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É sabido que a propaganda se constitui numa das opções mais eficientes e rentáveis da em-presa 
comunicar as características de um produto ou serviço visando vender mais.  
 
Sabe-se também que o volume de investimento necessário para esse fim costuma ser alto e 
causa espanto para quem não é do mercado, pois o montante chega a vários milhões de reais.  
 
O que alguns anunciantes não sabem é que parte desse investimento pode estar sendo 
desperdiçado. A sabedoria popular "o que os olhos não vêem o coração não sente" se aplica 
literalmente ao caso.  
 
Não é necessário ser um expert em comunicação para constatar o valor de uma boa peça 
publicitária. Basta folhear as páginas de uma revista, por exemplo, e observar como alguns 
anúncios chamam a atenção.  
 
Por outro lado, é evidente que um anúncio de qualidade duvidosa contribui para o desperdício do 
investimento que está se realizando com a campanha, porque não consegue explicar 
adequadamente do que se trata ou não consegue ser motivador.  
 
Mas será que podemos imputar à qualidade da peça publicitária a total responsabilidade pelos 
resultados desejados com a campanha? Com toda certeza não. A forma como a peça publicitária 
foi veiculada também contribui para o sucesso de uma campanha.  
 
É nessa hora que entra a figura do planejador de mídia da agência, pois cabe a ele a função de 
determinar o número de pessoas que a campanha deve atingir, o número de vezes e em qual 
período isso deve ocorrer, de acordo com o público-alvo do produto e a praça em que a veiculação 
da peça será realizada. A inadequada determinação de cada um desses itens pode contribuir para 
o insucesso da campanha.  
 
Porém, não é fácil analisar se os quesitos citados foram determinados adequadamente pelo 
planejador de mídia, porque eles não são de fácil visualização como acontece com a peça 
publicitária. A veiculação não é algo visível, não tem forma e não é tangível. O critério de 
avaliação deve ser outro.  
 
Numa primeira impressão, o correto parece ser atingir a maioria do público-alvo, com muita 
intensidade, durante o ano todo e por vários meios - televisão, jornal, internet, etc. Contudo, a 
verba necessária para viabilizar essa alternativa é alta e está além da realidade de boa parte do 
mercado anunciante.  
 
Cabe, portanto, ao planejador de mídia priorizar, dentre os itens citados, quais aqueles que 
objetivamente atendem a um pensamento estratégico e, a partir daí, selecionar os meios e 
preparar a veiculação da peça publicitária com melhor relação custo/benefício.  
 
Os especialistas em comunicação estimam que o cidadão comum recebe aproximadamente 1,2 
mil mensagens publicitárias por dia, tais como dos spots veiculados nas rádios, dos painéis 
expostos nas ruas, dos feirantes que destacam as qualidades das frutas que estão vendendo na 
feira e das citações "espontâneas" das marcas feitas pelos personagens das novelas.  
 
Se o número mencionado soa exagerado, convém ressaltar que a internet tem multiplicado as 
possibilidades de exposição das mensagens publicitárias com o público.  
 
Diante da avalanche de mensagens que disputam a atenção do consumidor, como fazer a 
mensagem da peça publicitária de uma determinada marca ficar retida na mente do consumidor?  



 
Considero que a intensidade de veiculação afeta diretamente a percepção do público no 
entendimento da mensagem, bem como na sua motivação em conhecer e experimentar o que 
estiver sendo anunciado. A veiculação da campanha durante um período afeta igualmente a 
percepção do público, pois o convencimento e mudança de hábito se obtêm com o tempo.  
 
Há muito se busca uma resposta sobre quantas vezes uma mensagem publicitária precisa ser 
veiculada para ser eficiente, porém não foi possível identificar com exatidão qual deve ser a 
freqüência ideal, uma vez que esse número é passível de vários senões como a qualidade da peça 
publicitária, a imagem que a marca possui com os consumidores e a facilidade de acesso ao 
produto anunciado.  
 
Os planejadores de mídia costumam recomendar que a campanha priorize a alta freqüência de 
exposição, quando o consumidor não é fiel à marca, quando há uma expectativa por parte do 
cliente à venda imediata do produto em razão de um consumo sazonal ou quando o cenário é de 
alta competição entre as marcas que disputam o mesmo público. Para a obtenção desse 
resultado, os planejadores se vêem obrigados a abrir mão da quantidade de pessoas que será 
atingida pela campanha ou de diminuir o período de veiculação das peças.  
 
Entendo que para a maioria das marcas que anunciam a situação estaria para alta freqüência, 
afinal, qual segmento não está enfrentando uma forte concorrência?  
 
Feita a determinação do item prioritário, os planejadores de mídia selecionam os meios que serão 
contemplados com a missão de fazer a peça publicitária chegar ao público-alvo. Para isso levam 
em consideração as características intrínsecas dos meios e os dados de pesquisa.  
 
Finalmente, montam a programação - em televisão seria determinar em quais programas o 
comercial será veiculado, por exemplo - de maneira que atenda ao item definido como prioritário.  
 
É por meio desses procedimentos que os planejadores de mídia contribuem com a sua parte na 
busca pela eficiência da campanha e, conseqüentemente, no melhor aproveitamento da verba 
disponível.  
 
A verdade, entretanto, é que essa contribuição nem sempre é percebida pelos anunciantes, não 
porque o seu trabalho seja menos importante, mas é que a natureza da atividade do planejador 
de mídia é a discrição, daí sua postura "low profile".  
 
Como o coração só sente o que os olhos vêem, fica a sugestão aos anunciantes de verificarem se 
os planejamentos de mídia apresentados estão sendo feitos de maneira adequada, para 
aumentarem as chances de alcançarem os resultados desejados de vendas.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 17, 18 e 19 mar. 2006, Comunicação, p. C-6. 


