
O "DAY AFTER"
Há pouco mais de um
mês dos ataques terroris-
tas aos Estados Unidos,
a economia americana
tenta recuperar o fôlego
em meio a uma das pio-
res crises de sua história.
Naturalmente inserida
neste processo, a indús-
tria da propaganda no
país prepara-se para fe-
char o ano de 2001 com
resultados ainda mais
desanimadores do que os
previstos no final do
primeiro semestre. Mes-
clando otimismo e pes-
simismo, Mareio Moreira,
vice-chairman e diretor
mundial de criação da
McCann-Erickson Worid-
Group, falou sobre a
recessão pré-tragédia, os
impactos dos atentados
no setor, expectativas e
humor durante entrevista
concedida à Propaganda,
em seu escritório em
Manhattan, Nova York,
há poucas quadras dos
escombros do World
Trade Center. Brasileiro
nato, Moreira tornou-se
cidadão americano em
1990 e é hoje um dos
líderes da terceira maior
agência dos Estados
Unidos.

Gleice Garzini - especial para
Propaganda, de Nova York

Propaganda - Os ataques terroristas
do dia 11 de setembro ao World Trade
Center, em Nova York, e ao Pentágono,
Washington DC, provocaram uma
avalanche de reações políticas, econômi-
cas e sociais no mundo todo. Entre elas,
está a divisão dos empresários em dois
grupos: o dos otimistas e o dos pessimis-
tas. A qual deles o sr. pertence?

Mareio Moreira - Eu não diria que estou
olhando a situação com pessimismo, mas
do ponto de vista do nosso negócio, todas
as empresas de propaganda sofrerão, prin-
cipalmente as multinacionais, que são mais
vulneráveis à situação econômica e política
mundial. Veremos muita reestruturação,
muita perda de emprego e margens mais
baixas de lucratividade. Infelizmente, será
um ano muito sóbrio para o setor. A indús-
tria da propaganda já vinha lidando com
um ano difícil, que será ainda pior depois
de tudo o que aconteceu. Porém, do ponto
de vista da economia como um todo, penso
o oposto. Os Estados Unidos estavam
entrando muito devagar num processo de
recessão, que foi acelerado com a tragédia
do World Trade Center. No ritmo em que as
coisas estavam acontecendo, levaríamos
um bom tempo para chegar no fundo do
poço para começar a subir novamente.
Agora já estamos lá, é só subir.

P - Antes da tragédia, a previsão para
2001 era de uma redução em 2% no
crescimento da propaganda nacional
(EUA) em relação ao ano passado. Como
ficam as expectativas no novo contexto?

MM - É muito difícil dizer. Mesmo no
caso do grupo Interpublic e da McCann-
Erickson, com todas as vantagens do nosso
tamanho, da nossa diversidade em termos
de negócio, da nossa tradicional forma con-
servadora de tratar os assuntos financeiros,
mesmo com tudo isso, vamos sofrer. Ê
muito provável que a situação ao final deste
ano seja ainda mais complicada do que
havia sido previsto. Mas já estou com os
olhos no ano que vem, vendo o processo de
recuperação mais acelerado do que eu via
há um mês.

P - Quais foram exatamente os
impactos dos atentados na indústria

da propaganda e como o setor está
reagindo?

MM - O impacto imediato está rela-
cionado à aceleração do processo de
recessão nacional, seguindo a lógica:
menor demanda por parte do consumidor é
igual a menor demanda por parte do anun-
ciante, que é igual a menos trabalho para a
agência, conseqüentemente, menor receita.
Por outro lado, todo o setor já vinha se
preparando para um ano dificil, gerencian-
do o bottom line e não o top line. Ou seja,
ninguém esperava conquistar grandes ver-
bas ou grandes contas este ano. O foco
estava na redução de despesas, de folhas de
pagamento, de aluguéis, tendo em vista um
ano de recessão. Se os ataques tivessem
ocorrido em um período de crescimento
financeiro, de prosperidade econômica, as
conseqüências seriam ainda piores. Como
aconteceram em meio a um período de
crise, apenas intensificamos as ações
restritivas. Por outro lado, muitas campa-
nhas foram tiradas do ar, porque não são
apropriadas para o momento, e isso terá
um efeito muito grande sobre o atual
trimestre de 2001.

P - E os anunciantes?
MM- Certos anunciantes provavelmente

só voltarão a anunciar no fim do ano,
quando a poeira abaixar. Porém, algumas
categorias não sofrerão nada, talvez até se
beneficiem com a situação. Houve uma
redução no movimento dos restaurantes de
Nova York, por exemplo, enquanto o movi-
mento dos bares triplicou. Porque num
momento como este as pessoas querem se
encontrar, talvez para beber um pouco mais
do que estão acostumadas e tentar fugir,
por alguns instantes, da dura realidade.

P - Em relação às campanhas, quais
foram tiradas do ar?

MM - Sei de algumas porque tinham as
torres como parte da paisagem filmada.
Outras porque possuíam um certo grau de
humor, um tipo de comédia que o nova-
iorquino, principalmente, e o americano,
em geral, levarão uns dois ou três meses
para voltar a aceitar com naturalidade. Eu
pessoalmente acho que o americano
exagera um pouco nessas coisas e acaba
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reagindo com cuidado excessivo, mas
temos 6 mil pessoas desaparecidas, muitas
jamais serão encontradas em meio aos
escombros do WTC. Então, se você pensar
bem, nada é demais.

P - Então como fica a criação de filmes
e anúncios neste momento de aguda sen-
sibilidade do povo americano?

MM - Pelo menos nos próximos dois ou
três meses a criação de peças publicitárias,
principalmente de mídia impressa, mas
também de televisão, tende a refletir o atual
humor do ameri-
cano. Veremos mui-
tos anúncios patrió-
ticos e sentimentais e
filmes com muita
música, que estará
presente de forma
preponderante na
propaganda. As co-
res da bandeira ame-
ricana e a própria
bandeira voltam a
ter uma força muito
grande como símbo-
los do momento que
está sendo vivido
pelo país. Ao mesmo
tempo, se a cabeça
média do americano
conseguir entender
que o que aconteceu
é um problema de
terrorismo e não um
problema do mundo
islâmico em si, vere-
mos todo um proces-
so de valorização da
diversidade étnica
americana a partir
da propaganda, a
partir das men-
sagens das grandes
marcas.

P - O momento exige a suspensão do
bom humor na propaganda americana?

MM - Não. Existe um humor muito
aceitável, que é um humor de volta à nor-
malidade, que estimula as pessoas a encon-
trarem o lado alegre das coisas no dia-a-
dia, uma leveza perfeitamente aceitável e
até desejável. Só que o humor americano,
principalmente na propaganda nos últimos
tempos, andava muito cínico, muito sarcás-
tico, cáustico. Acho que essa ironia e esse
cinismo desaparecerão por uns tempos,
porque o americano está colocando as
coisas em perspectiva. Há pouco mais de

um mês, todo mundo estava tirando um
sarro das instituições americanas, mostran-
do militares e yuppies de Wall Street, por
exemplo, com muito sarcasmo. De repente, o
Pentágono é atacado, a Wall Street é ataca-
da e a economia americana é atingida por
um golpe quase mortal. Tudo isso muda um
pouco o tom de voz do humor americano na
propaganda. Mas creio que não apenas na
propaganda, mas nos f Umes, em Hollywood.

P - O setor de transporte aéreo comer-
cial certamente foi o mais afetado com os

atentados. Que procedimentos de comu-
nicação as companhias aéreas devem
adotar a partir de agora?

MM - Os atentados acontecem num
momento crucial na vida do setor de avia-
ção americano que, por problemas de
ordem econômica, estava sofrendo impor-
tante transformação, com grandes marcas
desaparecendo, sendo vendidas ou agluti-
nadas. As companhias aéreas foram prota-
gonistas do ataque ao centro nervoso da
economia americana, da vida emocional e
política dos Estados Unidos. Com isso, a
confiança do povo americano na segurança

e necessidade de voar e na qualidade dos
serviços das empresas do setor foi por água
abaixo. Viveremos um período no qual as
companhias tentarão reassegurar ao públi-
co, por meio da propaganda, de que tudo
está bem e que é possível voar novamente
com segurança e conforto. A instalação de
uma nova porta nos aviões que impedirá a
entrada de passageiros ou tripulantes na
cabine dos pilotos, por exemplo, terá que
ser comunicada ao público, assim como as
novidades nos serviços de terra. Não vere-
mos mais o que chamamos de destination

advertising: 30 se-
gundos de praia no
Caribe e um avião
no fim do filme,
dizendo "voe por tal
companhia aérea
para a praia, para o
sol". Veremos muita
propaganda de pre-
ço, de segurança, de j
serviços de bordo e
terra.

P - O aconteci-
mento muda de
forma definitiva
algum aspecto da
propaganda ame-
ricana?

MM - Não. A
América sempre es-
teve em guerra com
alguém, o que sig-
nifica que a econo-
mia americana é l
completamente
dependente da po-
lítica externa do
país, seja na Guerra
Fria, nas Guerras
da Coréia, do Vie-
tnã, do Golfo ou na
atual guerra contra
os terroristas. In-

felizmente, para os Estados Unidos, a guer-
ra é uma injeção de energia na economia, A
emocionalidade e patriotismo do povo
americano vêm à tona nesses momentos,
mas a memória americana tem um limite.
Apesar dos grandes tributos e monumentos,
apesar de muitas famílias serem transfor-
madas para sempre, os comportamentos
voltam ao normal com o passar do tempo.
O problema é que quando você esquece
toda a preocupação que houve com segu-
rança quando caiu o vôo da Pan Am, na
Europa, e da TBWA, nos EUA, quando der-
rubaram o prédio em Oklahoma, acontece
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tudo de novo. A propaganda tende a seguir
o comportamento das pessoas: é leve,
quando o público não quer mais pensar em
coisas tristes, quer curtir a vida e ter aces-
so a bens materiais.

P - Existe a informação de que grupos
internacionais, como o Interpublic, suge-
riram a suspensão dos gastos de suas
associadas com publicidade própria e
promoções, além de cortes de pessoal...

MM-Antes dos ataques, o Interpublic já
havia entrado num processo de reestrutu-
ração ligado à
aquisição da True
North. Estamos sim-
plesmente dando con-
tinuidade a esse pro-

f - Foram
necessárias altera-
ções nas estratégias
de comunicação de
clientes da Mc-
Cann-Erickson?

MM - Houve
mudanças em estra-
tégias de mídia, mas
não em estratégias
de comunicação. Ou
seja, havia certas
compras de mídia
que tiveram de ser
canceladas ou re-
manejadas, uma vez
que muitas emisso-

ras tiveram proble-
mas com o sinal de
transmissão. Além
disso, a cobertura
integral do aconteci-
mento por pratica-
mente todos os ca-

nais de televisão
interrompeu a veicu-
lação normal dos
comerciais. Mas não houve alterações
quanto às mensagens a serem passadas ao
consumidor.

P -A McCann-Erickson assina algum
dos filmes ou anúncios de solidariedade
que estão sendo veiculados desde a tragé-
dia do dia 11 de setembro?

MM - Criamos um filme muito simples,
mas bastante interessante, para a associa-
ação dos profissionais de propaganda aqui
dos Estados Unidos, a Ad Cônsul, que foi
protagonizado pela mulher do presidente
George Bush. No filme, que é dirigido às

mães cujas crianças presenciaram os
ataques, seja pela televisão, seja ao vivo,
Loura Bush fala sobre a necessidade de
abraçar e envolver essas crianças com
muito carinho neste momento, para passar
segurança e evitar que elas sintam os
efeitos dos ataques com muita intensidade.

P - De que forma o acontecimento
pode impactar na propaganda
brasileira?

MM - Acho que todas as economias
mundiais sofrerão uma reverberação do que

está acontecendo aqui. Quer a gente queira,
quer não queira, a economia hoje está
globalizada e os Estados Unidos ocupam
um espaço central no processo econômico
mundial. Nesse sentido, a economia
brasileira vai se ressentir um pouco em

relação ao que acontece em Wall Street, mas
eu não vejo uma relação direta com a comu-
nicação lá no Brasil. É possível que as
multinacionais de propaganda tenham uma
filosofia global de investimento e haja uma
retração, que terá um efeito colateral, mar-
ginal no País. Mas esse efeito não se daria
só no Brasil, mas em nível mundial.

P - Falando em Brasil, qual a sua
análise sobre o desempenho da propa-
ganda brasileira no mercado interna-
cional?

MM - Pouca gente sabe, mas a propa-
ganda brasileira é mais famosa na Europa
do que nos Estados Unidos. Os americanos
que conhecem a propaganda brasileira são
do ramo, profissionais de agências que vão
a festivais e vêem o trabalho do Brasil. A
Europa e o Brasil têm a mesma atitude em
relação à propaganda, ambos os países a
celebram, diferentemente dos Estados

Unidos. Os ameri-

canos consideram a
propaganda uma
ferramenta de tra-
balho, uma coisa
cotidiana, sem a
menor importância.
Ninguém aqui é

estrela porque é de
propaganda, nin-
guém aparece em
coluna social por-
que é de propagan-
da. Para o Brasil,
Cannes é uma espé-
cie de Copa do
Mundo da propa-
ganda. Para os Es-
tados Unidos, é ape-
nas um festival que
acontece na Euro-

pa, como outros que
acontecem pelo

mundo afora. Na

Europa, a repu-
tação da propagan-
da brasileira quanto
à criatividade é
muito superior do
que nos Estados
Unidos. Claro que
sofrendo um pouco
nos últimos anos,
devido a anúncios

fantasmas. Fora isso, alguns nomes da pro-
paganda brasileira são respeitadíssimos no
mundo todo, sendo o Marcello Serpa
provavelmente o representante mais visível
dessa geração aqui fora.
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