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De um lado da balança, o momento de preocupação e incerteza que a crise econômica gera. 
Do outro, o impacto da participação de um evento emblemático e, aparentemente, 
antagônico: a I Conferência Nacional do FIB – Felicidade Interna Bruta. E como isso se 
equilibra? 
 
Antes de mais nada, devo explicar o tal FIB. O conceito da Felicidade Interna Bruta nasceu no 
Butão, pequeno país da Ásia. A idéia era demonstrar que o Produto Interno Bruto – PIB, não 
é o melhor indicador de crescimento e satisfação de uma nação. O modelo da Felicidade 
Interna Bruta – FIB baseia-se no princípio de que o verdadeiro desenvolvimento de uma 
sociedade humana se dá quando o desenvolvimento espiritual e o material acontecem lado a 
lado, complementando e reforçando um ao outro. Os princípios de sustentação da FIB são: 1 
Promoção do desenvolvimento sócio-econômico sustentável e igualitário; 2 - Preservação e 
promoção dos valores culturais; 3 - Conservação do meio ambiente natural; e 4 
Estabelecimento da boa governança. Parece algo exótico, meio “alternativo”, não?  Mas saiba 
que o exemplo do Butão, que apresenta resultados surpreendentes e inéditos de 
desenvolvimento humano, tem atraído a  atenção de filósofos, antropólogos e economistas de 
todo o mundo. Os indicadores da FIB começam a ganhar corpo como alternativa ao PIB e até 
ao mais recente IDH. O Canadá, por exemplo, já começa a adotar correções estratégicas de 
investimentos tendo como base os princípios da FIB. A conferência, realizada no Sesc, em 
São Paulo, no final de outubro, atraiu perto de 1.000 (!) participantes. Dentre eles, alguns 
muito engajados, como Paulo Lima, que levou para a sua revista Trip diversas matérias sobre 
o tema, e Cristina Carvalho Pinto, que é a responsável pela liderança do Mercado Ético no 
Brasil (www.mercadoetico.com.br), e outros curiosos, como eu.  
 
Bem, agora falta ver o outro lado da balança: a crise financeira. Para analisar esse lado, eu 
peço licença à Talent para usar o título do seu anúncio alusivo à inauguração da nova sede: 
“Quando os governos, os economistas e os pais-de-santo não chegam a um consenso, é 
melhor você acreditar em você mesmo”. Perfeito!  Sou partidário do pensamento de que esse 
não é o momento de ficar tentando entender o que está acontecendo. A hora é de agir. O 
imobilismo decorrente do medo, da insegurança e da incerteza só fará acontecer o pior. Se 
todo mundo acha que o pior está por vir, ele realmente virá. Independente das análises 
ciclotímicas dos economistas e dos humores pendulares do mercado, as empresas 
continuarão precisando das melhores soluções para escoar seus produtos e serviços. Àqueles 
que conseguirem apresentar as ferramentas mais eficazes para esse momento não faltará 
trabalho. Principalmente as agências voltadas ao marketing promocional, mais aptas às 
soluções de curto prazo com efeitos imediatos.  
 
Mas, enfim, o que tem a ver a FIB com a crise? A preocupação toda está em equilibrar bem 
essa balança. É que, em tempos de vacas magras, aparecem os dispostos a tudo. Todo o 
esforço pela forma ética e responsável de conduzir negócios e a defesa do “bem-comum” 
podem dar lugar à luta feroz pela presa rara. E o vale-tudo nos negócios é exatamente a 
contramão de tudo que se prega por um mundo melhor. É o risco de vivermos um retrocesso 
do processo de aprimoramento das melhores práticas na relação das agências, entre si e com 
seus clientes. É preciso resistir à tentação de aviltar remuneração e de expor profissionais e 
fornecedores ao “pegar ou largar”. É preciso não correr o risco do job a qualquer custo 
porque ele pode resolver uma dor imediata, mas pode agravar as feridas. É possível, sim, 
manter uma postura ética e responsável nos momentos de crise. Mas é preciso também que 
os contratantes entendam que as melhores  soluções não são as mais “baratinhas”, de 
“quebra-galho”, mas aquelas que realmente funcionam e tenham custo-benefício adequado. 
Como estamos cansados de saber, crise também pode representar oportunidade. Quem 
viver, verá. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 3 nov. 2008, p. 12.   
 
 
 


