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Durante um vôo de mais de três horas no dia de ontem, tive oportunida-

de de ler os primeiros trabalhos relatando as biografi as de profi ssionais de mídia 

que o Grupo de Mídia estará lançando em breve. Para inaugurar este projeto, 

escolhemos três dos pioneiros mais importantes da mídia e do negócio da pro-

paganda: Altino João de Barros, Otto de Barros Vidal e Waldemar Lichtenfels. 

Todos deram seus primeiros passos na profi ssão nos anos 1940 e 1950. Foram 

eles que introduziram a disciplina específi ca de Mídia. Praticamente abriram, 

com suas próprias mãos, os caminhos que nós todos temos trilhado. Sem pro-

fi ssionais com esse espírito de liderança, muito provavelmente não teríamos 

a mídia com os padrões semelhantes aos desenvolvidos nos principais países 

do mundo. E foi um destes profi ssionais, o Waldemar Lichtenfels, que me 

inspirou na criação do projeto Biblioteca Grupo de Mídia, que, até o presente 

momento, já publicou nove títulos internacionais, que são traduzidos para o 

português e distribuídos, sem nenhum custo, para os mais de 800 sócios do 

Grupo de São Paulo. Todos os professores da cadeira de Mídia das universida-

des e faculdades brasileiras e os demais Grupos de Mídia organizados em vários 

estados brasileiros também recebem a publicação, reforçando a nossa vocação 

de incentivar ainda mais o intercâmbio profi ssional. 

Este projeto tem como um de seus objetivos fazer com que os profi s-

sionais de mídia se relacionem com tudo aquilo que é desenvolvido na área 

de um jeito mais formal, analítico, aprofundado, estudado e, claro, com os 

resultados que cada análise proporciona. Uma outra intenção é criar, junto 

às gerações que vieram após esses três desbravadores, o desejo de colocar no 

papel seus pontos de vista a respeito de seus trabalhos, desde estudos inovado-

prefácio

Sigam o exemplo do Franzão

Midialização.indd   11Midialização.indd   11 13/3/2006   19:40:4313/3/2006   19:40:43



12

Angelo Franzão Neto

res junto a meios e consumidores até as formas mais efi cientes de levar uma 

determinada mensagem aos consumidores. 

O primeiro brasileiro a abrir essa porta dentro da Biblioteca Grupo 

de Mídia foi Angelo Franzão Neto. Profi ssional de longa atuação na área, 

tem demonstrado um elevado nível de profi ssionalismo e seriedade, o que faz 

com que os profi ssionais que começaram suas carreiras nos anos posteriores 

tenham nele uma referência de atuação e conduta. Neste seu primeiro livro, 

ele apresenta uma coletânea de tudo o que tem publicado nas várias formas de 

comunicação em que tem contribuído ao longo do tempo. 

É uma leitura importante e rica, que trará enorme satisfação para todos 

que a ela se dedicarem, sejam eles profi ssionais de mídia, de veículos de comu-

nicação, universitários, anunciantes, nossos companheiros de planejamento, 

atendimento e criação. Que outros profi ssionais de mídia sigam o exemplo do 

Franzão, assim como eu e toda uma geração seguimos os mestres Altino, Otto 

e Waldemar. 

Boa leitura.

Claudio Venâncio
Vice-presidente de Mídia

Fischer América
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A palavra não é ofi cial e muito menos freqüenta os dicionários de língua 

portuguesa. Mas, convenhamos, existe outro termo para retratar a crescente 

revolução ocorrida nos canais de comunicação? 

Tenho insistido nisso há tempo. 

Assim que a globalização transformou-se em cruel realidade nos noti-

ciários em geral, a associação foi imediata. Se o termo, também inexistente 

na nossa língua ofi cial, tão bem defi ne a atual confi guração da economia em 

todo o mundo, por que não copiar o exemplo para a nossa plataforma pro-

fi ssional de trabalho?

Assim o fi z. E, de lá pra cá, nunca mais parei, fosse em muitas apre-

sentações, discussões, agradáveis bate-papos nas universidades, em prazerosas 

participações nos festivais, nos seminários, nas festividades da semana ofi cial 

de comunicação ou nos fest-ups, lá estava eu falando da mi-di-a-li-za-ção.

Fui mais longe, criei um site. 

Está lá no www.midializacao.com.br. E fi el à evolução da internet e até 

emocionado com a atenção que o canal interativo deu à nossa própria língua, 

está lá também no www.midialização.com.br. Isso mesmo, midialização, com 

cedilha e til.

O mais interessante é que, quanto mais falo sobre midialização, menos 

tenho que explicar o seu signifi cado, ou melhor, o signifi cado que eu atribuí 

à palavra. Acho que é a prova determinante que está tudo no lugar correto, 

palavra e signifi cado. Basta apenas ofi cializá-la.

Neste livro, a palavra midialização certamente aparecerá em muitos mo-

mentos, e não poderia ser diferente. Trata-se de uma publicação sobre mídia, 

apresentação

Midialização
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que objetiva informar alguns dos principais lances da mídia moderna e tenta 

retratar a atual confi guração dos canais de comunicação em todo o mundo, 

exatamente como a globalização fez e faz com a economia mundial. 

Há quem já fale na interdependência como sinônimo para globalização. 

Também, pudera: com tantos estragos, nada mais justo que lançar uma nova 

versão, uma nova terminologia, divorciada das situações e dos resultados nem 

sempre positivos e confortáveis da economia globalizada.

No caso da mídia, a meu ver, nada é desconfortável, nada contribui 

para o resultado negativo, muito pelo contrário. O termo se renova a cada 

instante em que um novo canal de comunicação ganha um novo formato e 

conteúdo. Aliás, muito mais conteúdo do que formato.

Estou plenamente convencido do poder da midialização, quer enquan-

to palavra, quer enquanto signifi cado para a confi guração da mídia moderna 

ou sinônimo às atitudes propostas pela mídia ao espectador. Tudo é positivo. 

A midialização retrata, acima de tudo, a prestação de serviço exercitada 

pela mídia. Ela existe, cresce e reinventa-se para facilitar nossas vidas e, funda-

mentalmente, a vida do consumidor. Afi nal, se as possibilidades são diversas, 

se os canais de comunicação multiplicam seus formatos, ampliam sua distri-

buição e potencializam suas informações, é para melhor atender o espectador. 

É ele, o consumidor, quem acessa o canal, no formato desejado, diante da 

necessidade de informação e das condições do momento. 

Bem-vindo ao meu mundo, ao mundo da midialização!

Bem-vindo à Midialização: o poder da mídia!
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Sempre fui um profi ssional de mídia

Um relógio de pulso e uma TV em preto-e-branco, ambos usados.

Foram estes, talvez, os presentes mais importantes da minha vida. Valo-

res inestimáveis, tanto pela alegria proporcionada na época como pelas conse-

qüências que acabaram gerando. Boas, claro.

O primeiro simbolizou, acima de tudo, a emancipação precoce, afi nal, 

tudo aconteceu aos 10 anos de idade. Era ele que me permitia exibir, mes-

mo involuntariamente, meu pulso recheado pelo útil presente, um acessório 

inédito para os moleques da minha idade. Anunciava também, mesmo que 

ingenuamente, a maturidade, e era um dos ingredientes determinantes para a 

minha auto-afi rmação.

O relógio, originalmente do Joanim, irmão da Helena, minha mãe, 

transformou-se no meu adorável presente logo que meu tio o trocou por um 

modelo mais recente, bonito e, certamente, mais efi ciente. Satisfação do meu 

tio, proprietário da moderna jóia rara, e satisfação minha em ostentar praze-

rosamente o adulto componente, além da consciência da responsabilidade que 

poderia representar para o resto da minha vida. 

A vontade de ser adulto e crescer era incontida. 

Eu e a grande maioria da minha geração precisávamos crescer rápido. 

Não tínhamos grandes escolhas.

O relógio dava o ritmo, registrava sonoramente o tique-taque dos se-

gundos e me transmitia a noção de tempo. Explicava-me, por outro lado, a 

importância da administração e da disciplina, enfatizando a necessidade de 

determinação e planejamento. 

1
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Outras disciplinas apresentavam-se em conseqüência da didática das 

horas: a prioridade, a concentração, o foco. 

E a cruel percepção de que o tempo não pára. Jamais.

O segundo presente, ah! o segundo presente. 

A te-le-vi-são! 

Como tudo poderia acontecer ali, dentro daquela caixinha mágica?

Mais do que o entretenimento proporcionado pelos desenhos animados, 

mais do que as emoções transmitidas pelos seriados, mais do que os noticiosos 

e as informações — muitas incompreendidas pela alienação natural da pré-

adolescência — a televisão já exercia grande fascínio. Pelo menos para mim. 

Mais do que fascínio, o prazer, o conforto e o sentimento da inclusão 

cultural e social. Eu era capaz de jurar que as mesmas imagens às quais eu aten-

tamente assistia eram testemunhadas ao mesmo tempo por todos no planeta. 

Tudo, a meu ver, acontecia em real time. 
Imaginem se, àquela altura, iria eu desconfi ar das diversas possibilida-

des de imagens e cobertura geográfi ca? Claro que não. Inteirar-me dos acon-

tecimentos, independentemente do seu local de origem, me transmitia, acima 

de tudo, a sensação de domínio. E até de poder. 

Tudo era emoção diante da minha televisão, ou melhor, da televisão 

lá de casa. A mesma televisão que também pertenceu ao Joanim e à Rosa, tia 

adorável. A televisão usada acabava de ganhar um novo endereço, um novo 

canto, uma nova audiência: eu e todos lá de casa!

Os Pugliese eram assim, verdadeiros e fantásticos cúmplices. 

O Mario, a referência; o Joanim, a minha gratidão; o Pepino, a ex-

periência; o Roberto, a confusão; a Nina e a Vilma, seus pratos deliciosos. 

Todos os irmãos da “mamma” tinham, entre outras virtudes, solidariedade. 

A ocasião pouco importava, poderia ser de alegria, tristeza, facilidade ou 

difi culdade. Estavam lá, todos juntos. 

Quantas saudades.

Os Franzão destacavam-se pela proximidade: Arlindo e o meu primeiro 

emprego; o Pedro e a simplicidade exemplar; o Nim, contador de histórias; o 

Vergílio e a Lourdes, adoráveis, embora Sbragia. Todos sempre muito próxi-

mos, atenciosamente próximos. 

No caso da televisão, o presente não foi apenas meu. Era de todos nós 

lá de casa, mas, inconscientemente, eu me apoderei dele e devorava aquela 

dádiva quase que com exclusividade.
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O Binão, meu pai, era o meu grande companheiro de audiência, espe-

cialmente quando entravam em cena as garotas-propaganda. 

No melhor e saudoso estilo, davam elas — as apresentadoras dos co-

merciais da época — a vida, a imaginação, a curiosidade e o desejo de consu-

mo às diversas marcas e produtos. 

Eu cantava com elas, repetia slogans com elas e as saudava a qualquer 

movimento insinuante. E eram diversos os reclames, todos com muita magia 

e beleza. 

Tudo o que a nossa televisão apresentava era criteriosamente controla-

do e cronometrado. A atenção que eu dedicava a imagens, sons e movimen-

tos transcendia a simples audiência. Em muitos momentos eu era capaz de 

mentalizar as imagens futuras, tamanho era o controle que eu exercia sobre a 

programação das emissoras. 

Eu conhecia toda a programação da TV. 

Fazia eu ali, talvez, o mais consistente e fi el controle da história da pro-

paganda, sem saber, é claro, que todo aquele trabalho seria materializado mais 

tarde pela “Sercin” do Xaxá e do Benê e, hoje, pelos sofi sticados processos de 

coleta da informação publicitária. 

No entanto, naquela época, para mim, nada falhava. 

O fi el hábito da audiência competia intensamente até com as excitan-

tes atividades da minha adolescência. As estranhas luzes que iluminavam os 

bailes, muitos realizados em tímidos e improvisados ambientes, eram às vezes 

insufi cientes para me tirar da frente da nossa televisão. E a briga pela audiên-

cia, naquela época, pelo menos comigo, também já era intensa. 

A competição pela audiência não acontecia apenas entre os canais, afi -

nal, eram poucas as alternativas. Mas, sim, entre as atividades. 

Eu simplesmente queria assistir a tudo e a todos. E mesmo os grandes 

e sérios compromissos às vezes perdiam o valor diante da nossa televisão. Co-

gitava em como trocar as aulas noturnas do ginásio, ministradas pelo incom-

preendido Tancredi, professor de francês, pelos emocionantes shows, atraentes 

seriados e novidades transmitidos pela nossa televisão. Eu não queria falar 

francês, queria mesmo estar lá, diante dela. 

Até as pizzas dos domingos, recheadas pelo alegre convívio com os pri-

mos e a prima Roseli, em alguns momentos perdiam a excitação diante das 

fascinantes imagens nem sempre nítidas da nossa televisão.

Sem dúvida nenhuma, aquela televisão mexeu comigo. 

Despertou minha atenção, criou em mim enorme interesse. 

Midialização.indd   17Midialização.indd   17 13/3/2006   19:40:4313/3/2006   19:40:43



18

Angelo Franzão Neto

Eu queria saber mais sobre o lado de lá, como, por exemplo, as imagens 

eram concebidas, como tudo nascia, enfi m, por que conquistavam a minha 

audiência, o meu interesse, a minha atenção. 

A televisão era também o meu grande ponto de apoio na conquista da 

tão desejada maturidade. E, pensando bem, percebo agora que eu sempre me 

apoiei na mídia, nos canais e nos meios de comunicação para crescer, para ser 

adulto logo. Quanta pressa! Que bobagem. Tudo tem o seu tempo, mas agora 

é um pouco tarde...

Ser adulto, ou melhor, adulto precoce, me fazia feliz. Mas também me 

fazia cometer lances, digamos, engraçados. 

Discutia eu, por exemplo, a programação da televisão como gente gran-

de, como adulto. Mas nem todos queriam discutir o meu editorial. Os mole-

ques da minha idade estavam, corretamente, em outra praia, em outra tribo. 

A discussão era ainda maior quando as imagens da televisão davam 

contorno às informações antes imaginadas por meio do rádio. 

E como era fértil a nossa imaginação! Eu simplesmente conseguia en-

xergar o Karmann Ghia vermelho! 

Vivia eu ali, talvez, o processo de formação da “freqüência efi caz” da 

propaganda, sem ter a menor consciência do que se tratava. A associação das 

informações do rádio com as imagens da televisão criou em mim a primeira 

e curiosa sensação da complementaridade na comunicação. E a percepção de 

que o rádio e a televisão, juntos, eram maiores, mais poderosos e mais com-

pletos que agindo isoladamente. 

A leitura diária do jornal, especialmente do caderno esportivo, era regu-

lar e me acompanhava nos trajetos de volta do trabalho. 

Nem tudo o que eu lia, confesso, ganhava a perfeita compreensão. Os 

fatos, as ações dos políticos, uma Brasília ainda criança, recém-inaugurada, os 

primeiros desajustes da economia transformados posteriormente na galopante 

infl ação, as movimentações dos generais, enfi m, as informações ampliavam o 

meu universo. 

A informação absorvida na leitura do jornal explicava e dava razão às 

imagens fascinantes da televisão e à imaginação inspirada pelo rádio. 

Nesta etapa, a relação com a mídia já era mais forte. 

Tudo o que eu ouvia atentamente no rádio, através das minhas emis-

soras AM preferidas, as músicas, as transmissões esportivas, os programas de 

auditório e até as radionovelas, tinha suas versões na TV, complementados 

pelos amplos e ricos detalhes registrados no jornal.
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Anos mais tarde, envolvido pela campanha publicitária que lançava a 

maior revista de informação semanal da atualidade, tornei-me seu fi el e assí-

duo leitor. As mesmas difi culdades encontradas na leitura integral do jornal, 

comprometendo a perfeita identifi cação dos fatos, não me encorajavam à as-

sinatura, que era o grande mote da campanha. Mas, semana sim, semana não, 

dependendo da disponibilidade do bolso, carregava eu ali as últimas infor-

mações, algumas já ouvidas no rádio, outras já assistidas através da televisão, 

algumas já explicadas no jornal e quase todas consolidadas na revista. 

Muitas das marcas presentes no som do rádio, no vídeo da televisão, 

nas páginas do jornal em preto-e-branco ou nas cores das revistas ganhavam 

formatos iluminados, algumas em movimento nos luminosos ou nos painéis 

da cidade. O verdadeiro mix-mídia!

Certamente, foi nessa fase, aos 14 ou 15 anos, que uma percepção, 

totalmente involuntária e inconsciente, me surpreendeu: o rádio trabalha a 

imaginação; a televisão, a emoção; o jornal, a razão; a revista, a informação; e 

os demais, a consagração da informação. E como a mídia é fascinante! 

E acho que eu já era um profi ssional de mídia. 

Um profi ssional impulsionado pelo relógio e pela televisão.

Ambos vindos do Joanim e da Rosa.

Muito obrigado. 

Vocês foram os autores dos presentes da minha vida.
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Sou um privilegiado!

Tive o prazer de iniciar minha carreira profi ssional pelas mãos da Mir-

na, no departamento de mídia da Almap. Vocês são capazes de imaginar o 

signifi cado desse tão festejado início? 

Confesso que, na época, não tinha a clara percepção do privilégio. Esta-

va eu simplesmente entre a experiente, estrategista e conceituada profi ssional 

de pesquisa de mercado, no auge da adaptação dos seus conhecimentos para 

a construção do movimento técnico de mídia, e um dos maiores responsáveis 

pelo próprio movimento, o grande Otto.

A nossa sala de reduzidas proporções, vizinha à do nosso diretor, com-

portava quase tudo: as visitas inesperadas dos planejadores de mídia, alguns 

representantes dos veículos de comunicação, os agitados senhores do atendi-

mento, os descontraídos colegas da criação, todos passavam por lá. O alvo 

nem sempre era ela, a chefe, mas, sim, ele, o nosso diretor. E, já que éramos 

seus vizinhos, por que não fi lar um papinho por lá? 

Nossa sala precariamente alojava os seis integrantes do PIM (Pesquisa e 

Informações de Mídia) e abria seus braços para muitos outros. 

Todos eram sempre bem-vindos. 

Eu não entendia muito bem os diálogos, as reivindicações e até as 

razões para algumas sadias e interessantes discussões, mas aprendia e me 

divertia muito. 

Era o meu início profi ssional e, pouco a pouco, eu compreendia, fasci-

nado, como tudo aquilo acontecia. 

Nossas salas geminadas, a do PIM e a do diretor, sem divisórias nas late-

rais próximas ao teto, permitiam, além da maior circulação do ar, a verdadeira 

Questão de privilégio2
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troca de sons, sempre com grandes vantagens para todos nós, especialmente 
para mim. Até as conversas telefônicas pessoais não reservavam grandes se-
gredos, tamanha era a nossa proximidade física. E qualquer minuto vivido 

naquele espaço era um grande momento, um grande aprendizado.

Meu querido Angelo (Título original: Meu querido chinês)
Mirna Consiglio
Assessora da CGDC — Central Globo de Desenvolvimento Comercial
Rede Globo de Televisão

Para escrever algumas linhas sobre a trajetória do Angelo decidi recor-
rer à internet como inspiração e me dei conta de que ele já garantiu um 
lugar no “panteão dos imortais” da comunicação. 

Quem diria que aquele jovem que começou na Almap no início da déca-
da de 1970 marcaria presença nos fatos mais signifi cativos do setor? 

Indícios já existiam. Na época, perdurava uma situação política muito 
difícil, os relacionamentos profi ssionais eram então muito formais e parte 
dos jovens vivia em relativa alienação, mas ele já demonstrava um compor-
tamento diferenciado. 

Indiferente ao estilo “paz e amor” que predominava, o Angelo se preo-
cupava com a vida saudável, reivindicando local para repouso pós-almoço 
(queria condições iguais ao emprego anterior, onde, dizia, costumava dor-
mir na prateleira). Tinha interesses ecléticos, como uma inusitada paixão 
pela aerodinâmica, e chegou até a utilizar a avenida Paulista como cam-
po de prova (atirou pela janela da agência um relatório numa época em 
que se trabalhava com estêncil). Demonstrava ainda especial apreço pela 
gastronomia, exercitando de forma subliminar a capacidade de convencer 
os colegas da importância de sua presença nos eventos da área (adorava 
“fi lar” um almoço).

Brincadeiras à parte, hoje o Angelo é um líder, um profi ssional atento 
às mudanças e com uma visão abrangente da profi ssão que adotou. E, 
certamente, junto aos seus pares no Grupo de Mídia, continuará a missão 
que se propôs, que é a de contribuir para as várias dimensões da cultura 
publicitária.

Tenho imenso orgulho de ter participado, de alguma forma, de sua 
história profi ssional e, se alguma pequena infl uência posso ter exercido, 
certamente foi a de não contar ao Otto (nosso querido mestre) que ele é 
palmeirense. 
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Questão de privilégio II

Se a minha chefe tentava aperfeiçoar algumas virtudes da minha adulta 

adolescência com seus retumbantes conselhos, o meu diretor potencializava 

exemplarmente tudo: determinação, disciplina, planejamento e foco, entre 

outras marcantes, respeitáveis e admiráveis virtudes profi ssionais.

O início inesquecível, professores e personagens insubstituíveis, o 

aprendizado impagável. Sou capaz de relatar em ricos detalhes cada um da-

queles saudosos e gratos dias. Que privilégio!

Um profi ssional que engrandece a mídia brasileira
Otto de Barros Vidal
Sócio-Diretor da PPR — Profi ssionais de Publicidade Reunidos Ltda.

Não sei quantos anos faz que conheço o Angelo Franzão Neto.
Lembro-me apenas que um dia a Mirna Consiglio, hoje na Globo, na 

época chefi ando o Departamento de Pesquisa de Mídia da Almap, pediu-
me autorização para contratar um jovem promissor, muito interessado na 
área de mídia, que aceitava começar pela pesquisa.

Fiz a única e tradicional pergunta: é corintiano? 
Como a Mirna não sabia, o Angelo passou no teste, por desconheci-

mento da Mirna, que se diz corintiana.
Até hoje, digo que o único defeito do Angelo é ser palmeirense — afi -

nal, ninguém é perfeito.
Não sei quanto tempo o Angelo fi cou na Almap, acho que foi pouco 

tempo, pois logo surgiu uma oportunidade para ele dar continuidade à sua 
carreira.

Durante algum tempo, Angelo e eu nos distanciamos, pois as oportuni-
dades para mais encontros, para se trocar idéias, para estabelecer amizades 
mais sólidas eram no Grupo de Mídia, ao qual, no seu início, o Angelo 
— na verdade, a McCann — não dava tanta prioridade.

Mas, pouco a pouco, o Angelo começou a dar grande importância ao 
Grupo de Mídia, participando de todas as atividades, contribuindo com 
sua inteligência, acima da média e com sua ponderação (coisa rara em um 
palmeirense), consolidando-se como uma das grandes lideranças da mídia 
brasileira.

Isso foi importante, pois o Grupo de Mídia projeta o líder para o mer-
cado.
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Sem a sua atuação e dedicação ao Grupo de Mídia, o Angelo seria um 
líder para dentro, um líder na McCann, jamais no mercado.

O Angelo também se destaca pela formação de novos profi ssionais, 
seja na própria agência, seja pelo carinho com que trata os estudantes de 
comunicação, dedicando grande parte do seu tempo a ensinar, ministrar 
palestras e escrever.

Midialização, o poder da mídia é uma obra que leva a chancela do 
Angelo, a chancela da seriedade, a chancela de um mestre que engrandece 
a mídia brasileira.

Questão de privilégio III

A curiosidade em conhecer outras fases do processo, particularmente a 

negociação de mídia, era muito grande. Logo apareceu a oportunidade, bem 

próximo dali, duas quadras abaixo.

E lá vou eu para a avenida Brigadeiro Luís Antônio. 

Endereço: Denison!

No início, a inevitável e ingênua comparação. 

Passaram-se alguns meses até que eu entendesse que se tratava de outra 

fi losofi a, de outra estrutura e até de uma outra proposta. 

Percebi também o quão dinâmico é o universo da propaganda, afi nal 

tratava-se do mesmo segmento, porém utilizando procedimentos diferentes; 

o mesmo editorial, contudo, com marcantes variações; a mesma atividade no 

entanto, executada por profi ssionais de formações diversas. E todos ótimos.

Lá, a prioridade, além do planejamento de mídia, àquela altura exigi-

do pelos clientes, era a negociação. E o Hélio Abud era o grande maestro, o 

grande executor da árdua e importante atividade, tudo extremamente bem 

assessorado pelo Willy Kautz. 
Foi esse, sem dúvida, o estágio mais importante da minha formação 

profi ssional e o período determinante para que eu atribuísse os signifi cados 

corretos a termos distintos. Até aquele momento, eu conceituava algumas 

palavras como sinônimos e, na verdade, em determinados momentos, eram 

antônimos. Pelo menos quando associadas à atividade de mídia.

Nada é caro ou barato em mídia. 

Tudo tem o seu preço e o seu custo. 

O valor absoluto só pode ser avaliado diante do seu valor relativo.
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O maior nem sempre é representado pelo número maior. 

O melhor nem sempre é perceptível em número. 

Nem sempre se recebe tudo o que se compra. 

É preciso conferir tudo aquilo que se compra.

Antes de pagar, tenha a certeza de que recebeu. 

As lições eram claras e objetivas, e até conceitos já consagrados, como as 

operações aritméticas, tornaram-se perniciosas diante do importante aprendi-

zado. Comecei a conferir se um mais um totalizava dois e se dois dividido por 

dois sempre resultava em um. 

E, muitas vezes, eu me surpreendia.

A mídia realmente é fascinante, tão fascinante quanto o privilégio de 

aprender as sutilezas da nossa atividade.

Algo de novo estava para acontecer comigo, também ali perto, do outro 

lado da avenida Paulista, na Standard, hoje, Ogilvy Mother. 

O Edson Benetti estava formando um novo departamento, um novo 

time de profi ssionais de mídia. E lá fui eu.

Como o departamento ainda estava em formação, ou melhor, em rees-

truturação, deveríamos nos envolver praticamente com todos os detalhes da 

operação. Ali percebi que o conhecimento pleno da nossa atividade é exclusi-

vidade, ou talvez virtude, de poucos. 

Por mais que eu fi zesse, a sensação de desconhecimento era cruel. 

Faltava-me maior experiência e ciência de princípios básicos, como aque-

les didaticamente sugeridos pelo meu primeiro relógio de pulso, como priorida-

de, planejamento e foco. 

Seis meses apenas, mas o sufi ciente para aprender que o sinal não deve 

ser ultrapassado nunca. Se isso ocorrer, deve-se ter a consciência plena do risco 

do acidente.

Ali, acho que fui ligeiramente acidentado.

Às 15h de uma sexta-feira, recebi o recado para atender uma ligação no 

telefone direto da criação. Fui eu para a outra casa, sem entender muito bem 

por que alguém ligaria para mim em um telefone direto em outro departa-

mento quando o meu aparelho estava lá, intacto, totalmente livre e desocupa-

do. Era o Calé, o Carlos Alberto Parente.

E, assim, abandonei o quadrilátero dos Jardins e me transferi para a 

Norton. Retornar ao Centro até que me era prazeroso. Afi nal, a partir dos 12 

anos de idade, era lá o meu ambiente de trabalho. 
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Os endereços sofi sticados, as galerias famosas, os restaurantes fantásti-

cos se alojavam por ali e, como um bom, ágil e efi ciente offi  ce-boy, eu conhecia 

tudo, ou quase tudo. 

O ritmo lá era outro, confi rmando a sensação observada anteriormente 

de como é fascinante a atividade publicitária. Chega-se ao mesmo caminho 

por diversas vias, porém, em se tratando de técnica, tudo deve ter a mesma 

base, o mesmo princípio, a mesma estrutura.

Conseguia, àquela altura, colocar em prática grande parte do meu apren-

dizado, refl etido muito na recente experiência dos últimos seis meses. E per-

cebia que o ambiente era ideal para aperfeiçoar praticamente tudo, agregando 

ainda novos valores como inovação, modernidade e ineditismo. Nem sempre 

conseguíamos, é verdade, mas a sugestão era essa. Tempos felizes aqueles. 

Feliz privilégio.

A vontade de conhecer melhor o ritmo, as necessidades, as exigências, 

enfi m, os objetivos dos anunciantes internacionais era grande e foi decisiva 

quando Willy Kautz me chamou. Voltar a trabalhar com ele e com os demais 

planejadores da época — como o Altino, para mim verdadeiro mito até hoje 

— além dos clientes internacionais — entre eles a General Motors, a Colgate 

Palmolive, a Coca-Cola, a Nestlé, a Goodyear, a Martini, entre outros — se 

transformou em proposta irrecusável. E lá fui eu para a rua da Consolação.

Meu amigo Angelo Franzão
Altino João de Barros
VPE — Diretor de Relações com o Mercado, McCann-Erickson Brasil

Gozando da prerrogativa de decano da profi ssão, sempre na área que 
ele domina — a mídia —, posso dizer o que quiser sobre o meu amigo e 
colega Angelo Franzão.

Estamos juntos desde 1979 e fomos buscá-lo porque queríamos impor 
maior vigor e dinamismo à nossa operação de mídia. Queríamos, naquela 
altura, fazer uma nova McCann e ditar um ritmo moderno e diferenciado 
à nossa operação. Os headhunters indicaram o jovem e talentoso Angelo 
Franzão, ex-Almap, ex-Denison, ex-Standard Ogilvy, que, juntamente com 
Willy Kautz e outros companheiros da época, formou um departamento de 
mídia muito forte.

Angelo já era o grande nome na área de mídia na época e dominava 
as avaliações e as simulações de programação como poucos. Já era ágil 
naqueles computadores tipo “armário”, de dez metros, que pesavam meia 
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tonelada. Hoje o seu laptop pesa menos de 500 gramas e continua sendo o 
seu brinquedo predileto, com o qual ele trabalha com os softwares que ele 
mesmo criou juntamente com sua equipe — dentre eles o “marketografi a”.

Em 1990, ele assumiu a vice-presidência de mídia nacional e latino-
americana da McCann. É assíduo freqüentador da rota São Paulo/Miami/
Nova York e tem participado dos meetings internacionais, sempre contri-
buindo para a área de mídia com brilhantismo, quer defendendo a nossa 
estrutura lá fora, quer impondo nossas necessidades na confecção de nos-
sas ferramentas internacionais. Por exemplo, o nosso otimizador, o MaxSys, 
de concepção francesa, ganhou uma roupagem totalmente verde-amarela 
ao ser instalado no Brasil. 

É amigo pessoal de Ira Carlin, que hoje dirige, no Grupo McCann 
Erickson, a Magna, linha de frente da mídia futurista, e atualiza-se tra-
zendo para o Brasil a dinâmica dos novos conceitos de uma mídia em 
mutação.

As qualidades mais importantes do Angelo, e que faço questão de res-
saltar, são seu caráter e sua lealdade para com seus companheiros. Sempre 
exigente, tem contribuído para a melhor formação de seus comandados e, 
fi el aos seus companheiros e amigos que já se encontravam na McCann, 
conservou-os e os manteve up to date com a técnica que ele tanto domina. 
Tem ainda contribuído para a formação de novos companheiros, e muitos 
deles hoje lideram a mídia brasileira.

Sou seu fã na arte da mídia, pois ele faz com que a criatividade tenha 
um convívio harmonioso com a técnica, visando sempre o desenvolvimento 
do negócio do cliente. E me sinto completamente honrado com a possibili-
dade de poder expressar, em poucas palavras, o apreço e a admiração que 
sinto pelo amigo e pelo profi ssional Angelo Franzão.

Questão de privilégio IV

O maior dos privilégios ainda estava por vir.

A McCann me inseriu num universo distinto, e conviver com o sis-

tema internacional, repartindo experiências, testando os cases internacionais 

de sucesso no mercado brasileiro, era mesmo um grande privilégio. A mesma 

sensação de conforto e prazer experimentada antes, diante da minha primeira 
televisão, eu revivia agora, no meu dia-a-dia profi ssional. 
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De lá pra cá, e já são mais de 20 anos, tenho vivido grandes experiên-

cias. Mais do que participar intensamente do fantástico universo da mídia, a 

integração com as demais partes do processo da comunicação é, certamente, 

o nosso grande diferencial.

Nossos sistemas, ferramentas e software privilegiam a integração. Im-

possível conceber uma ação de mídia, para qualquer que seja a marca, divor-

ciada da plataforma básica da comunicação.
Levamos tão a sério a integração que resolvemos morar na mesma sala. 

Percival, diretor de criação, Helena, diretora de planejamento estratégico, e eu. 

Eu tenho o privilégio de trabalhar com o Angelo 
Helena Quadrado
VP – Diretora de Planejamento Estratégico, McCann-Erickson Brasil

“Ah, hã!”, dirão vários leitores. E eu também! 
Mas o meu privilégio é diferente, é mais! 
Vocês sentaram, por exemplo, na mesma sala que ele? (já estou ouvin-

do menos vozes se manifestando). Vocês se sentaram numa mesa em frente 
à dele, grudada na dele? (menos vozes ainda). Vocês fi cavam trabalhando 
olho no olho, ouvindo as discussões com a Marli ou com algum veículo por 
telefone? Vocês podiam entrar na sala e dizer um “bom-dia” com um meio 
sorriso — bem discreto, é claro — quando o Palmeiras perdia? Ou com um 
sorriso bem escrachado quando o Corinthians perdia?

Pois é, eu tive e tenho todos esses privilégios. 
Por vários anos trabalhamos na mesma sala, mesa com mesa, dividindo 

o espaço com o Perci (são-paulino), para dar um certo equilíbrio. E, além 
das eternas discussões sobre futebol, também tivemos várias outras, mais 
profundas, sobre o novo papel da mídia na nossa profi ssão, sobre como 
se pode ser criativo na mídia, sobre o futuro do negócio da comunicação, 
enfi m, sobre um milhão de coisas sérias e relevantes.

E nessas discussões eu aprendi muita coisa. Nelas, eu enriqueci meu 
conhecimento — e minha alma também — com outras formas de pen-
sar, outras maneiras de olhar o mundo, outros ângulos para analisar um 
problema.

Conheci pessoas que nunca vi, por meio de relatos emocionados sobre 
alguma história do passado, ou alguma experiência marcante, ou, claro, 
sobre alguma discussão mais acalorada.
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Trocamos receitas (ele ainda me deve uma de salada com pinhão!), dis-
cutimos um fi lme que havíamos visto (nossas opiniões em geral divergiam) 
e constatamos juntos que o humor dele piora bastante quando ele veste 
terno preto.

Do ponto de vista profi ssional, aprendi muito sobre o exercício do pen-
samento de mídia. Descobri que há muita coisa por detrás daqueles “x” 
nos mapas de veiculação. Muito pensamento, muita criatividade, muita 
vontade de fazer dar certo. Quero crer que em alguns momentos ajudei, 
não a resolver problemas, mas a pensar soluções diferenciadas.

Enfi m, pude aproveitar uma convivência que só me trouxe vantagens 
em todos os aspectos. Aprendi e cresci, tanto do ponto de vista pessoal 
como do profi ssional.

Vários dos artigos neste livro também foram objeto de debates acalo-
rados, pontos de vista que convergiam, idéias que se complementavam, 
temas de discórdia.

Acho que o que eu estou tentando dizer para vocês é que eu acredi-
to piamente que idéias não nascem prontas. Elas precisam ser discutidas, 
debatidas, criticadas, argumentadas. Ninguém é dono da verdade, e se ela 
realmente existe, vai surgir no meio de várias discussões. 

E eu tive o privilégio de poder ter o Angelo como sparring por muito 
tempo. Não é para qualquer um!

P.S.: Ainda temos discussões sobre a diferença entre efi ciência e efi -
cácia.

Questão de privilégio V

Acho que todos já perceberam porque me sinto um privilegiado.

Sentar lado a lado de Helena Quadrado, simplesmente ela, que sabe 

tudo e ainda cozinha, e estar ao lado dela, uma das melhores redações da 

publicidade brasileira, além do seu especial coração, é muito mais do que um 

privilégio.

Franzino, meu menino!
Percival Caropreso
Vice-Presidente Executivo, McCann-Erickson Brasil

Conheci muitos profi ssionais de mídia nesses 35 anos em que trabalho 
com propaganda. O Angelo não é um deles.
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