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1. Os primeiros sinais da crise chegaram à propaganda no Brasil. 

 

Embora os players não falem abertamente, pois esta ainda é a profissão da prosperidade, ou - 

no mínimo - do entusiasmo, percebe-se uma queda de negociações (autorizações) de mídia no 

mercado, com algumas exceções pontuais. 

 

Uma delas e que merece registro neste editorial foi a edição especial de Veja São Paulo da 

última semana (data de capa 21/9), sobre Comer & Beber, sempre uma grande atração em 

uma cidade que não tem praias e possui na média a maior renda per capita dentre os seus 

habitantes. 

 

Porém, como consagrou o professor Sanchez no início deste mês, "um jogador não faz 

andorinha". O operoso presidente do Corinthians estava, efetivamente, se referindo ao famoso 

brocardo brasileiro, adaptando a alguma situação de exigência da sua fanática (e "operosa") 

torcida. 

 

A verdade é que este segundo semestre, ao menos nas agências e na mídia, não está sendo 

nem de longe o que foi o seu semelhante de 2010. 

 

Mas esse tipo de comparação não vale, pelo menos no Brasil, onde, se a cada dia a sua 

agonia, a cada ano pode ser o seu desengano. 

 

2. Naturalmente, esse tipo de dificuldade não ocorre aos políticos brasileiros que estão no 

desempenho de funções executivas e legislativas, como, por exemplo, a ministra do 

Planejamento Mirian Belchior, que vem defendendo a decretação de feriados nos dias de jogos 

do Brasil e até de outros participantes, durante a Copa do Mundo de 2014. 

 

Pode ser que uma vez mais a inteligência política joga o verde para colher o maduro, versão 

tupiniquim da história do bode (que também deve ser brasileira), ou seja, exagera-se na 

proposta para se conceder um desconto atingindo-se o desejado. 

 

Segundo cálculos da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, atualmente o Brasil 

perde R$ 11 bilhões por dia parado em razão de feriados (fonte: Diário do Comércio, 21/9). 

 

Então, é de se perguntar à ministra Belchior: quem pagará essa conta? 

 

Podemos não saber exatamente quem será, além do povo, mas sabemos com toda a certeza 

quem não entrará nesse rateio: a famosa classe política brasileira. 

 

3. Apesar dessas dificuldades da publicidade brasileira, e que torcemos para que sejam 

pontuais, há os que não desistem. Sergio Valente, presidente da DM9DDB, por exemplo, é 

desse time, sempre incentivando a sua equipe a fazer mais gols (ao contrário de Felipão, para 

quem 1x0 é goleada). 

 

Valente determinou a abertura de dois novos escritórios da DM9 (sem sigla DDB), um no Rio 

de Janeiro, outro em Porto Alegre, não só para atender clientes já pertencentes ao portfólio 

atual da agência, como também visando prospects locais, sempre mais, interessados em 

agências de grife, condição que se valoriza quando a operação é local. 

 

Sergio Valente e a equipe DM9 sabem que as crises no Brasil não são duradouras, embora 

nem todos apostem nessa verdade indiscutível, preferindo a opção do stop and go, que lhes 

parece mais confortável. 

 

Os grandes vencedores, porém (de todos os segmentos), sabem que parar e andar dificultam 

mais as coisas. Quem quer atingir o topo deve perseguir a aventura de andar e andar. É difícil, 
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mas a possibilidade de fracasso é menor. Pergunte o leitor a qualquer vitorioso que conhece: 

veja se ele descansa mais do que faz. 

 

4. Com a primavera, voltam as flores e os módulos de publicidade às ruas e praças de S. 

Paulo, agora aprovados pela Câmara Municipal paulistana. 

 

Se era para regressar, por que não se estabeleceu na época da proibição, um plano de 

reestruturação do setor, evitando-se tanto prejuízo para os empresários e empregados do 

segmento? 

 

Não se pergunte por que os políticos são assim, diria Alex Periscinoto. 

 

Eles são assim mesmo. 

 

5. Agora, dois elogios para eles, para a página não ficar excessivamente amarga e/ou não 

reconhecer que entre os maus há sempre os bons. O primeiro registro vai para a campanha de 

valorização das faixas de segurança, implantadas pelas autoridades do trânsito em S. Paulo. 

 

Como cidadãos habituados a trafegar por essa metrópole da qual todos reclamam, mas 

ninguém quer sair, percebemos o sucesso que a campanha já está conseguindo. Até parece 

que as faixas foram pintadas recentemente. 

 

Os motoristas estão diminuindo a marcha e até parando diante delas e os pedestres estão 

cada vez mais preferindo o seu traçado para atravessar as ruas. 

 

Ainda há alguma confusão, mas para o começo está ótimo. E é até curioso usarmos o vocábulo 

começo em algo que começou logo depois do automóvel. É que só agora, em S. Paulo, a faixa 

está sendo percebida e respeitada. Como diziam nossos avós, antes tarde do que nunca. 

 

Outro elogio vai para a fraterna campanha do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), 

recomendando o emprego de ex-detentos, com depoimentos de um par (casal) deles - um em 

cada fonograma - dizendo da sua alegria em poder recomeçar. 

 

Nada para ganhar Leão em Cannes, mas um trabalho de comunicação sério e criativo, além de 

altamente necessário. O combate à criminalidade também começa por aí. 

 

A propósito, quem viu e ouviu nos jornais da televisão de 5a à noite (22) em São Paulo, o 

jovem delinquente afirmar que não deixaria de ser o que é, respondendo ao policial 

perguntador de forma incisiva "Eu sou ladrão, o senhor é polícia", pode imaginar o caminho 

que temos que percorrer para diminuir a quantidade de delitos que têm resolvido o problema 

da busca de conteúdo das editarias policiais não só em S. Paulo, como em todo o País. 

 

Mesmo assim, não devemos desistir. E a utilização do ferramental publicitário pode se 

transformar em uma boa porta de entrada na busca desse objetivo. 

 

Fonte: Propmark, São Paulo, 26 set. 2011, p. 2. 
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