
"A crise faz o Brasil ganhar dinâmica" 
Thales Guaracy 
 
O recém-empossado presidente da Associação Brasileira das Agências de Publicidade (Abap), 
Luiz Lara, projeta para este ano um crescimento nominal de 7% nas receitas globais da 
indústria de comunicação, com 1% de ganho real em relação a 2008. Melhor, mesmo num ano 
duro, é a percepção de que o Brasil agora é visto como um novo "key market" da economia 
global e as oportunidades que isso gera.  
 
Em meio à crise internacional, o Brasil tem sido visto não mais como um mercado emergente, 
mas estratégico. "A GM olha para a filial no Brasil e diz que aqui está um lastro de segurança", 
disse Lara, em entrevista exclusiva ao site Análise & Opinião (www.analiseopiniao.com). "O 
mesmo acontece com a maioria das empresas lá de fora", afirma. "Há o problema 
circunstancial da crise, mas até mesmo ela faz o Brasil ganhar dinâmica."  
 
Lara cita o exemplo do mercado de cartões de crédito, no qual tem experiência adicional pelo 
fato de que sua agência, a Lew’Lara/ TBWA, possui a conta da rede Visa. No Brasil, segundo 
ele, apenas 18% da população economicamente ativa possui cartão de crédito, o que deixa um 
mercado potencial enorme a ser explorado.  
 
Por conta dessas possibilidades, a Visa é uma das patrocinadoras principais da Copa do Mundo 
de 2010 na África do Sul e também da seguinte, no Brasil - e toda a comunicação será feita 
pela agência no Brasil. "Nosso país hoje é considerado o terceiro key market do mundo na 
área de cartões; o de cosméticos, o segundo maior do mundo", diz Lara.  
 
A visão de que o mercado brasileiro resistiu melhor à crise internacional e tem força interna 
para continuar crescendo independentemente do que ocorrer lá fora reforça a crença de que 
esse potencial deve ser explorado em breve, inclusive pela entrada de capital internacional. "O 
Brasil ficou importante", diz Lara. "Tanto que as multinacionais passaram a ver nosso mercado 
como crucial."  
 
Para o novo presidente da Abap, o principal desafio é superar as dificuldades conjunturais. A 
indústria da comunicação, que agrega veículos de mídia impressa e eletrônica, agências de 
publicidade, marketing e promoção, tem refletido o que acontece com seus clientes. No 
mercado publicitário, que responde por R$ 30 bilhões dos R$ 57 bilhões movimentados pela 
indústria de comunicação, de acordo com o IBGE, boa parte da publicidade institucional foi 
substituída pela promocional, como ofertas ou anúncios de tom mais varejista, voltados para a 
venda imediata.  
 
Mesmo com mudanças orçamentárias e de prioridades, não se deixou de investir em 
propaganda. "É a prova de que a publicidade é uma ferramenta eficaz mesmo na crise", diz 
Lara. "Tanto para alavancar a vendas, quanto assegurar ou ganhar uma participação de 
mercado que, de outra forma, depois pode não ser recuperada."  
 
Mesmo diante desse quadro, publicitários e clientes mais ousados têm mantido sua publicidade 
institucional com bons resultados, como é o caso de Marcelo Serpa e a Volkswagen, na 
campanha em que dois funcionários alemães discutem a excelência dos carros saxões e suas 
escorregadelas na língua portuguesa.  
 
Entre os segmentos que se mantém como fortes anunciantes, Lara relaciona o de veículos, 
revigorado com a redução do IPI, cosméticos, produtos de higiene e limpeza, operadoras de 
telefonia fixa ou celular e o setor financeiro. Ele também detecta um retorno ao mercado 
publicitário das empresas do setor de alimentos, depois de uma retração inicial no começo do 
ano.  
 
"O setor varejista também sofreu com a crise, mas se mantém presente como anunciante, 
caso de grandes clientes como Casas Bahia, Magazine Luiza, Renner e Riachuelo", diz Lara. 
"Olhando para o resto do mundo, vemos que num cenário difícil estamos no recuperando 
antes. Isso mostra que de fato o Brasil mudou de patamar na economia mundial."  



 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 18 maio 2009, Empresas & Negócios, p. C8. 


