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Producers. Um porta-voz da GM diz 
que as mudanças foram feitas para 
ajudar a companhia a operar mais 
eficientemente e efetuar a transição 
para “novas realidades”.

Segundo o Wall Street Journal, 
a GM ofereceu nas últimas semanas 
opções para pagar produções publi-
citárias da seguinte maneira: 50% no 
primeiro dia de gravações e o resto 
quando a produção for concluída. 
Antes, ela pagava entre 50% e 75% do 
total já antes do início da produção. 
E vale lembrar que estamos falando 
de valor bastante elevado, já que um 
comercial nesse setor pode custar 
entre US$ 500 mil e US$ 1,5 milhão, 
segundo executivos ouvidos pelo 
jornal de negócios. “Esse fator tem 
potencial para destruir o negócio de 
produção de comerciais”, afirmou 
Miller.

A ferramenta que a GM utiliza 
para persuadir as produtoras é 
apontá-las como “fornecedoras pre-

ferenciais”. Estima-se que 30 empresas 
receberam essa proposta nas últimas 
semanas. A informação é de que muitas 
empresas do setor não aceitaram o acor-
do, enquanto outras acabaram aderindo à 
nova estrutura de pagamento. A GM não 
comentou esse assunto especificamente, 
mas um porta-voz afirmou que “a compa-
nhia trabalha próxima dos fornecedores e 
parceiros, em um esforço para aumentar 
a eficiência de seu marketing”.

Outro exemplo de como as empresas 
têm se comportado diante dos novos 
tempos veio da Procter & Gamble. Seu 
presidente, A. G. Lafley, afirmou no início 
do ano, em conversa com analistas e sem 
papas na língua, que o maior anunciante 
do mundo obteria vantagens da econo-
mia em crise para renegociar os valores 
de compra de mídia, para obter mais 
espaço pelo mesmo preço. “Em períodos 
como este, muitas empresas brecam 
os investimentos em publicidade como 
medida para corte de custos. Isso cria 
uma oportunidade para nós, de comprar 
mais mídia com custos menores, o que 
nos possibilita aumentar o nosso share 
de voz”, disse na ocasião.

Tempo de negociar
Grandes anunciantes tomam medidas que prejudicam fluxo de caixa das agências nos EUA
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General Motors e Anheuser-Busch 
Inbev são alguns dos grandes anun-
ciantes que estão renegociando os 
prazos de pagamento dos serviços 
prestados por empresas de mídia e 
propaganda nos Estados Unidos. Em 
alguns casos, a espera pelo pagamen-
to de custos de produção e compra 
de inserções chega a 120 dias, o que 
deixa algumas dessas empresas em 
estado de pânico. Muitos grupos e 
companhias do setor de comunicação 
estão resistindo a essas mudanças, 
alegando que os anunciantes acabam 
fazendo algo parecido com um em-
préstimo sem juros. Mas a verdade é 
que eles não têm muitas saídas, como 
abrir mão dessas contas.

A empresa cervejeira deu uma 
mostra do que queria no início de fe-
vereiro, quando disse a seus parceiros 
de mídia que levaria 120 dias para 
pagar o serviço, quando anteriormen-
te o fazia em 30 dias. Em uma carta 
datada de 5 de fevereiro, a companhia 
informou às empresas seu novo status de 
quinta maior empresa de bens de consu-
mo no mundo, ao mesmo tempo em que 
fazia um alerta muito claro: “Se você não 
está disposto a trabalhar com essa mudan-
ça nos termos de pagamento, podemos 
considerar um fornecedor alternativo”.

A ameaça não velada irritou agências e 
empresas da mídia. “Eles estão utilizando 
isso para pagar os seus próprios emprés-
timos”, diz Mary Collins, presidente da 
Media Financial Management Association, 
entidade que representa empresas de 
mídia. “Nossos membros não são bancos. 
Assim, ao promover isso, os anunciantes 
criam um problema de fluxo de caixa para 
as agências”, completa. Em carta para os 
membros, a associação chamou a movi-
mentação de “notório uso do poder em um 
ambiente de dificuldades econômicas”.

A medida dos 120 dias da Anheuser-
Busch Inbev é válida para todos os seus 
fornecedores. Segurar o dinheiro por tan-
to tempo certamente evitará juros, o que 
ajudará a empresa, que passou por um 
processo recente de fusão com a compra 
da A-B pela Inbev, a gerenciar sua dívida, 
de US$ 45 bilhões. A companhia disse, 

Índice de confiança no fundo do poço nos EUA
O índice de confiança do consumidor 

norte-americano decaiu 12 pontos em 
fevereiro, atingindo um total de 25, o 
que significa o pior desde que o estudo 
começou a ser feito, em 1967. Para efeito 
de comparação, nesse mesmo período do 
ano passado o índice estava em 76.

Os economistas previam nos últimos 
meses que, a esta altura, o valor estaria 

em 35, uma prova de que a realidade 
demonstrou ser bem pior do que o 
cenário projetado. O dado, que adota 
uma escala de 0 a 100, é obtido após 
consulta a 5 mil consumidores por parte 
do grupo de pesquisa independente The 
Conference Board.

A entidade apontou também as pers-
pectivas para os próximos seis meses, 

que não são das melhores, principal-
mente por conta do cenário que afeta 
os setores imobiliário e automobilístico, 
bem como do aumento do desemprego, 
segundo aponta Lynn Franco, diretora 
da entidade.

Para ter idéia sobre o quanto a falta 
de confiança tem afetado a economia 
real, diversos varejistas dos Estados 

Unidos anunciaram que tiveram um fi-
nal de ano com resultados ruins, dentre 
eles as tradicionais JCPenney e Macy’s. 
O presidente da primeira, Mike Ullman, 
disse recentemente que os consumidores 
estão comprando somente o que preci-
sam e estão mais preocupados com a 
maneira de gastar o dinheiro.
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em um comunicado, que “a decisão de 
adotar novas modalidades de pagamento 
para faturas de fornecedores ocorreu 
após uma revisão, que durou um mês, de 
nossas políticas globais de pagamento, 
de modo a assegurar que essas práticas 
sejam consistentes com o que a empresa 
faz globalmente. E elas nos ajudarão a 
gerenciar melhor o nosso negócio”.

Mais por menos
A cervejaria não é a única a alterar 

sua modalidade de pagamento. A General 
Motors (que na semana passada anunciou 
prejuízo de US$ 30,9 bilhões em 2008) 
adotou recentemente um modelo de 70 
dias, o que atraiu a crítica de produtores 
publicitários. E isso sem contar com o 
risco real de que a GM possa operar sob 
o estado falimentar.

“A GM é um exemplo claro de alguém 
que faz algo tão fora do comum que acaba 
demonstrando total desentendimento 
sobre o negócio da publicidade, do mes-
mo jeito que eles têm demonstrado não 
entender do próprio mercado em que 
atuam”, ataca Matt Miller, presidente da 
Association of Independent Commercial 

ER chega ao fim 
Desde quando começou a ser exibida 

nos Estados Unidos, em 19 de setembro 
de 1994, Plantão Médico conquistou 
espaço cativo entre as séries mais impor-
tantes dos anos 90 e uma legião de fãs, 
que certamente estará ligada no horário 
nobre da NBC no dia 2 de abril, quando 
vai ao ar o último episódio da 15a e última 
temporada da série.

Com um recorde de 122 indicações ao 
Emmy, sendo 22 delas transformadas em 
prêmios, a série conhecida em seu país de 
origem como ER teve grande repercus-
são no Brasil e chegou a ser transmitida 
na televisão aberta pela Rede Globo e 
pelo SBT. Na televisão por assinatura, a 
atração, que já foi do canal Sony, hoje é 
exibida no Warner Channel.

O episódio final nos Estados Unidos 
terá duração de duas horas, sem contar 
um programa especial de uma hora com 
o resumo da série, que será exibido antes. 
Cada cota de 30 segundos está sendo 
negociada pela NBC a US$ 425 mil, se-
gundo informações do site Broadcasting 
& Cable. A atração terá a participação 
de ex-membros do elenco, como George 
Clooney, que foi revelado para o mundo 
após seu papel como doutor Doug Ross 
nas seis primeiras temporadas.

Cotas comerciais da última temporada a US$ 425 mil
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Lafley, da P&G: vantagens na crise
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Plantão Médico estava negociando 
as cotas na última temporada a US$ 135 
mil cada, gerando quase US$ 3 milhões 
por episódio. Mesmo triplicando esse 
valor, o último episódio está sendo me-
nos valorizado do que os finais de outras 
séries, como Friends, que em 2004 teve 
inserções a US$ 2,3 milhões por 30 se-
gundos, e Everybody Loves Raymond, 
negociada a US$ 1,3 milhão em 2005. 
A NBC substituirá a série pela produção 
Southland, que foca na vida de homens e 
mulheres do departamento de polícia de 
Los Angeles.

Felipe Turlão
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