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Quando a Advertising Age publicou 
sua primeira edição, em 1930, o mer-
cado de ações tinha acabado de ruir, 
e a Grande Depressão estava apenas 
começando. Os gastos dos consumidores 
decaíram 41% entre 1929 e 1933. Seria 
um problema para o marketing, a mídia 
e a publicidade? Na realidade, foi uma 
grande oportunidade.

O passado oferece três lições-chave. A 
primeira é que nunca é tarde demais para 
lançar um grande produto ou empresa. As 
maiores oportunidades da internet nas-
ceram após a bolha da virada do século. 
Pergunte ao Google e ao Facebook. 

Segunda: a falha é um custo do negó-
cio. Quando o primeiro aparelho móvel da 
Apple — o Newton, de 1993 — fracassou, 
a Ad Age afi rmou que “essa categoria 
pode assistir a uma mudança dessa regra 
Newton”. Os produtos podem decair ago-
ra, mas o setor ainda está predestinado a 
crescer. Investirá inteligentemente quem 
apostar em uma perspectiva de longo pra-

zo para os aparelhos portáteis sem fi o de 
comunicação. A Apple acabou lançando 
o iPod em 2001, o iPhone em 2007 e o 
iPad em 2010.

Terceira: os melhores anunciantes, 
empresas de mídia e agências desen-
volveram destacada habilidade para 
reinventar a si próprios e liderar seus 
mercados em constante mutação por 
décadas e décadas. O melhor exemplo é 
o da Procter & Gamble — basta ver capas 
de 1931, 1980 ou 1994.

A Ad Age cobriu o crescimento da 
Nova Mídia, fosse ela qual fosse. Do rádio, 
que em 12 anos saltou de uma penetração 
em 0% dos lares para 55%, passando pela 
TV, que em seis anos foi de 0,4% para 
55%, e pela TV por assinatura, que em 19 
anos foi de 6% para 50%, até a internet, 
que em oito anos foi de 1,7% para 54%.

Também acompanhamos o advento 
de novas tecnologias: refrigerados, que 
nos anos 30 saltaram de 15% de pene-
tração para 50%, e telefones móveis, 
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ANOS 30
1930 – H.K. McCann Co. e Erickson Co. se 
unem e criam a McCann Erickson.
1932 – George Gallup chega à Y&R e conduz 
seu trabalho pioneiro de pesquisa em 
marketing.
1933 – Percentual de lares com rádio nos 
EUA salta de 0% em 1921 para 55% no ano. 
1935 – Leo Burnett deixa a Erwin, Wasey & Co. 
para abrir sua própria agência em Chicago.
1936 – A Time Inc. compra a revista de humor 
Life e a relança como um título voltado para 
imagens.
1938 – Penetração de refrigeradores, que 
era de 1% em 1925 e 15% em 1930, passa 
de 50% dos lares.
1939 – A RCA demonstra a televisão na Feira 
de Nova York, mostrando um discurso do 
presidente Franklin Roosevelt. 

ANOS 40
1940 – Ted Bates lança sua própria agência, comprada em 2003 
pela WPP, que praticamente acabou com a marca.
1941 – O Japão ataca Pearl Harbor e editorial da Ad Age atesta: 
“Guerra chega à América”, afi rmando que a publicidade teria 
papel importante.
1943 – Lançada a Foote, Cone & Belding, absorvendo a 
Lord&Thomas, de 1873. Hoje, chama-se DraftFCB.
1945 – Ad Age publica o primeiro Agency Report. As cinco maio-
res eram J. Walter Thompson (agora JWT), Young & Rubicam 
(Y&R), N.W. Ayer (absorvida pela Kaplan Thaler em 2002), Foote, 
Cone & Belding (hoje DraftFCB) e McCann Erickson.
1946 – Começa o Baby Boom do pós-guerra, que duraria 19 
anos. Gastos dos consumidores sobem 20% no ano e a pene-
tração de telefones ultrapassa 50% dos lares.
1949 – Ad Age publica matéria “Televisão, a jovem mídia da publici-
dade – Em que ponto ela está hoje?”. Apenas 2% dos lares tinham 
TV, e havia somente quatro emissoras (ABC, CBS, NBC e DuMont, 
esta fora do ar desde 1956. A Fox surgiria nos anos 80).

ANOS 50
1950 – Ad Age destaca Procter & Gamble, maior anunciante 
dos EUA, com US$ 305 milhões em valores atualizados.
1952 – Rosser Reeves cria campanha presidencial vitorio-
sa para Dwight Eisenhower, com mensagens curtas em 
lugar de longos discursos.
1953 – Indústria do cigarro, afetada pela acusação de 
provocar câncer, lançou o fi ltro, que aparentava dar mais 
segurança, e um esforço de RP da Hill&Knowlton. Em 
1955, a Philip Morris contrata Leo Burnett para relançar 
Marlboro e, em 1964, o cigarro é ofi cialmente declarado 
nocivo à saúde.
1954 – Receita de publicidade em TV ultrapassa revistas e 
rádio (só deixaria os jornais para trás em 1994). Mais da 
metade dos lares já tinha TV.
1956 – A Associação de Publicidade (AAAA) proíbe a prática 
de comissão de 15% em cima da compra de mídia.
1959 – Fraude na TV. Charles Van Doren, vencedor do quizz 
show 21, admite que já conhecia as respostas.

ANOS 60
1960 – McCann Erickson se reorganiza 
e cria o grupo Interpublic.
1961 – Ray Kroc compra promissora 
cadeia McDonald’s por US$ 2,7 milhões. 
No ano seguinte, são lançados os vare-
jistas Walmart, Target e Kmart. 
1963 – Agências começam a abrir 
capital. Foote, Cone & Belding, Doyle, 
Dane Bernbach (atual DDB), Grey, JWT 
e Interpublic são as primeiras.
1966 – Mary Wells Lawrence personifi -
ca o glamour da publicidade dos anos 
60 e a “revolução criativa”.
1967 – Criado o Super Bowl, que atin-
giu na estreia a maior audiência de 
eventos esportivos até então.

ANOS 70
1970 – Ad Age aponta o computa-
dor como uma das personalida-
des da publicidade nos anos 60.
1972 – Novos tempos. Time des-
continua a revista Life por conta 
da competição da TV. No ano 
seguinte, a empresa compra o 
canal de TV por assinatura pio-
neiro Home Box Offi ce (HBO). E, 
em 1974, lança a criticada revista 
People, de celebridades, hoje a 
maior publicação em páginas de 
publicidade. 
1975 – Bill Gates e Paul Allen 
criam a então Micro-Soft.
1977 – O BankAmericard muda de 
nome para Visa e a MasterCharge 
para MasterCard, em 1979.

ANOS 80
1980 – Apenas 21% dos lares tinham TV por assinatura, mas o po-
tencial era nítido. Durante a década surgiram franquias como CNN, 
Cinemax, USA Network, MTV, Weather Channel e Disney Channel. Em 
1988, o cabo chegou a 55% do mercado.
1981 – IBM lança o seu Personal Computer (PC). 
1982 – A Gannett Co. lança o “colorido” USA Today, conforme o país 
saía da recessão, em um movimento ousado. Ofereceu espaço gra-
tuito de publicidade para preencher suas páginas no primeiro ano. 
Chegou a 1,9 milhão de tiragem em 2009.
1983 – A Ameritech, da AT&T, lança o primeiro sistema de telefonia 
celular. Em 2005, a barreira de 50% dos lares é quebrada pela tec-
nologia, e em 2009, atinge 82%.
1984 – A Apple apresenta o Macintosh com o comercial “1984” du-
rante o Super Bowl.
1985 – Coca-Cola lança a New Coke, com nova fórmula, considerado 
um dos maiores erros estratégicos da história do marketing, muito 
comemorado pela Pepsi.
1986 – Década das aquisições de agências. A maior delas foi a criação 
do grupo Omnicom, com a fusão de DDB e Needham Harper e posterior 
união com a BBDO.
1987 – Martin Sorrell usa uma fabricante britânica de cestas com 
capital aberto, a Wire & Plastic Products, para criar o WPP. Seu pri-
meiro grande negócio: compra da J. Walter Thompson, em 1987. Em 
1989 leva a Ogilvy, e em 2000, a Young & Rubicam.

ANOS 90
1992 – A Starbucks, rede de 165 cafe-
terias, abre capital. Hoje, tem 16,7 mil 
lojas em todo o mundo.
1994 – É o ano da internet. Surgiu o 
primeiro mecanismo de busca bem-
sucedido, que se tornaria o Yahoo; a 
Amazon.com é incorporada, e o primei-
ro banner é lançado.
1995 – É lançado o Windows 95.
1996 – O golfi sta Tiger Woods assina 
megacontratos com Nike e Titleist.
1997 – Mercado farmacêutico se torna 
relevante, com fi m de restrições para 
publicidade direta na TV. Verba salta 
de US$ 12 milhões em 1989 para US$ 
1,2 bilhão em 1998.
1998 – Philip Morris, R.J. Reynolds, 
Brown & Williamson e Lorillard concor-
dam em limitar o marketing e em pagar 
bilhões para despesas de doenças 
relacionadas ao tabaco.

ANOS 2000
2000 – Bolha da internet. Um exemplo foi a Pets.com, que 
levantou US$ 50 milhões na abertura de capital, em fevereiro 
de 1999, mas faliu em novembro de 2000.
2001 – America Online compra Time Warner por US$ 164,7 
bilhões, no maior acordo da história — e um dos mais ridi-
cularizados também. Em 2009, se separaram.
2003 – Apple torna-se anunciante do ano da Ad Age por conta 
do sucesso do iPod, lançado em 2001, poucas semanas após 
o 11 de setembro.
2004 – O Google, fundado em 1998, inicia oferta pública de 
ações. Ainda em 2004, Mark Zuckerberg começa o Facebook, 
para conectar estudantes de Harvard.
2006 – Vendas da Amazon.com alcançam US$ 10 bilhões e a 
ascendência do varejo online continua.
2007 – Penetração de banda larga atinge 54% dos lares dos 
EUA, e chegará a 65% em 2010. Em 1999, apenas 1,7% dos 
lares tinham o acesso.
2008 – Começa em setembro a pior crise financeira desde 
a Grande Depressão. Lehman Brothers abre falência, AIG e 
Merrill Lynch ganham ajuda do governo, crise hipotecária. No 
ano seguinte, General Motors e Chrysler entram em concordata, 
enquanto 14 empresas dentre as cem maiores da mídia dos EUA, 
como Tribune e Reader’s Digest, tomam o mesmo caminho. Em 
2010, há indícios de uma leve recuperação econômica.

categoria que levou 22 anos 
desde sua estreia, em 1983, para 
atingir mais da metade dos lares, 
são bons exemplos. Também 
testemunhamos como os inova-
dores podem construir negócios 
de destaque por conta de mídias 
e tecnologias emergentes. Na TV 
por assinatura, Ted Turner; em 
refrigeradores, Birds Eye; em 
computadores, Bill Gates e Paul 
Allen, da Microsoft.

A primeira edição de Ad Age, 
que tinha 12 páginas, mencio-
nou algumas marcas que não 
sobreviveram ao tempo, como 
Saturday Evening Post e veículos 
Plymouth. Mas trazia também 
outros nomes que seguem vivos 
no jogo até hoje: Time, The New 
Yorker, cereal Quaker, Buick, 
NBC e Gillette, que na ocasião se 
preparava para lançar um novo 
sistema de barbear. 

Capa da edição de lançamento da Ad Age: em plena 
Depressão dos anos 30, uma visão de oportunidade 

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 31, n. 1403, p. 40, 5 abr. 2010.




