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Líderes do mundo publicitário reúnem-se em Cannes, na França, na semana que vem, diante 
de uma grande questão: como crescer num dos ambientes econômicos mais difíceis em vários 
anos. 
 
Cerca de 12.000 empregados de agências, anunciantes e outros executivos ligados à 
publicidade devem comparecer ao Festival Internacional de Publicidade Cannes Lions, segundo 
os organizadores do evento, que começa no domingo e dura uma semana. 
 
A convenção sempre foi uma oportunidade para as agências atraírem clientes e recrutarem 
novos talentos com passeios de barco, discotecas na praia e festas à beira da piscina. Embora 
o aperto de crédito não pareça estar afetando o planejamento das festas, está pondo os donos 
de agências sob pressão para criar novas idéias de marketing. 
 
"O foco do debate será se, em condições econômicas como as atuais, cortar os orçamentos de 
serviços de marketing e publicidade faz sentido", diz o presidente da WPP Group, Martin 
Sorrell. "Nós da WPP obviamente achamos que não faz (...) mas aumentar os orçamentos é 
uma decisão corajosa." 
 
A WPP e outras grandes empresas do setor aconselham os anunciantes há bastante tempo a 
manter os investimentos publicitários durante períodos de baixa para proteger sua participação 
de mercado no longo prazo. 
 
Alguns clientes não parecem estar ouvindo. Na terça-feira, a firma de dados de mercado IDC 
informou prever que os gastos com publicidade nos Estados Unidos caiam 7% este ano. A 
ZenithOptimedia, grande empresa de compra de mídia da Publicis Groupe, pode rebaixar suas 
projeções para o investimento publicitário em 2008 nos EUA e na Europa quando as atualizar, 
no fim de junho, diz Jonathan Barnard, diretor de publicações da Zenith. 
 
Com a disparada do petróleo e guerras no Iraque e no Afeganistão, uma agência planeja 
aconselhar os anunciantes a enfatizar suas credenciais sociais. A Draftfcb, da Interpublic, está 
exibindo anúncios para causas sociais de diferentes agências ao redor do mundo e 
promovendo um seminário com um cliente, a Dow Chemical, sobre marketing de temas 
sociais. 
 
Os anunciantes deveriam considerar o desejo das pessoas de ser socialmente responsáveis e 
proteger o ambiente, diz o presidente da Draftfcb, Howard Draft. 
 
Outra área importante é a publicidade digital, mas mesmo aí o crescimento parece estar em 
desaceleração. Nos últimos meses, algumas grandes empresas de publicidade online 
anunciaram resultados pouco convincentes. O investimento em publicidade de internet nos 
EUA deve aumentar 13,4% este ano, um ritmo acelerado, mas que fica bem aquém do obtido 
no ano passado: 26,5%, segundo a firma de pesquisa de marketing TNS. 
 
Várias das grandes agências digitais devem fazer apresentações em Cannes. A Ogilvy 
Worldwide, da WPP, planeja apresentar uma nova estratégia online que chama de "dada, data, 
alpha, beta". Referência ao movimento artístico niilista da década de 1910, "Dada" sugere que 
os anunciantes precisam criar anúncios especificamente para a internet e não apenas pegar 
comerciais criados para outros meios e colocá-los online, diz uma porta-voz da Ogilvy. "O 
YouTube não é apenas outro canal de TV", observa Jan Leth, vice-presidente de digital da 
Ogilvy. 
 
Num sinal da importância que a internet assumiu para a publicidade, os comerciais para a Web 
serão incluídos este ano, pela primeira vez, na mesma categoria dos de TV na prestigiosa 
competição para o melhor comercial. No ano passado, o prêmio principal foi para "Evolution", 
um vídeo online para a Dove, da Unilever, que apareceu na TV depois de ser visto milhões de 
vezes na internet. Um forte candidato este ano é o comercial "Gorilla" da Fallon para a 



Cadbury, cujo gorila baterista foi bastante parodiado no YouTube.com, dizem executivos da 
indústria. A Fallon é uma agência da Publicis. 
 
Fonte:Valor Econômico, São Paulo, 12 jun. 2008, Empresas, p. B10. 


