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Neste momento, imagino que você esteja em ritmo de planejamento para 2010, não? Se você 
é o responsável pelo plano de marketing de uma marca, produto ou empresa, imagino a sua 
queda de braço com o financeiro para definir o budget para o próximo ano. 
 
A primeira questão que deve estar no ar deve ser a seguinte: a crise realmente acabou? E na 
esteira dessa dúvida vêm outras: devemos voltar aos patamares de investimento adotados 
antes da crise? Devemos ser ainda mais agressivos e aproveitar a boa onda que parece estar 
pintando no cenário de 2010? Ou devemos conter o otimismo e esperar para sentir a 
consistência da retomada? 
 
Nós, brasileiros, somos reconhecidamente craques em lidar com instabilidade econômica. 
Superamos os mais esdrúxulos planos econômicos, já lidamos com inflação anual de 3 dígitos 
e temos flexibilidade e agilidade para nos adequar às situações mais adversas. Mas o momento 
é especialmente delicado. Principalmente para as empresas multinacionais.  
 
Embora você esteja vivendo um clima de quase euforia por aqui, se os headquarters da sua 
empresa estão nos EUA, por exemplo, é provável que eles questionem e até não aprovem 
planos muito otimistas. É compreensível: a retomada econômica ainda está muito lenta e 
nebulosa por lá. Caberá a você explicar que teremos um ano de eleições por aqui. Que 
teremos um PAC, Copa do Mundo – não só a de 2010, que, embora aconteça na África do Sul, 
gera muitos negócios por aqui, mas também a de 2014, que já mobiliza muitos segmentos 
econômicos, principalmente o de infraestrutura, além do início de projetos para as Olimpíadas. 
 
Você vai ter de lembrá-los que o Obama disse que somos os caras e, realmente, o mundo 
inteiro está mirando o Brasil para novos investimentos. Quanto a esse interesse internacional 
crescente, dou um testemunho pessoal: só no WTC, do qual faço parte, não param de chegar 
consultas do mundo inteiro. São empresários querendo conhecer melhor nosso País e estudar 
formas de fazer negócios conosco. 
 
Neste mês de outubro, recebemos uma comitiva de 45 empresários e ministros da África do 
Sul, além do presidente Jacob Zuma, que participaram de uma Business Roundtable 
organizada pelo WTC Business Club, envolvendo, do nosso lado, mais de 80 empresários 
brasileiros. 
 
Nos próximos dias, desembarcam por aqui empresários canadenses. Em 2010, a perspectiva é 
de que esse movimento de estrangeiros se intensifique ainda mais. Isso é apenas mais um 
sinal de um ano bastante agitado no nosso País. 
 
Voltando ao mercado interno, o varejo continua apresentando números surpreendentes, com 
destaque para o autosserviço, que ignorou a crise e cresceu mesmo no seu momento mais 
crítico. Como conter o otimismo perante um quadro como esse? 
 
De qualquer maneira, cabe a você batalhar e conseguir convencer os pessimistas de que será 
preciso rechear o budget com mais recursos. OK, você conseguiu mais verba, mas aí vem 
outro conjunto de questões igualmente importantes e não menos angustiantes: como distribuir 
sua verba de marketing de forma adequada e eficiente? Propaganda nos meios convencionais, 
internet e suas cada vez mais múltiplas vertentes, eventos, patrocínios, ações no PDV, 
promoções de vendas, RP, mobile marketing, content marketing, programas de incentivo, 
marketing direto, programas de fidelização... 
 
Se você se sente perdido no meio dessa multiplicidade de ferramentas, saiba que não é o 
único. Na verdade, o mundo inteiro continua buscando a equação ideal do mix de comunicação 
e marketing e, acredite, ninguém tem ainda a fórmula ideal. Nesse mundo de mudanças 
bruscas e novidades constantes, teremos de reservar parte do budget para experimentos e 
proatividade. 
 



Se você esperar para agir na mais completa segurança, demorou! Agora vem a questão final 
(se segure!): quem serão seus parceiros de serviços de marketing que farão você vencer as 
batalhas de 2010? Você vai continuar exigindo que a sua velha agência de propaganda se 
estruture para uma atuação full service? Você acredita que todas as ferramentas e disciplinas 
de comunicação e serviços de marketing possam estar embaixo de um único teto? 
 
Talvez você prefira contar com especialistas em cada uma das múltiplas áreas. Mas como 
administrar esse monte de fornecedores? Como conseguir sinergia, consistência e 
uniformidade nas suas ações de marketing com essa divisão de responsabilidades? Decisões 
complicadas, não? Mas, vamos lá! Não desanime! Vem aí um ano que promete ser 
especialmente bom. E devemos estar preparados também para a bonança. 
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