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Já estamos passando pela metade de outubro, o primeiro mês do último trimestre, e a coisa que 
mais tenho ouvido de boa parte dos anunciantes é que as verbas de publicidade já estão no fim e 
o pouco que resta está contingenciado para as promoções de final de ano. Mas como assim cara-
pálida, como pode se terminar algo que sequer se começou a usar. A desculpa que mais se ouviu 
durante o ano todo, entre anunciantes de todos os segmentos, é que estava tudo parado, todos 
os investimentos haviam sido congelados. Como então acabaram as verbas?  
 
As explicações podem ser muitas, mas a principal razão para que o ano esteja terminando sem 
sequer ter começado é o cagaço que os nossos “empresários” levaram de tudo o que poderia 
acontecer ou deixar de acontecer em 2003. E, como numa profecia que se auto-cumpre, nada 
aconteceu. Porque só tem um jeito das coisas “acontecerem” é FAZER ACONTECER, como diria o 
meu xará, da Talent.  
 
Entre apostar em novos investimentos, lançar novos produtos, por dinheiro em sua comunicação 
e vencer a inércia do mercado, a maioria, infelizmente, do nosso empresariado, preferiu a própria 
inércia, tipo “deixa-assim-pra-ver-como-é-que-fica”. E deu no que deu. As verbas “acabaram”.  
 
As esperanças agora se voltam para 2004. Como se, num lance mágico e cabalístico, o ano em si 
mudasse alguma coisa. Se não mudar o espírito de “cagão” de boa parte dos empresários 
brasileiros, a coisa não mudará em nada.  
 
É preciso registrar, no entanto, que um sem número de empresas apostaram forte no país e em 
seus mercados este ano. Num número insuficiente para movimentar a roda da economia, mas 
seguramente, as suas empresas saem fortalecidas deste ano nati-morto.  
 
Parece que está chegando ao fim, sem maiores traumas, a licitação pelas contas publicitárias do 
governo gaúcho. Os cerca de R$ 60 milhões serão administrados por oito agências, divididas em 
grandes grupos de contas.  
 
Alguma surpresa quanto ao resultado? Não. Voltam a atender o PMDB as agências que já o 
atenderam no governo Britto e que estiveram fora do governo petista de Olívio Dutra (DCS, SLM, 
Centro, e Escala que só atendeu um pequena conta em consórcio com a IM8).  
 
Tinha como ser diferente? Também não. Já há, inclusive, um entendimento tácito de que essa é a 
regra do jogo. Eu, inclusive, penso que deveria se acabar com essas licitações por verbas 
publicitárias, voltando-se ao sistema de pré-qualificação, em que o governo certificava quantas 
agências se apresentassem com documentação em dia e chamava as que assim desejassem para 
trabalhar. Não há nenhum prejuízo ao Erário, até porque na questão de preços há uma espécie de 
“tabelamento” do setor, por conta das normas do CENP. Com esse sistema se evitariam perda de 
tempo, desgaste por parte dos governos, e falsas esperanças de pelo menos trinta agências que 
entram na disputa como quem compra um bilhete da loteria, dependendo da sorte.  
 
A única coisa a lamentar é a enorme dependência que o mercado publicitário gaúcho tem das 
contas de governo, o que cria ciclos de fartura e miséria entre agências e fornecedores. Mas pra 
que isso deixe de ser tão dramático só se a turma citada lá em cima, deixar o medo de lado, e 
voltar a investir pesado no seu negócio. O mercado todo agradeceria.  
 
Essa é minha opinião!  
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