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O vice-presidente e diretor de mídia da McCann-Erickson e também presidente do Grupo de 
Mídia São Paulo, Angelo Franzão Neto, lança hoje, na sede da entidade, seu primeiro livro - 
"Midialização: o poder da mídia". Na publicação, de 221 páginas, distribuída pela Nobel 
Editora, Franzão fala para profissionais iniciantes na área, estudantes e curiosos sobre o 
mundo da propaganda, os principais momentos da mídia moderna e tenta retratar a atual 
configuração dos canais de comunicação em todo o mundo.  
 
"A palavra midialização não é oficial, nem freqüenta os dicionários da língua portuguesa. Mas, 
convenhamos, existe outro termo para retratar a crescente evolução ocorrida nos canas de 
comunicação?", diz Franzão.  
 
"Já escrevo há um bom tempo para revistas especializadas e agora resolvi reunir esses textos 
e outros inéditos em um livro. Tive a ‘pretensão’ de passar ao leitor o que é e o que faz a 
mídia, sem utilizar a terminologia própria, que chega a ser hermética para quem não é do 
meio publicitário. Procurei explicar o processo de mídia com a linguagem do dia-a-dia", 
acrescenta o publicitário.  
 
No livro, ele cita que em mídia é importante se antecipar os fatos, e propõe a integração com 
os caminhos da comunicação, entre eles a criação. "Para quem quer veicular seu produto, a 
avaliação da melhor mídia é fundamental, e para isso, é preciso ouvir o que o consumidor 
pensa e o que ele quer antes de definir uma estratégia."  
 
Franzão destaca ainda que a mídia é o que mais tem mudado no mundo da propaganda. "Com 
a era digital (TV e rádio), a maior interatividade do consumidor com os meios de comunicação 
e o uso cada vez maior da internet e do celular, é preciso pensar em otimizar os 
investimentos, escolhendo a melhor mídia."  
 
O publicitário já está trabalhando em seu segundo livro, que pode ser lançado no fim deste 
ano. Também com o tema mídia, será voltado para os profissionais da área. "Será um livro 
mais técnico, sobre como o profissional deve usar a mídia com as crescentes mudanças 
tecnológicas e de comportamento do consumidor."  
 
Franzão, que assumiu a presidência do Grupo de Mídia São Paulo no mês passado, tem 
também muitos planos para dinamizar as atividades da entidade. "Como é início de gestão, 
ainda estamos elaborando nossa plataforma de ações para ampliar nossa presença 
institucional. Para isso, vamos promover palestras com profissionais de outras áreas, como 
diretores de cinema e teatro, além de oferecer novos cursos técnicos."  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 23 maio 2006, Comunicação, p. C-6. 
 


