
Otimismo acima da crise
Anunciantes, veículos e publicitários demonstram preocupação com efeitos
da crise financeira, mas não vêem retração nos investimentos de mídia.

'o discurso, anunciantes,
agências e veículos estão
preocupados com os
efeitos da crise
financeira mundial em

seus negócios, mas não pretendem
mudar seus planos para este final de
ano. Na prática, a crise mundial
parece estar tirando o sono dos
executivos desses setores, mais do clue
muitos estão dispostos a admitir. Foi o
que mostrou uma pesquisa realizada
durante o evento ABA Mídia 2008 -
Integração para Garantir o
Engagement, promovido pela
Associação Brasileira de Anunciantes
(ABA), nos dias 28 e 29 de outubro,
em São Paulo.

Com a programação do evento, os
convidados recebiam uma enquete
intitulada "O que fazer em tempos
difíceis?", com perguntas sobre a sua
reação diante da crise financeira. Os
resultados, apresentados ao final do
evento, mostraram que todos os
respondentes acreditam que a crise
afetará o Brasil em alguma medida:
81% disseram que o País será afetado;
7% disseram que a crise afetará
muito; e 12% acham que a situação
afetará bem pouco o Brasil.

Quando perguntados sobre a
posição de suas empresas
diante do quadro previsto
para o final deste ano e
2009, os anunciantes
parecem acreditar que
suas empresas serão
cautelosas, mantendo ou
reduzindo os
investimentos: 40%
acreditam que a empresa
deve manter
investimentos, mas ser
mais conservadora; 26%

disseram que sua empresa tende a reduzir
investimentos, mas ser mais ousada; 20%
responderam que a empresa deve manter
ou aumentar investimentos e ser mais
ousada; e outros 14% disseram que a
empresa tende a reduzir investimentos e
ser mais conservadora. Essa atitude
conservadora, votada por 40% dos
respondentes, pode ser notada na opinião
de publicitários. O diretor de mídia da
África, Luiz Fernando Vieira, conta que
não percebe uma retração imediata por
parte dos anunciantes, mas que existe uma
preocupação em relação ao ano que vem,
e a possibilidade de que eles venham a ser
mais conservadores. "Eles estão
conservadores tanto em relação ao budget
quanto em relação a quanto eles
conseguirão vender", diz.

De acordo com Gustavo Gaion, diretor
nacional de mídia da Ogilvy Brasil, a crise
ainda não chegou para valer no mercado

publicitário. "Nenhum cliente
cancelou trabalhos e estamos

renovando os pacotes para 2009.
Pode ser um bom momento para
pensar nos investimentos em
novas mídias", diz.

Na Nestlé, por exemplo, o que
pode mudar é o planejamento da
empresa para 2009, que ainda não
foi finalizado, como conta o diretor
de comunicação e serviços de
marketing da empresa, Izael Sinem.
Em 2008, por outro lado, "os
objetivos serão cumpridos e nada
será cancelado", ele diz.

Quando perguntados sobre qual
posição irão defender perante os
colegas de empresa, em particular, as
respostas dos anunciantes foram um
pouco diferentes: a maioria optaria
por defender a manutenção ou
aumento de investimentos e ser mais
ousada (45%). Outros 32%
responderam que sua postura diante
do quadro será a de reduzir
investimentos, mas ser mais ousada;
enquanto 20% planejam defender a
manutenção de investimentos, mas ser
mais conservadora; e apenas 3%
pretendem reduzir investimentos e ser
mais conservadores.

Embora a maioria acredite que
suas empresas devem manter
investimentos e ser conservadoras,
pessoalmente os profissionais
defendem a manutenção ou aumento
dos investimentos e mais ousadia.
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Ainda que estejam preocupados, é
essa impressão de otimismo que se
percebe no discurso dos anunciantes
em relação aos investimentos em
mídia. Na Ambev, por exemplo, o
investimento para este ano está
seguindo como planejado. Quem conta
é a gerente de mídia da cervejaria,
Miriane de Castro Schmidt, que explica
que o momento também exige pensar
com mais cautela, mas não acredita
em retração. "Não é a hora de se
fechar numa concha", diz.

Quem também divide a opinião é a
diretora de marketing e comunicação
do Banco Itaú, Cristiane Magalhães
Teixeira, ressaltando o planejamento
ousado também para 2009. "Não
teremos retração dos investimentos em
mídia em 2008, tampouco em 2009.
Até porque, as principais cotas de
televisão do ano que vem já estão
compradas", lembra.

Veículos
Os executivos dos veículos presen-

tes no evento apresentaram, assim
como os anunciantes, pequenas con-
tradições. Na pesquisa, eles demons-
traram que pretendem oferecer alter-
nativas diferenciadas aos anunciantes.
Durante os painéis, porém, o que se
notou foi que anunciantes e agências
ainda vêem as mídias de massa como
propulsoras do mercado, embora a
maioria não admita um investimento
maior em mídias tradicionais em
períodos de crise.

Manoel Mauger, diretor de
marketing do SBT, e Adriana
Scalabrin, diretora da divisão de
informações de marketing da Rede
Globo, ressaltam que as emissoras
ainda não sentiram os efeitos da crise
econômica. "O mercado publicitário
deve ser abalado, mas a TV deve ser
beneficiada porque com os orçamentos
apertados, o anunciante vai querer
investir no meio que garante o maior
retorno", diz Scalabrin.

Na pesquisa com os executivos dos
veículos, foi perguntado qual situação o
veículo em que trabalha acredita que
terá de enfrentar no final deste ano e
em 2009. Para 57%, o cenário será de

"Não teremos retração
dos investimentos em

mídia em 2008,tampouco
em 2009."

Cristiane Magalhães
Teixeira, do Banco Itaú

investimentos iguais, mas mais
conservadores. Nenhum
respondente acredita que o
cenário a ser enfrentado por sua
empresa é o de investimentos
menores e mais conservadores.

Quando perguntados sobre os planos
de incremento das alternativas de
participação dos anunciantes nos veículos,
todos parecem estar atentos às novas
mídias e aos novos formatos: 72%
responderam que os planos são de
oferecer novas alternativas diferenciadas,
a preços convidativos e outros 28% de
oferecer novas alternativas diferenciadas,
combinadas com alternativas tradicionais.

Quem também sente o bom momento
para as alternativas às mídias tradicionais
são os executivos de novas mídias digitais,
como a out-of-home e mobile. "Creio que
os preços mais atrativos das novas
plataformas e a possibilidade de mensurar

Enquanto Sinem, da
Nestlé, e Luciana
Schwartz, diretora geral
de mídia da Young &
Rubican do Brasil,
defenderam a utilização
de novas mídias em apoio
às campanhas televisivas,
o vice-presidente de mídia
da DM9DDB, Paulo César
Queiroz, fez uma
provocação contrária.
Para ele, a mídia de

massa - como a televisão - pode ser
utilizada para alavancar as outras
mídias. O exemplo que ele citou foi a
campanha do Terra criada pela
DM9DDB e lançada recentemente que
mostra comerciais na televisão que
chamam os telespectadores a entrarem
no site do Terra para ver a continuação
da campanha pela I nternet. Ele conta
ainda que houve um crescimento de
70% no investimento em Internet na
DM9, representando hoje cerca de 6%
da compra de mídia da agência. "É
nesse momento de proliferação de
novas plataformas, de novos jeitos de
se relacionar com o conteúdo, que eu

os resultados nestes meios devem atrair os
anunciantes", palpita Marcelo Castelo,
diretor da F.biz, agência especializada em
campanhas pela Internet e celular. "A TV
pode atingir bastante gente, mas não dá
para quantificar, saber quantas pessoas
estão de fato interagindo com a marca. Já
na Internet e no mobile isso é possível".

Embora nenhum representante de
veículo tenha optado por responder que
seus planos são de oferecer mais
alternativas tradicionais, o que se
notou no painel que discutiu mídia de
massa é que essas continuam sendo
motoras para a publicidade, inclusive
para a divulgação de ações na Internet.
O que mais se discutiu no dia 28 foi o
uso das mídias de massa - como a
televisão - e tradicionais - como a TV
paga e os jornais - de forma criativa e
integrada com outras mídias como
Internet e celular.

tenho de falar o quão poderoso é o
efeito da mídia de massa", disse.
"Quem torna tudo isso verdade é a
mídia de massa".

Para Sinem, por exemplo, os
clientes podem utilizar os meios
massivos para promover a interação
entre as diferentes plataformas de
comunicação. "É possível maximizar o
uso das mídias de massa com outras
ferramentas. Foi o que fizemos com o
Nescau 2.0, por exemplo, que tinha a
TV se conectando com a Internet, ou o
case de 'Nestlé torce por você', no qual
a TV se conecta com o celular". Ele
acredita que a mídia de massa é o
meio principal, mas diz que é preciso
abrir mais horizontes e trabalhar a
multiplataforma. "Se você pretende
estabelecer relacionamentos, precisa
estabelecer outros pontos de contato
com o consumidor", concluiu. 4
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