
Advertising Week debate  
a superação da crise
A recessão foi um dos temas da quinta edição do evento, acompanhado por 40 mil profissionais.  
Ela deve acelerar o sepultamento de antigos modelos e promover maior proximidade com os consumidores 
Robert Galbraith, de Nova York

Como a crise eco-
nômica dos  Es-
tados Unidos vai 
afetar o mercado 

publicitário global foi o prin-
cipal assunto da quinta edição 
da Advertising Week, evento 
que reuniu na semana passada, 
segundo estimativas oficiais, 
cerca de 40 mil profissionais 
de comunicação em Nova York. 
Com apoio de 35 entidades 
do mercado norte-americano, 
foram organizados seminários, 
palestras e eventos sociais em 
20 localidades dispersas entre 
saguões de hotéis, auditórios, 
teatros e centros de convenção 
do sul de Manhattan. 

Entre análises para apontar 
culpados e quais serão os mais 
prejudicados pela crise, houve 
certo consenso na idéia de que 
a maiores vítimas devem ser os 
modelos tradicionais de publi-
cidade. Ainda que os novos não 
tragam resultados imediatos que 
ajudem a minimizar as perdas, 
insistir em conceitos antigos é 
praticamente zerar chances de 
sobrevivência. “As agências vão 
ter de apresentar soluções que 
ofereçam mais resultados com 
custos menores. E a proximi-
dade com os consumidores por 
meio de ações de engajamento é 
o que vai fazer a diferença nesse 
cenário”, afirmou Paul Lavoie, 
CEO e diretor criativo da cana-
dense Táxi, em um dos vários 
debates que reuniram CEOs.  

Em um dos principais pai-
néis, o CEO Summit, a jornalista 
Maria Bartiromo, da CNBC, mo-
derou as discussões de líderes 
como Andrew Robertson (BBDO 
Worldwide), Nick Brien (Media-
brands), Sarah Fay (Aegis Media 
North America) e Irwin Gotlieb 
(GroupM). Eles analisaram os 
estragos feitos nos negócios 
da comunicação nos EUA e no 
mundo. Curiosamente, os quatro 
executivos adotaram um dis-
curso criticando a especulação 

financeira e, ao mesmo tempo, 
louvando a responsabilidade 
com que agências do mercado 
publicitário cuidam dos negó-
cios de seus clientes. “Trata-se 
hoje de um mercado que se sus-
tenta. Estou muito feliz em não 
ter de dizer para meus clientes 
que eu transformei seus negó-
cios em um grande cassino”, 
afirmou Gotlieb. 

Robertson, por sua vez, con-
tou que, no início do ano, enquan-
to cortava os cabelos, ouviu de 
seu coiffeur um curioso comentá-
rio: “O senhor tem uma profissão 
de verdade, afinal não faz jogatina 

com dinheiro de terceiros”, teria 
dito o sujeito ao CEO da BBDO, 
mostrando que boa parte da po-
pulação tem noção dos riscos do 
mercado de ações, muito popular 
nos Estados Unidos.

Sarah Fay afirmou que as 
projeções de crescimento de seu 
grupo para o mercado publicitá-
rio norte-americano já foram re-
duzidas para 4,9%, afastando-se 
dos 6% estimados anteriormente. 
Para ela, a salvação de muitos 
grupos serão as cifras de dois 
dígitos de mercados emergentes 
que, acredita a executiva, vão 
sofrer um impacto bem menor. 

Nos Estados Unidos, as perdas 
mais significativas e imediatas 
estarão naqueles segmentos que 
demandam mais crédito, como o 
imobiliário, automotivo, bens de 
consumo duráveis, cosméticos e 
lazer, viagens em especial. “Es-
sas áreas certamente sofrerão 
cortes nos orçamentos familia-
res”, disse Sarah. 

Entre as soluções apontadas 
pelos executivos para minimizar 
os efeitos da crise estão aquelas 
que passam por buscar maior 
engajamento dos consumidores 
com as marcas. “Será um mo-
mento em que fará diferença não 

Evento realizado pela quinta vez reuniu cerca de 40 mil pessoas vindas de 
diferentes partes do mundo

O poder das mulheres no combate à recessão
As mulheres vão ter um papel muito 

importante na gestão da crise. É o que elas 
garantiram no painel Fazendo Negócios na 
Era da Economia Feminina. Sua Marca está 
Pronta?, promovido pela G23, do Grupo 
Omnicom, em que participaram Julie Gilbert, 
da rede varejista Best Buy, Marion Salzman, 
da Porter Novelli, Ruby Anik, da JC Penney, 
e Tracy Lovatt, especialista em comporta-
mento da BBDO, com moderação de Lee 
Woodruff, apresentadora do programa Good 
Morning America, da rede NBC. 

Para elas, historicamente as mulheres 
aceitam melhor do que os homens os sa-
crifícios necessários em períodos recessi-

vos. Por isso, calculam as palestrantes do 
Advertising Week, o sexo feminino terá 
novamente um papel fundamental para 
contornar a atual crise que o país vive. 
Marion acredita que partirá das mulheres 
iniciativas como frear a farra do consumo 
de final de semana, tão comum nos Estados 
Unidos. “Esse tempo será mais dedicado à 
família e atividades mais sociais, com o con-
sumo voltando-se mais às necessidades e à 
comodidade, como compras na internet”, 
acredita a CMO da Porter Novelli.

O destaque do painel, porém, foi Julie 
Gilbert, vice-presidente executiva da rede de 
1,2 mil lojas especializadas em artigos eletrô-

nicos e com forte tradição machista. Há cinco 
anos ela vem conduzindo uma mudança no 
posicionamento da Best Buy em função do 
crescimento do papel da mulher na economia 
e também na clientela da rede.

Segundo dados da Associação de Bens 
de Consumo Eletrônicos dos EUA, as mu-
lheres representam hoje 45% dos US$ 200 
bilhões faturados anualmente pelo setor. 
“Assim como a Best Buy esteve 40 anos 
focada no consumidor masculino, muitos 
setores da economia ainda fazem isso. 
Entender o papel da mulher nesses novos 
tempos vai ajudar muitas empresas a en-
frentar a crise”, afirmou Julie.

aquilo que as marcas prometem, 
mas aquilo que de fato fizerem 
por seus consumidores. Quanto 
mais autênticas as ações, mais 
resultados podemos esperar”, 
afirmou Brien. A grande ques-
tão que deverá definir a pauta 
das agências é o quanto a crise 
vai de fato abalar a confiança 
do consumidor nos EUA. “A 
reação imediata não foi tão ruim 
quanto podemos esperar. Muito 
porque o consumidor em geral 
não entendeu o que aconteceu 
em Wall Street. Mas só com o 
tempo vamos saber para valer”, 
disse Gotlieb.
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Da esquerda para a direita, os executivos Irwin Gotlieb, Andrew Robertson, Sarah Fay e Nick Brien 
discutem a recessão, moderados pela jornalista Maria Bartiromo, da CNBC (ao centro)
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