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Os brasileiros abaixo de 30 anos, membros da famosa geração "Y", terão um privilégio que 
aguardamos há mais de 50 anos: serão os primeiros a viver e trabalhar no famoso País do 
futuro que Stefan Zweig profetizou em 1941. Quem, como eu, cansou-se de ouvir piadas de 
estrangeiros sobre o "eterno País do futuro", mal pode crer no que está acontecendo. Ainda há 
muito a fazer, principalmente nos aspectos político e social, mas na economia as coisas vão 
muito bem e o nosso PIB já se aproxima da casa dos US$ 2 trilhões. Há poucos dias, em Nova 
York, a consultoria PricewatherhouseCoopers divulgou estudos que colocam o Brasil como a 
quinta economia do mundo daqui a três anos. Pouco antes, o Banco Mundial já havia divulgado 
uma projeção semelhante. 
 
As empresas aqui instaladas, brasileiras e estrangeiras, já estão sentindo a bonança. Por 
exemplo, a Mercedes-Benz anunciou que hoje vende mais caminhões no Brasil do que na 
Alemanha. E a Avon, grande produtora mundial de cosméticos, informou que o Brasil é hoje o 
seu primeiro mercado no mundo, superando até mesmo os Estados Unidos. Outras empresas 
de produtos de consumo, como a Nestlé e a Unilever, também anunciam que o Brasil é o 
segundo ou terceiro maior mercado mundial para elas. No pequeno mundo da propaganda, o 
fenômeno se repete. Em 2009 os investimentos publicitários no Brasil superaram R$ 50 
bilhões, ou cerca de US$ 29 bilhões, colocando o País como quinto maior mercado publicitário 
do mundo. Repetindo o que já está acontecendo com os seus clientes, as grandes agências 
multinacionais colocam agora o Brasil entre os seus cinco principais mercados no mundo. Em 
alguns casos o Brasil já é o segundo ou terceiro mercado. 
 
Em outras palavras, o futuro chegou e nos pegou de surpresa. Graças a uma conjugação de 
fatores, como a estabilidade econômica, ascensão da classe média, valorização do Real e crise 
dos países ricos, o Brasil e outros grandes países emergentes estão assumindo o papel de 
locomotivas da economia mundial. Isso é bom para o nosso ego, mas traz consigo uma 
responsabilidade ainda maior. O Brasil é hoje olhado como exemplo, por dezenas de países 
nos quatro continentes, e cabe-nos inspirá-los e ajudá-los em sua própria arrancada 
econômica e social. Como País líder, cabe-nos dar exemplos de sabedoria, ousadia e 
moralidade. Nos aspectos profissionais, como no mundo da propaganda e do marketing, cabe 
nos abrir caminhos novos, fazendo da inovação a nossa principal arma para nos mantermos na 
liderança que conquistamos. Na propaganda em particular, esta será uma década de grandes 
mudanças, mas também de grandes oportunidades.. A maior delas, talvez, seja a possibilidade 
de retomarmos o processo iniciado nos anos 70 do século passado e consolidarmos o estilo 
brasileiro de fazer propaganda. Não tenhamos ilusões, a explosão criativa dos anos 70 deveu 
se, em grande parte, ao progresso econômico da época. Agora, estas condições devem repetir 
se e os publicitários brasileiros terão a chance de aplicar todo o seu talento, mas sem repetir o 
que fizemos há mais de 30 ou 40 anos. A criatividade de hoje será mais objetiva e extravasará 
os limites estreitos do anúncio e do comercial. Somos, portanto, dos que crêem que nos 
próximos anos haverá um verdadeiro ressurgimento de nossa criatividade, adormecida durante 
tantos anos. 
 
' A indústria da propaganda deverá também passar por mudanças estruturais, acompanhando 
o que já ocorre nos países mais avançados Ms agências enfrentarão muitos desafios, mas os 
principais serão de dois tipos: terão de compreender o novo papel reservado à propaganda, 
em mercados cada vez mais concentrados; e deverão assumir o comando do processo de 
substituição da propaganda por outras formas de comunicação, quando for o caso. 
 
Sem sombra de dúvida, serão anos decisivos em que valerá a pena viver. Se passarem por 
todas essas provas, as grandes agências brasileiras estarão prontas para o desafio final: a 
conquista do mercado externo. Na era da globalização, só há duas alternativas: ou 
globalizamos, ou somos globalizados. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 22 fev. 2010, p. 2.  


