
egundo Sérgio Guerreiro, sócio da SPGA (Sales,
Periscinoto, Guerreiro, Fontoura & Associados),
o ano foi execelente até outubro, quando a crise
eclodiu. "O último trimestre estragou a festa

um ano de recuperação principalmente após o segundo
semestre, os executivos concordam que será preciso muito
trabalho e oferecer cada vez mais novas oportunidades aos

seus clientes. Clientes esses que, segundo eles, não podem
de muitas agências, especialmente daquelas - deixar de anunciar, se também não quiserem ficar para trás

cujos clientes costumam concentrar investimentos neste ; em seus segmentos de atuação,
período", diz. Para o executivo, em 2009 é hora de apertar
o cinto, reestruturar operações e rever processos e alianças
produtivas.

Porém, segundo os dirigentes de agências que deram
depoimentos para este Especial, 2008 foi um ano muito bom,
mesmo com essa crise tentando
estragar a queima de fogos. Todos
ficaram felizes com o crescimento
de suas agências, as novas contas,
que vieram substituir as perdidas
para seus concorrentes, as
reformulações internas, mudanças
de sede, os prêmios conquistados
etc. Enfim, o otimismo mostrado
no final de 2007, segundo alguns
dos principais players do mercado,
foi confirmado em 2008.

Mesmo com todo esse otimismo,
que é uma marca registrada da
propaganda brasileira, pela
primeira vez, nos últimos anos,
o mercado está com um pé atrás
quanto a 2009, pelo menos as agências
de propaganda. Apesar de acreditarem
que a crise mostrará seus efeitos
maiores no primeiro trimestre, tendo

"O último trimestre
estragou a festa

de muitas agências"

Quem se mostra mais otimista são os profissionais
de marketing direto, promocional, eventos e internet.
Para eles, em momentos de crise é hora de otimizar
suas verbas e investir em ações eficientes, cujo retorno é
mensurado com mais eficácia. Mas para Sérgio Guerreiro,

a publicidade continua e continuará
dominando, se considerada
individualmente. "O que acontece é
que a abordagem integrada ganha
cada vez mais força, com crescimento
de todas as suas disciplinas. O grande
problema continua a ser a falta de um
modelo de gestão eficaz do conjunto.
Vemos muitas tentativas, com várias
designações, mas muitas empresas
continuam descontentes com os
serviços recebidos das agências e
acabam optando por relacionamentos
específicos por disciplina, com os

prejuízos óbvios de falta de unidade
na comunicação, prejuízo à imagem
e desgaste e gasto de tempo para os

executivos", afirma.
A seguir, a opinião de alguns dos

principais executivos do mercado da
comunicação brasileira.



"É preciso quebrar a onda de
terrorismo que cria uma percepção
de que a crise é maior do que ela
oficialmente é. Não vejo otimismo
nem pessimismo. Vejo a realidade,
que mostra que podemos ter
alguma dificuldade nos próximos
meses. Mas tudo pode mudar
rapidamente. Estamos vivendo a
era da economia virtual. Acredito

que 2009 será um momento de
oportunidade para as marcas líderes
que mantiverem seus investimentos.

Agora, as empresas com sede no
Brasil, como o Grupo Ogilvy, vão
aumentar suas performances para
ajudar as matrizes européias ou
norte-americanas.
Sérgio Amado, presidente do Grupo
Ogilvy Brasil

"Certamente a crise financeira
vai afetar a economia real,
especialmente alguns segmentos,
como o imobiliário e automotivo.
Já começamos a sentir os efeitos
desta crise e ninguém pode prever,
com exatidão, o que virá por aí. Por
outro lado, podemos tentar prever
que os anunciantes nos segmentos
de alimentos, higiene e limpeza,
telefonia e cosmética vão sentir

menos o impacto da crise. Mas todos
seremos afetados, especialmente no
primeiro trimestre. O período inicial
do ano será muito difícil. Creio que
o segundo trimestre será um pouco
melhor. Esperamos um cenário ainda
melhor no segundo semestre. Estamos
prevendo um crescimento de 5% no
mercado publicitário para 2009, isso
porque, apesar de a crise mundial ser
muito grande e afetar o Brasil, nossa
economia ainda vai crescer de 2% a
2,5% no próximo ano. É metade do
que crescemos neste ano de 2008,
mas certamente é bom no meio dessa
balia crise mundial. Especificamente
aqui na Lew'Lara\TBWA, vamos ter
um 2009 um pouco melhor graças
à conquista de novos clientes, como
Visa. E vamos recomendar que,
na crise, deixar de anunciar é dar
oportunidade para seu concorrente
crescer."

Luiz Lara, sócio da LewlaraYTBWA

"Eu não acredito que a crise
bata forte em quem entende
e é bom no que faz É claro
que tudo vai dar uma rebatida no

mercado, mas, tal qual a bolha do
início da década, será tudo uma
questão de adequação para voltar ao

crescimento. A publicidade digital é
uma alternativa muito interessante
para o mercado enfrentar crises
econômicas e ambientais. Só não vê
quem não quer."

Daniel Perrone, sócio e diretor de
criação da Diretta Web

"O ano de 2009 inicia-se com
o grande desafio de manter as
metas de crescimento, que no
nosso caso são de no mínimo 10% em
todos os anos. Sabemos que é uma
fase de acomodação, que todas as
áreas estão experimentando redução
e refazendo suas estimativas, mas
entendemos que uma agência de
propaganda que trabalha bem, que
tem bom gosto criativo e excelentes
profissionais, tem obrigação de ser
otimista. Achamos que a posse de
Barack Obama como presidente
dos EUA deve significar o início de
uma nova fase de retomada da
economia, de entrada das coisas
nos eixos. Ademais, temos excelentes
perspectivas de novas contas em
váriosjiggmentos e isso nos anima
muito para o próximo ano. Acredito
que o Brasil já passou por crises
muito maiores e conseguiu superar
os desafios que se apresentaram.
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Dessa vez não será diferente. Em

momentos de crise é que surgem as

oportunidades, e a DPZ saberá como
aproveitá-las, com novos projetos,

novas mídias e conquista de novas

contas."
Flávio Conti, diretor-geral da DPZ

"Tanto para a agência como para
o mercado o primeiro trimestre
do ano que vem será difícil, com

a possibilidade de uma pequena
retração. No segundo trimestre

andaremos de lado. Mas no segundo

semestre devemos ter um cenário
mais estável, com a normalidade do

mercado e crescimento dos negócios."
Sérgio Valente, presidente da

DM9DDB

"O ano de 2009 deverá se
caracterizar pela insegurança
frente a um quadro indefinido,
em especial no 1° trimestre. A

indústria da propaganda, como todos

os segmentos, deverá sentir os efeitos
da turbulência pela qual o mundo

está passando, com a suspensão

ou redução de investimentos

programados e verbas menores. No
entanto, é preciso ver o quadro em

perspectiva. Ou seja, se comparado a

2008, o ano de 2009 será um ano pior,

mas tende a ser um ano igual a 2007,
que foi um bom ano para o business.

Para a Talent a atitude é de crença,

e esperamos ter um desempenho

positivo. Nos anos passados nos
preparamos e estamos mais

competitivos que nunca e vamos

nos beneficiar do nosso diferencial

de planejamento e criatividade com
eficácia."

José Eustachio, sócio e diretor da

Talent

"A crise está aí e não há como
dizer que os negócios não serão
afetados. Inclusive já sentimos

em alguns clientes a redução dos

investimentos. Por outro lado,

as mídias interativas têm uma

oportunidade única neste momento,
uma vez que a maior necessidade

dos clientes em cenários como este
é a mensuração dos resultados por

real investido; e nisso, nenhuma outra
mídia é melhor que a internet e os

meios digitais. Também devemos

considerar que os patamares
brasileiros de mídia on-line ainda

são pequenos perto da Europa e dos
EUA, por exemplo, e que apesar do

crescimento observado nos últimos

três anos ser bastante importante,

ainda temos muito trabalho a fazer,

até conscientizar o mercado todo

sobre o real valor dos meios digitais."
Suzana Apelbaum, sócio e diretora

de criação da Hélio

"Não há até agora sinais de
retração dos investimentos
em publicidade, mas temos

que trabalhar também com a

possibilidade de haver. Categorias

como alimentos, bebidas e vestuário
devem manter ou aumentar seus

investimentos; eletroeletrônicos

e outros bens duráveis podem
diminuir ou até mesmo mantê-los.

A crise é tão intrigante que pode nos

surpreendei inclusive positivamente.

Os desdobramentos positivos do
IV Congresso, previstos para 2009,
devem se concretizar e irão reforçar os

alicerces da instituição 'comunicação

comercial' em toda a sua cadeia
produtiva."

Ivan Marques, sócio e diretor da F/
Nazca S&S

"Vejo em 2009 uma grande
oportunidade para dois tipos
de agências: de promoção e

de marketing direto, que estão

atuando fortemente em estratégias



mercado
de relacionamento. O pior para

a maioria das empresas é perder
clientes, contratos. Isso porque a

reposição ou a conquista está cada

vez mais difícil. Não seria muito bom

manter todos os clientes em casa?
Esse tipo de ação significa 70% do que

fazemos hoje. Quanto à crise, temos

que dividir o ano em duas partes. A
primeira delas vai até a volta do dólar

para níveis palatáveis, lá pelos dois

reais, em março ou abril. Este será um

período de investimentos escassos.

Porém, quando o dólar chegar

novamente a patamares civilizados,
devemos ter mais investimentos e as

empresas deverão estar com ainda
mais fome de atuar, precisando
vender."

Milton Angeli, diretor de criação da

RS Direct

recuperação no segundo semestre."

Roberto Mesquita, presidente
executivo da Neogama/BBH

"O ano de 2009 ainda é muito
incerto, pois não sabemos ainda em
que medida a economia brasileira

como um todo e a confiança de

empresários e consumidores estão

sendo impactadas pela crise global.
De qualquer maneira, não esperamos

crescimento significativo para o

exercício como um todo. Acreditamos
que teremos um primeiro semestre

bastante duro, com alguma

"O mercado vem de resultados
muito positivos e 2008,

particularmente, foi muito bom
para os mais diversos setores. Com

a crise mundial, temos pela frente

momentos de desafios, e não tem
como ignorar que vamos ingressar

em 2009 apreensivos. Os primeiros
meses devem ser os mais difíceis.
Na África, no entanto, confiamos

que 2009 será o ano da gestão. Vai

se destacar a empresa que estiver

mais preparada e melhor gerida.
Aí, também, a diferença em ter

profissionais de boa formação e com

essa característica de gestor. Sabemos

que a situação econômica global

não é simples. A África trabalha para

vários segmentos. Alguns, é claro,
podem sentir mais do que outros, por
dependerem de fatores como crédito

bancário. O fato é que a África está

enxuta e preparada para enfrentar a

crise, até porque não somos apenas

uma agência de propaganda, mas
sim uma agência de marketing,

preparada para atender os clientes

nas várias esferas da comunicação.

Por mais que esse pensamento

pareça algo óbvio, trabalhamos
com a premissa de que na crise

também podemos encontrar grandes
oportunidades."

Márcio Santoro, sócio e VP executivo
da África

"Para a Fábrica, 2009 se
desenha como um ano no qual
os clientes se preocuparão em
investir certo. Certo na definição

de prioridades; certo nas métricas

de mensuração de resultados; certo

nas análises de retorno sobre os
investimentos; certo nos planos de

mídia; certo nas segmentações;

certo nas ferramentas de ativação de
negócios; certo na definição em que

produtos investir; certo na escolha
das pessoas a se investir."

Luiz Buono, VP de planejamento
e atendimento da Fábrica

Comunicação Dirigida

"Nossa expectativa é crescer
30% em 2009, com a ampliação
do trabalho para os nossos clientes

e com projetos exclusivos que

pretendemos realizar não apenas

em São Paulo, mas em outras
capitais do país e na América Latina,

com destaque para Buenos Aires,

Santiago e Caracas. Queremos levar

conteúdo e interatividade de forma



inédita para fortalecer os valores

das marcas. É claro que o crise afeta
a todos, principalmente a mídia, e
por isso o marketing promocional

ganhará importância nesse cenário,

aumentando sua participação no
budgetdos anunciantes. Muitas

empresas, principalmente os grupos
internacionais, já se deram conta

de que para se diferenciar é preciso
levar experiências memoráveis
para envolver, seduzir e aproximar

o consumidor da marca, produto

ou serviço. Em época de crise, a
promoção e a venda, por terem

resultados imediatos, são a melhor
opção para os clientes."

Paulo Giovanni, sócio e diretor da
Mix Brand Experience e da Pop Trade

"A Indoormidia trabalha com
uma perspectiva positiva e
projetando crescimento de 15% no

segmento de mídia digital out of
home para 2009. Esse percentual

seria maior se não fosse a crise, até
por se tratar de um novo segmento

de mídia. Em tese, todo negócio
que está começando tem acelerado

crescimento, mas a crise econômica
mundial fez as estimativas

desacelerarem bastante. Em diversos
segmentos os anunciantes frearam

seus investimentos, mais por cautela

do que por já sofrerem com a crise, e
isso tem efeito direto na publicidade.
Com menos verbas, os recursos dos

anunciantes são aplicados em mídias
segmentadas, onde o investimento

pode ser considerado 'tiro certo' ou na

mídia de massa, como grandes redes
de TV e grandes revistas semanais
de informação, o que pulveriza a

abrangência da mensagem de forma
mais indiscriminada."

Ângelo de Sá Jr. presidente da

indoormídia

"O ano de 2009 não será fácil.
Mas como em toda crise, há riscos
e também oportunidades. Nesse

sentido, acreditamos que os meios

digitais, graças ao alcance que
atingiram e graças às tecnologias que
permitem controlar sua efetividade

em tempo real, podem firmar-se
como uma excelente opção para

investimentos publicitários em 2009,

tanto na internet como no celular."
Abel Reis, presidente da AgênciaClick

"A crise pode trazer
oportunidades para o nicho
publicitário. Essa não é a hora de
os anunciantes recuarem, e sim de

tentarem se aproveitar do momento
para conquistar mais espaço no

mercado. Temos boas expectativas
para 2009 e trabalhamos nesse último

trimestre para atingi-las."
Fernando Mazzarolo, presidente do
McCann Erickson

"Nesses cenários, é comum
haver uma freada em alguns
novos projetos ou investimentos.
Acho que vamos perceber isso

principalmente no primeiro trimestre

de 2009. Depois, o mercado
perceberá que 'o leão é manso' e as

coisas voltarão aos patamares de

2008, talvez com algum percentual
de crescimento. Entretanto, há

uma janela de oportunidade:
investimentos em marketing deverão

ter maior eficiência. E deverão se
provar viáveis, do ponto de vista do

ROL Nesse caso, investimentos em
marketing de relacionamento, com

uso efetivo do DBM, podem ser mais
bem-sucedidos."

Vicente Criscio, CEO da Direkt

"Todos os segmentos terão
que se adequar ao momento

da sua indústria. Acredito que as
marcas não vão deixar de investir na

construção de suas imagens. Acho
que as empresas vão diminuir um

pouco os investimentos em marketing
para ampliar os investimentos em

vendas. Com isso, ganham foco as
atividades desenvolvidas por serviços

especializados, com o aumento dê
ações em PDV, promoções, incentivos

e eventos. As ações serão mais
direcionadas."

Ana Ferraz, diretora de atendimento,
e Carolina Gimenez, diretora de

negócios da B/Ferraz

"Por causa da crise econômica,
acreditamos que o ano de 2009
será um ano de investimentos
mais criteriosos e focados em
resultado, tanto no setor promocional

quanto no marketing em geral. A



preocupação com o ROÍ será ainda
maior. Para atender a essa demanda,

estamos investindo em estudos para
otimizar os resultados e oferecer
garantias de retorno ao cliente.
Também acreditamos que setores
como automobilístico, de construção
civil e mineradoras poderão sofrer
mais que outros."
Maurício de Almeida Prado,
diretor de planejamento da Plano 7
Comunicação

"Temos duas formas de ver o
futuro. A primeira é mais pessimista,
uma vez que a primeira coisa que
uma empresa faz quando precisa
cortar gastos é cortar a verba
destinada para o marketing esportivo.
Mas, por outro lado, como acredito
que 2009 será um ano difícil, investir
em entretenimento, esporte e eventos
será uma 'válvula de escape'para
todos, e isso nos dá esperança."
Geraldo Rodrigues Júnior,
presidente da Reunion

"Embora não haja consenso nem
entre os analistas econômicos
sobre qual será o desempenho
da economia em 2009, a minha
expectativa é de que o país vai
crescer, ainda que num ritmo menor.
A gente observa uma certa cautela no

mercado anunciante e a tendência
de que as empresas trabalhem com
orçamentos que possam ser revistos
com mais freqüência, em função do
que vai acontecer na economia.
Da parte de nossos clientes, não
temos, por enquanto, sinais de

desaceleração. O mercado da
comunicação vai enfrentar o desafio
de um crescimento econômico menor,
mas com oportunidades. A crise
chega primeiro para quem tem medo
dela."
Dado Lancellotti, VP de operações
da Fischer América

"A crise é inegável, porém mais
do que ficar falando sobre ela e seus
efeitos, nosso foco e mentalidade são
baseados em trabalho e criatividade.
É na crise que temos mais ainda a
obrigação de gerar idéias inovadoras
e eficientes. Caberá a marcas e
empresas desenvolverem projetos
que as aproximem mais de seus
consumidores e as destaquem das
demais existentes no mercado. Caberá
aos bons profissionais demonstrar
seu potencial de somar as estruturas
de marketing das empresas. A 360°
é uma empresa estruturada para
encarar as situações que o mercado
apresenta. Acreditamos que há

muitas oportunidades a serem
degustadas pelas empresas e o nosso
DNA é pensar e agir."
Marcos Lacerda, sócio da 360° BTL

"Acreditamos que o setor
promocional irá manter o ritmo
de crescimento em 2009, mesmo
que haja instabilidade financeira. O

mercado brasileiro como um todo
está mais fortalecido, e o segmento
promocional tem acompanhado
esse dinamismo econômico e vem
se profissionalizando a cada dia. A
crise pode afetar alguns segmentos
empresariais específicos, mas os
objetivos de lucratividade e de
relacionamento das empresas com
seus consumidores serão os mesmos.
O mercado não vai parar. Mesmo que
reduza, inicialmente, a velocidade, ele
continuará em evolução. Acreditamos
que as crises geram oportunidades
para quem pensa e tem veia de
empreendedorismo e de inovação,
como a Power 4. Vejo que as maiores
oportunidades surgem na crise. As
marcas terão que otimizar recursos
e alcançar resultados de curto prazo
que reforcem as estratégias de marca,
metas que o segmento de marketing
promocional atende plenamente."
Ronaldo Marques, sócio e diretor da
Power 4

"As perspectivas para a AG2 são
as melhores possíveis. Estamos
sentindo algum efeito da crise já em
2008 e possivelmente seremos mais
conservadores no primeiro trimestre
de 2009. Ninguém passa ileso por

uma crise dessas proporções. Mas
dentro deste cenário acreditamos
em uma desaceleração inicial
no primeiro trimestre, com uma
retomada forte a partir do segundo,
por uma simples razão: as empresas

10



vão cortar recursos de comunicação,

mas vão cortar nas mídias que
requerem maior investimento. As
marcas precisam se comunicar,
independentemente da crise. Então
as empresas vão investir nas mídias
com melhor custo-benefício. É aí que
entra a comunicação digital, que
hoje não é mais aposta, é certeza de
retorno mensurável. Tendo isso em
vista, é possível afirmar que terão
maiores problemas aqueles que
vivem dos velhos 30 segundos. Não é
o nosso caso."
César Paz, presidente da AG2

"Entraremos em 2009 com
uma expectativa realista e
otimista: apesar da crise, ou
até mesmo justamente por causa
dela, o segmento de marketing/
comunicação digital manterá um
crescimento acelerado, de dois
dígitos. Afinal, hoje é possível atuar
nesse universo atingindo grandes
audiências: Já somos 65 milhões de
brasileiros conectados à internet e

temos uma altíssima penetração
de telefones celulares em todos as
classes da sociedade. É possível
crescer de forma segmentada e com
mensagens e ofertas customizadas.
E, tão (ou mais) importante, tendo

a capacidade de mensurar os
resultados e gerar conhecimento
e aprendizado para tornar todo
o processo de comunicação cada
vez mais eficaz. No caso específico
da Sun, sabemos como engajar
o consumidor, conhecer mais
sobre ele e assim aumentar sua
interação pessoal com uma marca e
alavancar vendas. Por isso, mesmo
com a crise, a Sun espera repetir em
2009 o crescimento de 60% que teve
em 2008."
Flavio Salles, presidente da Sun
MRM

Com certeza a crise econômica
mundial afetará o desempenho
do nosso mercado, que nos
últimos anos foi muito bom.
Esperamos um primeiro semestre
bem difícil e um segundo um pouco
mais aquecido. Com isso vamos
manter nosso resultado. Mas o
simples fato de não crescer já é
um panorama surpreendente para
a Sunset, que acumula ao longo
de sua história um crescimento
meteórico e constante. Para o
mercado de marketing direto não
será diferente: as agências pequenas
sofrerão muito e as grandes terão
que rebolar para manter seus
números."

Guto Cappio, presidente da Sunset
Comunicação

""Realmente, neste último
trimestre de 2008 começamos
a sentir alguns efeitos da
crise econômica. O interessante
é que ao mesmo tempo em que
alguns clientes estão reduzindo
seus budgets, outros já sentiram
necessidade de implantar novas
ações. Enquanto alguns segmentos
do mercado estão retraídos, outros

estão em expansão. Neste mês de
dezembro, por exemplo, a Mark Up
está participando de mais de 20
concorrências entre convenções de
vendas, campanhas de incentivo e
relacionamento. E isso nos conforta,
pois já garantimos muito trabalho
para 2009."
Paulo Farnese, sócio da Mark Up

"O ano de 2009 será cheio
de novidades para a Adag.
Já no primeiro semestre teremos
algumas mudanças que ampliarão
a visibilidade do nosso modo de
trabalho. Atualmente, trabalhamos
com um modelo muito eficiente
e enxuto e estamos prontos
para uma nova fase. O mercado
publicitário é um mercado muito
orientado para os resultados, por
isso acredito que os efeitos da
crise mundial não surtirão grandes
mudanças, apesar de a situação

exigir cautela. Acredito que uma
visão aguçada, bem estruturada,
e uma compreensão muito clara
contribuirão para que novas
abordagens e soluções sejam
propostas aos negócios dos nossos
clientes."
Celso Piratininga Jr., sócio e diretor
da Adag Publicidade
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