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1. A crise já acabou? Se acabou, por que o mercado ainda teima em prosseguir com o freio de 
mão puxado? Pode não ser da mesma forma que antes, quando tudo começou e o início da 
crise já tem perto de 15 meses, mas ainda há resistências e dificuldades. 
 
Surpresos com as boas notícias divulgadas pela mídia, os empreendedores do trade se 
perguntam por que tudo isso ainda não chegou até nós. 
 
Todos reconhecem, a bem da verdade, que a situação mudou de setembro para cá. Observam, 
porém, que não voltamos ao que era antes em toda a sua plenitude (base: setembro/08). 
 
Em meio a esse questionamento, há um ponto comum de constatação: o mercado anda 
incerto, confuso, contraditório. Por exemplo, se o dinheiro voltou como afirmam alguns, por 
que a avalanche de pedidos de prorrogação de vencimentos que as empresas estão sofrendo? 
O dinheiro voltou para onde? 
 
Esse cenário deverá perdurar até o início de 2010, quando provavelmente saberemos, com 
uma visão mais acentuada que a destes dias, se a crise de fato encerrou o seu ciclo (pelo 
menos brasileiro), ou se ainda persistirá, refletida pelas inúmeras bolhas que se formam e logo 
se desfazem nos diversos segmentos da nossa economia. 
 
Por ora, estamos como os náufragos aproximando-se de terra firme: ela está lá adiante, à 
vista de todos, mas ainda não chegou. 
 
2. Otavio Dias, competente sócio e presidente da Repense Comunicação, pergunta no 
propmark (“Entre Aspas”) de 9/11: “Quando as marcas e anunciantes passarão a acompanhar 
estas novas estatísticas (N. do R.: registradas pelo seu primoroso artigo, remetendo o leitor 
para o mercado digital norte-americano), migrando seus investimentos de forma mais 
agressiva dos meios convencionais para os novos meios digitais/não convencionais?”. 
 
A pergunta de Dias pode ensejar livremente várias outras em colisão com a sua: 1. Será que 
os anunciantes são imbecis a ponto de não terem ainda percebido a força da mídia digital 
como quer o autor em seu cuidadoso texto? 2. Será que não está se valorizando de forma 
exagerada a mídia digital, que já é indispensável e tende a cada vez aumentar mais o seu 
potencial, mas ainda não é rainha, nem sequer princesa das mídias (no Brasil, menos de 10% 
do bolo publicitário pertencem à mídia digital e isso não se deve à ignorância dos 
anunciantes). 3. Será que os meios impressos não se dão um tiro no pé este propmark incluso 
ao dedicar em suas páginas mais espaço à mídia digital do que a qualquer outra mídia, 
inclusive a impressa, deixando de perceber que se a digital que um dia dominará o mundo, 
mas isso ainda não ocorreu – é tudo isso que falam (eles, os impressos), não precisaria (ela, a 
digital) recorrer àqueles para explicar sua força? 
 
O último grande meio de massa que surgiu antes da web foi a TV, que em 2010 completará 60 
anos desde a sua inauguração. Ao chegar, trazida por Chateaubriand, logo se impôs, tomando 
parcelas apreciáveis das verbas publicitárias dos demais meios. Não acabou com eles como 
chegou a se prever, mas ultrapassou-lhes rapidamente, em virtude do fascínio da imagem em 
movimento que, em termos publicitários, facilita como nenhum outro meio com raras e 
específicas exceções a tão desejada demonstração do produto. 
 
Além disso, a TV que detém entre nós mais de 50% de toda a verba publicitária nacional 
possibilita a aglutinação das pessoas ao seu redor, aumentando a repercussão do que vai na 
telinha através do boca a boca que segue. 
 
A web já dá sinais de repetir esse resultado, mas ainda de forma confusa e pouco voltada para 
as mensagens publicitárias. O bochicho se produz mais em torno de fofocas, piadas e 
leviandades, porque o meio, como querem alguns, é altamente democrático, aceitando em boa 
parcela da sua infinita capacidade de conteúdo, o joio e o trigo. 



 
Isso acabará um dia, a internet criará duas ou mais divisões como no futebol, mas esse dia 
ainda não chegou. 
 
Enquanto isso, ainda bem que o anunciante sabe o que faz e que já não anuncia mais 
utilizando o que no passado chamávamos de mídia cardíaca, aquela feita pelo coração em 
detrimento da razão. 
 
Se o anunciante, que cada vez joga menos dinheiro fora da sua verba de comunicação do 
marketing, prossegue prestigiando de forma irrestrita e majoritária os veículos da chamada 
mídia clássica, não é por bondade. 
 
Eles sabem mais do que ninguém o retorno de cada real investido neste ou naquele meio, 
porque de há muito se organizaram para isso. 
Não há ingênuos nesse negócio. 
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