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"M etade do dinheiro que gasto em propa-
ganda é desperdiçada; o problema é
que não sei qual metade." A famosa

citação já foi atribuída a David Ogilvy e a
Henry Ford. Mas quem confessou sua incer-
teza sobre o emprego das verbas publicitárias
foi Jobn Wanamaker, o comerciante america-
no do século XIX que fundou o conceito de
loja de departamentos. A crise financeira, que
abateu vários setores da economia no primei-
ro trimestre deste ano, leva à ameaça de cor-
tes de investimento em comunicação. Cabe às
agências descobrir qual é a metade menos efi-
caz, e otimizar a metade remanescente.

Jaime Troiano, da Troiano Consultoria de
Marca, defende que, cautelosa em suas com-
pras domésticas, a pessoa física "dá muito
rnais importância à marca, como valorização
de cada centavo do cash despendido". Para ele,
em períodos de incerteza o investimento
publicitário é planejado com a mesma menta-
lidade do consumidor. "Busca-se a certeza da
resposta rnais eficaz, sem as experimentações
que certa folga de verba permite. Os anun-
ciantes destinam seus recursos aos veículos
com melhor reputação. Assim, conclui, "a
fidelidade do target reflete o prestígio do veí-
culo e explica que os de reputação sólida como
a TV Globo, alguns titulos da Abril e a CBN
absorvam o maior percentual em tempos de
concentração e parcimônia".

Essa posição, porém, não é unânime. Ethel
Santaella, diretora do Núcleo de Revistas
Femininas da Editora Escala, concorda apenas
parcialmente: "Temos sentido os efeitos da
crise, sem dúvida, na área dos grandes anun-
ciantes, as multinacionais. Com. as verbas de
publicidade reduzidas, as agências privile-
giam revistas menos segmentadas, ou televi-
são". Mas logo vem a ressalva: "Como efeito
da crise, há exigência de mais criatividade na
forma de anunciar, os pedidos de projetos
especiais aumentaram bastante".

Walter Zagari, vice-presidente comercial
da TV Record, também reconhece o impacto,
e vai à luta: "Não há como fugir dos efeitos da

crise. Ela existe, está no nosso meio. O que
fazemos é criar oportunidades, para que as
conseqüências sejam o menos drásticas pos-
síveis". Criando oportunidades ou valendo-
se de situações gestadas num contexto mais
amplo, o mercado tem reagido.

Assim que foi reduzido o IPI dos eletrodo-
mésticos, houve aumento nas vendas de anun-
ciantes grandes e tradicionais como Magazine
Luíza e Ponto Frio. O consumidor está mais
propenso agora que DO primeiro trimestre a
comprar materiais de construção, outra catego-
ria beneficiada pela redução do imposto sobre
produtos industrializados. A Abras reportou
vendas 6,54% superiores em janeiro de 2009
em relação ao mesmo mês do ano passado. No
contrapeso dessa gangorra de dados festivos,



C A D E R N O D E M Í D I A

está, por exemplo, o relatório Nielsen segundo
o qual 45% dos brasileiros planejam reduzir
gastos com alimentação fora de casa. E no estu-
do da FGV que indica que, nos últimos três
meses de 2008, a classe AB encolheu 0,5% e a
C cresceu 1,2%. E também no relatório de abril
da Zenith Optimedia, que previu um encolhi-
mento de 6,9% nos investimentos globais de
comunicação. O percentual repercutiu nos sites
da Abigraf, Abert, de sindicatos e associações
de agências, veículos gerais e especializados. A
tônica tem sido reinventar para sobreviver.

Solange Dechandt, diretora de mídia da
Lew'Lara/TBWA e professora de Estratégia de
Mídia na pós-graduação em comunicação com
o Mercado da ESPM, exemplifica: "O mercado
imobiliário e de automóveis sentiram mais, e
reagiram criando facilidades e atrativos. A
imprensa fala sobre vagas de empregos, há
entrevistas colocando o Brasil como a saída
para as montadoras, a agroeconomia está oti-
mista com a safra 2009. São fatos que mostram
que nosso país é próspero e vai se adaptar".
Solange confirma, porém, que, "em todos os
segmentos, as estratégias sofreram revisão,
pois os consumidores se mostram mais receo-
sos, então busca-se mais proximidade, usando
veículos e canais com fidelidade de audiência."

MENOR CUSTO
A fidelidade da audiência importa, mas não é

tudo. De novo, a gangorra pende para o lado dos
custos. E, aí, as mídias digitais ganham relevo.
O diretor de criação do núcleo digital da McCann
Erickson, Paulo Sanna, afirma: "Em tempos de
crise as verbas podem sim migrar [para mídias
digitais]. Não só porque permitem acompanhar
os resultados de forma rápida c objetiva, mas
também por terem um custo menor".

Pela fidelidade da audiência, por preço ou
apenas executando o planejamento original, o
fato é que, pelo menos na Europa, a web ganha
cada vez mais força. Segundo a European
Interactive Advertising Association, 70% dos
anunciantes vão aumentar os investimentos na
publicidade on-line cm 2009. E o remaneja-
mento tira verba justamente dos veículos clás-
sicos, como revistas (46% dos anunciantes),
televisão (37%) e jornais (32%).

No ambiente on-line, as compras também
estão em alta, conforme levantamento do
Provar & LABFTN/FIA e da Eelisoni Con-
sultores Associados. Os entrevistados que não
têm intenção de comprar por internet caíram
para 12,7% no segundo trimestre; eram 15,7%
nos primeiros três meses de 2009. A categoria
que abrange CDs e DVDs, "previsivelmente,
tem o maior índice (34.5%), assim como ele-
trodomésticos (34,5%). Mas informática (32,4%),
celulares (27,3%) e produtos para a casa
(20,5%) também foram bastante citados.

Quem jã fez compras on-line sabe que uma
das maiores vantagens é poder comparar as
mercadorias instantaneamente. Em datas espe-
cíficas, jornais impressos também se enchem
de tabelas comparativas: o preço do caderno no
início do ano, da colomba na Páscoa, do pane-
tone em dezembro. Se o consumidor decide
com base em preço, on-line ou no ponto de
venda, por que anunciar?

"O consumidor busca preço sim, se essa
for a maior vantagem. Mas não devemos
subestimar sua inteligência", alerta Solange,
da Lew'Lara e ESPM. "Ele não quer sair per-
dendo e paga pela qualidade, se o produto



entrega um benefício diferenciado." Há casos
em que o preço pode, inclusive, ser o motivo
do esforço de propaganda. Ethel, da Escala,
provoca: "Se o produto for o mais barato, há
que se fazer mais alarde, não? Sem contar a
necessidade de divulgar promoções".

Para Zagari, "quem anuncia em momentos
de crise não está preocupado somente com as
vendas. Está preocupado com o market share,
com a marca e toda a estratégia de posiciona-
mento que o produto demanda".

Troiano concorda e vai além. "O anunciante
que mostra vitalidade demonstra também con-
fiança nas relações com seu consumidor, pois
não o abandona em um momento difícil". Ele
defende que "a empresa que se manifesta será
recompensada: quem está presente é a mais
lembrada e se recupera mais rápido depois".

Ninguém parece disposto a compartilhar
números ou cases reais, que comprovem a rela-
ção direta entre anunciar e vender, ausentar-se
da mídia e perder mercado. Mas a importância de
permanecer nos corações e mentes dos consumi-

dores é uma constante. Ethel, da Escala, ilustra
com "as empresas menores, que normalmente já
escolheram este ou aquele veículo para anunciar
c não costumam migrar em função da crise".
Solange defende "priorizar mercados potenciais,
cidades ou estados que reagem melhor a deter-
minadas categorias de produto; investir em
meios que respondem rapidamente; buscar novos
grupos de consumidores, em outras classes
sociais, ou mesmo novos perfis". Para Zagari, da
Record, "não existem grandes diferenças entre
crise e bonança-. Na crise há mais pressão, qual-
quer descuido e a situação se agrava. Mas nos
dois momentos temos de trabalhar, e muito!".

De um modo ou outro, constata Troiano,
"os grandes, como Pepsi, Unilever e Fiat, não
abandonam a mídia. Aproveitam para apare-
cer mais, com o mesmo investimento, dada a
ausência dos demais [concorrentes]". Para
ele, o envolvimento do consumidor com a
marca ultrapassa a publicidade pura e dura:
"Marcas vencedoras são Scherazades, toda
noite contam histórias novas". D
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