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Quando em 29 de setembro o Congresso dos EUA rejeitou o primeiro plano salvamento para 
Wall Street, o índice Standard & Poor’s 500 entrou em declínio e os títulos perderam valor, à 
exceção de um - o da Campbell Soup Company. Os investidores voltaram-se para as marcas 
de referência, os ícones Chicken Noodle e a Cream of Musrhoom, cujas ações registraram 
altas. Assim nos podemos permitir fazer alguma futurologia em relação às marcas que 
passarão um ano de 2009 mais tranquilo e sem riscos de catástrofe.  
 
Marcas icônicas associadas à qualidade e uma boa relação qualidade/preço, com fortes 
investimentos de marketing, que se mantenham próximas dos consumidores alimentando a 
fidelização terão mais facilidade do que outras que cortam os seus orçamentos de marketing e 
de comunicação em geral, sem perceber que esta não é uma crise igual a outras que já 
viveram.  
 
Os bens de consumo, os "fast moving consumer goods", serão menos afetados em geral, 
desde que mantenham agressivas políticas de marketing que possam contrariar os esforços 
gigantescos da distribuição em todo o seu esplendor, do "hard discount" à marca própria e as 
"ghost brands", fenômeno que por vezes pode confundir o consumidor, mas funciona, porque 
vende e para. Além disso, traz para o mundo da distribuição a própria inovação; as "ghosts" 
são o meio ideal.  
 
Nas crises conjunturais a sua duração permitia cortar de imediato no marketing, despedir 
alguns marqueteiros, manter a rentabilidade e aguardar. Agora a crise é de contornos pouco 
claros, é mundial, e não se sabe quando vai acabar porque também não se sabe o que é, e 
ainda se discute quando e como começou. Não deixa de ser curioso quando já afeta milhões de 
pessoas.  
 
Para além deste fenômeno, o consumidor mais racional foi descobrindo as virtudes do preço 
das marcas da distribuição e das "ghost brands" que não sabem de quem são nem querem 
saber, desde que cumpram o desafio qualidade/preço. Aliás, os grandes grupos de distribuição 
não os deixam esquecer o fenômeno; veja-se a agressividade na comunicação das grandes 
redes na imprensa, da televisão aos jornais, o trunfo é comunicar preço, e porque mais barato 
não há, está ganho o desafio.  
 
O consumo democratizou-se porque se democratizaram as sociedades e os valores, porque a 
sociedade civil se organizou; a indústria andava ocupada, e também distraída, com outras 
questões, principalmente as decorrentes dos chamados estilos de vida saudáveis, as 
problemáticas da nutrição, ou as epidemias de diabetes entre a comunidade de obesos.  
 
Se a crise for duradoura os consumidores se fidelizarão às marcas de indústria, a distribuição 
investirá em inovação e poderá comunicar preço, qualidade e inovação. A inovação pressupõe 
uma cultura empresarial que não existe nos grandes grupos de distribuição. Uma Procter ou 
um Google são raras exceções nos níveis de informalidade organizacional de empresas, por 
exemplo.  
 
Mas em Silicon Valley (EUA) continua-se a pensar; as multinacionais continuam premiando a 
competência, a sugestão crítica, a criação, todo o processo que conduz à inovação, isto 
acontece e é assim há muito tempo; vejam-se as centenárias Nestlés ou as start-ups de 
sucesso nascidas nos países de referência em termos de inovação, cultura e hábitos sociais.  
 
Na Rússia, esse grande Bric, olha-se com admiração para a grandeza do passado, mas quando 
agora se pede mudança como condição da inovação, a grande estepe branca olha desconfiada 
e ameaça fechar o gás ao mundo. A sua organização política e social, a sua história passada e 
recente não lhe vão permitir ser inovadores durante muito tempo ainda. A crise da inovação é 
antes de mais uma crise de regimes e de elites, e esses não comandam nem marcam ou 
condicionam o devir da inovação e assim vai continuar por muito tempo, goste-se ou não.  
 



Pelo contrário, as grandes nações como as grandes empresas e organizações manterão e 
continuarão a considerar condição de sustentabilidade e crescimento as variáveis que sempre 
as fizeram grandes, por isso poderemos estar tranquilos, pois a inovação não está em risco, é 
condição do próprio processo de evolução das sociedades, mas daquelas que sabem que os 
valores se constroem pela motivação e adesão espontânea e que os homens são como a 
natureza, evoluem passo a passo não dão saltos!  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 13 abr. 2009, Primeiro Caderno, p. A3. 


