
A instabilidade gerada na eco
nomia global pela crise do setor 
financeiro dos EUA não poderia 
ter chegado em pior hora para o 
mercado publicitário. Apesar de 
não visível a olho nu, o impacto 
financeiro sobre a atividade po
derá chegar por dois caminhos 
distintos — ambos perigosos. 

Por um lado, avança a amea
ça de maiores restrições à 
concessão de crédito fácil à 
população, justamente às vés
peras do final de ano — época 
em que a gastança promovida 

A crise é séria, não deve ser 
subestimada. Ainda que não haja 
motivo para desespero, tam
pouco é hora de assumir riscos. 
Essas são as recomendações 
básicas dos principais dirigentes 
de entidades representativas 
do mercado publicitário bra
sileiro. A pedido de Meio & 
Mensagem, eles analisaram 
os possíveis impactos da crise 
financeira global que ganhou 
contornos mais dramáticos na 
semana passada, com a quebra 
do banco Lehman Brothers e o 
socorro dado pelo governo dos 

Pé no freio
Crise global afeta planos para 2009 e pode  
desacelerar investimentos em comunicação 
Alexandre Zaghi Lemos

manho da onda fazem com 
que as empresas retardem 
suas decisões — o que, muitas 
vezes, significa não tomar de
cisões. Assim, os investimen
tos ficam sub judice”, alerta 
Aurélio Lopes, presidente da 
Giovanni+DraftFCB. Para ele, 
as áreas de planejamento das 
empresas terão de avaliar dois 
ou três cenários diferentes e 
compartilhar os riscos de cada 
um com os acionistas antes de 
dar seus próximos passos.  

“Muitas empresas vão es

já bate à porta das agências 
multinacionais aqui atuantes, 
como comprovam os dirigentes 
de cinco grandes empresas ou
vidos por Meio & Mensagem 
na semana passada.

“As pessoas estão extasia
das. Há um aviso de cautela que 
pode levar ao congelamento nos 
investimentos”, prevê Marcos 
Quintela, diretor geral e chief 
operating officer da Y&R, rede 
que já colocou o tema na mesa 
de discussões durante reunião 
do board. Entretanto, na ava
liação de Quintela, não haverá 
alteração no cenário brasileiro 
neste segundo semestre. “Pode
mos ter um início de 2009 mais 
apertado, mas é pouco provável 
que clientes como Casas Bahia 
ou Perdigão mudem suas estra
tégias para este final de ano”, 
sustenta, citando o Super Casas 
Bahia, evento de Natal da rede 
varejista que acontecerá pela 
primeira vez no Rio de Janeiro, 
de 5 de dezembro a 11 de janei
ro, paralelamente à já tradicio
nal edição paulistana, aberta ao 
público de 21 de novembro a 3 
de janeiro.

Mais que uma improvável 
mexida nos planos de cur
to prazo, o maior temor das 
agências de publicidade é de 
haver uma “crise de confian
ça”. Isso porque as empre
sas que estão inicialmente 
em xeque são as atuantes no 
suscetível ramo financeiro. 
Caso aumente a descrença dos 
consumidores na economia, 

Entidades temem retração do crédito ao consumo
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os reflexos nas estratégias de 
marketing serão imediatos. 

“O que parece estar em 
jogo é mais do que uma crise 
financeira: é uma crise de cre
dibilidade. Já está havendo uma 
queda da confiança e um desen
tendimento geral, pois nenhuma 
autoridade explica como, quan
do e se isso vai parar. Quem não 
ficar desconfiado numa situação 
dessa não é normal”, sustenta 
Orlando Marques, presidente 
do Grupo Publicis. 

Ele lembra que, quando são 
afetados os hábitos de consu
mo, o mercado publicitário tem 
de se mexer imediatamente 
para entender as mudanças 
e descobrir novas maneiras e 
ferramentas para se comuni
car com o público. “Imagine 
só a cabeça de um cara que 
perdeu dinheiro com o Lehman 
Brothers, uma marca de mais 
de 100 anos, e que agora tem 
de decidir entre produtos ou 
marcas recémnascidas! É claro 
que haverá uma desconfiança 
geral”, exemplifica Marques.

Unidos os orçamentos estão con
tidos. Não se contrata ninguém e 
está todo mundo contando com 
um 2009 mais difícil”, lamenta, 
consolandose com o fato de o 
epicentro da crise não estar pró
ximo do Brasil.

Essa distância alimenta o oti
mismo do presidente da McCann 
Erickson. Para Fernando Mazza
rolo, pode até haver um efeito 
positivo para o mercado publi
citário. “Prefiro acreditar que o 
abismo não será tão profundo. E, 
se a economia brasileira passar 
sem grande turbulência pela crise 
global, as empresas estrangeiras 
poderão investir mais aqui, para 
que os nossos resultados ajudem 
no período de dificuldades dos 
mercados matrizes”, sugere.

Com ele concorda Aurélio 
Lopes: “É em países como o 
Brasil, a China e a Índia que as 
multinacionais norteamericanas 
e européias poderão compensar 
parcialmente as perdas de suas 
sedes”. Ele também acredita que 
a maior blindagem da economia 
brasileira pode gerar oportuni

Orlando Marques, do Grupo Publicis, vê “crise de credibilidade”, gerando “desconfiança geral” Mazzarolo, da McCann: resultados brasileiros podem ajudar as matrizes das multinacionais

pelo bolso cheio dos trabalha
dores entusiasma a indústria e 
o varejo, garantindo Natal gordo 
para agências e veículos.

Mais velado que esse, mas 
tão danoso quanto, é o ris
co que ronda as reuniões de 
planejamento para 2009 nas 
empresas anunciantes, que são 
realizadas justamente no perío
do de setembro a novembro. 
O medo e a incerteza podem 
postergar muitas ações e abrir 
vácuos de inércia. 

“As dúvidas quanto ao ta

perar um pouco para enxergar 
melhor um horizonte mais claro. 
Normalmente, esse hiato não 
é bom. Entretanto, nesse caso 
é saudável, pois evita que as 
empresas percam tempo com 
planejamentos que, depois, 
terão de ser refeitos”, avalia o 
presidente da McCann Erick
son, Fernando Mazzarolo.

Sinal amarelo
A preocupação quanto aos 

possíveis reflexos da crise glo
bal na publicidade brasileira 

Compensando perdas
Apesar de a crise norteame

ricana ter atingido na semana 
passada o ponto mais agudo 
desde seu início, as grandes re
des globais de comunicação não 
foram pegas de surpresa. Essa é a 
visão de Pedro Cabral, presidente 
da Isobar para a América Latina, 
para quem a indústria da publici
dade já vem sendo impactada há 
algum tempo. “O valor das ações 
dos grandes grupos internacio
nais vem caindo nos últimos 12 
meses. Na Europa e nos Estados 

dades, mesmo neste momento 
de insegurança global. “Quem 
estiver bem estabelecido pode 
aproveitar para crescer sobre 
os concorrentes menos prepa
rados e, assim, ganhar market 
share. A crise é uma moeda de 
dois lados, um deles pode ser 
de oportunidade.” Lopes acres
centa ainda que, geralmente, 
a comunicação ganha mais im
portância tanto em momentos 
de bonança como em épocas de 
temporais, como o que varreu 
o mundo na semana passada.

Estados Unidos à AIG, evitando 
a derrocada da maior segurado
ra do país. O grande temor da 
indústria publicitária é que as 
notícias ruins, que têm como 
efeitos imediatos a queda na 
Bovespa e a escalada do dólar, 
afetem a confiança do consu
midor e inibam o atual ritmo de 
consumo.

A maior preocupação da 
Associação Brasileira de Propa
ganda (ABP), presidida por Cyd 
Alvarez (NBS), é o impacto no 
consumo que a provável redução 
de oferta de crédito poderá oca

sionar. “Essa baixa no consumo 
trará, é claro, conseqüências 
para o mercado publicitário. 
Alguns segmentos reduzirão 
investimentos, mas acredito que 
não em curtíssimo prazo. Muitas 
empresas estão estocadas em 
função de uma expectativa de 
demanda crescente e também 
da proximidade do final do ano”, 
afirma Alvarez. Os segmentos 
de alta competitividade, diz, 
não deverão sofrer queda de 
investimentos publicitários por 
conta da acirrada disputa pelo 
bolso do consumidor. “Será até 

mais intensa na medida em que, 
com menor acesso ao crédito, ele 
estará ainda mais seletivo”, res
salta o presidente da ABP. Para 
ele, os setores mais vulneráveis 
são exatamente aqueles em que 
os consumidores dependem 
muito do acesso ao crédito. 

E é para esse ponto que Lucy 
Sousa, presidente da Associação 
dos Analistas e Profissionais de 
Investimento do Mercado de 
Capitais (ApimecSP), chama a 
atenção. Na opinião da execu
tiva, os primeiros impactos no 
varejo devem acontecer nos se

tores imobiliário, automobilístico 
e de bens de consumo duráveis 
como linha branca, justamente 
os que mais dependem de cré
dito ao consumidor. Mesmo com 
a solidez e os bons fundamentos 
da economia brasileira — como 
as fartas reservas cambiais e a 
dívida externa sob controle —, 
ela não acredita que o País passe 
incólume, pois entende que se 
trata de uma crise sistêmica com 
os bancos em posição delicada 
diante de clientes buscando si
tuações mais seguras. “Estamos 
em uma posição mais confortável 
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