
1. Nosso coirmão propmark noticiou em sua edição de 3 de junho (data de capa), que grandes conglo

merados mundiais, como a Procter & Gamble e a Mondelez, estão alongando o prazo de pagamentos 

a agências, veículos e fornecedores do mercado publicitário, para até 120 dias da entrega dos serviços. 

Podemos até compreender as razões da medida, em um mundo em crise financeira desde 2008 (nesta 

nova versão), que a todos dificulta, sejam grandes, pequenos, ou médios. 

Podemos também entender porque os atingidos ainda não se manifestaram publicamente, acredi

tando que isso jamais ocorrerá. Mas é necessário que o mercado publicitário reaja através das suas 

entidades de classe contra mais esse garrote vil que querem lhe impor. 

A pulverização da quantidade de players prestadores de serviços no mercado publicitário mundial, já 

foi suficiente para transformar as concorrências em leilões. A imposição desse alongamento no prazo 

de pagamento será outra ameaça à qualidade dos serviços prestados, transformando a comunicação 

do marketing em mais do mesmo. 

Não é sem razão que muitos reclamam de uma certa "igualdade" nas peças e campanhas publicitárias 

ora em veiculação e até mesmo no confronto com trabalhos do passado. 

Se a propaganda saiu da agenda principal de algumas empresas, nem por isso perdeu o seu valor, que 

é inestimável. Quanto que as grandes e consagradas marcas devem à atividade publicitária? 

As dificuldades financeiras que os conglomerados têm sofrido podem ser resolvidas em um primeiro 

instante com o setor bancário e de forma não definitiva, mas representando um alívio, com os gover

nos dos países, que não se cansam de arrecadar cada vez mais para desperdiçar cada vez mais. 

Os parceiros publicitários desses conglomerados não podem arcar com esse prejuízo, sob pena de se 

enfraquecerem e deixarem de fornecer serviços de qualidade (como fazem atualmente) aos mesmos. 

Alongar os prazos de pagamento significa puni-los por um mal que não cometeram. 

2. Para usar uma expressão em moda, a propaganda tem saído um pouco da curva para se sobressair, 

oferecendo ao público das diversas plataformas de comunicação, peças algumas hilárias, outras no 

mínimo instigantes, como a do endereço eletrônico voocontraocancer.com.br, criada pelaWMcCann, 

recomendando à população pressionar as companhias aéreas a criarem um voo para Barretos (SP), 

onde se situa o mais moderno hospital de câncer da América Latina. 

Recentemente, vimos uma peça criada pela Neogama e a favor da diversidade, convidando o 

deputado Jair Bolsonaro a comparecer a um evento sobre o tema, onde ele poderia até conti

nuar com a mesma opinião, já que o foco do seminário era aprofundar o respeito pelas ideias 

divergentes. 

3. A Lew'Lara\TBWA ocupa a seção Perfil da presente edição de Propaganda, com seus invejá

veis cases de sucesso e um crescimento inusitado em tão curto espaço de tempo. 

Luiz Lara e Jaques Lewkowicz deram uma mexida recentemente na agência, elevando Márcio Oliveira 

à condição de presidente-executivo, comandando novos diretores também promovidos nessa ocasião. 

Seus principais dirigentes/sócios não só acreditam, como praticam as recomendações sobre renova

ção que se espalham mundo afora. O que não significa desprezo pelos mais experientes. Ao contrário, 

a sabedoria de gestão também reside na combinação das qualidades de duas ou mais gerações de 

profissionais, provocando com isso resultados desejados e sempre bem-vindos. • 
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http://voocontraocancer.com.br
Text Box
Fonte: Propaganda, São Paulo, ano 57, n. 747, p. 20, jun. 2013.




