
Campanha vai estimular anunciantes  
 
Objetivo é mostrar a importância de anunciar para não deixar passar as oportunidades. 
 
"Cada dia que você espera a situação melhorar para voltar a anunciar, ela demora mais um dia." 
É com esse mote que os principais veículos de comunicação do País vão tentar, nos próximos dias, 
estimular as empresas a anunciar, reativando o mercado publicitário e a economia. A novidade é 
que, desta vez, a campanha empreendida pelas Associação Nacional de Jornais (ANJ), Associação 
Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), Associação Nacional dos Editores de 
Revistas (Aner), Associação Brasileira de Telecomunicações por Assinatura (ABTA) e Associação 
Brasileira das Agências de Propaganda (Abap), ganha a assinatura da Associação Brasileira de 
Anunciantes (ABA). A entidade congrega empresas que responderam por cerca de 70% do bolo 
publicitário do País, que atingiu R$ 13 bilhões no ano passado.  
 
O presidente da ABA e diretor de Assuntos Corporativos e de Comunicações da Dow Chemical no 
Brasil, Luiz Carlos Dutra, acredita que a campanha é uma forma de lembrar grandes empresas da 
importância da exposição de suas marcas na mídia. Já o presidente da Abap, Sergio Amado, diz 
que a campanha visa sensibilizar empresas que têm previsão de investimento em marketing e não 
estão aplicando esse dinheiro integralmente. Para ele, essa é uma forma de atrair o anunciante 
indeciso, que corre o risco de perder importantes oportunidades para seus negócios.  
 
Criada pela agência Lew, Lara, a campanha para jornais e revistas enfatiza que "o consumidor 
está louco para voltar a comprar. O mercado está louco para voltar a vender. Se você não 
anunciar agora, deve estar louco também".  
 
Já os comerciais para TV, dirigidos por Rodrigo Lewkowicz e Daniela Thomas, reforçam os slogans 
da campanha: "Se a gente não acreditasse que agora é a hora de anunciar, a gente não tinha 
feito um anúncio".  
 
O custo de veiculação da campanha, que terá duração de 60 dias, está estimado em R$ 10 
milhões. Isso porque o trabalho da agência e de artistas foi voluntário. No caso dos filmes, a 
Movi&Art realizou os três comerciais, a Casablanca ofereceu os serviços de laboratório e pós-
produção; e a Fuji Filmes cedeu os negativos. A torcida pela recuperação do investimento 
publicitário e da economia brasileira é grande.  
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