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Os planos da maior parte dos anunciantes no País, que já começaram a renovar contratos para 
2009, não sofreram impacto com a incerteza que tomou conta do mercado financeiro mundial, 
dizem as agências de publicidade, que ainda comemoram a perspectiva de manutenção do 
volume de investimentos neste fim de ano, para o Natal. A rede de varejo Ponto Frio, da 
Globex Utilidades S.A., está aplicando 60% a mais na área de comunicação, cerca de R$ 25 
milhões, apenas nos dois últimos meses do ano. Por outro lado, empresas dos setores 
automotivo e de construção civil — algumas das mais afetadas pela crise — têm segurado os 
planos de mídia.  
 
"Em todas as crises que tivemos no passado do País, algumas empresas demonstraram medo, 
achando que o cenário ficaria mesmo ruim, e outras decidiram investir mais em publicidade 
para conquistar e aumentar participação no mercado. Acredito que os planos serão mantidos. 
Não vejo cortes nem acréscimo nos investimentos por conta da crise", avaliou Dalton Pastore, 
presidente da Associação Brasileira de Agências de Publicidade (Abap).  
 
Segundo o presidente da entidade, o mercado publicitário, que movimentou R$ 35 bilhões no 
ano passado, ao registrar crescimento de 10% em relação a 2006, deve alcançar incremento 
de 10% a 15% neste ano.  
 
De acordo com o vice-presidente executivo da agência de publicidade DM9DDB, Paulo Queiroz, 
do volume total de negócios anuais, a agência deve registrar 25% em investimentos no 
bimestre novembro-dezembro, contra 8% em um mês "normal".  
 
"As coisas estão acontecendo conforme o planejado. As decisões estão mais `choradas' e 
demoradas. As pessoas discutem mais. Mas cautela é diferente de retração. A preocupação 
com falta de crédito não aumentou investimentos, mas não fez as empresas reduzirem os 
aportes em propaganda", disse Queiroz.  
 
Segundo ele, os anunciantes já renovaram os contratos com a agência para 2009 e não houve 
redução de valores. A DM9DDB — cujos clientes já investiram R$ 879 milhões em mídia entre 
janeiro e setembro deste ano —, aparece em quinto lugar no ranking de investimentos 
divulgado pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope).  
 
Manutenção 
 
Presidente da Giovanni+Draftfcb, Aurélio Lopes também nega "frustração ou angústia" em 
decorrência de redução ou cancelamento de investimentos. "Nossos clientes não reduziram 
nem um centavo em 2008. Boa parte deles está apoiada no varejo, então a maioria está 
aproveitando a oportunidade para não perder o market share e para fechar os números que 
eram esperados."  
 
No entanto, Lopes não arrisca dizer que 2009 vai ser tranqüilo, "porque o cenário ainda está 
obscuro para muita gente". Mas ele aposta em que os investimentos no ano que vem devem 
ficar, em média, em patamar semelhante ao de 2008. "Algumas indústrias vão sofrer um 
pouco mais que outras. De qualquer forma, as premissas da economia no Brasil estão mais 
fortes, o que favorece a publicidade." 
 
A agência, que ocupa o oitavo lugar no ranking do Ibope, tem a Fiat e a Gafisa S.A. na lista de 
clientes. Isto é, empresas dos setores automotivo e de construção civil, os mais afetados pela 
crise. Nenhuma das duas renovou os contratos para o ano que vem.  
 
"Os investimentos em publicidade vão depender da velocidade do mercado. Não vamos fazer 
publicidade se não tivermos lançamentos [de imóveis]", sintetizou Odair Senra, diretor de 
Relações Institucionais da Gafisa. 
 



Para Aurélio Lopes, o socorro do governo federal e estadual, em linhas de crédito, aos dois 
setores deve evitar "sofrimento".  
 
"A Fiat, por exemplo, não pode tirar o pé das vendas. É possível até não lançar carros novos, 
mas deve vender o estoque. E, para acelerar as vendas, é preciso trabalhar mais o varejo. A 
área de varejo tende a ser mais relevante no momento em que é preciso vender mais. Apesar 
de os dois segmentos [automotivo e construção] estarem mais sensíveis, temos a parte de 
vendas conosco, então é compensador. Se fizéssemos campanhas institucionais, acho que 
estaríamos sofrendo mais."  
 
O presidente da Giovanni+Draftfcb informou que aproximadamente dois terços dos clientes da 
sua agência chegaram a inclusive aumentar os investimentos em 2008, em relação ao ano 
passado, e nenhum ficou abaixo do volume programado para até o final do ano.  
 
Segundo ele, a agência ainda está com os negócios aquecidos e prevê encerrar 2008 com alta 
de 26% e 2009 com 13%, além de contratar 24 funcionários nos próximos meses para 
integrar o quadro formado por 345. "Apenas ajustei a projeção à nova realidade. Crescer 20%, 
minha estimativa inicial, não parece mais possível para 2009." 
 
Contramão 
 
A agência Fala!, com clientes nos setores automotivo e de construção civil, sentiu redução de 
investimentos em publicidade de novembro a este mês, na comparação com o mesmo 
bimestre de 2007. "No ano passado, o mercado automobilístico estava superaquecido e 
faltavam carros para entregar aos clientes. Há carros para serem entregues neste ano, mas 
houve recuo das concessionárias", comentou Gustavo Silva, diretor de mídia da Fala!. O 
executivo citou que houve queda nos investimentos das Concessionárias Carrera, grupo de 
revenda da montadora General Motors. 
 
Outra empresa que, depois da eclosão da crise, também reduziu investimentos em publicidade 
em relação ao mesmo período de 2007 é a construtora Tenda — redução justificada pela 
escassez de crédito. 
 
Por outro lado, a rede varejista Ponto Frio está investindo, segundo Silva, R$ 25 milhões em 
novembro e dezembro deste ano — incremento de 60% na comparação com o mesmo 
bimestre de 2007. "O Ponto Frio negociou antecipadamente com as indústrias as mercadorias, 
para ter a rede abastecida", explicou. 
 
De acordo com Silva, a Kopenhagen e a Davene, por exemplo, mantiveram os investimentos. 
Com a conquista da metade da conta do Ponto Frio, a agência, que investiu R$ 297 milhões 
em mídia no acumulado do ano, deve contratar cerca de 20 profissionais até o início de janeiro 
próximo. Detentora da outra metade da conta, a DM9 diz que o segredo, neste momento, é 
"diversificar as ofertas". 
 
Sócio da agência Talent, Júlio Ribeiro se diz otimista. "Deve haver contenção circunstancial por 
parte das empresas que herdarão problemas na área financeira", disse. Segundo ele, os 
clientes da Talent também não mudaram o planejamento e a expectativa é de melhora a longo 
prazo. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 6, 7 e 8 dez.  2008, Empresas & Negócios , p. B-1. 
 


