
Agências mineiras conseguem driblar o efeito "Marcos Valério" 
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Apenas 7,7% dos anunciantes que trocaram de agência alegam crise como motivo. 
 
As agências de publicidade de Minas Gerais conseguiram escapar do "efeito Marcos Valério", tão 
temido no auge do escândalo político envolvendo as empresas do empresário, a SMPB e a DNA. 
Uma pesquisa encomendada pelo Sindicato das Agências de Propaganda de Minas Gerais 
(Sinapro) ao Instituto Nexus mostrou que apenas 26% das empresas do Estado mudaram de 
agência em 2005. Destas, apenas 7,7% relacionaram a troca de fornecedor às denúncias 
envolvendo SMPB e DNA. 
 
Embora só 44% da população considere hoje como positiva a imagem do mercado mineiro de 
publicidade, o resultado é mais animador junto aos públicos que têm relacionamento direto com 
as empresas de comunicação. A imagem é positiva para 74% dos fornecedores e 84% dos 
veículos. 
 
Em relação à avaliação negativa da população, é preciso considerar que a grande maioria dos 
entrevistados, 75,7%, admitiu que não conhecia as agências mineiras de propaganda antes do 
escândalo vir à tona. "A população constrói suas percepções a partir de imagens, informações e 
ruídos de comunicação, preconceitos e estereótipos; enquanto os públicos que se relacionam 
diretamente com as agências têm percepções mais concretas, baseadas em um contato 
profissional efetivo", explica o diretor do Instituto Nexus, Rodrigo Mendes Ribeiro. 
 
Na pesquisa, feita entre 11 e 19 de novembro, foram entrevistadas 450 pessoas. A margem de 
erro é de 4,5% para cima ou para baixo. Na avaliação de Ribeiro, o empresário Marcos Valério, ao 
personificar a crise de imagem do setor, acabou por amenizar os reflexos negativos sobre o 
mercado. Segundo ele, a personificação facilitou a separação "entre o bem e o mal". 
 
"Quando Marcos Valério deixar de figurar com tanta freqüência na mídia, o substrato de imagem 
negativa que hoje recai sobre as agências e os publicitários mineiros, com o tempo, tenderá a se 
dissipar", avalia o diretor do Nexus. 
 
Na opinião do presidente do Sinapro, José Maria Vargas, a pesquisa mostra que não houve 
contaminação do mercado mineiro como um todo pela crise de imagem enfrentada pelas SMPB e 
DNA. 
 
Entre os anunciantes mineiros entrevistados, 80% querem ser atendidos por agências de 
publicidade com sede no Estado. "Os anunciantes mineiros não estão questionando a seriedade de 
suas agências, a contaminação está restrita à opinião publica", diz Vargas. 
 
O presidente da agência de publicidade Solution, Fernando Campos, diz que, embora incomode, a 
avaliação da opinião pública não afeta os negócios das agências de comunicação. "Não temos 
clientes na opinião pública, temos de nos preocupar e com a imagem que temos no mundo 
empresarial", diz ele. "E já está provado que as empresas sérias continuam indo muito bem." 
 
A Solution herdou ex-clientes da SMPB que decidiram continuar sendo atendidos por uma agência 
de Minas, como a rede de ensino Pitágoras. A agência fechará 2005 com aumento de 45% na 
receita, em relação ao ano passado. 
 
"Duvido que agências de fora entendam melhor o consumidor mineiro do que as agências daqui", 
diz Carla Madeira, diretora da agência Lápis Raro, uma das grandes do mercado. Carla e outros 
profissionais mineiros estranharam a decisão de anunciantes mineiros como a Telemig Celular, 
operadora de telefonia móvel, que escolheu a paulista Ogilvy para substituir a DNA. 
 



Os publicitários mineiros consideraram um equívoco da operadora, que atua apenas no mercado 
regional, escolher uma agência de fora sem pesquisar as alternativas locais. Mas destacam que 
casos como o da Telemig sao exceções. 
 
Outros grandes clientes das empresas de Marcos Valério, como a siderúrgica Usiminas, mantêm 
contratos no Estado. A siderúrgica passou a ser atendida pela Filadelphia, nova agência criada 
pelo ex-sócio de Valério, o presidente da DNA, Cristiano Paz. "Não podemos renegar o passado 
das pessoas nem deixar de reconhecer que o Cristiano Paz é um profissional brilhante", diz José 
Maria Vargas, do Sinapro, que é dono da agência Staff e está há 22 anos no mercado. 
 
A SMPB e a DNA eram ícones no mercado publicitário mineiro, não só pelo tamanho mas também 
pelo reconhecimento do talento de seus profissionais. Os donos da DNA não anunciaram intenção 
de abrir outra agência. 
 
Segundo dados do Sinapro, o mercado publicitário mineiro fechará 2005 com um crescimento de 
20%. Ha 90 agências de publicidade com sede em Minas Gerais. 

 
 
Leia Mais 
 
Obesidade infantil força UE a limitar publicidade 
Agências internacionais  
 
A União Européia (UE) está exigindo que fabricantes de doces e alimentos gordurosos restrinjam o 
marketing direcionado a crianças, caso contrário estarão sujeitos a proibições referentes à 
publicidade desses produtos. "O aumento da obesidade é um problema em toda a Europa e requer 
uma abordagem para toda a Europa", disse o comissário para a Saúde da UE, Markos Kyprianou. 
 
Ele quer que as empresas européias que fabricam alimentos muito calóricos, mas com baixo valor 
nutricional, entre as quais a Unilever e a Cadbury Schweppes, sigam o exemplo da fabricante de 
doces norte-americana Kraft Foods, que em janeiro passado prometeu eliminar a publicidade de 
alguns produtos. Uma dieta pobre em nutrientes e a falta de exercícios físicos matam um número 
maior de pessoas do que o tabagismo, segundo o relatório da comissão. Kyprianou diz que este 
estilo de vida levou uma em cada quatro crianças européias a ficar acima do peso. 
 
Nos Estados Unidos, a Associação Nacional de Publicitários (ANA), que representa agências e 
empresas de alimentos, disse que os anúncios desses produtos não fazem com que as crianças 
tornem-se obesas. Bob Liodice, executivo chefe da ANA, afirmou que os anúncios desse tipo de 
alimento durante a programação infantil caiu 34% desde 1977. "As agências que anunciam para 
crianças estão sendo criticadas injustamente." 
 
 



 
 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 9, 10 e 11 dez. 2005, Tendências & Consumo, p. B6. 
 
 


