
C A S E S  E  C A U S O S  D E  M A R K E T I N G

CASE STUDIES

Neskens, o grande Neskens, como era carinhosamente chamado por mim e por todos os
outros funcionários da área de marketing da Fiat Automóveis entre os anos de 1977 a 1983.
O Neskens era uma cara legal, educado, sério e trabalhador, um “Caxias” como diziam alguns.
Neskens era um apelido e não seu nome verdadeiro, porque ele era a cara do meia armador
da seleção holandesa de 74, a famosa “Laranja Mecânica”. O Neskens trabalhava na área de
desenvolvimento de produtos, ao lado da área de publicidade, onde eu trabalhava junto com
um bando de irresponsáveis como o Paulo de Tarso, o Nelson Modelli, o Wladimir Levtschenco e o João Abdala.
O Neskens nunca faltava ao trabalho, entrava às oito e saía cinco e meia da tarde em ponto. A turma da bagunça sempre
perguntava para o Neskens por que ele saía sempre aquela hora, e porque ele nunca aparecia no “sujinho”, o nosso
boteco preferido de todas as noites. E ele se limitava a dizer: “meu sogro não está legal”. O tempo passou, ninguém tinha
dúvidas de que o Neskens adorava o sogrão. Num dia de São João o Neskens estava saindo do trabalho quando eu
perguntei: “E aí, Neskens, e o sogrão?”  Ele sorriu e respondeu: “Ele está mais ou menos, hoje à noite vamos a uma festa
junina.” Mas no dia seguinte o Neskens faltou, o que nunca acontecia. Soubemos que seu sogro, o “seu” Argemiro, esta-
va hospitalizado. Não sabíamos ao certo o que tinha acontecido, mas deveria ser grave. As fofocas de corredor diziam que
o “seu” Argemiro estava nas últimas. Como o Neskens era um cara bacana, resolvemos eu e o Nelson Modelli - um com-
petente profissional mas um quadrúpede em comportamento - prestar solidariedade ao nosso amigo e seu sogro e fazer
uma visita no hospital.
A nossa colega de departamento, Iolanda Maria Lucca, a public relations da Fiat, foi conosco. A simpática Iolanda, descen-
dente de tradicional família paulistana, era finíssima, tinha uma classe de dar inveja. Mas sabia que eu e o Nelson não podí-
amos ficar juntos porque riamos até em velório, era incontrolável. Como ela não queria dar vexame, inclusive por ter pas-
sado vergonha conosco em várias oportunidades, no caminho para o hospital foi falando o tempo todo, implorava pelo
amor de Deus para que a gente não risse de nada. Fomos ouvindo um verdadeiro sermão misturado com aulas de boas
maneiras. Depois de ouvi-la sinceramente pensei em não entrar no quarto do hospital junto com o Nelson, porque achava
que não pudesse controlar esse meu defeito. Mas resolvi confiar na minha capacidade de respeito ao próximo. Ledo enga-
no...
Ao entrarmos no quarto a cena era a seguinte: o “seu” Argemiro, um homem de uns sessenta anos, magrinho e com
bigodinho branco, estava na cama com as duas mãos na barriga, gemendo e se contorcendo em dores. Ao lado da
cama, o Neskens, a sua mulher, Dilma, e a dona Marieta, a sogra do Neskens. Entramos no quarto em silêncio absoluto,
eu e o Nelson sentamos naquele sofá cama que serve para o acompanhante. A solidária Iolanda, mulher de estirpe e
coragem, ficou de pé ao lado da família. E aí veio a noticia, O médico tinha acabado de diagnosticar o problema, e não era
nada grave: o “seu” Argemiro estava apenas sofrendo de seriíssimos problemas de gases causados por excesso de batata-
doce da festa junina da noite anterior.
Eu, sentado no sofá, olhei entre os olhos para o imbecil do Nelson. Ele já estava com as duas mãos no rosto para não me
ver e já soluçava. Resolvi abaixar a cabeça e também colocar as mãos no rosto para segurar o riso. Na cama o “seu”
Argemiro se contorcia cada vez mais, parecia que iria explodir. Dona Marieta segurava a mão do seu Argemiro e falava:
“Alivia, Argemiro, alivia.” Não deu outra... O “seu” Argemiro “aliviou”, soltou uma bomba atômica mal cheirosa que foi ou-
vida e sentida no andar inteiro. Eu e o Nelson ficamos desesperados, com os rostos tampados pelas mãos para não garga-
lhar, começamos a prender o riso e a soluçar profundamente. E aí começaram a vazar as lágrimas pelas nossas mãos. Para
disfarçar, a Iolanda falou para a dona Marieta: “eles estão emocionados”. Essa frase foi suficiente para sairmos correndo do
quarto meio agachados, quase urinando nas calças. Nunca ri tanto na minha vida. mas acho ninguém percebeu. Só o
Neskens, que nunca mais falou conosco.
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