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Em janeiro, projetei – conservado-
ramente — o Ibovespa entre 66-68
milpontosparadezembro,oqueense-
java uma valorização mínima de 10%.
É certo que ainda temos caminho até
ofimdoano,mas essenúmeronãose-
rá atingido. Se fecharmos em60 mil, o
que apagaria as perdas anuais, já seria
motivo de carnaval antecipado. Mas
quaisseriamosmotivosparaopífiode-
sempenho da bolsa brasileira?

Na verdade, o excesso de otimismo
com o Brasil, quando a tal tese do de-
coupling — descolamento — dos
emergentes (BRICS) em relação aos
países centrais era entoada em verso e
prosa, caiu por terra no governo Dil-
ma.Foraminúmeros osfatoresquede-
siludiram os investidores internacio-
nais, acomeçar pela alteraçãoda polí-
tica macroeconômica, passando pela
mudança nas regras do setor elétrico,
terminando na maquiagem das con-
tas públicas. Para agravar, o desastre
empresarialdoimpério“X”,comoen-
fatizou o Ministro Mantega, recente-
mente, expôs a fragilidade do quesito
governança em nosso mercado.

Estudo que fiz sobre o retrospecto
do Ibovespa desde o governo Collor,
mostra que o pior desempenho está
no governo atual. Apesar das volatili-
dades terem caído praticamente pela
metade desde então, o retorno diá-

rio anualizado é negativo em quase
20% no governo Dilma. E não creio
que isso deva-se exclusivamente à
má performance das ações “X”.

Um fator desestabilizador, e que
certamente afeta a performance da
bolsa brasileira, é o comportamento
do banco central, que passa sinais
contraditórios ao mercado. No último
relatório trimestral de inflação, divul-
gadofazpoucos dias,aautoridademo-
netária alerta que trabalha com uma
política fiscal neutra, enquanto os re-
sultadosefetivosdosetor públicoindi-
camexatamente ooposto, como mos-
tram os números de agosto.

No final de setembro, a presiden-
te esteve nos EUA para a Assembleia
da ONU e aproveitou para fazer um
roadshow sobre as oportunidades de
negócios que nosso país está ofere-
cendo. Sua tese de que somos civili-
zados, uma nação que respeitada
contratos, não parece ter seduzido
de forma contundente os investido-
res. Vamos torcer para que tenha-
mos sucesso no leilão de Libra, daqui
a alguns dias. Torcer?

Encontramo-nos num momento
decisivo da economia global! 2014
pode ser o ano da inflexão definitiva
da crise, o que seria alvissareiro. To-
davia, após toda essa celeuma, os in-
vestidores ficaram mais arredios e se-
letivos e quaisquer deslizes são pena-
lizados com desinvestimentos. O
triste é constatarmos que países co-
mo Chile, México e Panamá vem
atraindo cada vez mais atenção. Te-
mo que a condução de nossa política
macroeconômica, sobretudo no as-
pecto fiscal, possa estimular as agên-
cias de rating a nos reavaliar para
pior, reduzindo nossa nota. Vamos
torcer para que não. Torcer?

Criar o ambiente propício para
conseguir resultados com o uso des-
ses conceitos é o grande desafio que
se impõe a todos os tipos de organiza-
ção. Para trilhar esse caminho, a qua-
lidade e a nova forma de organizar ta-
lentos é essencial. Agilidade, foco,
simplicidade e disciplina comple-
mentam esse ambiente transforma-
dor nas empresas.

Naturalmente, todas as econo-
mias passam, em maior ou menor
grau, por esse processo de mudan-
ças e, nesse longo caminho, enfren-
tam os mesmos inimigos da inova-
ção. Esses são de caráter cultural ou
ideológico e, invariavelmente, estão
ligados a: estruturas de poder, con-
servadorismo, falta de conhecimen-
to do cliente, gestão ineficiente e
aversão a riscos. Não preciso dizer
que todos estes estão presentes nas
organizações brasileiras.

Analisando um dos segmentos
universais em criatividade, a propa-
ganda, podemos compreender que,
mesmo em setores capazes de atrair
os melhores talentos criativos, mui-
tas mudanças estão em curso. A pri-
meira tem caráter organizacional:
agências de propaganda são estrutu-
ras formais, fechadas e por áreas de
especialidade. Já se tem notícias de
mudanças, mas na maioria das agên-

cias, o criativo não tem contato com
o cliente. A área de atendimento ou
negócios é quem recebe o briefing
das campanhas, transmite para a
área de criação e retorna para a apre-
sentação dos resultados que, via de
regra, são dissonantes.

A segunda grande mudança em
curso é a migração de veículos tradi-
cionais para novas mídias. O cresci-
mento da mídia Internet já não afeta
apenas a mídia impressa, mas tam-
bém as demais mídias eletrônicas.
Segundo a Nielsen, o mercado mun-
dial de publicidade movimentou
US$ 557 bilhões em 2012. O fatura-
mento das três maiores empresas de
mídia no segmento Internet já ultra-
passa 10% desse mercado.

A terceira diz respeito ao apareci-
mento de agências de comunicação
e propaganda colaborativas (que
operam no modelo crowdsourcing)
— como a norte-americana Victor&
Spoils, por exemplo — que estimu-
lam o empreendedorismo, ofere-
cem uma avaliação e diagnóstico
mais amplos e, por trabalhar com a
inteligência coletiva, têm maior po-
tencial de chegar ao coração do
cliente ou consumidor. Grandes
empresas como Harley-Davidson,
Unilever, Coca-Cola e Adidas já ex-
perimentam esse novo modelo.

É natural que todas as empresas
que se relacionam com o importante
segmento da propaganda e que to-
mam decisões diárias nessa área pas-
sem igualmente por profundas trans-
formações. É um momento especial
para todos na busca de soluções e re-
sultados. Em períodos como esse, o
aprofundamento dos vínculos entre
veículos, clientes e agências pode ser
um bom caminho.

Vamos torcer,
torcer, torcer...

As mudanças e os
desafios da propaganda

Entramos no último trimestre de um ano que tem sido com-
plicado para os investimentos. Depois de um início morno, a
Bovespa engatou marcha a ré, a despeito dos ótimos resulta-
dos das suas pares internacionais. Também os investimentos
em renda fixa foram sacudidos pela alteração na política mo-
netária do Banco Central do Brasil, que vem promovendo
uma escalada nas taxas de juros. Além disso, o dólar apresen-
ta grande oscilação, pela perspectiva de mudança na política
expansiva do FED, o que ocasionou desempenhos voláteis
nos fundos multimercados e cambiais.

Depois de quase uma década que o assunto economia criati-
va chegou ao Brasil, quem analisou o tema está convencido
de algumas verdades: (I) não se trata apenas de elencar seto-
res ditos criativos, mas sim circunscrever como canalizar a
criatividade, o conhecimento e a gestão para obter resulta-
dos extraordinários através da inovação; II) não há limites pa-
ra a criatividade e esta sempre se potencializa pela inteligên-
cia coletiva, pela multidisciplinaridade e pela predisposição
de dar e receber feedbacks; (III) a tecnologia é meio e não
fim em si mesma no caminho para a inovação.

O desastre empresarial
do império “X”, como
enfatizou o Ministro
Mantega, recentemente,
expôs a fragilidade
do quesito governança
em nosso mercado

Uma mudança em curso
é a migração de veículos
tradicionais para novas
mídias. O crescimento
da Internet afeta a mídia
impressa e também as
demais mídias eletrônicas
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8 out. 2013, Mundo, p. 31.
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