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Ensaio de crescimento
Publicitários aprovam medidas do PAC, do governo Lula, e esperam impacto positivo no consumo 
Robert Galbraith

Ainda que não seja o pa-
cote econômico sonhado pelo 
mercado e pela sociedade, o 
Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC), anuncia-
do pelo presidente Luís Iná-
cio Lula da Silva no início da 
semana passada, foi bastante 
comemorado por algumas das 
principais lideranças do mer-
cado publicitário. Mesmo sem 
a tão reivindicada desoneração 
tributária, os investimentos 
de R$ 503,9 bilhões previstos 
pelo governo para os próximos 
quatro anos em transporte, 
energia, saneamento, habitação 
e recursos hídricos são vistos 
como um grande impulso ao 
setor produtivo. À medida que 
o governo consiga atingir seu 
objetivo de fazer o País crescer 
mais rápido com melhor distri-
buição de renda, os refl exos no 
consumo certamente signifi ca-
rão um importante papel para 
a comunicação na estratégia 
das empresas. As questões 
das reformas trabalhista e 
previdenciária, consideradas 
por especialistas em macroe-
conomia como fundamentais 
para equilibrar as contas do 
País, também ficaram de fora 
do PAC.

Dalton Pastore, presiden-
te da Associação Brasileira 

de Agências de Publicidade
(Abap) e da Carillo Pastore 

Xavier, da APP: impacto psicológico, por si, já reverbera positivamente no mercado de comunicação
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Nabhan, da Fenapro: medidas de longo prazo não darão resposta imediata à propaganda

Euro RSCG, aprova a iniciativa 
por entender que ela de fato 
visa estimular o crescimento, 
elemento fundamental para o 
negócio da propaganda: “No 
geral, o PAC impacta positi-
vamente as três matérias-pri-
mas da propaganda: consumo, 
otimismo e crescimento de 
economia”. Mas faz ressalvas: 
“Espero que PAC não seja di-
minutivo de pacote. Achei boas 
a iniciativa e a preocupação do 
governo em propor medidas 
que incentivem o crescimento, 

mas me preocupa que a questão 
dos cortes nos gastos públicos 
não esteja contemplada, pois 
sabemos que se trata de um 
problema grave. Espero que 
os investimentos sejam sufi-
cientes para compensar”. No 
quesito impostos, ele diz que 
algumas das reduções previstas 
não terão efeitos por ora, como 
a isenção fi scal para a TV digi-
tal, que ainda não faz parte da 
realidade brasileira.

O executivo tampouco acre-
dita que a proposta de mudança 
na Lei Geral das Licitações 
possa se tornar um obstáculo ao 
projeto do deputado José Eduar-
do Cardozo (PT-SP), que pro-
põe uma lei específi ca 
para as concorrências 
envolvendo agências 
de publicidade. “Temos 
a intenção de contri-
buir com o projeto, que 
agora vai receber suas 
emendas. As duas idéias 
caminham na mesma 
direção, pois a intenção 
é deixar as licitações 
mais transparentes e 
precavidas contra possí-
veis maus usos. É nesse 
sentido que a proposta 
do governo vai interferir 
evolutivamente”, avalia 
Pastore.

Ganho de 
rentabilidade

Adílson Xavier, pre-
sidente da Associação 
Brasileira de Propagan-
da (ABP) e presiden-
te/diretor nacional de 

criação da Giovanni+DraftFCB, 
afi rma que toda a indústria da 
propaganda deverá sentir be-
nefícios imediatos com o PAC. 
“O primeiro impacto do pacote 
é psicológico, pois vivemos de 
emoção por mais racional que 
sejamos. O mercado é sensível, 
e essa notícia deixa o ambiente 
favorável, porque toda mexida 
na economia reverbera na co-
municação”, declara Xavier. Ele 
aponta que os investimentos na 
infra-estrutura e na logística 
darão maior facilidade e fl uidez 
ao transporte, melhorando a 
rentabilidade das empresas. 
Na parte energética, o execu-
tivo considera importante dar 

segurança à classe empresarial 
para investir. “Havia dúvida 
sobre possíveis colapsos de 
energia. Como é neste pilar 
que o governo investirá mais, 
as empresas terão um grande 
aval para dar continuidade a 
seus projetos — sem falar nas 
próprias empresas de energia, 
que estarão mais dispostas a 
anunciar”, argumenta. Para 
Adílson, à medida que o plano 
for bem-sucedido em criar 
empregos e aumentar a massa 
salarial, fi cam reduzidas as ten-
sões. “São fatores que deixam 
as pessoas mais à vontade para 
consumir. Apesar das críticas, 
o PAC é melhor do que pacote 
nenhum. Só temos que come-
morar”, comenta.

Ricardo Nabhan, presiden-
te da Federação Nacional das 
Agências de Propaganda (Fe-
napro) e sócio-diretor da ZN 
Marketing, é menos otimista 
em relação à ação do governo. 
“As principais medidas do PAC 
estão focadas em investimentos 
em infra-estrutura, desonera-
ção tributária em setores muito 
específi cos e medidas de longo 
prazo, além do investimento em 
moradia e saneamento básico. 
Isso é positivo para o País a 
médio e longo prazos, embo-
ra essas medidas, por suas 
características, não tenham 
impacto favorável imediato 
sobre o mercado de consumo 
e, conseqüentemente, o se-
tor de propaganda”, pontua. 
Nabhan lembra que é preciso 
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Francisco Petros
Sócio de negócios da Famiglia

PAC, UM BOM COMEÇO

O que vem primeiro, o con-
sumo ou o investimento? Esta é 
uma das mais complexas ques-
tões para a ciência econômica, 
sobretudo quando se trata de 
discutir projeções a respeito do 
crescimento da atividade eco-
nômica. Pois bem: o Governo 
Federal lançou nesta segunda-
feira o Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC). Trata-se 
de um programa essencialmente 
voltado a estimular o cresci-
mento por meio de medidas de 
incentivo ao investimento, espe-
cialmente no que se refere aos 
setores de infra-estrutura.

Os comentários iniciais dão 
conta de se tratar de um plano 
“tímido”, uma vez que no má-
ximo representará um impacto 
de 1% do Produto Interno Bruto 
(PIB). De outro lado, há um certo 
reconhecimento de que se trata 
de um “plano no caminho certo”. 
A despeito das análises iniciais 
sobre o PAC, uma coisa é certa: 

Pacote pode antecipar início da TV digital
O Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC), anunciado 
na semana passada, deverá gerar 
impactos positivos no processo 
de implantação da TV digital. 
Algumas das medidas afetarão 
o setor industrial e, conseqüen-
temente, a radiodifusão. Isso 
poderá, até mesmo, antecipar a 
data de início das transmissões 
digitais, previstas para começar 
apenas em dezembro.

Conforme a proposta, as 
empresas que aderirem ao pro-
grama serão beneficiadas com 
redução total das alíquotas do 
IPI, do PIS, da Cofins e da Cide 
incidentes sobre a venda de 
transmissores, bem como so-
bre a aquisição de bens de ca-
pital e sobre as transferências 
para aquisição de tecnologia e 
software.

A medida atinge os trans-
missores de pequeno e médio 
portes produzidos no Brasil. “A 
desoneração desses impostos 
signifi ca que os equipamentos 
terão um desconto aproximado 
de 17%”, afi rma o diretor da As-
sociação Brasileira da Indústria 
Elétrica e Eletrônica (Abinee), 
Benjamin Sicsú.

No caso de transmissores 

como o País não realizou uma 
signifi cativa reforma do Estado, 
seria um devaneio acreditarmos 
que a recuperação da capacidade 
de investimento estatal possa 
se realizar por decreto. Assim 
sendo, o PAC é o “plano possível 
e positivo” neste contexto.

Para o setor publicitário, 
extremamente correlacionado 
com o vigor do consumo, a 
questão mais importante é se 
esse plano, caso seja um sucesso, 
poderá espalhar crescimento na 
direção do consumo a partir do 
investimento. Afi nal de contas, a 
economia tem vasos comunican-
tes e o aumento do investimento 
se transfere para o incremento 
do consumo. Devemos lembrar 
que demanda agregada nada 
mais é do que a somatória entre 
consumo e investimento.

Bem, é muito difícil fazer 
afi rmações categóricas do que 
virá. Em vez de fincarmos os 
pés nas previsões é melhor nos 

retermos às tendências. Nesse 
sentido, o PAC é positivo, pois 
coloca em perspectiva o princi-
pal debate sobre a economia na-
cional, que é o nível baixíssimo 
de crescimento econômico — o 
Brasil é o pior país em termos 
de desempenho da atividade 
econômica em comparação com 
seus parceiros “emergentes” e 
tem o segundo pior crescimento 
da América Latina (fi ca à frente 
apenas do Haiti!).

Em se tratando de um plano 
de dispêndio, com forte peso es-
tatal, é claro que isso será estimu-
lante para o crescimento. Todavia, 
três aspectos são incertos: (1) a 
programação dos investimentos 
estatais será cumprida em função 
da efi ciência do Setor Público e 
das restrições fiscais (elevado 
endividamento público)? (2) 
Tais investimentos produzirão 
resultados relevantes para a pro-
dutividade e em quanto tempo? E 
o mais importante: terá o PAC a 

capacidade de alterar para melhor 
o investimento privado em função 
da melhoria de expectativas?

Como podemos ver, tais ques-
tões são signifi cativas e põem em 
dúvida a credibilidade do PAC. 
No entanto, se não há razões para 
euforia em relação ao futuro não 
há objetivamente nenhuma razão 
para ficarmos pessimistas. Ao 
contrário, se há um inestimável 
serviço que possa ser prestado 
neste momento é analisar, criti-
car e estimular o debate sobre o 
crescimento. O Brasil, país pró-
digo em oportunidades, precisa 
de planos ambiciosos para se de-
sembaraçar da tragédia do baixo 
crescimento e do subconsumo. 
É uma ilusão acreditarmos que 
é possível avançar em qualquer 
campo, desde o institucional até 
o educacional, se não crescermos 
e reduzirmos o desemprego. 
E isso seria ainda mais notável 
para o setor de comunicação e 
publicidade...

Benjamin Sicsú, da Abinee: redução de 17% no custo fi nal dos transmissores digitais

que não são fabricados no País, 
as empresas de radiodifusão 
podem pleitear a importação 
através da regra do ex-tarifário 
da Câmara de Comércio Exte-
rior (Camex), do Ministério do 

Desenvolvimento.
Essa regra estabelece re-

dução da alíquota do Imposto 
de Importação para bens de 
capital, de informática e de 
telecomunicações, desde que 

não exista similar nacional do 
componente que se pretende 
importar. Para obter a redução, 
a companhia que importar o 
equipamento deve fazer um 
pleito no ministério.

Em relação aos receptores, o 
PAC não trouxe nenhuma mudan-
ça. Na prática, isso signifi ca que a 
produção dos novos aparelhos de 
TV e das caixas conversoras de 
sinal (set top boxes) continuará 
recebendo os incentivos da Zona 
Franca de Manaus. A indústria, 
no entanto, deverá pleitear ou-
tros incentivos fi scais.

“Hoje, um aparelho de TV di-
gital é 15% mais caro do que um 
analógico. Como o governo pre-
tende transformar a TV digital 
em uma ferramenta de inclusão 
digital, é importante que o setor 
de receptores também receba 
mais incentivos”, argumenta o 
executivo. Ele afi rma, no entan-
to, que ainda há tempo para o 
governo editar novas medidas 
para o segmento. “Conforme o 
cronograma, os receptores só 
serão demandados no fi nal do 
ano. Portanto ainda temos um 
prazo para analisar a questão”, 
avalia.

André Silveira, de Brasília

levar em conta as perdas do 
mercado com as já anunciadas 
reduções dos investimentos 
publicitários deste ano por 
parte dos governos estaduais. 
“Os possíveis benefícios do 
PAC são muito pequenos se 
comparados ao impacto que 
terá sobre o setor a decisão dos 
Estados de reduzir suas verbas 
de propaganda em 2007”, com-
pleta. Há grande preocupação 
das agências com esse assunto. 
Nabhan acrescenta que está em 
curso um movimento realizado 
pela Fenapro e os sindicatos 
estaduais de aproximação do 
poder público — mais especi-
fi camente do Tribunal de Conta 
da União e da Secretaria de Co-
municação do Governo Federal 
— para avaliar como é possível 
aprimorar o relacionamento 
entre o setor de propaganda e 
os órgãos públicos.

Para Luiz Lara, sócio-di-
retor da Lew’ Lara — agência 
responsável juntamente com 
a Matisse pela comunicação 
institucional do atual gover-
no —, o PAC será um grande 
impulso para os negócios da 
comunicação independente-
mente de quaisquer imperfei-
ções. “A palavra crescimento 
está umbilicalmente ligada à 
propaganda, que é uma grande 
alavanca para a venda de pro-
dutos e serviços com a cons-
trução de imagem de marca 
forte e conquista de mercado 
com rentabilidade”, diz Lara. 
Para ele, após a conquista da 
estabilidade, o momento re-
quer buscar o crescimento, e 
o PAC seria um grande passo 
nesse sentido. Lara acredita 
que os setores de construção 
civil e imobiliário vão despon-
tar na propaganda como os 
mais beneficiados pelo paco-
te. “Estarão entre os maiores 
anunciantes de 2007 e darão 
às agências a oportunidade de 
repetir o que fizeram com o va-
rejo nos últimos anos”, aposta. 
Nesse processo, ele destaca a 
Casas Bahia, que deixou de 
lado a house e investiu na re-
lação com a Young & Rubicam, 
ao passo que o Ponto Frio está 
hoje com a DM9DDB e a Per-
nambucanas, com a Lew’Lara. 
“As boas agências estão cada 
vez mais preocupadas em 
atender o varejo com qualida-
de criativa nas ofertas, ações 
promocionais e agora também 
com campanhas institucionais. 
O mesmo desafio criativo vai 
acontecer com o setor imobi-
liário.” Em relação às críticas, 
Lara diz que é saudável haver 
cobrança em cima do governo. 
“A discussão sobre crescimen-
to amadurece a sociedade. O 
País se preparou para o cres-
cimento. Se a sociedade vai 
cobrar mais em relação ao que 
trava o Brasil, ótimo, que assim 
seja. É processo que começa e 
não termina”, conclui.
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