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Os seres humanos só se sentem tranqüilos quando prevêem o futuro com certa segurança e 
isso não deixa de ser curioso, pois desde o Big Bang original o Universo tem se guiado pelo 
signo da incerteza. Assim tem sido ao longo dos séculos e assim está sendo também desta 
vez, mas com uma diferença; a crise de agora é global e tudo acontece mais depressa, tanto 
para o pior quanto para o melhor. Em outras palavras, na crise atual chegamos mais 
depressa ao fundo do poço, mas também sairemos dele mais rapidamente. 
 
Portanto, encaro o futuro com otimismo, No curto prazo, o essencial é recuperar a confiança 
perdida e nesse sentido as iniciativas tomadas pela Abap com Dalton Pastore à frente estão 
certas. A propaganda deve dar a todos uma lição de serenidade e otimismo. 
 
No longo prazo, como as grandes crises do passado, esta também deverá provocar mudanças 
estruturais em nosso ambiente de negócios, acelerando algumas tendências que já são 
notadas. Com o estouro da bolha especulativa, as estratégias de marketing voltarão a 
prevalecer sobre a engenharia financeira. Competir ficará mais difícil e será preciso lembrar 
dos princípios básicos da segmentação e do posicionamento. 
 
Haverá também mudanças estruturais no relacionamento entre as agências, veículos e 
anunciantes. A ocasião é oportuna para pensar em nosso lugar neste novo mundo que surgirá 
depois da crise. Pensando nisso, atrevo-me a dar cinco conselhos aos publicitários: 
 
1. Crise é sinônimo de mudança e a única forma de enfrentar as mudanças que vão ocorrer é 
antecipar-se a elas. Aproveite a ocasião para passar o seu negócio a limpo e até mesmo 
reposicionar-se no mercado. Ponha de lado o "chutômetro" e encomende um estudo sério 
sobre as mudanças mais prováveis no panorama publicitário brasileiro. Defina, com clareza, a 
relação de forças que deverá prevalecer no relacionamento com clientes e veículos. Em 
seguida, escolha o papel que pretende desempenhar nesse novo cenário, cruzando as 
oportunidades com o seu perfil, imagem e capacidades, Finalmente, comece a desenvolver as 
vantagens competitivas de que irá necessitar. Isso é o que se chama de "Industry Analyses" 
e o seu resultado pode ser surpreendente. 
 
2.  Como parte do estudo acima, considere seriamente a possibilidade de alterar a sua razão 
social, retirando a expressão "agência de propaganda" e substituindo-a por "agência de 
estratégia, branding e comunicação de mercado". 
 
3. Corte seus custos internos, mas não faça alarde disso. Pelo contrário, diga a seus clientes 
que está pronto a reforçar a parceria com eles, ajudando-os a descobrir novos nichos e 
oportunidades que passam desapercebidos da maioria, Nas crises há sempre os que choram, 
mas há também os que vendem lenços. 
 
4. Quanto mais séria for a crise, mais será preciso inovar. Isto vale tanto para os seus 
clientes quanto para você. Lembre-se também de que a melhor forma de inovar é 
aproveitando os recursos que já existem, mas de maneira diferente. No caso das agências a 
inovação deve agora extrapolar o anúncio e o comercial, Resolva um velho problema de 
semântica e pendure na parede de sua sala um cartaz com estas palavras: "Criar é resolver 
problemas". 
 
5.  Para encerrar, seguindo o exemplo do mestre no budismo, proporei um koan (ou enigma) 
para você meditar. Ei-lo: "Por que cada vez mais anunciantes estão se queixando de que 
suas agências são conservadoras demais?". 
 
Ainda no melhor estilo budista, quando você encontrar a resposta não me diga nada. Guarde-
a para seu uso. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 2 mar. 2009, p. 2.   


