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Conservador e contrariando a maioria das autoridades monetárias mundiais baixando os juros 
diante da crise, o Banco Central do Brasil preferiu manter a mesma taxa Selic de novembro 
(13,75%), que já havia repetido outubro e setembro. 
 
A decisão conflita com os discursos oficiais que apontam para um crescimento de 4% do PIB 
em 2009 e confirma a opinião de um grande empresário do setor editorial brasileiro que 
acaba de determinar aos seus auxiliares a projeção de 2,5% de aumento do PIB na produção 
do orçamento da empresa para o próximo exercício. 
 
Confessou-nos o empresário que seus amigos banqueiros recomendaram não passar de 
1,5%, mas o ímpeto do seu otimismo o levou aos 2,5%. 
 
A editora que dirige obteve um crescimento na sua receita publicitária este ano (em relação a 
2007) de um considerável número em torno de 25%. Por trabalhar com praticamente todos 
os segmentos da economia (anunciantes dos seus diversos títulos) e também por 
costumeiramente acertar suas previsões, é de se levar a sério o número que projeta 
reforçado pelos conselhos a ele dados por alguns banqueiros. 
 
Isto significa que a crise não vai arrebentar o País, mas exigirá cautela para não fazermos 
dela maior do que já é. 
 
Estes recomendados cuidados, todavia, não devem servir de breque para todas as ações de 
desenvolvimento empresarial. 
 
Como também comentou o festejado editor, é preciso levar em conta que a taxa de 
crescimento do PIB é uma média nacional, o que significa que alguns setores crescerão acima 
dela e outros abaixo. Significa também, dentro da mesma linha de raciocínio, que muitas 
empresas de determinado setor crescerão mais, outras menos, dependendo da capacidade 
gerencial e de marketing dos seus gestores e de uma boa dose de ousadia dos mesmos, 
levando-se em conta ainda as circunstâncias boas e más que acompanharão cada 
empreendimento. 
 
O mercado publicitário, que explodiu em 2008, transformando-se no melhor ano desde 2000, 
deve ser beneficiado com um crescimento acima da média prevista para o PIB, em 
decorrência da própria crise. Pode parecer um paradoxo, mas grandes mercados em crise 
recorrem mais à comunicação do marketing do que o normal e isso já estamos vendo nestas 
últimas semanas, com mudanças significativas nas campanhas de vendas de segmentos 
relevantes da economia, como o das montadoras e o varejo em geral, com destaque para o 
setor imobiliário, o principal responsável pelo reverso da medalha nos Estados Unidos e que 
no Brasil trocou de roupa e maquiagem na sôfrega busca do consumidor final. 
 
Quanto a estes, como quis dizer o presidente Lula da Silva, sem se explicar direito, é hora de 
pechinchar e aumentar o seu poder de barganha e o nível de exigência necessário a esse 
procedimento. 
 
Quando se recomenda ao público não parar de comprar, o que se pretende dizer para aqueles 
que mantêm poder aquisitivo é fazer valer os benefícios advindos da inversão da oferta e 
procura. 
 
Claramente, o momento é da primeira e isso a publicidade está mostrando de forma 
exuberante. A recomendação volta-se então para o bolso do consumidor, que pode fazer mais 
com menos. 
 
Nenhuma crise acabou com o mundo em seus reinados e muitas economias conseguiram sair 
delas mais fortalecidas, por obedecerem rigorosamente às leis de mercado. 
 



Elas circulam neste momento em favor do consumidor, que ao invés de se indignar com a 
rebaixa de preços de produtos e descontos oferecidos para a sua aquisição, deve aproveitar a 
onda e efetuar ótimas compras. 
 
Essa atitude contribuirá para que o desemprego diante da crise seja o menor possível e suba 
a qualidade de vida, com a aquisição de bens até há pouco inalcançáveis. 
 
Como disse em fins de outubro o presidente mundial do Wal-Mart, não vamos entrar na crise. 
Se possível, vamos tirar proveito dela.  
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