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Executivos constatam maior confiança dos anunciantes em aprovar campanhas. Teles, 
montadoras, aviação, educa ção, grandes corporações e varejo em geral são alguns destaques  
  
Após três anos de desempenho sofrível, o mercado publicitário brasileiro finalmente começa a 
esboçar sinais concretos de recuperação e volta a um ritmo que pode ser considerado normal. 
Com o dólar e a inflação estáveis desde o início de 2003, as empresas atravessaram o ano 
passado com uma postura cautelosa em função do ritmo lento na queda dos juros básicos. Apesar 
de um início de 2004 conservador, os executivos das principais agências do País são unânimes em 
apontar uma mudança significativa nos ânimos das empresas desde março: um ritmo positivo que 
deverá ser intensificado neste segundo semestre como sempre se espera. "Não chega a ser um 
ano 2000, mas desde janeiro existe um movimento contínuo muito favorável aos negócios. Há um 
incremento sensível na autorização de propaganda por parte dos clientes. As metas estão sendo 
cumpridas com folga", diz o diretor comercial da DPZ, Daniel Barbará.  
 
Ele destaca como exemplo para sua afirmação o setor automobilísco e aproveita para alfinetar os 
analistas financeiros, muito influentes na classificação de risco dos países. "Li nos jornais que o 
presidente da Ford estava dizendo que não tinha mais carros para entregar porque vendeu tudo. 
E poderia vender mais. Os maus analistas, que subestimaram a capacidade de recuperação do 
País, levaram o mercado a uma análise capenga da situação. O Brasil cresceu e a propaganda 
também", dispara. 
 
Recuperação 
 
A agência Lage'Magy confirma a tendência. Seu vice-presidente executivo, Rogério Dezembro, 
acredita que o movimento de recuperação está bastante pulverizado, apesar de alguns setores 
chamarem mais atenção. "Há disposição maior de investimento. Projetos adiados e represados 
nos últimos anos estão indo para as ruas porque todos querem aproveitar o momento aquecido 
para brigar pelo mercado", diz Dezembro.  
 
As campanhas de aniversário de grandes empresas como Petrobras (50 anos), Sadia (60 anos), 
Perdigão (70 anos), Unibanco e Philips (estas duas com 80 anos) acontecem, segundo ele, numa 
intensidade há muito tempo não vista. "Há ainda a campanha dos 50 anos da Bosch, que nós 
estamos desenvolvendo. É um tipo de comunicação que tinha desaparecido. Parece que quando 
os negócios estão menos sofridos há um maior estímulo para essas ações", avalia o executivo.  
 
Em recente levantamento realizado pela agência, os novos anunciantes - foram comparados os 
anos de 1996 e 2003 - que chamam mais atenção são provedores de int ernet, operadoras de 
telefonia móvel e universidades particulares. "Destaco estas últimas porque não são um segmento 
novo. A concorrência brutal que existe hoje no mercado de ensino superior forçou essas 
instituições a investir em suas marcas. Hoje, duas patrocinam a grade fixa da TV Globo em São 
Paulo. Quem diria isso há 10 anos?", diz ele ao referir-se à Uninove (Globo Esporte) e Unip (Jornal 
Hoje). Na direção contrária, o setor de brinquedos encolheu. 
 
Dezembro também chama a atenção para a Gol Linhas Aéreas e a Natura, que recentemente 
abriram seu capital e intensificaram seus investimentos em comunicação. "Isso tem estimulado 
outras empresas a acelerarem sua abertura de capital. "O impacto no mercado publicitário é a 
necessidade que essas empresas passam a ter de tornar suas marcas ainda mais atraentes e 
admiráveis", complementa.  
 
Destaque para aviação 
Ivan Marques, sócio-diretor da F/Nazca Saatchi & Saatchi, destaca todo o setor de aviação, no 
qual as empresas começam a apresentar melhores resultados em seus balanços financeiros. Ele 
aponta a campanha da Varig para as rotas São Paulo-Nova York com o Boeing 777 - principal 
investimento da empresa - e Rio-Paris, desenvolvida pela F/Nazca, além das ações das empresas 
concorrentes. "A Tam anuncia sem parar e a Gol foi eleita a Empresa do Ano pela revista Exame", 
aponta. Estudiosos e executivos de aviação costumam afirmar que cada ponto no PIB costuma ter 
a capacidade de multiplicar em quatro vezes o desempenho do setor.  



 
Marques destaca ainda a consolidação da telefonia móvel, a recuperação das montadoras e a 
retomada da comunicação no varejo como fatores que colaboram para o otimismo. "Todas estão 
hoje buscando um posicionamento muito além do preço. É um sinal de aquecimento", afirma. 
Quem retorna à mídia pelas mãos da F/Nazca depois de mais de um ano sem campanhas é o 
produto Sustagem Kids, da Mead Johnson, com um filme de 30 segundos na TV aberta. A 
multinacional anuncia R$ 18 milhões de investimentos no Brasil, incluindo desde a modernização 
da fábrica até ações de marketing. 
 
Adilson Xavier, sócio-diretor nacional de criação da Giovanni,FCB, aponta o setor de bebidas como 
um dos anunciantes de destaque neste ano. "Mesmo após o verão os investimentos continuam 
fortes", aponta. Sobre o mercado do Rio de Janeiro ele chama a atenção para a estréia de 
algumas marcas regionais na TV aberta e na fechada, como Lokal Bier, Itaipava e Devassa. À 
frente da conta da rede Sendas, Xavier diz que as ações de comunicação no varejo estão bastante 
revigoradas com o aquecimento nas vendas. No mercado editorial o executivo aponta o 
investimento de R$ 3 milhões da Infoglobo no lançamento da revista dominical do jornal, um 
projeto que finalmente está ganhando vida depois de muita expectativa do mercado. "É um sinal 
claro de ot imismo", afirma. 
 
O presidente da Ogilvy, Sérgio Amado, corrobora o movimento de recuperação e destaca a 
telefonia celular. "É um segmento que novamente surpreende depois de um ano de estagnação", 
diz. Ele também aponta os setores alimentício, de cosméticos, de produtos de higiene e os bancos 
como alguns que sempre registram performances acima da média nos balanços financeiros. 
"Produtos de investimento e ofertas de crédito têm sido a temática de diversas campanhas, o que 
demonstra confiança".  
 
Átila Francucci, co-presidente e vice-presidente de criação da J Walter Thompson do Brasil, lembra 
que o HSBC tem 21 filmes produzidos neste ano. "Nenhum banco faz um investimento assim se 
não acredita no mercado. Já que é difícil crescer com novos usuários, o jeito é aproveitar que há 
mais dinheiro circulando para atrair pessoas insatisfeitas com seu banco", afirma. Mesmo sem 
poder antecipar detalhes, ele diz que a Ford e a Nestlé, que retornará à mídia com alguns 
produtos que estão sumidos da publicidade há tempos, terão novidades no segundo semestre. "A 
maior parte dos nossos clientes faz planos de longo prazo e não apenas com base no momento 
atual. Tudo o que lançaremos no segundo semestre será reflexo do que se pensou no início do 
ano", diz o criativo. 
 
Também falando sobre o setor financeiro, a diretora geral da Lowe, Marina Campos, destaca a 
disposição por investimentos da seguradora Metlife, a mais recente conquista da agência. "A 
Olimpíada tem impulsionado muito o ramo de seguradoras, já que o assunto segurança e saúde 
costuma ser associado ao evento". Ela antecipa que o personagem Snoopy, adotado como garoto-
propaganda nos Estados Unidos, deverá ser ícone também das campanhas no Brasil, que darão 
atenção especial à classe C. "O personagem faz uma abordagem mais carinhosa sobre o tema 
seguro de vida", explica. Em relação ao restante dos clientes da agência, Marina diz que as boas 
notícias da economia estão motivando muitos anunciantes à revisão de planos. Só a Nissan tem 
dois lançamentos previstos para este seme stre, além de alguns produtos da Unilever, antes sem 
chances de sair. 
 
Estréia na mídia 
A Votorantim, que escolheu neste ano a agência Neogama depois de realizar um processo de 
concorrência, também é um dos anunciantes que estão estreando na mídia e que têm chamado 
atenção. As marcas da empresa deverão, a partir do final de agosto, dar início a ações de 
merchandising na novela Senhora do Destino, da TV Globo. 
 
A vice-presidente de mídia da Publicis Salles Norton, Maria Lúcia Cucci, acha que os anunciantes 
vêm adotando um ritmo intenso em suas ações desde o início do ano. Dentre os clientes de sua 
agência, a GM desponta como uma das maiores surpresas: a marca Chevrolet conseguiu superar 
a líder Fiat e a vice Volkswagen em vendas no primeiro semestre, façanha inédita da montadora 
no País. Ivete Sangalo tem cantado a trilha sonora da GM - "Quer andar de carro novo, amor, 
vamos embora..." - em todos as campanhas de varejo, que deverão ser reforçadas neste 
semestre a fim de manter a liderança até o final do ano. "Esse será nosso desafio. Eles superaram 



os investimentos do primeiro semestre do ano passado e devem manter o pique até o fim do 
ano", diz Maria Lúcia. A executiva da Publicis Salles Norton também chama a atenção para as 
campanhas nos segmentos de comida de animais de estimação, de telefonia móvel e bancário. 
"Os bancos estão anunciando muito. O Bradesco, nosso cliente, patrocina a Olimpíada na TV 
Globo e dá sinais de estar tendo um ano melhor que 2003. O Banco do Brasil, o Real e o HSBC 
também estão fortes", afirma.  
 
A W/Brasil, que inaugura seu escritório no Rio de Janeiro no final deste mês, vê esse investimento 
como uma conseqüência direta da conquista do grupo Ancar, que controla os shoppings Rio 
Design (Leblon e Barra) e o Nova América. Para comandar o novo escritório, Washington Olivetto 
contratou Márcio Borges, que comanda a operação local no Centro Empresarial Barra Shopping. 
"O movimento é um reflexo do reaquecimento do mercado, que sempre tem seus primeiros sinais 
no varejo. Os setor imobiliário e o de educação também estão se destacando no Rio neste ano", 
diz Borges. 
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