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O mais polêmico debate do 
MaxiMídia 2008 colocou em 
lados opostos o sócio-presidente 
e diretor de criação da F/Nazca 
S&S, Fabio Fernandes, e o sócio 
do Grupo ABC e presidente da 
Africa, Nizan Guanaes. As dis-
cordâncias afloraram tanto no 
diagnóstico sobre os efeitos no 
mercado brasileiro da crise eco-
nômica global como na profilaxia 
a ser adotada para amenizá-los.

Para Guanaes, ninguém 
ficará imune. “Não há solução 
criativa, só haverá solução do-
lorosa. É hora de cortar a carne 
para garantir a sobrevivência. 
Não é hora de vaidade. Nin-
guém se penteia em um barco 
que está afundando. Não tente 
sair bem na foto, tente ficar 
nela”, recomendou.

Na defesa de sua tese, listou 
alguns pontos que deveriam ser 
priorizados pelo mercado no en-
frentamento da crise, tais como 
a consolidação de empresas (“Há 
excesso de oferta em todas as 
disciplinas, e a liquidez de servi-
ços faz cair o preço cobrado por 
eles”), a recompra de participa-
ções estrangeiras nas agências 
pelo capital nacional e a aplica-
ção de severas técnicas de gestão 
(“Talento só não basta”).

Além disso, adiantou qual 
será a postura do Grupo ABC, 
indicando-a ao mercado em 
geral. “Não invista no novo, não 
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invente. Siga o conhecido. É 
hora de apostar em tudo o que é 
sólido e deixar as experiências 
para depois.” E encerrou sua 
intervenção inicial prevendo 
dias melhores no futuro para 
os que assim agirem: “Quem 
sair forte desse ciclo, será forte 
neste século”.

Fernandes divergiu, su-
gerindo que a reação à crise 
deve ocorrer de forma oposta 
à proposta por Guanaes. “Este 
é o momento de ser inovador, 
sem deixar a responsabilidade 
de lado. Precisamos ser menos 
cordatos, menos burocráticos. 
Temos feito muito pouco pela 

Oportunidades e riscos: inovação ou solidez?

Público na Feira de Negócios e Relacionamentos do MaxiMídia: mercado se reúne para networking e apresentação de novos projetos
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Nizan Guanaes e Fabio Fernandes divergem sobre como encarar a crise

inovação e estamos mais preo-
cupados em discutir o negócio 
— o que é fundamental, mas 
não pode vir antes que o com-
promisso com o produto que 
oferecemos aos clientes.”

Na avaliação de Fernandes, o 
trabalho das agências já foi mais 
sedutor e arriscado do que hoje. 
“As agências não confrontam 
suas idéias com as dos clientes 
para não perderem as contas. 
Como estão pensando mais 
na manutenção do negócio da 
agência que na contribuição ao 
negócio do cliente, elas dizem 
‘pois não’. Temos de discordar 
mais dos clientes para conse-
guir vencer a consagração da 
mediocridade que a publicidade 
brasileira vem colocando no ar. 
Estamos repetindo fórmulas já 
testadas”, disparou.

Ainda criticando a fala de 
Guanaes, Fernandes comba-
teu o que descreveu como 
“discurso de que o sucesso 
está atrelado ao não-risco”. “O 
nosso negócio é cada vez mais 
científico, o que é bom. Entre-
tanto, quanto mais científico, 
mais igual ele fica. As agências 
estão se assemelhando, o que é 
muito ruim. Se o medo se im-
puser à nossa idoneidade, en-
traremos em um ciclo perigoso. 
Temos de nos movimentar mais 
para nos diferenciar uns dos 
outros”, propôs.

Guanaes rebateu, dizendo 
que no mercado brasileiro há 
muito talento criativo e pouco 
talento gerencial. “Precisamos 
amadurecer como negócio. Eu 
não preciso me preocupar com 
a criatividade porque ela já está 
bem cuidada. Somos pueris em 
RH e investimos pouquíssimo 
em treinamento.” Fernandes 
contrapôs mais uma vez: “Te-
mos de colocar a propaganda 
na frente do negócio. Quando 
houver pouco crédito e escas-
sez de dinheiro, será o produto 

criativo que irá fazer a diferen-
ça”, garantiu.

Riscos e oportunidades
No meio do fogo cruzado 

entre Fernandes e Guanaes, 
também participaram do debate 
Indústria da Comunicação — 
Oportunidades e Riscos o presi-
dente da Associação Brasileira 
de Agências de Publicidade, 
Dalton Pastore, e o presidente 
da Lew’Lara\TBWA, Luiz Lara. 

Ambos acreditam que, em 
certa medida, a crise econômica 
global irá contribuir para uma 
revalorização do marketing den-
tro das empresas anunciantes. 
“Elas irão notar que ganharão 
mais dinheiro se investirem 
em comunicação, e não na es-
peculação”, resumiu Pastore, 
avaliando que não foram as 
agências que perderam relevân-
cia nos últimos tempos, mas sim 
o próprio marketing.

“Para nós, que estamos liga-
dos à força das idéias, o fato de 
o marketing voltar a ter papel 
central será positivo”, concor-
dou Lara. Para ele, o mercado 
brasileiro precisa “dar passos 
mais largos, acreditar em si e 
se impor para o mundo”.

Abordando os riscos que julga 
mais iminentes para o mercado 
publicitário brasileiro, Pastore 

Para Dalton Pastore, haverá revalorização do marketing Luiz Lara diz que mercado nacional tem de acreditar em si

destacou as restrições à liberda-
de de expressão comercial e a 
tendência alarmista de dizer que 
“tudo será diferente amanhã”.

Em relação ao primeiro pon-
to, ressaltou que não se referia 
aos projetos de lei que tramitam 
no Congresso Nacional propondo 
o fi m da publicidade de algumas 
categorias de produtos. “Eles es-
tão andando no lugar certo. Mi-
nha preocupação é com grupos 
organizados da sociedade que, 
para se sentirem politicamente 

corretos, defendem restrições à 
publicidade”, explicou, citando 
como exemplo um artigo recente 
de Milu Villela (“Publicidade não 
deve poder tudo”).

Pastore ainda amenizou os 
riscos comumente apontados 
pela mudança de comporta-
mento da audiência. “O modelo 
de consumo de mídia não está 
mudando tão dramaticamente. 
Não há fronteira entre o ontem 
e o hoje”, sustentou.

No campo das oportunida-

des, elegeu como principal a 
de “os publicitários virarem 
empresários”. “Não somos em-
presários. Somos apaixonados. 
Se sem sermos conseguimos 
esse nível de relevância, imagi-
nem se fôssemos.”

Alexandre Zaghi Lemos

o podcast com Fábio Fernandes 
acessando o endereço 
http://maximidia.mmonline.com.br/
eventos/maximidia/maximidia2008/
maximidia!maxipod.action

http://maximidia.mmonline.com.br/
eventos/maximidia/maximidia2008/

Ouça
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