
30 Brasil Econômico Quinta-feira, 24 de março, 2011

CRIATIVIDADE

MARIANA CELLE

Mariana Celle
mcelle@brasileconomico.com.br

As empresas estão dispostas a
investir em publicidade. É esta
situação que, além dos sorrisos
de contentamento pelos corre-
dores das agências, tem gerado
também expectativas bastante
positivas para este ano. “Espera-
mos crescer acima de dois dígitos
em 2011, podendo chegar a 18%
de aumento em relação ao ano
passado”, diz Marcos Quintela,
presidente da Young & Rubicam.

Na Ogilvy, a receita deve
crescer 20% em 2010, enquanto
no ano anterior o crescimento
foi de 18,5%. “Esta previsão

pode exceder o previsto, en-
quanto o mercado cresce 14%
ao ano”, diz Sérgio Amado, pre-
sidente da Ogilvy.

A veiculação de campanhas
pela televisão continua sendo re-
ferência, mas as revistas e o meio
digital terão mais destaque em
2011. “As empresas triplicaram o
investimento na publicidade on-
line”, diz Fernando Mazzarolo,
presidente da WMcCann, agên-
cia de publicidade que dedica, há
seis meses, uma área específica
para esta atividade. “Quem não
investia no meio digital está co-
locando suas marcas lá, e quem
já investia, reforçou esta parce-
la”, afirma Amado, da Ogilvy.

Áreas como a de telecomuni-
cações e de alimentos são as que
deverão investir mais em publi-
cidade. Limpeza e higiene pes-
soal também são apostas. “Em-
presas estrangeiras têm chegado
ao país e contratado celebrida-
des para grandes campanhas”,
diz Mazzarolo.

Primeiro trimestre
Apesar do primeiro trimestre
geralmente apresentar resulta-
dos mais fracos, tem sido possí-
vel traçar um cenário positivo
para todo o mercado. Seja pelo
carnaval tardio comemorado,
desta vez, no mês de março, ou
pelos reflexos do crescimento

econômico desencadeado no
ano passado, os três primeiros
meses deste ano surpreende-
ram positivamente. “Neste ano
o primeiro trimestre não foi
morno como de costume, tive-
mos campanhas de clientes for-
tes”, diz Mazzarolo.

O mesmo aconteceu na Young
& Rubicam. “Mesmo não tendo
dados fechados, sabemos que o
crescimento no período será si-
gnificativo”, afirma Quintela.
Amado, da Ogilvy, acredita que a
alavanca de expansão nos pri-
meiros meses do ano são a entra-
da de novas marcas no país e o
aumento do consumo entre as
classes sociais C e D. ■

Henrique Manreza

Áreas como a de
telecomunicações
e de alimentos
são as que deverão
investir mais
em publicidade.
Limpeza e higiene
pessoal também
são bem cotadas
pelas agências

■ A Santa Casa de Misericórdia
de São Paulo lançou
recentemente a campanha
“5porcento”. A proposta de
incentivo à doação de sangue,
criada pela agência de
publicidade Young & Rubicam,
tem o objetivo de fazer com
que 5% da população brasileira
seja doadora regular. Hoje este
número é de 1,8%. No hotsite
http://5porcento.org, além
de informações sobre a
causa, empresas anunciantes
podem ceder espaços para
divulgar a campanha em
sua comunicação externa.

Ideia solidária
Santa Casa de

Misericórdia
de SP lança

campanha para
incentivar
doação de

sangue
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Gestores de grandes agências
narram suas expectativas
para este ano e contam as
surpresas positivas do mercado

Empresas
investem
mais em
publicidade

Walt Disney
Novo curta
■ O Walt Disney Animation
Studios vai lançar um novo
curta-metragem. A História
de Nessie chegará aos cinemas
em julho deste ano, junto com
o próximo longa da produtora,
Winnie The Pooh. O curta foi
escrito por Wermers-Skelton,
Deters e Regina Conroy.
A direção é de Stevie Wermers-
Skelton e Kevin Deters, equipe
ganhadora do Emmy, e a trilha
sonora do compositor, vencedor
do Oscar, Michael Giacchino.
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