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Seja com uma taça do francês
Veuve Clicquot ou do brasileiro
Salton, a área de propaganda e
marketing tem muito a comemo-
rar neste final de ano. A indústria
cresceu em dígitos que natural-
mente se refletem nas empresas e
agências de pequeno, médio e
grande portes. Fala-se em 18%
quanto ao volume total. As pers-
pectivas para 2011 são igualmente
otimistas: 12% sobre os ganhos. É
hora de brindar, sim.

Mas é preciso observar o ba-
lanço positivo com certa cautela.
Para Sérgio Amado, presidente
da Ogilvy Brasil, há falastrões
nas avaliações inerentes ao pe-
ríodo. “Tenho visto muito exa-
gero em tudo o que é lugar”,
aponta. “Dizem: ‘Ah, foi o ano
em que eu dobrei, fiz isso e aqui-
lo’. Ninguém dobrou nada. Nin-
guém dobra nada”, repele. Já a
Ogilvy está mais entre aquelas
que vão estourar o champanhe
francês. “Tivemos um resultado
extraordinário. A previsão de
crescimento era de 18,5% e atin-
gimos 21,4%”, diz.

José Carlos de Salles Neto, pre-
sidente do Grupo M&M, de pu-
blicações e eventos ligados ao se-
tor, ressalta que se deve levar em

conta o desempenho de 2009,
equivalente ao de 2008, por cau-
sa da crise mundial. Segundo ele,
os números de fechamento esti-
mam um crescimento em torno
de 18%, o que representa um vo-
lume de investimento de R$ 35
bilhões. “Essa performance teve
muito a ver com a economia.
Quando a expansão do PIB tem
uma projeção de 7,5%, a indús-
tria de propaganda reage positi-
vamente”, destaca. Para o próxi-
mo ano, ele projeta aumento de
12% sobre o que foi contabilizado
na indústria em 2010.

O que não significa que houve
surpresas. Os grandes investido-
res são os velhos amigos do mer-
cado — Unilever, Procter & Gam-
ble, Coca-Cola, Ambev, Hiper-
marcas, indústria automobilísti-
ca, bebidas, financeira, varejo. Já
o setor imobiliário recuperou-se
em relação ao ano passado.

Vale notar como fato relevan-
te a compra do Grupo Talent
pelo Grupo Publicis. “Era uma
agência que durante anos não se
rendeu ao capital multinacio-
nal”, recorda Neto. Ele observa a
incorporação como um proces-
so inevitável, fruto da globaliza-
ção. “Não tem volta. Você tem
que estar alinhado a isso para
poder atender os clientes de ma-
neira mais efetiva.”

Quanto à parcela dedicada às
mídias, a avaliação também não
apresenta revelações. A TV
abocanhou cerca de 63%, e in-
ternet e mobile ainda não rou-
baram a cena. Mas, claro, é pre-
ciso aguardar os próximos ca-
pítulos. “Temos uma platafor-
ma multidisciplinar de 360
graus com base de produção di-
gital em Recife”, explica Ama-
do. “A internet deve ter cresci-
do de 18% a 20%, e essa é a ex-
pectativa para 2011”, diz.

Talvez um dos desafios da in-
dústria seja minimizar os efeitos

das mudanças políticas. “Há
sempre uma redução de inves-
timento do governo no primei-
ro e segundo anos. É um mo-
mento de preparação para a
construção de uma nova ima-
gem”, diz Amado. Para o pre-
sidente do M&M, o diálogo com
as classes C e D também mere-
cerá foco de atenção da indús-
tria. “A concorrência e a co-
municação integrada estão
cada vez mais difíceis. Você
tem um leque de opções. Saber
usar as ferramentas tem sido
um aprendizado”, finaliza. ■
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Indústria da propaganda cresceu com números avantajados, especialmente em relação a 2008 e 2009.
Expectativa é elevada para 2011, e não economiza nos dígitos. A previsão é de algo em torno de 12%

Um ano
de boas
colheitas
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...RAPHAEL VASCONCELLOS
Vice-presidente de
criação da AgênciaClick

TRÊS PERGUNTAS A...

Rede, só se for social

O leitor pode até fugir de
filme sobre o Facebook e
nem querer tomar conhecimento
do Twitter, do mofo do Orkut
e de outras redes sociais.
Já a indústria tem de estar
totalmente entranhada
nessa teia em 2011, projeta
Raphael Vasconcellos,
vice-presidente da
AgênciaClick, uma das
mais importantes agências
digitais do país. Confira:

Quais são as principais
tendências para 2011?

Divulgação

CRESCIMENTO

18%
é o valor previsto para
o volume de negócios da
indústria ao longo de 2010.

INVESTIMENTO

R$ 35 bilhões
representa o montante
de dinheiro empregado
na indústria.

MÍDIA

63%
é a parcela que a TV
leva em termos de verbas
para a comunicação.

Sérgio Amado,
presidente da
Ogilvy Brasil

“Quando o PIB
tem uma projeção
de 7,5%, o mercado
reage positivamente”

Salles Neto
Presidente do
Grupo M&M

Paulo Mumia

Henrique Manreza
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Bate-papo na Neogama/BBH
estimula a criatividade

Você já pensou em como nasce
uma boa ideia? Não é preciso ir
muito a fundo para concluir que
ela surge do contexto. Bagagem
cultural, conversas aqui e ali,
essas coisas que alimentam a
nossa mente, a nossa vida.

A Neogama/BBH resolveu
investir nesse tal de contexto.
Uma vez por mês, a agência
convoca seus funcionários
para um bate-papo descon-
traído com gente, acima de
tudo, interessante. Que tem o
que dizer e trocar nos já bati-
zados Neo/Encontros. A pri-
meira convidada foi a perfor-
mer Marina Abramovic. O pró-
ximo será o escritor Ferreira
Gullar, em janeiro. Na sequên-
cia, o cientista Fernando Rei-
nach participa da prosa fora do

horário comercial. “Ter conta-
to com a criatividade em todas
as suas formas influencia quem
trabalha com criatividade de
forma mais específica e aplica-
da”, diz Alexandre Gama, pre-
sidente e diretor de criação da
Neogama/BBH. Segue filoso-
fando: “Esse efeito passa pelo
subconsciente antes de emergir
do outro lado.” A iniciativa pa-
rece até lógica, né? Moderna...
Não é bem assim. “Essa ação,
criada para ter periodicidade
definida e qualidade constante,
é com certeza inédita”, aponta
Alexandre. Os resultados, cla-
ro, não são imediatos, mas o
diretor já observa mudança
climática. “Desde a repercus-
são pura e simples de flertar
com conteúdo relevante, até a
motivação interna da agência,
que se torna mais humanista,
aberta e ampla”. ■ D.P.

criatividade@brasileconomico.com.br

Publicidade “tradicional”
em mídias sociais é #fail
O tema do momento no mundo da publicidade e comunicação
em geral são as mídias sociais. Toda apresentação de planeja-
mento, toda reunião de kick-off, todos os briefings trazem para
a agência a necessidade de “engajar o consumidor nas mídias
sociais”. O discurso é lindo, mas na prática a teoria é outra.

Para a compreensão de como atuar em mídias sociais
deve se aceitar que internet não é mídia, não se pode posi-
cioná-la como paralela ou complementar à televisão, rádio,
out-of-home e afins. É fundamental entender a mudança
psicossocial da audiência com relação aos diferentes consu-
mos de conteúdo e na maneira como se relacionam entre si,
com empresas e marcas. Essa mesma mudança demanda
abordagens diferenciadas das empresas quanto ao contato
com seus atuais ou potenciais consumidores.

Nesse modelo de comunicação, foi-se o tempo em que a
propaganda “buscava a atenção dos consumidores enaltecen-
do os diferenciais e minimizando os defeitos”; quando a ver-
dadeira opinião sobre os produtos é disponibilizada pelos pró-
prios consumidores, que atuam de forma mais crítica e ativa

na propagação de informa-
ções ou mensagens relacio-
nadas a esses produtos e ser-
viços. Essa divulgação de in-
formação não é responsabili-
dade mais da empresa, cujo
papel está principalmente em
criar uma mensagem sólida e
relevante o suficiente para
estabelecer um forte vínculo
pessoal com um grupo seleto
(influente) de indivíduos, que
passará a fomentar o engaja-
mento entre seus iguais.

Muitas empresas tendem a
debutar em mídias sociais
criando perfis ou comunida-

des e tentando, através delas, propagar os benefícios nada ex-
clusivos de seus produtos (vamos concordar, todo sabão em pó
lava mais branco, todo tênis transforma você num atleta), e fa-
zem no meio digital exatamente a mesma coisa que fizeram nos
últimos 60 anos na TV, no rádio: falando bem de si mesmas.

O caminho para as empresas neste novo cenário, contu-
do, é efetivamente criar produtos que entreguem o que pro-
metem, atender os clientes da maneira como gostariam que
fossem tratados e contar uma história relacionada à promes-
sa de marca que traga para perto de si um seleto grupo de es-
pectadores que reconheça a relevância dessa narrativa em
sua vida pessoal (alinhada a seus valores e expectativas) e
trate de propagá-la, tendo a marca como coadjuvante, não
como ator principal.

O fato é que ações em mídias sociais demandam uma mu-
dança cultural nas empresas e em suas áreas de marketing,
em que não mais sua marca/produto é a estrela da comuni-
cação, mas a causa que pode ser atrelada a ela/ele de maneira
a envolver as pessoas nessa história.

Campanhas como a premiada “Xixi no banho”, da SOS
Mata Atlântica, traduzindo as comunicações ecochatas em
uma divertida mensagem, ou a iniciativa da Disney-Pixar
no Facebook para divulgar Toy Story 3 (Tickets Together),
que se utilizava de uma rede social já formada para uma
campanha de vendas, são exemplos interessantes dessa
nova abordagem na maneira de se comunicar. ■

JC RODRIGUES
é professor do Bootcamp
de Planejamento de Mídia,
da Miami Ad School/ESPM

É fundamental
entender a
mudança
psicossocial
da audiência
com relação
aos diferentes
consumos
de conteúdo

Agência também é um
bom lugar de conversinha

Alexandre Gama

Responsável pelos já
batizados Neo/Encontros,
o executivo vê resultados:
“Desde a repercussão pura
e simples de flertar com
conteúdo relevante, até a
motivação interna da agência”.

Presidente e diretor geral
de criação da Neogama/BBH

A propaganda nas redes
sociais foi muito forte,
principalmente pela
consolidação do Facebook no
Brasil, e isso deve continuar.
Também deve haver um
crescimento nas mídias
móveis. O aplicativo para
celular ganhará relevância.
O hábito de comprar jogos
e aplicativos, comum nos
iPhones, vai se espalhar pelas
plataformas. Outra coisa que
vamos ver muito são os tablets,
o que automaticamente abre
um leque de oportunidade.

A indústria já está
familiarizada com
a rede social?
Ainda falta um pouquinho.
A propaganda em rede social é
diferente da que as empresas
estão acostumadas. Primeiro,
você tem que ouvir mais do
que falar. Fazer monitoramento,
saber o que as pessoas estão
dizendo sobre a marca. Segundo,
a propaganda nesses meios
é um ato contínuo e, para
isso, é preciso ter estrutura.
Na rede social, o cliente tem
uma campanha 24 horas por dia.

A fatia da rede mundial
deve crescer em 2011?
A internet foi o veículo que
mais cresceu, perdendo apenas
para a TV. A perspectiva é essa,
de crescimento, mas não acho
que vá entrar dinheiro novo.
O anunciante começará a decidir
melhor como usar o dinheiro
de propaganda. Dentro desse
cenário, a internet está bem
posicionada . Ela não é um
meio dos jovens. É de todos
e de todas as classes sociais.
Qualquer marca tem boa
parte do público na internet.

Moonm on mo nom on om no
monomonomonmo

Holding quer estreia cinematográfica
Já começaram as operações da holding SM FM, que reúne Idealista,
Performa Partners, Future Group, Future Entertainment, e Zoo.com.
“Não seguimos o modelo antiquado de agência de propaganda,
veículo de comunicação. Nossas empresas olham para o novo negócio,
marketing mobile, entretenimento, esporte, plataforma digital”, diz
Silvio Matos, sócio da holding. Um dos principais enfoques é na área
cultural. “Trabalhamos o negócio cultural como se fosse uma marca.”

● A pequena cidade de Borá,
a 480 quilômetros de São Paulo,
e com menos de mil habitantes,
estará envolvida numa ação
de cadastramento para o Facebook
e criação do Halls da Fama. Confira
o passo a passo da ação pelo
www.facebook.com/HallsBrasil

ACOMPANHE
Divulgação

Divulgação
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