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O mercado publicitário deverá sentir as conseqüências da restrição de crédito deflagrada pela 
crise financeira internacional, mas ainda é difícil calcular o tamanho do impacto, avaliam 
executivos brasileiros do setor de comunicação Em algumas agências de publicidade, o 
cancelamento de trabalhos para o exterior já provoca demissões. Mas, no Brasil, essas 
empresas afirmam que não existem cancelamentos - apenas revisão de planos para 2009. 
Especialistas acreditam que, no ano que vem, além de possível redução da verba de mídia, 
pode haver concentração de publicidade em veículos de massa.  
 
Na sexta-feira, a agência digital Hello, do Grupo ABC, anunciou a demissão de quatro 
funcionários devido ao cancelamento de três trabalhos para clientes americanos. Outras duas 
agências, no período de duas semanas, cortaram 65 pessoas - a McCann e a DM9DDB - ambas 
as empresas, no entanto, não relacionam as demissões com a crise.  
 
Marcos Quintela, diretor-geral da Y&R, acredita que os problemas econômicos mundiais vão ter 
impacto em 2009. "Nenhum cliente pediu revisão até 31 de dezembro. Mas alguns querem 
rever os projetos iniciais feitos para o ano que vem", afirma. Na avaliação do executivo, o que 
pode acontecer também é a diminuição dos lançamentos de produtos. Quintela acrescenta que 
não acredita em perda de cliente por conta da crise. "Isso só acontecerá apenas se um cliente 
internacional for comprado por outro. Do contrário, não".  
 
"A tendência é de investimento maior nas mídias consagradas", afirma o presidente da 
Associação Brasileira de Agências de Publicidade (Abap), Dalton Pastore. Ele diz que as 
opiniões de economistas sobre a crise ainda são divergentes. Assim, as agências devem estar 
"prontas e preparadas para dar a orientação aos clientes sobre como a sair da turbulência ". 
De acordo com ele, até o momento os problemas econômicos mundiais não tiveram 
conseqüência direta nos negócios do setor. "Não vai ter cancelamento de campanha este ano, 
mas um cuidado maior com o planejamento do ano que vem", acredita.  
 
"A crise ainda não chegou ao mundo real. Deve haver, porém, influencia no crédito", diz 
Fernando Mazarollo, presidente McCann Erickson. Segundo ele, até o momento, nenhum 
cliente sinalizou mudança de estratégia.  
 
Os anunciantes ainda têm dúvidas quanto aos efeitos da crise. A diretora de comunicação da 
Oi, Flávia da Justa, observa que a empresa de telefonia celular ainda analisa o cenário. "Não 
dá para responder de forma conclusiva. Mas será um mundo diferente, não tem como não ver 
isso".  
 
"Quem se preparou durante a época de céu aberto e muito sol vai sofrer menos", acredita 
Augusto Nascimento, diretor da BBM, consultoria de marcas. É por essa razão que marcas 
ausentes da mídia devem ser as mais afetadas. Na avaliação de Nascimento, o cenário para 
2009 é de uma política agressiva por parte dos veículos de comunicação.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 20 out. 2008, Empresas & Negócios, p. C2. 


