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A tese de que é na crise que surgem as oportunidades de crescimento tem sido recorrente 
entre as agências de publicidade. No entanto, o mercado sinaliza com uma tendência de 
concentração de verbas de mídia e planos de investimento mais conservadores em 2009, 
refletindo um ano difícil. 
 
Marcos Quintela, coo e diretor geral da Y&R (maior agência brasileira), conta que os 
anunciantes estão cautelosos, olhando a crise com atenção, mas que nenhum deles sinalizou 
com cortes de investimentos. O executivo reforça que a tendência das marcas neste 
momento é investir no básico. “Os anunciantes estão evitando inventar muito, estão focando 
no básico, no principal”, diz. 
 
A percepção do medo é apontada como uma das grandes preocupações para o negócio da 
propaganda. “O maior perigo de qualquer crise é o pânico. Isso tem de ser combatido no 
nosso negócio”, fala Dalton Pastore, presidente da Abap (Associação Brasileira das Agências 
de Publicidade). Pastore comenta que o momento é de apreensão, mas que ninguém, “nem 
mesmo os governos”, sabe a extensão da crise e seus reflexos sobre a economia. Mesmo 
assim, a Abap e a Lide, de João Dória Jr., realizam seminário dia 11 de novembro, no Caesar 
Park, em São Paulo, para discutir como a comunicação pode contribuir para que as empresas 
saiam fortalecidas da crise. “Vamos discutir o assunto com um grupo de alto nível de 200 
convidados e palestras de Jorge Gerdau, Luiza Helena Trajano e Henrique Meirelles”, afirma. 
 
Sérgio Amado, ceo da Ogilvy Brasil, acredita em um ano difícil para 2009, no entanto, aposta 
que países como China, Rússia, Brasil e outros da América Latina vão intensificar operação 
para suprir perda de percentual de suas matrizes. “Tenho dito que não sou pessimista nem 
otimista, sou realista. Acho que 2009 vai ser um ano muito difícil, deve começar a melhorar 
no segundo semestre”, diz. 
 
Apesar de acreditar em uma concentração de investimentos de mídia, Amado reforça a tese 
de que os anunciantes que estiverem fora da mídia terão mais dificuldade para manter 
posição. “Na crise, existe também oportunidade para fazer mais negócios”, lembra ele. 
 
Ataque 
 
Na mesma linha de pensamento, Fernando Quinteiro, sócio e diretor de planejamento e 
atendimento da FabraQuinteiro, diz que em momentos de crise a melhor defesa é o ataque. 
“As marcas que cortam orçamentos, diminuem as chances de melhorar participação de 
mercado. Além disso, em uma época com tantas marcas para escolher, o consumidor vai se 
lembrar daquelas que estão falando com ele o tempo todo, se relacionando melhor”, avalia.  
 
Com a expectativa de um ano difícil em 2009, Paulo Gregoraci, co-presidente de operação, 
mídia e atendimento da W/Brasil, fala em retração do mercado. “Para este ano, a previsão do 
mercado é fechar com 12% de evolução. Em 2009, devemos crescer apenas 8%. Caso o PIB 
fique próximo aos 2%, esse percentual será ainda menor. O primeiro quadrimestre será 
difícil, porque os clientes estarão mais pé no chão com relação aos seus investimentos”, 
acredita ele. 
 
Despertar a atenção, o interesse do consumidor será mais do que nunca essencial no negócio 
da comunicação. Essa é a opinião de Luiz Buono, vice-presidente de atendimento e 
planejamento da Fábrica Comunicação Dirigida. O executivo destaca que os trabalhos de 
ativação de marca, com promoções, vantagens na compra de produtos, brindes, entre outros 
recursos, são os mais aplicados em uma época de cautela. “É um momento favorável para 
estreitar laços de relacionamento com o consumidor. Por isso, os anunciantes estarão mais 
predispostos a investir em ações de ativação do que construção de marcas”, reforça. 
 
Ricardo Nabhan, presidente da Fenapro (Federação Nacional das Agências de Propaganda), 
lembra que a indústria tem de estar unida para superar a crise. “Alimentar a crise é 



contraproducente, mas não podemos ignorar que ela está instalada. Acredito que os 
anunciantes vão buscar soluções para impulsionar seus negócios e, da mesma forma, temos 
de manter o mercado aquecido com alternativas criativas para a publicidade”, indica Nabhan. 
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