
Prossiga com cuidado 
 
Se você vem dirigindo seu carro a 100 quilômetros por hora e, de repente, se depara com 
uma placa, onde se lê que dali para a frente a estrada está em estado precário, cheia de 
buracos e sem acostamento, você não é louco de manter a velocidade. Você acabaria com 
seu carro e, quem sabe, até com a sua vida. Como você não é masoquista nem 
irresponsável, restam três alternativas: ficar parado, dar meia volta e retornar ou seguir em 
frente, tomando o cuidado de rodar mais devagar, a tempo de desviar dos buracos.  
 
Das três alternativas, a primeira significa uma total falta de objetividade; na segunda, você 
simplesmente desiste da viagem e recua. A única opção em que você ganha alguma coisa é 
aquela em que você continua avançando com cuidado redobrado, mas sempre cumprindo seu 
objetivo de chegar a determinado lugar. Passado o trecho esburacado, por mais longo e 
esburacado que seja apenas quem tomou esta decisão terá continuado na estrada e chegará, 
mesmo andando mais devagar, com enorme vantagem sobre os outros, ao destino 
previamente traçado. 
 
Terá levado mais tempo do que o previsto, sim, mas, de todo jeito, terá sempre ganhado 
tempo, diante de quem ficou parado ou optou por dar meia-volta. O fato é que uma estrada 
esburacada e sem acostamento continua sendo um caminho. A forma de percorrê-lo exige 
mudanças de comportamento do motorista, mas o caminho continua levando ao mesmo 
lugar: aquele onde queremos chegar.  
 
Não é diferente a circunstância vivida pelos nossos negócios, diante dessa nova crise do 
mercado. Não há gestor de bom senso que, neste momento, não olhe para o futuro com 
apreensão. É natural. Há indicativos suficientes de que a estrada da economia está em 
péssimo estado: há queda de barreiras, desmoronamentos, alagamentos, crateras, por uma 
extensão de que ainda não se sabe o tamanho. 
 
Alguns negócios que vinham em desabalada carreira não prestaram atenção às placas, 
mantiveram a velocidade e acabaram se acidentando. As notícias sobre os acidentes 
chegaram rápidas e cheias de nuances trágicas.  
 
Capotaram empreendimentos aparentemente possantes, dotados de “tração 4x4”, inclusive 
(já tem gente até dizendo que tração 4x4 não serve para nada numa situação dessas). Faz 
sentido: normalmente, a tração 4x4 é útil em velocidades baixas, quando percorremos 
terrenos irregulares, em que exista grande possibilidade de atolarmos e precisamos de força 
extra. Feita a bobagem, e com o carro virado de rodas para cima, nenhum mecanismo mais 
terá utilidade, só um guincho.  
 
No nosso ramo, há quem defenda, hoje, uma parada ou um retrocesso de qualquer 
investimento. Mas há também aqueles que alertam seus clientes de que, tomando as 
precauções necessárias, a coisa certa a fazer é continuar presente na mídia, ocupando, 
inclusive, os espaços abandonados pelos mais amedrontados. Ou seja, manter-se na estrada 
e cumprir o seu objetivo de chegar.  
 
Aproveitando até, quem sabe, o fato de a estrada tender a ficar menos congestionada. 
Parecem ter razão. Em qualquer circunstância, o valor das marcas será sempre do tamanho 
do valor percebido pelos consumidores. E percepção se constrói com o uso do marketing e da 
publicidade. Com crise ou sem crise. A regulagem, num momento de crise, dos mecanismos 
que interferem na percepção das marcas exige, portanto, grandes cuidados, pois pior que o 
risco de investir durante a crise costuma ser a ausência das marcas nos ambientes acessados 
pelos consumidores. Parar e recuar podem ser encarados como conseqüência da crise, mas, 
sem dúvida, podem se constituir numa causa importante para o seu agravamento.  
 
A sociedade de consumo está aí, sustentada em suas convicções e sempre predisposta a 
realizar seus desejos. Romper, por qualquer motivo, mesmo o mais racional, os laços com 
ela, abandonando o imaginário do consumidor, é negar a própria história, sob a qual as 
marcas construíram seu patrimônio mais valioso: a condição de desejáveis.  



Fonte: Propmark, São Paulo, 27 out. 2008, p. 2.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


