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Apesar do bode colocado pelo Banco Central no mercado, ao subir em mais 0,75 pontos a 
taxa Selic, dirigentes de agências, veículos e produtoras prosseguem apostando no bom 
fechamento do ano. 
 
A maioria estima em um crescimento superior a 10% (números absolutos) em relação a 
2007, com os mais otimistas prevendo até 15% na média geral. 
 
O País de todos os brasileiros e, em especial, do presidente Lula da Silva, que acaba de bater 
o recorde histórico de aprovação, obtendo o sim da maioria em todos os segmentos da 
população (segundo pesquisa Data folha), costuma surpreender quando o tema é 
crescimento. 
 
Há sempre muitas formas de se criticar a atuação do presidente da República, ficando sem 
explicação até hoje sua postura durante a crise do mensalão. 
 
Não se pode negar, porém, a imensa capacidade que possui de injetar ânimo no povo, em 
muito lembrando nesse quesito o saudoso JK. 
 
Lula tem se destacado por valorizar a auto-estima do brasileiro, quase sempre extrapolando 
como bom palanqueiro, mas inegavelmente levando esperança àqueles que nela se apegam 
como a última que morre. 
 
Temos criticado aqui seu excesso de pirotecnia, mas não podemos deixar de reconhecer que 
os brasileiros mais excluídos precisavam desse tipo de liderança carismática, nestes tempos 
difíceis para a grande maioria da população. 
 
Dentro desse inegável contexto emotivo, o Brasil acaba explodindo em amor próprio e 
autoconfiança, aproveitando o momento favorável para estender suas faixas de consumo a 
milhões que apenas sonhavam com isso. 
 
Quando se reclama que o trânsito em São Paulo está insuportável – e o tema vem sendo 
objeto de matérias jornalísticas constantes em todos os meios –, deve-se olhar o lado bom 
desse caos que é o acesso de muito mais consumidores a esse admirável objeto de desejo 
que é o automóvel. 
 
O mesmo ocorre com muitos outros bens que as camadas populares só obtinham de segunda 
mão, ou em alguma rifa da igreja mais próxima. 
 
Isso para não dizer do sonho da casa própria, cada vez mais real ou mais próximo disso para 
uma escala crescente da população brasileira (a aprovação do consórcio imobiliário vai 
acelerar ainda mais o processo em todo o País). 
 
O clima de otimismo reinante, embora prossigamos com sérios e enormes problemas em 
todas as áreas, proporciona inclusive o inesperado, como acontece com o binômio consumo 
de bebidas alcoólicas + direção de veículos automotores, em queda diante da Lei Seca e 
proporcionando novos rumos à publicidade de cervejas, até então desnorteada pelas recentes 
recomendações do Conar contra o aproveitamento do corpo feminino e do próprio erotismo 
nas mensagens do segmento. 
 
A criatividade da nossa propaganda deu um jeito de aproveitar com inteligência os ditames 
da Lei, abrindo um novo e surpreendente filão que está preenchendo a mesmice 
obrigatoriamente abandonada das bundas e peitos. 
 
Ao mesmo tempo, a guerra das operadoras de celulares em defesa – cada uma a sua 
maneira – da portabilidade, acabou trazendo novos recursos ao mercado e contribuindo para 
que 2008 seja mais um ano a ficar na boa história da indústria da propaganda nacional. 



O surpreendente Lula da Silva pode não ter nada a ver com as particularidades dessa 
indústria, mas acaba influindo com a sua dose diária (ôps!) de injeção de ânimo em um País 
que tinha tudo para não andar de cabeça baixa, menos alguém que a levantasse. 
 
Sua relação de causa e efeito nesse caso é a mesma que lhe atribuem após os 3x0 contra o 
Chile (e que já não se repetiram contra a Bolívia): não jogou, não entrou em campo, sequer 
esteve em Santiago, mas a simples menção feita ao craque argentino Messi sem dúvida fez 
com que os milionários jogadores da Seleção voltassem a jogar com a fome dos seus tempos 
de várzea. 
 
É desse tipo de desfeita que o Brasil precisa, inclusive por parte dos escalões superiores do 
governo.  
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