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1. No passado, quando o Brasil se consagrou com o seu inigualável futebol de 58 (Suécia), 62 
(Chile) e 70 (México), o número mágico era o 10. 
 
O 10 de Pelé – o maior de todos, Ademir da Guia, Rivelino e Pedro Rocha. Como homenagem, 
vale um hermano: Maradona. 
 
O tempo passou, o futebol mudou e o 10 “sumiu”. Mas a numerologia é prática antiga, 
independente do esporte das multidões. 
 
No mercado publicitário, por onde circula com desenvoltura este jornal, surgiram algarismos 
em razões sociais de agências, como o Grupo Oito, debandada da Denison, que, como ela, 
deixou de existir. 
 
Mas houve uma na sincrética Bahia de Caymmi, que não só marcou época e aumentou a fama 
e as habilidades do seu fundador, como acabou se transferindo para São Paulo pelas mãos de 
outro baiano que nela havia trabalhado em Salvador e hoje é um cidadão do mundo: DM9 (os 
baianos são, pela ordem, Duda Mendonça e Nizan Guanaes). 
 
Esse nove teve muitas explicações, conforme a conveniência do momento. 
 
Mas foi e prossegue sendo cabalístico para a agência hoje presidida por Sergio Valente. 
 
Voltando ao Nordeste, um pouco mais acima da Bahia, fez e faz história iniciada no Recife o 
Gruponove. 
 
Em São Paulo, surgiu muito recentemente, sob o aval de outro baiano (Sergio Amado), a 9ine, 
só que arrebentando em ideia empresarial: a Ogilvy uniu-se a Ronaldo Nazário – o maior 
goleador da Seleção Brasileira em Copas do Mundo –, oferecendo aos prospects que se 
transformam em seus clientes o testemunhal do Fenômeno nas campanhas e o seu imenso 
networking para contribuir com o marketing de cada um. 
 
A inovação da 9ine trazida ao mercado é para ser aplaudida por quem aprecia e respeita o 
empreendedorismo brasileiro. Muitos outros principais executivos de agências devem ter 
passado perto da ideia, mas sem alcançá-la. É que, para se concretizar, precisava de um sócio 
de ouro como Ronaldo, ser humano extremamente simpático e versátil na profissão de fé que 
pratica (ver mais informações a respeito em Notas, nesta página). 
 
A ele dedicamos a foto na capa desta edição, com o propmark em mãos, para leitura semanal, 
o que fará sempre daqui para frente, atualizando-se sobre o trade para melhor desenvolver o 
outro 9 da sua vida. 
 
2. Quem viu o ranking da Interbrand publicado nos jornais de sexta (10), com as dez maiores 
marcas do mercado brasileiro (pela ordem, Itaú, Bradesco, Petrobras, Banco do Brasil, Skol, 
Natura, Brahma, Vale, Antarctica e Vivo), deve ter notado que todas manejam de forma 
precisa a valiosa ferramenta da propaganda. 
 
De onde se infere a pergunta: o valor das marcas de cada uma, que no Itaú (1º lugar) vale R$ 
24,296 bilhões, quanto deve na sua construção à atividade publicitária? 
 
Seriam elas capazes de atingir esse topo, sem a contribuição para nós decisiva da 
comunicação do marketing, que elas praticam diária e maciçamente em seus múltiplos 
negócios? 
 
Seus responsáveis sabem que não. Por acreditarem na força da propaganda, transformaram 
suas marcas nas mais valiosas do mercado brasileiro. 
 



Se compararmos esse ranking com o dos maiores anunciantes brasileiros, veremos as dez 
marcas neste último. 
 
Como já diziam nossos avós, propaganda funciona. 
 
3. A decisão recente da Câmara Municipal de S. Paulo aprovando a publicidade ao ar livre em 
relógios/termômetros e pontos de ônibus, deixou de contemplar – provavelmente por falta de 
uso dos vereadores – os postes que sustentam as placas com os nomes dos logradouros onde 
se situam. 
 
Falta de uso porque eles têm o privilégio de motoristas que sabem o caminho e têm GPS. 
 
O povo, que vive em mundo diferente, continua localizando com dificuldade ruas, avenidas e 
praças menos conhecidas. 
 
A comunicação visual da cidade de São Paulo nesse particular é sofrível, combinada ainda com 
a ausência ou péssima colocação dos números dos imóveis na parte dianteira dos mesmos. 
 
Preste atenção o leitor e verificará o quanto estamos atrasados nesse quesito. 
 
4. O mau tempo que se abateu sobre São Paulo na última quinta (9) não impediu o sucesso do 
StoryTellers da Abap, um evento organizado por Luiz Lara, Dalton Pastore e Decio Vômero e 
que foi um verdadeiro show de interpretação por parte dos profissionais que subiram ao palco 
do Sheraton WTC para contar suas histórias repletas de criatividade. 
 
Como emoção, o ponto alto do dia foi a homenagem a Mauro Salles, um gigante da indústria 
da propaganda no Brasil, a quem seus players de hoje muito devem. 
 
Veja ampla cobertura do StoryTellers nesta edição e lamente se você não foi. 
 
5. Não estranhe e nem se revolte se alguns longas voltarem a citar o Brasil, em seus enredos, 
como o refúgio dos bandidos, como era comum nas últimas décadas do século passado. 
 
A incompreensível decisão do Supremo, negando a extradição de Cesare Battisti para a Itália e 
determinando em consequência a sua imediata soltura (nunca se viu tamanha rapidez no País; 
há centenas de presos que já cumpriram pena e prosseguem no cárcere), contribuirá em muito 
para essa triste imagem dos cineastas sobre o nosso País. 
 
A decisão do Supremo ocorre no momento em que viramos moda lá fora, somos falados e 
admirados. É um contraste perverso. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 13 jun. 2011, p. 2.  


