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Diariamente, inúmeras pessoas me perguntam o que eu estou achando da crise. Como todo e 
qualquer empresário sério, reajo com um franzido na testa, descontente pelo contexto 
econômico, pelas ameaças de redução de investimento dos clientes, pelas incertezas do novo 
ano que se aproxima. Mas, honestamente, eu fico mais admirado é com a velocidade e com a 
importância com que essa temática se espalha e toma conta de todos os almoços, de todas as 
rodas de papo, de todos os momentos "conversáveis" dos eventos em que eu tenho estado 
nesses últimos tempos.  
 
Quisera eu criar uma campanha de incentivo com essa aderência. Ou uma ação promocional 
com tanta capilaridade. Precisamos aprender com a crise - e isso não é uma metáfora, não. É 
mais uma prova de que, quando o assunto é relevante, não precisa cartão de visita, reuniões 
intermináveis ou descontos na planilha. A relevância é a melhor amiga da crise, pois nos exige 
muito embasamento e invariavelmente nos conduz rumo a uma solução eficiente, bela e 
economicamente viável.  
 
Existe sim um momento desfavorável e não serei eu um otimista solitário: temos que estar 
preparados. Precisamos estar munidos dos melhores ao nosso lado, profissionais e parceiros 
prontos para ser cada vez mais "de verdade", fazer menos espuma e ser ainda mais 
assertivos. É isso o que resolve o problema dos nossos clientes: trazer-lhes soluções que 
sejam relevantes - ao negócio, ao contexto econômico, ao momento da marca, aos anseios do 
consumidor.  
 
Quando me perguntam sobre a crise, é exatamente isso que eu respondo: na crise, filho, seja 
relevante. E veja nisso tudo uma enorme oportunidade, pois aqueles que forem capazes de 
atravessar essa correnteza com uma postura vencedora - solidária com seu mercado e 
produtiva para seus clientes - certamente chegarão à outra margem com boas e fortalecidas 
relações.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 25 nov. 2008, Empresas & Negócios, p. C7. 


