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REPORTAGEM O ano em que vivemos em perigo

Marcas mais fortes do   que a crise
Nesta terça-feira, 15, completa-se um ano da quebra do Lehman Brothers, considerada o ápice da crise econômica                   global que abalou a estrutura fi nanceira das grandes 
nações do planeta. O mundo sobreviveu, e o Brasil foi um dos países que saíram mais fortes da turbulência. Esta                  Reportagem Especial faz um balanço do período e uma 
análise sobre quais mudanças e aprendizados ele trouxe às empresas e aos seus gestores. Para as marcas nacionais,                    o saldo é bastante positivo, com expressiva valorização. 
Para o mercado em geral, a expectativa é de que o último trimestre de 2009 retome o patamar ascendente em                     termos de investimentos em marketing e comunicação
Paula Ganem

Já é mais do que uma simples 
perspectiva otimista. Existem 
dados concretos que indicam que 
a crise econômica e a imobilização 
diante dela estão ficando para 
trás. Exatamente um ano após a 
quebra do banco de investimentos 
norte-americano Lehman Brothers 
— considerada o grande marco 
do abalo internacional —, a con-
sultoria BrandAnalytics analisou 
para o Meio & Mensagem o 
desempenho das dez marcas mais 
valiosas do País (de acordo com 
o seu ranking de 2008) na bolsa 
de valores. A boa notícia é que, 
especialmente a partir de fevereiro 
deste ano, essas empresas retoma-
ram o fôlego e conseguiram fechar 
os últimos 12 meses praticamente 
estáveis em relação ao período pré-
crise, com variação de -1%. 

“Existe uma tendência clara 
de recuperação em curso”, co-
menta Eduardo Tomiya, diretor 
da BrandAna lytics. O desempenho 
fi nanceiro refl ete diretamente nas 

estratégias de comunicação das 
empresas, que, rentabilizadas, ten-
dem a investir mais em mídia. E a 
curva ascendente na bolsa torna-se 
especialmente propícia neste mês 
de setembro, em que grande parte 
dos anunciantes começa a planejar 
os orçamentos de 2010. 

Vale ressaltar também que não 
só o Top 10 da BrandAnalytics (Bra-
desco, Itaú, Banco do Brasil, Skol, 
Natura, Petrobras, Brahma, Antarc-
tica, Unibanco e Perdigão) começa 
a reverter os maus resultados que 

procederam a crise. O índice Bo-
vespa (Ibovespa) e o Down Jones 
(da Bolsa de Nova York) também já 
estão em rota ascendente — embo-
ra o primeiro ainda registre queda 
de 5% no acumulado dos últimos 
12 meses e o segundo, de 16,5%.

Se o clima não é de euforia 
e a cautela ainda se impõe, há 
bons motivos para vislumbrar um 
mercado publicitário bastante 
ativo nos próximos meses, prin-
cipalmente pela proximidade da 
Copa do Mundo e das eleições. 

“A expectativa é de que tenhamos 
um último trimestre bom e que o 
crescimento real de janeiro a de-
zembro de 2009 fi que entre 2,5% 
e 3%”, conta Luiz Lara, presidente 
da Associação Brasileira de Agên-
cias de Publicidade (Abap). “Em 
2010 pretendemos voltar para o 
crescimento de dois dígitos.” 

O entusiasmo é compartilhado 
por anunciantes como a General 
Motors (GM). De acordo com 
o diretor nacional de vendas da 
companhia, Francisco Stefanelli, a 
expectativa para o último trimestre 
deste ano é de que a indústria auto-
motiva de todo o Brasil comercia-
lize de 250 mil a 280 mil unidades 
por mês. É um número muito 
bom. Basta dizer que em junho, 
mês recorde para as montadoras, 
as vendas fi caram levemente aci-
ma, em 300 mil unidades. Mas o 
aquecimento se devia em grande 
parte ao fato de que uma parcela 
dos consumidores temia que a 
redução do Imposto sobre Produto 

Passado o período mais difícil 
de turbulência, os veículos de 
comunicação trabalham com um 
cenário de recuperação para o úl-
timo trimestre do ano. Os sinais de 
retomada começaram a ser sentidos 
em agosto, e a expectativa geral é de 
que se chegue ao fi m do ano com um 
crescimento nominal em torno de 
3%. Não é muito, mas pode ser en-
carado como um resultado razoável 
se considerarmos que no primeiro 
semestre de 2009 o crescimento 
foi modestíssimo, apenas 1% (sem 
descontar a infl ação do período).

O otimismo se justifi ca não ape-
nas pela retomada dos investimen-
tos de forma mais consistente por 
parte dos anunciantes, mas também 
por uma questão estatística: a base 
de comparação — ou seja, o se-
gundo semestre de 2008 — é fraca, 
principalmente o último trimestre, 
quando a crise econômica efetiva-
mente passou a ser sentida pela 
mídia, especialmente a impressa. 
De fato, o quarto trimestre de 2008 
registrou crescimento de meros 6% 
no faturamento publicitário do con-
junto dos veículos, num período (o 
fi nal do ano) que costuma ser o mais 
movimentado dessa indústria.

“Acredito que faremos um segun-
do semestre melhor que o de 2008. 
Todavia, nada para se orgulhar, pois 
o último trimestre do ano passado 
foi ruim para várias atividades, o que 
deixou um histórico baixo para se 
comparar. Portanto, não devemos nos 
iludir com o que vem pela frente. Pre-
cisamos trabalhar para voltar a cons-
truir um futuro melhor para nossa 
indústria”, analisa o vice-presidente 
de vendas publicitárias e marketing 
da Turner International do Brasil e 
Turner Miami, Rafael Davini.

O efeito estatístico também é 
levado em conta por Willy Haas, 
diretor geral de comercialização 
da Rede Globo, na sua leitura dos 
números do setor. “O mais impor-
tante na análise do movimento de 
mercado do primeiro e do segundo 
trimestres (de 2009) é ter em men-
te que a base de comparação — ou 
seja, os números de 2008 — é muito 
alta, já que o primeiro semestre do 
ano passado apresentou resultados 
excelentes”, aponta.

Segundo ele, as perspectivas 
para o segundo semestre são mui-
to positivas. “Acreditamos que o 
investimento em propaganda terá 
papel ainda mais importante nas 

estratégias de marketing dos nossos 
clientes neste ambiente de reto-
mada de crescimento da economia 
brasileira”, afi rma. A expectativa é 
compartilhada pelo diretor execu-
tivo comercial da Globosat, Fred 
Müller: “O segundo semestre é 
tradicionalmente mais aquecido, e 
a expectativa é que o meio TV paga 
cresça acima do mercado”, afi rma. 

Meio que vem apresentando 
os maiores índices de crescimento 
nos últimos anos, em termos de 
faturamento publicitário, a inter-
net deverá continuar registrando 
desempenho acima da média do 
mercado, acredita o presidente 
do Interactive Advertising Bureau 
Brasil, Guilherme Ribenboim. Ele 
reconhece que, após um primeiro 
trimestre animador, o segundo foi 
mais difícil para o meio, mas diz 
que desde julho o movimento vem 
se acelerando, e a previsão é de 
performance bem acima da média 
do mercado ao fi nal de 2009. 

“O segundo semestre tradi-
cionalmente é o período de maior 
investimento publicitário. Com a 
retomada da economia e o conse-
quente aumento do poder de compra 
da população, acredito que haverá 

um crescimento dos investimentos 
publicitários, podendo o mercado 
apresentar uma elevação da ordem 
de 3% com relação a 2008”, avalia o 
diretor do Sindicato das Empresas 
de Publicidade Exterior de São Paulo 
(Sepex-SP), Luiz Roberto Valente.

Um pouco menos otimista, a 
mídia impressa também aposta em 
um fi nal de ano mais aquecido para 
tentar recuperar parte do que foi 
perdido no fi nal do ano passado e 
início deste. Vale lembrar que, en-
quanto o total dos meios conseguiu 
crescer 6% no último trimestre de 
2008, como apontado anterior-
mente, os jornais tiveram queda de 
3,85% na comparação com o mesmo 
período do ano anterior, fechando 
o segundo semestre com resultado 
positivo de apenas 1,9%. 

Da mesma forma, as revistas 
registraram queda de 1,3% nos 
últimos três meses do ano passado, 
mas ainda assim conseguindo com-
pletar a segunda parte do ano com 
crescimento de 10%. Já na primeira 
metade de 2009 as vendas de publi-
cidade dos jornais caíram 10% e a 
das revistas, 8,6%.

“Agora, com a melhora e recu-
peração dos últimos meses do ano, 

a expectativa é de conseguir fechar 
o ano com queda de 4% em compa-
ração com  2008”, diz Paulo Fraga, 
diretor comercial de O Dia, ao des-
tacar que os dois jornais do grupo, O 
Dia e Meia Hora, estão bem focados 
nas classes populares, que não tive-
ram a renda comprometida. 

Na Infoglobo, que publica os 
jornais O Globo, Meia Hora e Ex-
presso da Informação, o diretor 
executivo de mercado anunciante, 
Mário Rigon, garante que o desem-
penho foi melhor que a média do 
meio jornal, mas reconhece que 
este tem sido um ano difícil.

Gilberto Corazza, diretor de 
mercado anunciante da Editora 
Globo, também destaca as difi culda-
des de 2009, embora, segundo ele, 
a empresa não tenha se saído mal. 
“No primeiro semestre fechamos 
com 1% de crescimento sobre o 
mesmo período de 2008. Começou 
a recuperação em agosto e setem-
bro. Estamos otimistas com novos 
projetos desta época do ano. Nossa 
expectativa é fechar o ano com cres-
cimento de cerca de 4% a 5%, com 
especial destaque para as receitas 
deste último quadrimestre”, adianta.

Eliane Pereira

Veículos esperam recuperar receitas no último trimestre

Industrializado (IPI), oferecida 
pelo governo, fosse acabar. 

A partir do fim deste mês, 
porém, o IPI começa de fato a 
voltar gradativamente ao patamar 
anterior à redução. Para enfrentar 
esse fantasma, a GM já montou 
a sua estratégia. “Estamos apos-
tando em prazos mais longos de 
fi nanciamento e em prestações que 
caibam no bolso”, conta Stefanelli. 
Ele admite que em outubro pode 
haver uma pequena retração do 
mercado, mas a comparação com 
o último trimestre do ano passado 
será bastante positiva. “Só não 
compra carro quem não quer. Mas 
é claro que o impacto do IPI terá de 
ser repassado. Então, se eu fosse 
consumidor, compraria agora.”

Presença forte 
A redução do IPI impulsionou 

o setor automotivo e fez com que 
ele fosse o mais presente na mídia 
nestes últimos 12 meses, segundo 
o presidente da Abap. Em seguida 

Cenário
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vieram varejo em geral, cosméticos 
e beleza e telefonia. A Oi, que en-
trou no mercado de São Paulo em 
plena crise, manteve um foco bem 
específico nessa praça. “A empresa 
é um caso atípico porque teve uma 
movimentação de negócios muito 
grande no último ano”, diz Flavia 
da Justa, diretora de comunica-
ção da operadora. Ela conta que 
a tele investe na sofisticação do 
uso das mídias, mas não adianta as 
estratégias que vai desenvolver nos 
próximos meses. Só garante que “o 
Brasil inteiro é prioridade”. 

A companhia também abre o 
seu leque de agências conforme 
investe em outras áreas. Cliente 

da NBS desde o seu lançamento, a 
Oi tem convocado outras agências 
— como a Lew’Lara\TBWA, que 
trabalha o lançamento da Oi TV, 
seu serviço de TV por assinatura. 
“É uma área diferente. Estamos 

indo do telecom para 
o entretenimento. 
Seria um volume de 
demanda grande para 
uma só agência”, jus-
tifica Flavia.

Se o olhar para o 
futuro neste momen-
to permite ver um ho-
rizonte sem nuvens, 
isso se deve, em grande medida, à 
forma com que o Brasil enfrentou 
a crise. Estamos falando dos fun-
damentos econômicos sólidos e da 
agilidade para reagir aos reveses do 
cenário internacional que o País 
apresentou — comportamento 
demonstrado, por exemplo, quan-

do o governo baixou o 
IPI para a linha branca 
e para os carros e con-
cedeu mais incentivos 
para o financiamento 
de imóveis.  

Em geral, o setor 
empresarial também 
fez a sua parte e con-
tinuou a fortalecer a 

sua presença entre o público, 
mesmo diminuindo os investi-
mentos. “As agências tiveram 
de fazer mais com menos. Mas, 
ainda que com um tom mais 
promocional e varejista, os 
anunciantes não pararam de 
anunciar”, avalia Lara. “Sofre-

mos menos do que o esperado 
porque os anunciantes já sabem 
que, mesmo na crise, a comuni-
cação é imprescindível.” 

A Unilever é um exemplo de 
empresa que não mudou sua rota 
em decorrência do humor do 
mercado. Para Luiz Carlos Dutra, 
vice-presidente de assuntos cor-
porativos da companhia, a tran-
quilidade durante as turbulências 
deve-se em boa medida ao plane-
jamento estratégico predefinido, 
que vai até o ano de 2012. “Em 
momentos bons isso já ajuda; 
nos negativos, é um grande dife-
rencial”, afirma. “Como você tem 
uma visão clara do que vai fazer, é 
mais fácil tomar decisões.” 

Além de apresentar entre 60 
e 70 inovações desde o início da 
crise, como o relançamento do 
sorvete Magnum e o lançamento 
da bebida infantil Ades Nutrikids, 
a companhia investiu em campa-
nhas não só de varejo, mas insti-
tucionais. “E essa postura vai se 
manter. Ainda teremos atividades 
fortes para comemorar os nossos 
80 anos”, acrescenta o executivo. 
Se tudo correr conforme se espe-
ra, não será a única marca a ter 
a comunicação fortalecida nos 
próximos meses.

Valor da marca em R$ milhões  
(ranking relativo ao ano de 2008)
1 Bradesco 12.064
2 Itaú  9.878
3 Banco do Brasil 8.444
4 Skol 4.084
5 Natura 3.966
6 Petrobras 2.308
7 Brahma 2.019
8 Antarctica 1.741
9 Unibanco 1.691

10 Perdigão 1.129
Fonte: BrandAnalytics – set/2009
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Mercado

Alicerces bem fincados 
Principais setores da economia brasileira superam a crise sem grandes dificuldades
Andrea Martins 

O que parecia o prenúncio de um tsu-
nami financeiro mundial, com previsões 
apocalípticas de quebradeira geral na 
economia de diversos países, revelou-se 
uma “marola” que apenas balançou alguns 
setores da economia brasileira. O mercado 
imobiliário, por exemplo, sofreu inicial-
mente com o temor generalizado de crash 
na economia, e os últimos meses de 2008 
e o início deste ano apresentaram quedas 
significativas em lançamento e comercia-
lização de imóveis novos. Na cidade de 
São Paulo — o maior mercado imobiliário 
do País —, as vendas residenciais, que ul-
trapassaram 4 mil unidades em agosto de 
2008, despencaram para 946 em outubro; 
e os lançamentos caíram de mais de 4 mil, 
em junho, para apenas 382 em janeiro 
deste ano (ver tabela na pág. 38). 

“Quando chegou a crise, as famílias 
achavam que podiam perder o emprego. 
Agosto e setembro do ano passado foram 

meses de susto; todo mundo parou”, 
explica João Crestana, presidente do 
Secovi-SP. Mas a catástrofe, felizmente, 
não se confirmou no Brasil, e os consumi-
dores perceberam que os efeitos da crise 
no País seriam diferentes dos sentidos 
nos mercados tradicionais da Europa e 
dos Estados Unidos. Entretanto, “parar” 
em um mercado de longo prazo como o 
imobiliário requer um tempo maior para a 
retomada. No primeiro semestre de 2009, 
as construtoras retornaram às obras. 

“As empresas que tinham interesse 
em aprovar projetos perderam de seis a 
sete meses para retomar os lançamentos”, 
diz Crestana. O resultado, segundo ele, 
será um segundo semestre com um nú-
mero maior de lançamentos do que o dos 
primeiros seis meses do ano. De acordo 
com a Empresa Brasileira de Estudos 
do Patrimônio (Embraesp), no primeiro 
semestre foram lançadas na cidade de 

São Paulo 8,1 mil unidades residenciais, 
diante de 16,8 mil em igual período de 
2008 — ou seja, redução de 51,5%. Uma 
das razões é que, em função da crise de 
liquidez internacional, houve queda de 
40% na média dos financiamentos para 
produção nos primeiros cinco meses de 
2009, em comparação com a média men-
sal de 2008.

Mas os sinais de normalização na 
venda de imóveis novos na cidade de São 
Paulo já são claros. Foram comercializa-
das na capital paulista 14.368 unidades 
no primeiro semestre, resultado superior 
a igual período de 2006, com 13.147, e 
quase o mesmo dos primeiros seis meses 
de 2007 (14.430). Segundo Crestana, o 
mercado convencionou a comparação 
com 2006 uma vez que os anos de 2007 e 
2008 registraram números excepcionais 
para o setor imobiliário, com crescimento 
de 60% e 40% ao ano, respectivamente. 

João Crestana, do Secovi-SP, destaca o êxito do  
programa Minha Casa, Minha Vida, para  baixa renda
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“Neste ano, ficaremos 20% abaixo do de-
sempenho de 2008, mas 20% acima do de 
2006 no mercado tradicional de imóveis 
de valor superior a R$ 130 mil, voltados 
para as classes média, média alta e alta”, 
enfatiza Crestana.

Classes C e D 
Neste panorama macroeconômico, 

um novo cenário se desenhou para o 
setor imobiliário a partir de abril, com 
o lançamento do pacote habitacional 
do governo federal Minha Casa, Minha 
Vida, dirigido à construção de imóveis 
de até R$ 130 mil. O objetivo é cons-
truir 1 milhão de moradias para famílias 
com renda até dez salários mínimos (R$ 
4.650). Várias companhias, como Cyrela, 
Gafisa e Rossi, já direcionaram parte de 
suas equipes aos estudos de viabilidade 
econômica para essas classes de renda 
menor. Algumas, inclusive, criaram bra-
ços de empresa, com razão social distin-
ta, só para atender o novo segmento que 
promete turbinar o mercado. 

Para o ano que vem, a expectativa 
é que sejam lançadas mais de 500 mil 
unidades para o segmento econômico e 
supereconômico no País. Segundo Cres-
tana, a Caixa Econômica Federal está 
analisando 260 mil unidades, e já aprovou 
40 mil financiamentos até agora. Espera-
se que, nos próximos três meses, outras 
200 mil unidades econômicas obtenham a 

aprovação de crédito. “Este mercado, que 
era inexpressivo para as empresas, vai sair 
da dormência para a pujança”, avalia. 

Montadoras aliviadas 
Outro segmento que contou com uma 

“mãozinha” do governo para driblar a cri-
se foi o setor automotivo. Em dezembro, 
quando a média de vendas das conces-
sionárias despencou para 5 mil carros 
por semana — em setembro de 2008 era 
de 14 mil unidades —, o governo alterou 
as alíquotas do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI). Para carros popu-
lares, com motor até mil cilindradas, o IPI 
caiu de 7% para zero. Para automóveis 
entre mil e 2 mil cilindradas movidos a 
gasolina, foi reduzido de 13% para 6,5%. 
Nos carros a álcool, a alíquota mudou de 
11%, para 5,5%. Só os modelos de luxo, 
com motores acima de 2.1, permaneceram 
com a alíquota de 25%. Para garantir e 
perpetuar os bons resultados nas vendas, 
a redução do IPI para carros, que valia 
inicialmente por três meses, foi prorro-
gada duas vezes neste ano — em março 
e junho. Porém, o setor não espera nova 
prorrogação: já foi publicado em Diário 
Oficial o retorno gradual das alíquotas a 
partir de outubro, voltando ao patamar do 
ano passado em janeiro de 2010.  

“O Brasil teve velocidade e ousadia. 
Se deixassem para tomar as medidas em 
fevereiro ou março, não daria mais para 
recuperar o mercado”, analisa Jackson 
Schneider, presidente da Anfavea, lem-
brando que o setor automotivo representa 
23,5% do PIB industrial brasileiro e 5,5% 
do PIB geral. O executivo destaca outros 
dois fatores importantes que mantiveram 
o mercado interno aquecido: a volta do 
crédito e a confiança do consumidor na 
economia. Juntamente com a redução da 
carga tributária e, consequentemente, a 
queda nos preços, o tripé garantiu cres-
cimento de 0,2% nas vendas de carros 
novos no Brasil nos últimos 12 meses, ao 
contrário de mercados tradicionais, como 
EUA e Japão, que registraram quedas na 
casa dos dois dígitos por causa da turbu-
lência econômica mundial. 

Desafio de exportar 
Um ponto, no entanto, esteve fora do 

controle do mercado e do governo bra-
sileiros: as exportações. Com os países 

Jackson Schneider, da Anfavea: “O Brasil teve 
velocidade e ousadia”

Desempenho do mercado automobilístico

Vendas de veículos nos últimos 12 meses

Produção Licenciamento

Set./08-Ago./09 (A) 2,94 milhões Set./08-Ago./09 (A) 2,874 milhões

Set./07-Ago./08 (B) 3,37 milhões Set./07-Ago./08 (B) 2,868 milhões

Variação % (A/B) -12,8% Variação % (A/B) +0,2%

Fonte: Anfavea

Evolução do índice* de vendas em supermercados 

*Deflacionado pelo IPCA — F onte: Abras

Comercialização de imóveis novos por mês

Município de São Paulo

Unidades

Fonte: Secovi - SP

Lançamentos residenciais mensais

Município de São Paulo

Unidades

Fonte: Secovi - SP

importadores de produtos brasileiros so-
frendo os efeitos da crise, principalmente 
México e Argentina, o volume de unidades 
vendidas lá fora caiu 44,4% nos primeiros 
oito meses do ano. “Deixamos de exportar 
220 mil veículos, o equivalente a US$ 5,5 

bilhões, de janeiro a agosto. A valorização 
do real tornou o produto brasileiro me-
nos competitivo e nós ainda exportamos 
impostos”, explica Schneider. Com isso, 
os reflexos na produção foram sentidos: 
diminuição de 12,8% no volume produzi-
do nos últimos 12 meses (ver quadro). 
O mercado de caminhões também está 
com o pé no freio, com queda de 21% nas 
vendas entre janeiro e agosto. 

Mesmo com os desafios das exporta-
ções, com a redução na venda de cami-
nhões e com o retorno do IPI a partir de 
outubro, o que pode representar aumento 
nos preços dos veículos para o consumi-
dor, as previsões para o ano foram manti-
das pela Anfavea. Segundo a entidade, as 
vendas no mercado interno devem crescer 
6,4% em 2009, passando de 2,82 milhões 
no ano passado para 3 milhões neste. Já a 
produção deverá registrar queda de 5,2% 
— de 3,2 milhões para 3,05 milhões. Para 
2010, a expectativa é positiva. “A crise dá 
sinais claros de que está ficando para trás, 
mas é preciso continuar tendo cuidado, 
e o Brasil está dando um exemplo para o 
mundo de como administrá-la.”
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No início da crise, o brasilei-
ro pode ter pensado duas vezes 
para comprar um apartamento 
novo ou trocar de carro, mas 
com certeza não titubeou na 
hora de encher o carrinho no 
supermercado. Os dados da 
Associação Brasileira de Su-
permercados (Abras) mostram 
que o setor manteve o aumento 
no faturamento durante os 
primeiros meses da crise, e 
registrou incremento total de 
9% em 2008. Para este ano, a 
expectativa é crescer menos, 
mas de forma consistente. Até 
agosto, o faturamento ficou 
5,5% acima do registrado no 
mesmo período do ano passado, 
e a previsão é fechar 2009 com 
acréscimo de 4,5% — número 
revisto recentemente, já que 
a previsão menos otimista no 
início do ano apontava alta de 
apenas 2,5% no setor. Vale des-
tacar um ponto positivo: a alta 
de 2% no volume de vendas em 
2009. “Em 2008, com a pressão 
da inflação e o aumento nos pre-
ços, o crescimento do volume 

zerou”, lembra o presidente da 
Abras, Sussumu Honda. 

Os hábitos de consumo tam-
bém tiveram alteração em tem-
pos de crise financeira global, 
aliada à gripe suína, que deixou 
as pessoas dentro de casa por 
mais tempo. Produtos como 
bebidas alcoólicas, refrigerantes, 
sorvetes e salgadinhos registra-
ram alta nas vendas. “O brasileiro 
está privilegiando o consumo 
dentro do lar e comendo menos 
fora de casa”, avalia Honda. 
Com o real valorizado e preços 
estáveis — já que o dólar é con-
siderado uma espécie de âncora 
do setor para segurar os preços 
dos produtos —, a expectativa 
é que o final do ano, época de 
aquecimento acentuado nas 
vendas, seja muito positivo. “Em 
2009, devemos crescer um pouco 
mais de 2% em volume por conta 
dos preços estáveis, da recom-
posição salarial e do reajuste de 
10% no programa Bolsa Família.” 
O setor supermercadista repre-
senta 5,5% do PIB e gera 900 mil 
empregos diretos no País. (AM)

Mesa farta aquece varejo

Em meio ao caos internacio-
nal, o Brasil indicou que tem insti-
tuições financeiras fortes, capazes 
de enfrentar as dificuldades sem 
grandes abalos. Uma maturidade 
que os Estados Unidos, por exem-
plo, não conseguiram demonstrar: 
lá, 35 bancos quebraram desde o 
colapso do sistema. Mas é claro 
que, em uma economia globali-
zada, o que acontece no exterior 
reflete aqui. E no setor bancário 
não foi diferente.

“O cancelamento das linhas 
de crédito externas e o virtual  
fechamento do mercado de ca-
pitais levaram a um aumento 
expressivo da demanda de crédito 
no mercado doméstico”, explica 
Rubens Sardenberg, economista-
chefe da Federação Brasileira de 
Bancos (Febraban). “Com isso, 
tivemos muito ruído em torno de 
uma eventual escassez de crédito, 
mas que, na verdade, refletia um 
aumento expressivo da deman-
da por crédito em reais.” Outro 
impacto da crise foi o aumento 
da inadimplência. “Ainda que em 
níveis satisfatórios, os balanços a 

partir do quarto trimestre de 2008 
refletem uma piora nesse ponto, 
com impactos negativos sobre os 
lucros (das instituições)”, comen-
ta o especialista.

Diante dos acontecimentos, 
os bancos privados se mostra-
ram mais cautelosos na hora de 
emprestar dinheiro, enquanto 
os públicos foram incentivados 
pelo governo a ter uma postura 
mais agressiva nesse sentido. 
Como em momentos de incerte-
za os investidores aplicam seus 
recursos em instituições que 
inspiram maior segurança, os 
bancos públicos — e também os 
privados de grande porte — se 
capitalizaram. Os dois movimen-
tos repercutiram no ranking do 
segmento e fizeram com que o 
Banco do Brasil ultrapassasse o 
Itaú em volume de ativos. Mas 
ainda não se sabe até que ponto 
essas posições serão mantidas. 
“Em um cenário de normalidade, 
eu diria que é quase inevitável 
que os bancos privados recu-
perem, ao menos em parte, o 
market share que perderam no 

período mais agudo da crise”, 
avalia Sardenberg.

Telecom
No mercado de telecomuni-

cações, o segmento realmente 
afetado pela crise foi a indústria. 
“Estima-se que, no primeiro 
semestre, tenha havido uma re-
dução de 15% no faturamento, 
seja da indústria de produção de 
aparelhos ou de infraestrutura”, 
comenta Eduardo Tude, presi-
dente da Teleco, consultoria es-
pecializada no setor. Nos serviços, 
a crise não teve impacto sensível. 
Mas uma certa cautela das ope-
radoras fez diminuir o número de 
promoções, e isso se refletiu na 
produção. De acordo com Tude, 
porém, só em parte a queda se 
deve à crise. “Com o aumento 
da penetração dos aparelhos, 
é natural uma desaceleração.” 
Agora, já se vê uma recuperação 
do setor, motivada pela retomada 
dos investimentos por parte das 
operadoras — o que, mais uma 
vez, repercute na indústria. 

Paula Ganem

Bancos mostram força
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REPORTAGEM O ano em que vivemos em perigo

A crise que eclodiu a partir do fim 
de uma das marcas mais tradicionais do 
mercado financeiro, o Lehman Brothers, 
e afetou outros nomes fortes do setor, 
como AIG (socorrida pelo governo) e 
Merrill Lynch (comprado pelo Bank of 
America), teve um impacto tão profundo 
na publicidade mundial que, ainda em 
2011, alguns mercados estarão longe de 
retornar ao patamar em que estiveram 
em 2008. E, em uma análise mais a curto 
prazo, os grandes grupos da publicidade 
mundial trabalham com a perspectiva de 
uma pequena melhora nos investimentos 
no segundo semestre de 2009, mas isso 
significa tão somente desacelerar o im-
pacto do meteoro. 

O WPP, por exemplo, acredita que a 
publicidade terá crescimento zero no ano 
que vem, e isso considerando eventos de 
grande porte, como Copa do Mundo de Fu-
tebol, Jogos Olímpicos de Inverno e World 
Expo, em Xangai. Sem eles, provavelmente 
haveria queda. Crescimento? Se houver 
algum, só em 2011, diz o grupo.

Tudo isso porque os números frios mos-
tram que o impacto foi realmente muito 
grande. Segundo a Nielsen, o maior mer-
cado publicitário do mundo em receitas, o 
norte-americano, teve queda de 15,4% no 
primeiro semestre de 2009, com receitas 
de US$ 56,9 bilhões. Assim como a econo-
mia geral daquele país, a publicidade dos 
EUA tem seu coração pulsando com a força 
das veias do mercado automobilístico e, 
por causa isso, as agências sofreram junto 
com as gigantes General Motors e Chrysler, 
que pediram concordata e assistiram à rival 
japonesa Toyota assumir como líder global 
de vendas. O corte na verba publicitária 
desse setor como um todo chegou a 31% 
naquele país, de acordo com o mesmo 
instituto, o que refletiu diretamente em 
todos os grandes grupos. 

Os poucos pontos positivos nos Es-
tados Unidos ficaram restritos a setores 
alheios à crise, como restaurantes fast-
food e TV paga, que teve crescimento de 
1,5%. Mas a publicidade em redes de TV, 
com queda de 7%, revistas, com redução 
de 21,2%, e jornais, com -22,8%, e até a 
publicidade online, com redução de 1%, 
seguiram na mesma mão da crise.

O resto do mundo também sofreu, 
e os números demonstram isso. “Como 
esperado, a recessão tornou as coisas 
piores para o mercado publicitário, que 
já enfrentava o fato de o negócio estar 
em declínio. A queda nos investimen-
tos publicitários no mundo é estimada 
entre 13% e 15% no primeiro semes-
tre”, afirmou em comunicado o CEO 
do Publicis Groupe, Maurice Lévy, que 
se pronunciou ao mercado na ocasião 
do lançamento do balanço financeiro 
do grupo francês. O ZenithOptimedia 

Internacional

Feridas ainda não cicatrizadas
Crise reduziu o patamar da publicidade mundial, especialmente nos Estados Unidos
Felipe Turlão

previu em seu último relatório que os 
investimentos publicitários nos Estados 
Unidos ficarão em US$ 162,7 bilhões 
em 2009 (a metodologia incluía fees e a 
compra de mídia, por isso o valor é mais 
alto do que a estimativa da Nielsen), o 
que configura o terceiro ano consecutivo 
de queda. Em 2010, segue a trajetória 
descendente, sendo que somente em 
2011 haverá uma subida, mesmo que de 
apenas 1,4%. Ao fim das contas, a publi-
cidade norte-americana terá receitas de 
US$ 161 bilhões em 2011, contra os US$ 
188 bilhões auferidos em 2007, antes da 
crise. A Europa deverá cair 9,2% neste 
ano, ficando em US$ 112,2 bilhões, com 
estagnação em 2010 e alta de 2,6% em 
2011, ficando na ocasião em US$ 115 
bilhões, também menos do que os US$ 
124 bi de 2007.

Na mesma toada, as previsões do Group 
M, empresa do Grupo WPP, apontam para 
queda da publicidade mundial de 5,5% 
neste ano e redução de 1,4% em 2010. 

Impressos sofrem
Se alguma das mídias sofreu mais com 

a recessão, sem dúvida foi a impressa. 
Além dos dados da Nielsen que aponta-
ram queda mais forte de publicidade de 
jornais e revistas nos EUA, o Group M 
alertou também que “dezenas de revistas 
e jornais que são nomes comuns nos lares 
das pessoas estão sob ameaça letal e po-
dem desaparecer até o fim do ano, se as 
receitas publicitárias continuarem a cair”. 
No Reino Unido, por exemplo, o Group M 
previu queda de 26% nas receitas publi-
citárias para os jornais. Em dezembro, a 
previsão era de redução de 15%.

A empresa, aliás, sofreu uma mudança 
que retrata bem o momento da publicida-
de, ao unificar as atividades de compra de 
mídia impressa de todas as empresas que 
estão interligadas a ela, como MediaCom, 
Mediaedge:Cia e Mindshare.

O pior é que, ao menos nos Estados 
Unidos, o mercado de revistas assistiu à 
diminuição das receitas com vendas em 
bancas, que decaíram 12,4% por lá no pri-
meiro semestre na comparação com 2008. 
Os dados da Audit Bureau of Circulations 
mostram que, das 25 maiores revistas de 
lá, apenas uma, a Real Simple, teve cres-

cimento nas vendas em banca. A notícia 
menos ruim é que a circulação paga total, 
que envolve também as assinaturas, caiu so-
mente 1,2%. As maiores circulações foram 
da AARP The Magazine, com mais de 24 
milhões de exemplares pagos, e a Reader’s 
Digest, com cerca de 8,2 milhões.

Uma das consequências mais desta-
cadas da crise na mídia norte-americana 
foi a queda na negociação de compras 
no upfront. A última estimativa apon-
tava para compromissos de no máximo 
US$ 8,1 bilhões, contra os US$ 9,2 do 
ano passado. Ou seja, os anunciantes 
estão esperando um pouco e evitando 
compromissos de prazo mais longo com 
as emissoras. A crise ocasionou também 
uma redução global do valor de ativos de 
comunicação. Uma das transações mais 
importantes do ano, a venda da Razorfish 
pela Microsoft para a Publicis, valeu US$ 
530 milhões, abaixo dos US$ 700 milhões 
anteriormente especulados. Além disso, 
o grupo de mídia Time Warner registrou 
prejuízo líquido de US$ 16 bilhões nos 
três meses encerrados em dezembro do 
ano passado, por causa da reavaliação dos 
valores de seus ativos, sem contar queda 
nas receitas publicitárias. A NewsCorp. 

passou pelo mesmo processo. “O ano de 
2008 foi o mais difícil de nossa história 
recente, e a performance financeira 
em 2009 claramente reflete o ambiente 
econômico frágil que temos enfrentado”, 
disse em comunicado aos acionistas e 
jornalistas o presidente da News Corp., 
Rupert Murdoch.

Novo diálogo
A crise obrigou algumas marcas a mu-

dar um pouco a maneira com que conver-
sam com seus consumidores. Anunciantes 
e agências tomaram todo cuidado possível 
com um dos 4 Ps da publicidade, o preço, 
que se tornou relevante até em setores 
nos quais antes não era. A Microsoft, por 
exemplo, lançou uma campanha nos Es-
tados Unidos, criada pela Crispin Porter 
+ Bogusky, ressaltando que o PC é mais 
barato do que o Mac, uma revolução em 
uma categoria que ficou marcada por 
campanhas conceituais, como o “1984”, e 
pela série Mac x PC, que passavam longe 
desse tipo de questionamento. 

Outra disputa de preços interessantes 
ocorreu entre McCafe, do McDonald’s, e 
Starbucks. Esta última lançou recente-
mente uma grande campanha em mídia 
impressa visando combater a percepção 
do consumidor sobre seus preços. A es-
tratégia incluiu até a redução dos valores 
de alguns produtos mais simples, que 
passaram a ser enfatizados nos cardápios 
(decisão acompanhada da elevação do 
preço em produtos “mais elaborados), 
embora a qualidade também estivesse no 
centro da comunicação da marca. Quem 
se destacou pelo preço também foi a 
Great Value, marca própria do Wal-Mart, 
com produtos mais baratos.

Evolução dos investimentos publicitários por região (Em milhões de US$)
REGIÃO 2007 2008 2009 2010 2011

América do Norte 188.359 181.333 162.709 158.797 161.229

Europa Ocidental 124.991 123.595 112.223 112.477 115.374

Ásia 105.070 108.384 103.013 107.810 114.561

Leste Europeu 31.293 35.218 29.826 30.837 33.861

América Latina 26.511 30.356 30.405 32.674 35.269

Resto do Mundo 16.486 201.810 18.302 21.226 23.476

MUNDO 492.709 499.067 456.479 463.822 483.770

Fonte: ZenithOptimedia, incluindo jornais, revistas, televisão, rádio, cinema, outdoor e internet

Bric e digital despontam como grifes

As quatro letrinhas estão, mais do que 
nunca, em voga nos discursos dos líderes 
do mercado publicitário mundial, em um 
movimento que reflete o que as outras 
áreas de negócio da economia do planeta 
também passaram a pensar. O Bric e os 
demais mercados emergentes ganharam 
relevância nos balanços das grandes redes 
e nos discursos dos líderes do mercado. 

Pelas previsões da ZenithOptimedia, a 
publicidade na região fica estagnada neste 
ano, mas já sobe 7,5% no ano que vem e mais 
7,9% em 2011, saltando dos US$ 30 bilhões 
previstos para este ano para US$ 35 bi daqui 
a dois anos. A Ásia, apesar da previsão de 
queda de 5% para este ano, deverá retomar 
o crescimento e atingir US$ 114 bi em 2011, 
contra os US$ 103 bi previstos para 2009.

Dentre as mídias, a estrela é a publicida-
de na internet, que deverá representar 15% 
da publicidade mundial em 2011, contra 

os 10,5% em 2008. Mas a TV não perderá 
espaço, concentrando 39,2%, contra os 38% 
do ano passado. Quem pode cair, prevê a 
Zenith, são as revistas, de 11,6% para 9,7%, 
e os jornais, saindo de 25,1% para 21,2%. 
“Previsões no atual ambiente econômico 
são bem incertas. Mas nossa estratégia 
para mercados emergentes e digital, as 
mudanças no negócio de healthcare e o 
controle de nossos custos dão níveis de 
otimismo cauteloso e a confiança de que 
podemos atingir nossos objetivos de curto 
prazo”, disse Lévy, do Publicis, resumindo 
um pouco daquilo que o mercado está pen-
sando neste momento de mudanças, que, 
na opinião de Fernando Rodés Vilà, CEO do 
Grupo Havas, começou mais tarde do que 
deveria. “A publicidade é como um senhor 
gordo que ficou 40 anos sem se mover e 
agora precisa encarar mudanças que já 

deveriam estar ocorrendo”, afirmou. (FT)
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PIB positivo no segundo trimestre, 
crescimento do emprego na indústria, 
aumento da demanda internacional por 
commodities e mercado de ações que 
mais valorizou no ano no mundo. Todos 
os indicativos apontam que o Brasil não 
só superou a fase mais aguda da crise 
como já caminha, ainda que lentamente, 
para uma retomada dos níveis anteriores 
de atividade econômica. Mas é preciso 
ficar atento às armadilhas presentes nessa 
parte do caminho, alerta o economista 
Antonio Corrêa de Lacerda, coordenador 
do Grupo de Pesquisas sobre Desen-
volvimento e Políticas Econômicas da 
PUC-SP e membro dos conselhos Supe-
rior de Economia da Fiesp e de Política 
Econômica da CNI. Segundo Lacerda, a 
forte valorização do real e a tentação de 
manter o País na posição de fornecedor 
de commodities, por conta de uma pos-
sível explosão da demanda e dos preços, 
devem ser combatidas. “Abrir mão de 
ser uma nação industrializada seria um 
enorme erro”, afirma.   

Meio & Mensagem — Indicativos recen-
tes mostram uma melhora da atividade 
econômica no Brasil e no mundo, e a 
mídia já anuncia o fim da crise. Há muito 
otimismo na análise da retomada?  
Antônio Corrêa de Lacerda — A mídia, 
assim como exagerou na dimensão da 
crise, também tende a exagerar no sen-
tido inverso. Exageros midiáticos à par-
te, trata-se da maior crise dos últimos 
70 anos, e que tem sido combatida com 
a coordenação dos governos e bancos 
centrais e suas medidas anticíclicas. Es-
sas medidas têm seu custo, mas, mesmo 
assim, ainda são uma alternativa muito 
melhor do que a passividade — como 
ocorreu na crise dos anos 30 do século 
passado. Esse foi o grande aprendiza-
do. Mas, voltando à crise atual, para 
voltarmos ao nível de desempenho da 
economia mundial dos anos anteriores 
a setembro de 2008, ainda vai levar 
tempo. A boa noticia é que a economia 
mundial parou de afundar.

M&M — Já é possível afirmar que o Brasil 
saiu da crise primeiro que os demais paí-
ses? O País foi, de fato, menos afetado?  
Lacerda — Sim, o Brasil tem sido um 
dos primeiros a sair da crise. Paramos 
de cair, mas ainda estamos aquém do 
período pré-crise. As medidas anticí-
clicas, os bancos e as empresas estatais 

Entrevista

Enfim, PIB positivo
Antonio Corrêa de Lacerda acredita que as medidas anticíclicas, os bancos e as empresas 
estatais ajudaram o País a amenizar os efeitos da crise e a sair mais rapidamente dela
Jonas Furtado

Para o economista Antonio Corrêa de Lacerda,  
o caminho é de retomada
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ajudaram o País a amenizar os efeitos 
da crise e a sair mais rapidamente dela. 

M&M — Quais setores da economia brasileira 
foram menos atingidos? E quais ainda vão 
demorar para se ajustarem?  
Lacerda — Os mais afetados foram os 
segmentos industriais, pela queda das ex-
portações e dos investimentos. O menos 
afetado foi o mercado financeiro. Temos 
um sistema mais bem regulado do que 
nos EUA e nossos bancos não entraram 
no subprime. Até porque, com os juros tão 
altos, é possível fazer a festa comprando 
títulos do governo brasileiro. Aliás, foi 
um erro o Banco Central demorar tanto 
para baixar os juros. Isso fez com que 
importássemos uma fatia maior da crise 
do que de fato nos cabia. 

M&M — O consumo interno salvou a econo-
mia brasileira de um abalo maior?  
Lacerda — Sim, juntamente com bancos 
e empresas públicas. Foram e são di-
ferenciais importantes, assim como a 
resiliência das empresas brasileiras, vaci-
nadas contra crises e que pensam e agem 
mais a longo prazo do que a curto prazo. 

M&M — O que esperar da economia brasileira 
no último trimestre de 2009? O que pode 
atrapalhar a retomada do crescimento? 
Lacerda — O Brasil deve continuar a cres-
cer. No último trimestre de 2009 já esta-
remos em um ritmo bem forte, embora o 
resultado do ano seja pífio, próximo de 
zero. Para 2010 é possível crescer pelo 
menos 4%. É fundamental não perder 
de vista o desenvolvimento. E o risco é 
sermos vítimas do próprio sucesso. To-
memos, por exemplo, a questão cambial. 
É um erro deixar, como estão fazendo, o 
câmbio se apreciar muito. A taxa de câm-
bio é um preço fundamental da economia, 
embora seja, de forma equivocada, geral-
mente relacionada apenas à remuneração 
dos exportadores. Na verdade, trata-se 
de um preço determinante para decisões 
de investimentos locais, financiamento 
das empresas, produção, importações, 
dentre outros. Daí a inconsistência em 
tratar a taxa de câmbio apenas como ati-
vo financeiro e deixá-la flutuar ao sabor 
do mercado.

M&M — O Brasil mudou de status no tabulei-
ro da economia mundial?  
Lacerda — Sim. O Brasil vem se des-
tacando na crise por caminhar com 

as próprias pernas. Algo que adveio prin-
cipalmente da situação confortável das 
contas externas, algo inédito até então. 

M&M — Que setores da economia brasi-
leira têm mais condição de se sobressair 
globalmente nesta nova ordem mundial?  
Lacerda — O mundo demandará mui-
to alimento e combustível. Temos os 
dois, mas não devemos cair na arma-
dilha de nos restringirmos a sermos 
fornecedores de commodities. Abrir 
mão de ser uma nação industrializada 
seria um enorme erro. Temos tudo 
para sermos fortes em commodities, 
mas também na indústria e nos serviços. 
 
M&M — Cada vez mais economistas concei-
tuados alertam para o risco de uma recessão 
em forma de W. Qual seria o impacto de uma 
nova desaceleração brusca?  
Lacerda — Muita gente foi surpreendida 
com a crise de 2008 e agora está fazendo 
hedge; quer dizer, prevendo uma possí-
vel crise para que não seja novamente 
acusado de não ter avisado. Há até quem 
preveja uma crise “à la internet”, não 
apenas em forma de W, mas de www. De 
qualquer forma, ao mesmo tempo em 
que é inegável que a crise já se dissipou, 
nada foi feito para evitar que ela se repita. 
Veja a questão da regulação financeira. 
Portanto, a única certeza é de que outra 
crise virá. Resta saber quando.

M&M — Uma correção nos negócios das bol-
sas de valores pode levar a uma nova onda 

de pessimismo?  
Lacerda — Não creio. Esses mercados 
terão uma correção para baixo, até por-
que cresceram rápido demais. Mas faz 
parte do jogo. Com a recuperação da 
economia, o mercado de capitais voltará 
a ser uma opção de financiamento para as 
empresas e uma alternativa de aplicação 
para as pessoas.
 
M&M — Os efeitos dos trilhões despejados pe-
los governos nos mercados já são reais? Qual 
será o preço “cobrado” por essa gastança? 
Lacerda — Não há almoço grátis. Há 
estimativas de um custo de intervenção 
da ordem de US$ 10 trilhões. Isso será 
cobrado na forma do aumento do endivi-
damento e possivelmente mais inflação. 
Mas esses efeitos deverão ser combatidos 
à frente, no tempo e com os instrumentos 
certos. Não havia muita alternativa. Se os 
governos deixassem bancos e empresas 
quebrarem, o custo seria ainda mais 
elevado. O desemprego e desagregação 
social seriam insustentáveis.

M&M — Proporcionalmente ao PIB, o Brasil 
gastou mais em estímulos fiscais do que 
os Estados Unidos e a média dos países 
emergentes. Isso ajudou a amenizar o 
impacto da crise por aqui? Pode trazer 
consequências mais severas para o País? 
Lacerda — Essa conclusão dos estímulos 
fiscais não é tão simples de se chegar, por-
que andaram colocando muita coisa nessa 
conta. Não vejo grandes consequências 
negativas. O importante é que consegui-
mos amenizar a crise e viabilizar uma saí-
da rápida. Um país com as debilidades do 
Brasil, se entrar em crise, com desempre-
go e queda da renda, seria insustentável. 
Há muitas críticas advindas dos econo-
mistas ortodoxos, que sempre repetiram 
a mesma receita, na expansão e na crise: 
corte de gastos públicos. Mas a questão 
não é tão simples e, não fossem os gastos 
públicos, a crise teria sido mais forte. 

M&M — Como analisa a proposta da Unctad em 
criar uma moeda global para substituir o dó-
lar como divisa de reserva? Os efeitos da cri-
se podem acelerar um processo como esse? 
Lacerda — O fato de conseguirmos debe-
lar a crise tende a levar a uma acomoda-
ção. Não vejo mudanças radicais. Você 
trocaria dólares por uma nova moeda que 
ninguém sabe quem emite ou o seu valor? 
Provavelmente não — e outras pessoas 
também tenderão a não fazê-lo. Para 
mim, o dólar continuará a ser a moeda 
de referência mundial, o que é uma bruta 
vantagem para os EUA.
 
M&M — Mudou efetivamente o papel do 
Estado nas economias capitalistas ou os 
governos só pagaram a conta? Devemos nos 
acostumar com as intervenções estatais? 
Lacerda — A crise serviu para revermos 
paradigmas. Vivemos, nos últimos 20 
anos, a supremacia do “Deus mercado”, 
que ruiu, para o bem de todos. O que 
vale mesmo é o pragmatismo — e o 
equilíbrio.
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