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Meu velho amigo Altino João de Barras deixará muitas contribuições importantes para nossa 
propaganda e o nosso País. Mas há uma em particular que eu gostaria de destacar: seu filho 
Otávio de Barras, economista chefe do Bradesco e um dos analistas mais lúcidos e profundos 
de nossa realidade econômica e social. Em conversa recente, registrada pelo jornalista Nelson 
Blecher, Otávio de Barras apresentou algumas conclusões de seus estudos que servirão para 
acalmar muitos profetas do apocalipse que estão provendo dias negros para o Brasil em 
2009. Contrariando os que já falam em recessão econômica, Barros diz que o Brasil, como 
outros grandes países emergentes, continuará a crescer em 2009, embora a uma taxa menor  
cerca de 3% contra os 5% deste ano. 
 
O consumo das famílias, que é o dado principal para se prever as vendas, crescerá a uma 
taxa de 4,6% contra os 6% deste ano. Significa dizer que haverá mais dinheiro disponível 
para a aquisição de bens e serviços de todos os tipos, principalmente aqueles que tiveram 
maior valor emocional, no cenário de temor estimulado pela mídia. 
 
A verdade é que este País mudou radicalmente nos últimos anos, mas muitos anunciantes, 
que já estão cortando as verbas para 2009, ainda não se deram conta disso. Somente nos 
últimos seis anos foram abertas no Brasil cerca de 43 milhões de novas contas bancárias, 
integrando no mercado de consumo as famílias que pela primeira vez passaram a ter uma 
renda regular, graças principalmente à formalização e crescimento do mercado de trabalho. 
Contra os mais de dois milhões de novos empregos criados este ano, haverá cerca de um 
milhão em 2009. É menos, mas não deixa de ser estimulante, quando se sabe que a Europa 
está perdendo 10.000 empregos por dia. 
 
Não tenho a menor dúvida de que o mercado de consumo continuará crescendo em 2009 e 
os anunciantes que se encolherem estarão simplesmente abrindo espaço para os seus 
concorrentes. Eu próprio já participei de estudos feitos em parceria com a Universidade de 
Michigan que mostraram que as firmas que não param de anunciar nas crises acabam 
ganhando market share quando o mercado volta ao normal. Outros estudos, patrocinados 
pela Associação de Diretores de Jornais dos Estados Unidos, mostram também que as 
empresas que se mantêm ativas na propaganda, durante as crises, acabam sendo mais 
lucrativas do que as que se encolhem e reduzem a sua presença na mídia. Esta é a opinião 
também de Ivan Zurita, presidente da Nestlé, e José Carlos Dutra, diretor corporativo da 
Unilever. Em declarações recentes, ambos confirmaram que as suas empresas manterão 
intactas as suas verbas de marketing e de propaganda em 2009. Zurita foi além e informou 
também que a Nestlé irá às compras no próximo ano adquirindo empresas que acrescentem 
valor estratégico à marca Nestlé. Este, aliás, foi o conselho dado recentemente por Philip 
Kotler, em recente palestra aqui em SP. Kotler disse: "Quem tiver dinheiro em caixa deve 
aproveitar a crise para comprar concorrente". 
 
Enfim, toda a crise abre também oportunidades de crescimento e isto não é novidade. Há 
muitos exemplos de empresas, no Brasil e no exterior, que se tornaram grandes durante as 
crises. Para as agências de propaganda, em particular, este novo cenário reserva um papel 
importante no diálogo com seus clientes. Citemos um exemplo: no momento mesmo em que 
redigimos estas notas, a GM brasileira revela sua preocupação com a contaminação que a 
situação de sua matriz pode provocar nas vendas locais. Esta é uma conseqüência típica 
dessa crise de que tanto se fala. Se você fosse a agência da GM no Brasil que recomendação 
faria ao seu cliente? Com toda a certeza, esta recomendação teria de ir muito além de um 
anúncio ou comercial de impacto. Teria de penetrar no âmago do problema e envolver uma 
ação multidisciplinar bem coordenada. 
 
Não resta dúvida, esta é a hora da onça beber água e os publicitários devem mostrar-se à 
altura do desafio. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 24 nov. 2008, p. 2.   


