
Gustavo Chacra
NOVAYORK

Comacrise,
até aVogue
apertaocinto
Bíbliadamodarestringegasto

CAPAS -Vogue celebra seus 90 anos com exposição em Paris

SEGUNDA-FEIRA
Mídia
e Publicidade

TERÇA-FEIRA
Microempresas

QUARTA-FEIRA
Projetos Sociais

QUINTA-FEIRA
Carreiras

SEXTA-FEIRA
Agronegócios

SÁBADO
Tecnologia

JUDICIÁRIO

MÍDIA & PUBLICIDADE

A
Vogue é uma
revista diferen-
te. Poucos, mes-
mo dentro do
jornalismo, sa-

beriam dizer o nome dos
editores das revistas The
Economist e New Yorker,
duas das mais influentes
publicações do planeta. Já
Anna Wintour, a “rainha”
da Vogue, se tornou estrela
de documentário em cartaz
nos EUA, além de ter sido
alvo de uma caricatura in-
terpretada por Meryl
Streep em um filme há três
anos. Mulheres e muitos
homens de todo o planeta
são capazes de descrever
décor a sua biografia.

Mas a Condé Nast, que
publica a Vogue, também
integra a economia mun-
dial, e a crise chegou até o
reinado de Wintour. Cortes
foram anunciados depois
de um estudo da consulto-
ria McKinsey, que viu enor-
mes desperdícios na edito-
ra. A Condé Nast decidiu
levar adiante as reduções,
mas, conforme diz a impren-
sa especializada americana,
tomando cuidado para não
afetar o glamour de publica-
ções como a Vogue. Segun-
do escreveu o The New
York Times desta semana,
“não dá para imaginar a
AnnaWintour usando o car-
tão de metrô e descendo na
estação do Times Square”.
O jornal cita, entre as redu-
ções, a exigência para que
os funcionários de Nova
York consumam no máxi-
mo US$ 1 mil em uma festa
emWashington. Antes, não
havia limites.

Wintor, considerada a
mais poderosa figura da bi-
lionária indústria da moda,
sinaliza bem os novos tem-
pos. Em 2007, gravou um
documentário chamado The
September Issue, sobre a edi-
ção com o maior número de
páginas da história da revis-
ta – 840 ao todo, sendo 727
de publicidade. Todos os
anos, o exemplar de setem-
bro é o que tem o maior nú-
mero de anunciantes. Na

época, a Bolsa de Valores
de Nova York estava no seu
ponto mais elevado em to-
da a história.

No filme, Wintour é apre-
sentada como uma profis-
sional séria, com as tradicio-
nais características de uma
dama da aristocracia ameri-
cana e do Reino Unido, on-
de nasceu e cresceu. Algu-
mas cenas passam em sua
casa nos Hamptons, o bal-
neário da elite próximo a
Nova York.

A imagem difere um pou-
co do extremismo a que che-
ga a falta de educação da
personagem de Meryl
Streep em O Diabo Veste
Prada, de 2006. A filha de
Wintour, Bee Shaffer, uma
menina que sonha em estu-
dar direito, nada tem a ver
com os mimados de Meryl
Streep, que queriam ler
uma cópia inédita de Harry
Potter. Em comum, as duas
tomam café da Starbucks o
tempo todo.

A presença de Wintour,
com todos os gastos, seu
salário e viagens, sempre
foi considerada fundamen-
tal pela Condé Nast. Seu
visual, de cabelo chanel e
óculos escuros, passou a
ser copiado por jornalistas
de moda de todo o mundo.

Mas publicações já espe-
culam que os dias de Win-
tour podem estar contados,
mesmo com ela achando
que o seu único defeito é o
“backhand” no tênis. Não
pela crise econômica ou
por causa da internet – afi-
nal, é difícil de imaginar ler
as 700 páginas da Vogue
em um computador. Mas
pelo surgimento de uma no-
va estrela.

Segundo recente artigo
de Peter Aspden no Finan-
cial Times, Carine Roitfeld,
editora da Vogue francesa,
já está sendo preparada pa-
ra substituir Wintour. Se-
ria o fim de um dos maiores
reinados no jornalismo e na
moda mundial. ●
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Atecnologiadigitalvemmudan-
do as relações entre marcas e
consumidores. “Hoje, com as
novas capacidades tecnológi-
cas, os consumidores estão se
tornando uma mídia”, afirmou
John Dooner, presidente mun-
dial da McCann Worldgroup,
emvisitaaoPaís,semanapassa-
da. “Quando os consumidores
se tornamumamídia, é preciso
armá-los com informação e é
preciso estar disponível para
dialogar com eles. Não é uma
ameaça. É divertido e é uma
oportunidade para inovar.”

Nesse ambiente, um peque-
no grupode consumidores des-
contentes pode fazer um baru-
lho grande. Como enfrentar is-
so? “Como parte do ambiente
de recessão mundial, existem
clientes incansáveis, que po-
dem criar uma pressão gran-
de”,respondeuoexecutivo. “Is-
so cria algum nível de instabili-
dadenorelacionamento.Ocon-
tato com eles precisa ser mais
constante e em tempo real. É
parte da estratégia.”

Dooner se reuniu comos 500
funcionáriosdogruponoBrasil
naquarta-feirae,nodia seguin-
te, participou de um encontro
regional com 50 pessoas para
discutirosresultadoseestraté-
gias da McCann Worldgroup
naAméricaLatina.Comfatura-
mento mundial de US$ 2,8 bi-
lhõesem2008,ogrupoestápre-
sente em 125 países. AMcCann
Worldgroup é formada pelas
empresas McCann Erickson
(publicidade), MRM Worldwi-
de(gerenciamentodeconsumi-
dor), Momentum (eventos e
promoções),McCannHealthca-
re (comunicações de saúde),
UniversalMcCann(serviçosde
comunicação),WeberShandwi-
ck(relaçõespúblicas)eFuture-
Brand (consultoria e design).

“O Brasil está indo melhor
que a maioria dos países”, afir-
mou Dooner, acrescentando
queoPaísestáentreos 13maio-
res mercados para a empresa.
“OBrasilépartedosBrics(gru-
poquetambémincluiRússia,Ín-
diaeChina),eestáconseguindo
algum crescimento, enquanto
nosEstadosUnidos, naEuropa
eemoutrosmercados, a ausên-
ciadecrescimentoéonovocres-
cimento. Não estou dizendo
queoBrasilnãorecebeuimpac-
to desta grande recessão, mas
acreditoqueestátendoumcres-
cimento sustentado.”

A crise tem acelerado a mi-
gração de investimentos da pu-
blicidade para outras ativida-
desdecomunicação.LucaLind-
ner, presidente regionaldaMc-
Cann Latin America, afirmou
queomercadopublicitáriobra-
sileiro vai bem. “Não diria que
está ótimo, mas está melhor
que outros mercados latino-
americanos, como o Chile e o
México”, explicou. “Issodepen-
dedacategoriadeprodutos.Al-
gumas vãomuito bem, enquan-
to outras nem tanto. Mas hoje

nãoolhamos somentepara o la-
do dapublicidade, porque a pu-
blicidadenãoémaisque50%de
nossosnegócios.Metadedenos-
sas atividades são ativação de
marca, relações públicas e co-
municaçãodigital.Vemosgran-
des clientes, como a Nestlé, in-
vestindomaisemaisemativida-
des que não estão relacionadas
à publicidade tradicional.”

Lindercitouautomóveise in-
formáticacomoexemplosdese-
tores que reduziram o investi-
mentoempublicidadeecosmé-
ticos e telecomunicações como
exemplos de setores que au-
mentaram. “Somos a agência
da Chevrolet e o investimento
foiclaramentemenornoprimei-
ro semestre. Outro exemplo foi
a HP”, disse. “Por outro lado,
um dos nossos mais importan-
tes clientes globais, a L'Oréal, e
um dos nossos mais importan-
tes clientes locais, a TIM, au-
mentaram seus investimentos.
Ocomportamentoébastantedi-
ferente,dependendodacatego-
ria de produto.”

O crescimento de outras ati-
vidadesdecomunicaçãoreflete
afragmentaçãodosmeiosdeco-
municação, trazida pela inter-
net. “Em 1997, quando criamos
o Worldgroup, havia um reco-
nhecimento de que precisáva-
mos de mais ferramentas para
criar um relacionamento entre
amarcaeoconsumidor,eessas
outras ferramentas estão cres-

cendo mais que a publicida-
de”,afirmouDooner.“Afrag-
mentaçãodamídia começou
há15anos,comosurgimento
domercado digital. Mas não
se tornou realmente presen-
te até há quatro anos. Está
crescendo, no Brasil, cerca
50%ao ano. Acredito que te-
mos tendências emergentes
em comunicação que ainda
nãoestãoplenamentedesen-
volvidas.”

Os investimentos em co-
municação na internet tam-
bémrefletemessanecessida-
de de diversificar. “Alguns
de nossos grandes clientes
destinam mais de 60% de
seusinvestimentosàcomuni-
cação online”, explicou Don-
ner.“Masnãosomentepubli-
cidade. O investimento tam-
bémincluimídiassociais,we-
bsitese atéações que impac-
tam diretamente as vendas
online. Atualmente, todo o
mundoprecisaterumaestra-
tégia digital, porque isso faz
parte da vida.” ●

Presidente mundial da McCann, John Dooner, aponta para o
crescimento das ações de marketing nas mídias sociais

JohnDooner
Presidente daMcCann
“Quando os consumidores se
tornam uma mídia, é preciso
armá-los com informação e é
preciso estar disponível para
dialogar com eles.”

“Alguns de nossos clientes
destinam mais de 60% de seus
investimentos à internet.”

“Atualmente, todo o mundo
precisa ter uma estratégia digital,
porque isso faz parte da vida.”

‘Osconsumidoresestão
setornandoumamídia’

MIGRAÇÃO– Para Dooner, crise tem acelerado migração de investimentos para a comunicação online
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