
A hora é agora 
1. Estamos nos acostumando a adiar nossos projetos e providências. 
Há sempre mais de um motivo para tanto e só não atende quem não quer: esse tipo de com-
portamento atrasa e pode até comprometer os resultados que esperamos. 
Quando 2012 teve início, o mercado publicitário animou-se, pois finalmente estávamos 
nos aproximando da Copa do Mundo, sempre um prato cheio para anunciantes, agências e 
meios, reforçado desta vez com um ingrediente robusto: a sede da competição é em nosso 
país. 
Tivemos, porém, a companhia desagradável dos reflexos de uma crise econômica no he-
misfério norte, além dos primeiros sintomas entre nós de uma inflação que assusta quem 
com ela conviveu em tempos idos aqui no Brasil. 
O ano passado acabou não sendo então o que se esperava, transferindo nossas esperanças 
para 2013. Todos apostavam que este ano começaria quente, compensando 2012, ou, pelo 
menos, parte das expectativas em torno dele criadas. 
Até agora, porém, não é o que ocorre. Há muitas queixas no mercado sobre as dificuldades 
de aprovação de verbas, prosseguindo o clima adverso de 2012 e gerando um fator psicoló-
gico negativo que contamina a todos. 
É necessário que se dê uma virada nesse comportamento, que não precisa atingir as raias 
do otimismo. Basta apenas que o país entenda que tem tudo para deslanchar, principal-
mente um mercado interno que prossegue consumindo, sonho que hoje pertence a pou-
cos, entre os quais o Brasil. 
A hora é agora. 

2. A seção Perfil desta edição e a capa da mesma abordam a DM9DDB, uma agência repleta 
de histórias de sucesso. Desde quando nasceu na Bahia como agência regional e logo se tor-
nando conhecida em todo o país graças a um trabalho criativo invejável, até mudar sua sede 
para São Paulo, pelas mãos de Nizan Guanaes que a ela dedica uma atenção toda especial, 
pois foi nela que teve início a sua consagração como profissional criativo, a DM9 é vitoriosa. 
Ao se tornar parceira da rede mundial DDB, a agência atingiu a sua maioridade criativa e 
exemplo de boa condução empresarial, inclusive na tomada de decisões difíceis pelos seus 
acionistas, como já ocorreu mais de uma vez na mudança da sua cúpula diretiva. 

A sua força reside exatamente em não se abalar com essas situações, transfor-
mando -as em novos pontos de partida para a trajetória que escolheu desde os 
seus primeiros dias. 
A agência tem hoje no seu comando Paulo Cesar Queiroz e Alcir Gomes Leite, 
coadjuvados por um time reconhecidamente forte de vice-presidentes e dire-
tores, cuja preocupação maior é manter o nível de qualidade do seu produto 
final que sempre foi uma das suas caracteristícas principais, além de estimular 
o crescimento da agência como empresa, satisfazendo as expectativas dos seus 
acionistas. 

3. A Revista Propaganda registra com entusiasmo mais um aniversário do seu 
irmão de editora, o propmark, jornal semanal que completa este mês 48 anos 
de atividades ininterruptas. A ut
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Text Box
Fonte: Propaganda, São Paulo, ano 57, n. 746, p. 26, maio 2013.




