovando o bom trabalho que vem sendo feito
nessa área, Marco Munõz, gerente de marketing da Clear
Channel, cita as inovações introduzidas pela empre-
sa, como a padronização e a troca das estruturas de
madeira pelas de ferro, e o lançamento de duas novas
modalidades de outdoor: arte (com sistema de colagem
diferenciado) e premiei (que abre a possibilidade de
fazer o rodízio das mensagens, sem custo adicional na

o '

veiculação)."Foram novos conceitos que foram aceitos
pelo mercado e convertidos em padrões no mercado
de outdoor" afirma o executivo.
Marcelo Monetti, diretor da LC Mídia, é outro que

se ressente do baixo aproveitamento das inúmeras
possibilidades oferecidas para a propaganda ao ar li-
vre. Ele lembra que se trata de uma alternativa vital
para qualquer plano de mídia, seja combinada com
outros meios para aumentar o alcance da campanha
ou a partir de um mix das oportunidades."O poder da
mídia exterior é como o da guitarra do Jimmy Hen-
drix. Com criatividade e simplicidade revoluciona, im-
pressiona, quebra paradigmas e dá seu recado"brinca.
Entre as possibilidades da sua carteira que não vêm
sendo exploradas em sua totalidade, Christian Mutzig,
diretor comercial nacional da JCDecaux, indica os
projetos especiais que podem ser realizados nos reló-
gios de São Paulo. Em janeiro a empresa passou a co-
mercializar as peças a partir de dois circuitos sema-
nais, de 340 faces cada."Como os orçamentos estão
cada vez mais enxutos, a maioria dos anunciantes opta
pelo certo, não arriscando na utilização de formatos
alternativos/diferenciados','critica.
Na visão de André Carneiro, diretor da Rio Outdoor,
um dos fatores que levam ao baixo aproveitamento da
mídia exterior é o hábito de se utilizar o material de
outras mídias."Muitas vezes é necessária uma criação
específica para o meio','salienta. No Rio de Janeiro, por
exemplo, os cartazes seqüenciais e lonados não vêm
sendo utilizados. Carneiro concorda que um dos des-
taques nessa área tem sido o mobiliário urbano."As
novas peças têm padrão de qualidade igual aos das
principais cidades americanas e européias, o que tem
ajudado a ampliar a participação da mídia exterior no
bolo publicitário',' enfatiza.
Mais otimista em sua análise, Cláudio Pereira, diretor
executivo da Central de Outdoor, observa que a
proximidade entre agências e veículos tem favorecido
o desenvolvimento de novas alternativas para área de
mídia exterior. "O princípio básico para um bom pro-
jeto é o atendimento da necessidade mercadológica
do anunciante',' afirma.

PONTOS DE MELHORIA

Na hora de comentar as melhorias ainda demandadas
para a área de mídia, os executivos dos veículos foram
unânimes em indicar a falta de tempo e de profissio-
nais de mídia nas agências para analisar as propostas.
"O fato de as estruturas terem sido reduzidas preju-
dica. Muitas oportunidades podem se perder pelo
pouco tempo dedicado para uma análise mais apro-
fundada" observa Davini, lembrando que essa situação
atrapalha o desenvolvimento de propostas mais arro-
jadas, customizadas e que poderiam trazer mais resul-
tados. Ainda na área deTVpor assinatura, Leme faz
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questão de lembrar que o mercado atendeu à deman-

da das agências, e hoje oferece uma série de ferra-

mentas e de pesquisas para auxiliar o planejamento.

Enfático em suas observações, Moura salienta que a

crise empobreceu todos os players do mercado e que a

retomada dos investimentos será importante para as-

segurar as aplicações no aprimoramento dos profissio-

nais, tanto em agências como nos veículos, uma vez que

todos tiveram cortes significativos em suas estruturas.

Numa linha de argumentação semelhante, Steiner in-

dica como melhorias necessárias informações mais

técnicas, psicográficas, flexibilidade de formatos e ações

de maior impacto.

Em defesa do trabalho que vem sendo realizado pela

empresa, para atender às exigências do mercado anun-

ciante, Maria José explica que os Associados de Minas

vêm trabalhando, desde o início do ano, com o Tom-

Micro, da Ipsos-Marplan, que permite aos veículos

do grupo oferecer uma mídia mais eficaz para cada

produto. "O mercado tem evoluído bastante, e os veí-

culos precisam estar preparados para usar esses ins-

trumentais e atender seus clientes apresentando um

planejamento fundamentado em informações de pes-

quisa. Do ponto de vista de grupos de comunicação,

esse aspecto toma proporção ainda maior, uma vez

que podemos inclusive indicar quais os melhores veí-

culos para compor o plano de comunicação do clien-

te',' informa.

No Nordeste do país, a preocupação do Diário do

Nordeste é similar. Segundo Ribeiro,hoje a empresa

tem tomado muito cuidado na formação dos profis-

sionais, investindo na"fidelização"que, em última ins-

tância, é de alguma forma transferida para os clientes.

Chaves é outro que defende a necessidade de se pre-

parar os profissionais para comercializar qualquer ti-

po de espaço de mídia, em qualquer plataforma, extra-

polando as páginas de revista. Um assunto que o preo-

cupa é o excesso de glamour que tem cercado o mer-

cado publicitário nos últimos anos."Posso parecer um

pouco utópico, mas vou continuar lutando, na coxia,

para tentar resgatar as notícias do mercado publici-

tário das colunas sociais para as páginas de negócios"

comenta.

Sitchin também se ressente do comportamento dos

profissionais, mas ele se refere à falta de visão de ne-

gócio dos executivos mais novos. Isabel comenta a so-

brecarga de trabalho dos mídias, que acaba por preju-

dicar ainda mais meios como o rádio, que em geral

não estão entre os principais. Ela conta que, recente-

mente, ouviu de um diretor de mídia o relato de que

para cuidar de rádio ele havia contratado uma empre-

sa terceirizada. "Uma decisão até sensata do ponto de

vista de agilidade e eficácia, mas na contramão de po-

der contribuir com idéias e opções tailor made para o

negócio do próprio cliente',' pondera.

Isabel também inclui no rol de melhorias para o rádio

a questão da pesquisa, que continua deficitária em al-

guns aspectos, como a concentração das medições nos

domicílios, quando nos grandes centros é notório que

o rádio é o grande companheiro no automóvel. Houve

progresso no início do ano quanto à classificação so-

cial, com o desmembramento das classes A e B."No

caso da Eldorado, com isso tivemos a oportunidade

de comprovar o que sempre definimos como concei-

to: nossa liderança na afinidade com esse segmento"

comenta Isabel.

Sintetizando a posição dos profissionais que atuam em

mídia exterior, Monetti enfatiza a importância de se

ter um atendimento ágil e comprometido no que se

refere às necessidades dos anunciantes."E preciso pos-

suir um excelente argumento de vendas, baseado em

pesquisas. O relacionamento conta, mas aquele papo

de vender só porque é amigo do amigo não 'cola' mais"

defende.

Com propriedade, Pereira salienta que, no caso da mí-

dia exterior, seria muito bem-vinda para o setor a or-

denação da paisagem urbana, que faria com que todos

saíssem ganhando.
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