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'Os últimos dez anos foram pródigos em queixas e críticas, entre os
anunciantes e as agências de propaganda. O observador desprevenido
poderia imaginar que tudo foi mal nessa década, mas não é isso o que
os números indicam.,

Em 1997, segundo o Ibope Monitor, os anunciantes investiram R$ 12
bilhões na propaganda em mídia em nosso País. Em 2007, dez anos
depois, os investimentos em propaganda subiram para R$ 51,8 bilhões,
ou seja, um crescimento de 431%. Descontada a inflação do período
que foi de 89%, o crescimento real chegou a 340% ou 34% ao ano,
em média. Nunca houve uma década de crescimento tão rápido em
toda a nossa história. Se considerarmos a cifra da Intermeios que usa
uma metodologia diferente, os investimentos em 1997 chegaram a R$
6,6 bilhões, contra R$ 26 bilhões em 2007, ou seja, um crescimento
de 393%, muito parecido com o índice de crescimento levantado pelo
Ibope Monitor.

Além do crescimento, houve transformações estruturais, como foi com-
provado por um estudo recente da TNS InterScience. Em 2007, sem-
pre segundo a TNS InterScience, a propaganda em mídia representou
45% do orçamento total de comunicação dos clientes, sendo o restante
distribuído principalmente para o ponto-de-venda, e para uma gama
de veículos cada vez mais segmentados. A internet, por exemplo, já
representa 4,8% dos investimentos em comunicação e tem como alvo
preferencial um público jovem.

Como sabemos, essa década foi também de grandes mudanças econô-
micas e sociais que tiveram início um pouco antes com o Plano Real. Po-
lítieas'macroeconômicas realistas e coerentes prepararam o terreno para
a explosão de consumo dos últimos anos, beneficiando naturalmente
os investimentos em propaganda. Mas não foi só isso. A propaganda
mudou também, seja em seu papel no marketing, seja em sua natureza.
Refletindo uma economia mais estável e competitiva e repartindo o seu
espaço com as novas arenas da comunicação, a propaganda deixou de
ser lançadora de novos produtos e estilos de vida e transformou-se,
essencialmente, em um instrumento de competição no mercado.

O perfil dos anunciantes também mudou bastante. Em 1997, entre os 15
maiores anunciantes, havia pelo menos cinco produtores de artigos de
consumo popular, como produtos de higiene, beleza, limpeza doméstica
e alimentação. Em 2007, esse número caiu para apenas dois, refletindo a
migração dos investimentos desse setor para o varejo.,Em seu lugar, apa-
recem agora grandes anunciantes de serviços de todos os tipos, princi-
palmente financeiros, turismo e lazer e serviços de comunicação. Natural-
mente, isto influi também no estilo criativo que se torna mais dependente
de fatores subjetivos. A ênfase, agora, está muito mais na marca do que
no produto e isto impõe desafios ainda maiores às equipes de criação.

O perfil das agências também mudou substancialmente nestes últimos
dez anos. Agora, as dez primeiras agências são todas multinacionais,
ou com participação estrangeira. Nossos planejadores e criadores estão
hoje mais sintonizados com as tendências internacionais e mais preocu-
pados com resultados mensuráveis de suas campanhas. Mas, com toda
a franqueza, nossa propaganda perdeu muito de seu antigo charme.

E o que dizer da mídia? A impressão que fica, cruzando os dados das vá-
rias fontes consultadas, é que a escolha dos veículos reflete uma preocu-
pação cada vez maior com a segmentação de mercados, Parece que a era
das grandes campanhas de interesse universal realmente chegou ao fim.

Enfim, não se pode dizer que estes últimos dez anos tenham sido mais
uma década perdida. A economia melhorou e a nossa velha e fiel propa-
ganda acompanhou as mudanças. Curiosamente, enquanto a propagan-
da cresceu a uma taxa nunca vista, cresceram também as queixas das
agências e dos próprios anunciantes. Às vezes, temos a impressão de
que as estruturas do negócio da propaganda não estão mais adaptadas
às necessidades da comunicação com o mercado nos dias de hoje.
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