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A crise financeira mundial foi a tônica do último dia do MaxiMídia 2008, quando executivos de 
agências de publicidade debateram a "Indústria da Comunicação - Oportunidades e Riscos". 
Para os publicitários, o setor será afetado, mas também pode ter chances de negócios mesmo 
no momento difícil que vive a economia mundial.  
 
"A desaceleração pode afetar, mas vamos passar por ela", disse Luiz Lara, sócio da 
Lew''Lara/TBWA. Ele lembra que, até o momento, nenhuma agência teve cancelamento de 
campanhas para este ano e, por isso, a perspectiva é que o setor cresça 15%. Para 2009, 
segundo Lara, o aumento do setor tende a ficar na metade deste ano.  
 
Para Lara, o marketing terá predominância a partir de agora, diante de uma crise financeira. 
"É na crise que a criatividade cresce", disse. Opinião semelhante tem o presidente da 
Associação Brasileira das Agências de Publicidade (Abap), Dalton Pastore. "A crise vai ajudar a 
valorizar o marketing de novo. As empresas vão precisar ganhar dinheiro no volume de 
vendas", disse.  
 
Nizan Guanaes, sócio do Grupo ABC, contou que desde maio do ano passado vem preparando 
sua empresa para o atual momento. Mas, apesar disso, ele diz que "ninguém ficará imune". Na 
sua avaliação, a fórmula para enfrentar passa por algumas premissas, como uma gestão 
severa - incluindo redução de custos - e a recompra da participação de estrangeiros em 
empresas nacionais. "Vamos deixar a vanguarda e a invencionice para depois", disse. Sua 
opinião foi duramente confrontada por Fábio Fernandes, sócio da F/Nazca. "As agências 
precisam demonstram a diferença que fazem para as empresas. Fórmulas prontas não valem 
nada", disse. Na avaliação de Fernandes, a indústria comunicação está se "commoditizando", 
com pouco espaço para a inovação. Os dois publicitários se enfrentaram no debate como 
concorrentes em uma eleição, inclusive com ofensas pessoais.  
 
Para Guanaes, o mercado publicitário não crescerá 7% no ano que vem. Ele lembrou que, com 
a restrição de crédito, a quantidade de anúncios vai diminuir. Por isso, segundo Guanaes, 
"oportunidade é reconhecer o perigo". Fernandes rebateu dizendo que a capacidade de "fazer a 
diferença" é que fará os recursos irem para uma agência ou outra. Apesar da polarização do 
debate entre os dois publicitários, o presidente da Abap tentou amenizar dizendo que não 
existe "canibalização" do setor, apenas uma pressão dos clientes por redução de custos, que 
deve ser combatida pelas agências.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 10, 11 e 12 out. 2008, Empresas & Negócios, p. 
C4. 


