
2009: a farra vai acabar? 
Luis Grottera 
 
Sem nenhum receio de errar, Nancy Pelosi (democrata e presidenta da Câmara dos 
Representantes norte-americana) mandou uma mensagem muito clara: "the party is over for 
Wall Street", Mais do que justo. Apesar do uso e abuso das posturas politiqueiras, o 
presidente Lula está certo: o mercado financeiro globalizado virou um gigante cassino, onde 
até bancas tradicionais exorbitaram no seu direito ao alavancar 20 a 25 vezes de seus ativos. 
 
Para nós brasileiros, um verdadeiro desastre. Exatamente na hora em que estávamos num 
processo de take-over, vamos tomar uma cacetada daquelas. Pela primeira vez nos últimos 
40 anos, a culpa não foi nossa. Mas isso não impede que venhamos a sofrer as seqüelas 
desse terrível acerto de contas. Nada vai nos adiantar o jogo eleitoreiro de dizer que essa 
crise está do outro lado do Atlântico.  
 
Vou arriscar aqui algumas previsões com as quais estou trabalhando ao planejar o ano de 
2009 de alguns clientes, fruto da minha interpretação da realidade, assim como de pesquisa 
com muitos, empresários e executivos do nosso mercado e de fora dele:  
 
1° Não caia nessa bobagem que a crise não vai nos pegar É ridículo qualquer raciocínio nesse 
sentido. No nível de globalização que a economia mundial está operando, isso é impossível 
que ocorra. O primeiro impacto óbvio está no crescimento do PIB, que deverá ficar entre 2,7 
e 3,4%, segundo a maioria dos economistas sérios deste País. 
 
Esse número está muito abaixo das expectativas que praticamente todos agentes econômicos 
tinham 6 meses atrás. O clima de frustração de expectativas que empresários e executivos 
vão viver será muito marcante. As empresas estarão pressionadas por cobranças de retorno 
aos altos investimentos realizados nos últimos 24 meses. E não estamos falando só de 
mudanças geradas pela crise internacional. É bom lembrar que o cenário inclui que o BC pode 
voltar a subir juros, preocupado com a inflação. 
 
O progresso momentâneo que vivemos na economia brasileira, na sua maioria lastreado em 
fatores econômicos externos, não pode nos iludir. Em algum momento vai ter um custo para 
a sociedade brasileira a soma do gerenciamento mediano que foi dado a nossa economia nos 
últimos anos e a ausência de qualquer progresso nas reformas de base necessárias para 
colocar o País up-to-date com os demais mercados em desenvolvimento. 
 
2° A economia pega a gripe e a propaganda espirra Todos nós sabemos que para o mercado 
da comunicação, de.uma forma geral, a crise de confiança é tão séria quanto a crise da 
economia. Ou seja, talvez o que vá mais impactar no mercado da comunicação não seja tanto 
a redução do crescimento da economia, mas o clima em que as empresas estarão. 
 
Todos meus estudos e indicativos levam a uma sensível redução do crescimento da indústria 
de mídia. Para 2008 temos 15% indicados para os primeiros 7 meses de 2008, com 
possibilidade de fechar em torno de 12% na soma do ano. Minha recomendação para aqueles 
que estão começando a fazer previsão é de se trabalhar com taxas de crescimento entre 6 e 
7% para a faturamento total da mídia em 2009. 
 
Isso significará uma redução do delta entre o PIB e crescimento da nossa indústria. Mas 
mesmo assim será uma boa performance, se pensarmos relativamente. 
 
3° Um ano de muita competitividade e briga pelo consumidor Outro impacto que teremos no 
mercado da comunicação será com tipo de campanhas que marcarão o ano de 2009. 
Teremos uma maior atenção com esforços "hard selling", atividades promocionais marcantes 
e um ganho de share do varejo dentro do bolo publicitário. Em contrapartida, as 
preocupações com atividades de branding manterão sua ascensão. Uma forma de 
contrabalançar os esforços de comunicação de curto prazo. 
 



Outra conclusão é de que devem perder um pouco de share as mídias que naturalmente tem 
uma maior adequação com campanhas institucionais ou de conceito. E mais ainda aquelas de 
menor agilidade em relação ao tempo. Se essa lógica estiver certa, em outros cenários do 
passado assim foi, haverá um crescimento inferior em Revistas e maior para o Jornal. Dentro 
de cada mídia, historicamente as crises favoreceram os líderes. 
 
Da mesma maneira, aumentará a solicitação por redução de preço em favor dos anunciantes. 
Grandes pacotes, mas menor índice de comprometimento da verba. 
 
Faço esse artigo com meus pensamentos e estudos profissionais. Mas, sinceramente, triste. 
As indústrias da propaganda e da mídia têm feito um trabalho primordial pela modernidade 
da economia brasileira. E seríamos recompensados por uma seqüência de anos brilhantes. 
Fica a minha torcida, que essas previsões sejam revistas rapidamente. Mas deveríamos ficar 
bem felizes, se o segundo semestre de 2009 começar a apontar para uma nova fase de 
crescimento. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 6 out. 2008, p. 2.   


