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1. O mercado publicitário brasileiro não pode se queixar da vida: o crescimento real este ano 
ficará entre 10% e 15% em relação a 2009. 
 
Trata-se de uma invariável repetição sempre que a economia vai bem e costuma superar até 
mesmo o índice de crescimento do PIB – como desta feita – porque os segmentos que mais se 
desenvolvem durante a melhora geral são aqueles que mais acreditam na força da 
comunicação do marketing. 
 
Se 2010 impôs incertezas ao mercado no seu início, devido às consequências ainda vivas da 
crise financeira mundial em alguns países – contaminando de alguma forma os demais – o ano 
termina bem para o Brasil. 
 
Até mesmo os meandros políticos, principais causadores de inesgotáveis crises na História 
brasileira, comportaram-se melhor este ano, apesar da campanha eleitoral ter apresentado 
baixo nível, não no aspecto ético (salvo alguns escorregões), mas no conteúdo, que é o que 
mais interessa ao eleitor. 
 
Até mesmo a vitória de Dilma Rousseff, que as pesquisas não refletiam nos seus primeiros 
momentos, acabou sendo recebida de forma pacífica por todos, com as preocupações de 
sempre no cenário financeiro, que há muito é o que mais influencia o País. 
 
No passado, este momento de transição era febril, com os nomes dos ministeriáveis ocupando 
as primeiras páginas dos jornais até que surgisse o gabinete definitivo, o que geralmente 
ocorria bem próximo da posse. 
 
Com a perda de peso da classe política e o anonimato de muitos dos seus componentes, 
chegou-se ao extremo de não se saber de cor não só os nomes dos ministros, como os dos 
próprios Ministérios. 
 
Há quem se regozije com esse estado de coisas. Preferimos acreditar que estes estão errados 
e que o certo é lutar e exigir que a classe política se fortaleça com as novas autoridades eleitas 
e nomeadas nesta nova quadra brasileira, com maior inflexão sobre os seus valores éticos e 
morais. 
 
Afinal, queiram ou não os descontentes e sem esperanças, sobre os ombros desses escolhidos 
repousa grande parte do nosso presente e futuro. Vivemos em território quase sempre por eles 
demarcado e mesmo com toda a força que possuímos como povo, será difícil levar avante o 
projeto Brasil que queremos, sem a colaboração dessa gente. 
 
2. Voltando ao mercado publicitário, hoje mais entendido como da comunicação do marketing, 
devido ao crescimento de outras disciplinas com finalidade semelhante à propaganda, mas 
através de outros meios, os últimos dias têm sido agitados no setor. E isso não ocorre apenas 
pelo esperado crescimento acima apontado, mas também em decorrência desta época do 
calendário, que dispõe as pessoas ao consumo (no que são ajudadas – os trabalhadores – pelo 
13º salário instituído nos idos de 1962 pelo então presidente João Goulart e que representou 
um marco nas conquistas das classes laboriosas em nosso País) e a uma certa alegria/euforia 
próprios do momento vivido. 
 
Não é à toa que dezembro é tido como um mês especial, o mais especial de todos, por tudo o 
que significa, pelo muito que proporciona e pela ilusão da virada na noite de 31, como se no 
dia seguinte a vida começasse do zero. 
 
3. Como agitação é algumas vezes ligada à celebração, registramos três delas em meio a 
tantas outras, apenas para provar a teoria na prática.  
 



A primeira veio ainda em novembro, no final do mês, quando jornalistas especializados 
integrantes do júri do consagrado Prêmio Colunistas escolheram os melhores trabalhos e as 
melhores pessoas físicas e jurídicas do mercado paulista (que na propaganda representa mais 
de 60% do total nacional). 
 
Ao final do julgamento, a “surpresa”: as duas melhores agências de propaganda no ranking 
criativo da premiação vêm se repetindo há alguns anos, revezando-se entre si. 
 
São elas a AlmapBBDO e a DM9DDB, que acabaram conquistando respectivamente os Grandes 
Prêmios de Agência do Ano e de Publicitário do Ano (Sergio Valente). Veja cobertura completa 
nesta edição. 
 
Tivemos também a festa de premiação dos vencedores do 23º Marketing Best, o grande 
prêmio do marketing brasileiro. Mais de dois mil convidados acorreram aos salões do HSBC na 
Chácara Santo Antonio (SP) para prestigiar empresas e entidades vencedoras. 
 
Seus cases apresentaram traços em comum, como saber lidar com a crise financeira (o início 
deles alcança o grosso da parte final desta) e fazer do marketing a preciosa ferramenta de 
enfrentamento. Não foi por acaso que o júri os elegeu vencedores. 
 
Para terminar o registro, algo de valor inestimável e cuja grande repercussão ainda vai se 
fazer sentir, com o público sorvendo aos poucos a importância da obra.  
 
Falamos do Acredite, projeto editorial concebido pela agência Script (RJ) e realizado pela 
ArteEnsaio, com o apoio do Ministério da Cultura e o patrocínio da Universal Channel, além das 
parcerias celebradas com a Editora Referência, o CCSP, a ESPM e os Canais Globosat. 
 
Como se vê, um projeto de muitos, com muitos outros ainda colaborando no essencial: o 
depoimento de cada um, formulado livremente (texto e eventualmente imagens), sobre o 
tema título do job. 
 
Cada um e cada qual colocaram no papel suas ideias sobre o ato de acreditar, sentimento das 
entranhas do ser humano. 
 
O resultado, instigante e impecável, está no livro, à disposição dos interessados nas melhores 
casas do ramo. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 6 dez. 2010, p. 2.  


