
Convidamos mídias do Paraná 
para falarem sobre o caminho 
entre a flecha de uma marca e 
o coração de um consumidor. 
Vamos juntos descobrir?



 Fale conosco!

 negociosrpc.com.br/deolhonomercado

 informacoes@rpc.com.br

O Mídia 
Cupido não 
tem arco e 
flecha, mas 
acerta em cheio o 
público desejado.

Ele não tem asas, mas faz as marcas voarem 
longe. Ele não é um anjo, mas protege a verba 
do cliente. Ele faz os encaixes perfeitos para 
que marcas encontrem pessoas na hora e 
lugar exatos. O Mídia Cupido aproxima quem 
deseja de quem é desejado... e realiza a 
magia do mercado publicitário. Esta é a 
nossa homenagem para todos os mídias 
do Paraná.

FELIZ DIA DO MÍDIA!
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FELIZ DIA DO MÍDIA!
Quem é o
mídia cupido? 
Ele não tem asas, 
nem arco e flecha.  
Mas sempre acerta em cheio 
o coração dos consumidores!
Vamos juntos conhecê-los?

IMPACTO 
Conseguimos ter uma boa noção da quantidade de 
pessoas que serão atingidas pela mensagem, em 
determinados targets, o que torna a campanha mais 
assertiva. 

Karina Venazzi 

AUDIÊNCIA
Porque devemos anunciar onde a maior parcela do 
público-alvo consome a mídia, dentro do seu estilo 
de vida, para divulgar o produto ou serviço. 

Sheila Tavares

Quanto mais informações tivermos, melhor. 
Saber interpretar essas informações é o 

grande desafio! É importante analisar custos, 
estudar a programação e cruzar informações. 
A audiência e o impacto são índices que nos 
ajudam a traçar um caminho rentável e de 

sucesso para nosso cliente. 

Andressa Marques Demétrio

Todo indicador é amigo do mídia se 
bem trabalhado. Acredito que parte do 

fazer mídia é justamente isso: 
considerar que todos os indicadores 
existem para nos ajudar, cabe a nós 

fazermos a seleção daqueles que 
melhor harmonizam com a “receita”.

Marcos Quinhoneiro

MOEDA 
Audiência e impacto já foram grandes amigos do 
mídia. Mas no cenário econômico de hoje também 
contamos com outro aliado: moeda! 

Fabiana Domingues e Michele Batista

Indicador: o melhor amigo do mídia cupido. 
Audiência, impacto, moeda... o que tem feito a diferença para os nossos mídias?



Com estudos e pesquisas, conseguimos traçar um 
comportamento base para o público alvo de cada mercado e 
mensurar o planejamento que vai atingir o objetivo da campanha.

Karina Venazzi 

Analisando hábitos de consumo do telespectador, assim como seu 
estilo de vida e seguindo as tendências de mercado - ou não... 
pois não é matemática. Tentamos gerar uma identificação do 
produto ou serviço ou empresa anunciado com o telespectador.

Sheila Tavares

Traçar o caminho do sucesso para um 
comercial é empolgante, mas, entender a 
mensagem dele e o objetivo do cliente são 

fundamentais. Pra isso colocar-se no lugar do 
público de interesse é indispensável. Gosto de 
me perguntar: “Se eu fosse esse cara, o que 

eu assistiria? O que me emocionaria?“

Andressa Marques Demétrio

Informação, expertise e inteligência de 
mercado são fundamentais para toda 

campanha. Quando um deles não está 
presente, dificilmente a campanha atingirá o 

topo. De nada vale ter informação se não 
existe avaliação e organização dos dados. 

Não tem como flechar um consumidor cheio 
de informações sem muito trabalho! 

Marcos Quinhoneiro

Temos que buscar informação para podermos saber 
mais de nosso cliente e como está o mercado em que 
ele irá atuar. A expertise vem junto com a experiência. 

Fabiana Domingues e Michele Batista

Quem nunca precisou de um lencinho depois daquele comercial emocionante? 
Descubra como o mídia traça o caminho entre uma marca e as lágrimas do 
consumidor! Combinando informação + expertise + inteligência de mercado



União. O necessário para que os 
objetivos e resultados sejam alcançados 
de maneira mais rápida e eficaz.

Karina Venazzi 

Resultado! 

Sheila Tavares

Corrente. É uma 
corrente do bem!

Andressa Marques 

Demétrio

Vínculo. Cada um se complementa. No nosso mercado essas 
relações complementares fazem todo sentido e podem 

contribuir tanto para o sucesso quanto para o fracasso de 
todos os envolvidos. Precisamos que esses vínculos sejam 

transparentes e que haja confiança entre as partes, como em 
qualquer relacionamento.

Marcos Quinhoneiro

NÃO. Não tem jeito... quando 
você escolhe ser mídia é 

preciso aprender a falar não.

Marcos Quinhoneiro

Engrenagem. Estamos todos unidos 
trabalhando pelo mesmo objetivo 
que é o sucesso. 

Fabiana Domingues e Michele Batista

Resultado!

Karina Venazzi 

Hoje em dia... 
desconto! 

Sheila Tavares

Verba.

Andressa Marques 

Demétrio

Tem o briefing!

Fabiana Domingues 

e Michele Batista

Agência, veículos e marcas 
conectados. O que significa 
esta conexão para você?

Qual a palavra que o mídia 
cupido mais usa no dia a dia 
de trabalho?



Um bom mídia está antenado ao comportamento do mercado e 
sempre em busca de informações para embasar as campanhas 
dos clientes, procurando o melhor resultado. Parabenizo todos os 
colegas de profissão, que buscam diariamente transformar o 
investimento do cliente em oportunidade de crescimento do 
mesmo. Orgulho em ser mídia!

Karina Venazzi – Agência NTV – Cascavel 

Trabalhar com mídia é um desafio diário pois temos que entrar na 
vida das pessoas, muitas vezes sem pedir licença, para 
atingirmos as metas e resultados de cada cliente. Sempre 
antenado às novas tendências do mercado e às constantes 
mudanças nos hábitos de consumo.

Sheila Tavares – Pulsar Propaganda – Guarapuava

Um bom profissional de mídia precisa ser comunicativo, 
flexível e realista. Somos nós quem direcionamos o 
investimento do cliente para que a comunicação chegue de 
forma eficaz ao público desejado. É preciso analisar, planejar 
e negociar todas as possibilidades e oportunidades;  
acompanhar a evolução do mercado, as tendências de mídia 
e a utilização adequada dos meios de comunicação (que 
mudam muito rapidamente). Conciliar todas essas 
informações a um pensamento estratégico e executá-las não 
é uma tarefa tão fácil. A nossa missão é fazer a ligação 
entres os três pilares da comunicação (cliente, veículo e 
consumidor).  Parabéns a todos os profissionais que fazem 
com que o conteúdo esteja no lugar certo, na hora exata 
para o público adequado. Afinal, uma boa ideia é anunciar 
de forma certa!

Andressa Marques Demétrio – Dona Jurema Propaganda – Foz do IguaçuSer um bom mídia é conseguir contornar obstáculos para 
alcançar consumidores. É ter criatividade  para  propor  novos  
caminhos,  informação  para  sustentar  suas  escolhas  e 
maleabilidade para identificar e acompanhar as mudanças no 
perfil de consumo. Todo dia é dia do mídia! Somos construtores do 
nosso mercado, pois só se alcança o sucesso quando se atinge o 
consumo e para isso nós somos fundamentais.  Parabéns a todos 
e um forte abraço!

Marcos Quinhoneiro – Agência Turbo – Maringá

Somos nós que ajudamos a escolher a mídia certa, fazer 
um bom plano e evitar gastos desnecessários;  indicando  
quais  são  as  mídias  essenciais  para  divulgação  de  
uma campanha. Feliz Dia do Mídia, sucesso a todos!

Fabiana Domingues e Michele Batista – Olé Propaganda – 

Ponta Grossa

Agora eles vão flechar o seu coração com 
uma mensagem para os colegas do Paraná!
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