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É uma delícia a gente perceber que nossas convicções estão certas 
A vida de cliente tem me trazido momentos deliciosos de convivência com meus amigos 
publicitários. Já não somos mais colegas, mas agora minha relação com eles, embora amigável 
e prazerosa, tem esta barreira: estou cliente. 
 
Confesso que por ter estado minha vida inteira de um lado da bancada, a passagem para o 
outro lado significou poder ter uma grande compreensão das atitudes, dúvidas e dores dos que 
trabalham em agência. Por isso jurei, desde o primeiro dia, que não trataria os profissionais de 
agência que viessem me atender com a mesma arrogância e grosseria com que algumas vezes 
fui tratado ou vi meus colegas sendo tratados. 
 
Coloquei as palavras "algumas vezes" conscientemente. Na maioria delas, graças ao Deus dos 
publicitários, recebi claras demonstrações de respeito e até de carinho em muito mais ocasiões 
do que o contrário. Mas durante 30 anos de trabalho, não foram poucas as oportunidades onde 
vi prevalecer a covardia, a insensibilidade, até mesmo a desonestidade moral na relação 
agência-cliente. E – como sempre – a maioria das vezes por parte de quem detém o poder. 
 
Há uma lei claríssima em minha empresa: não fazemos concorrência de campanhas. Jamais 
achei justo obrigar dezenas de pessoas a investirem tempo, emoção e conseqüentemente 
muito dinheiro para ter subsídios na escolha de uma agência. Que é escolhida geralmente por 
razões puramente emocionais. 
 
Na nossa empresa podemos fazer concorrência de currículos, forma de atendimento, propostas 
de trabalho. Nada que não se possa elaborar numa manhã sem gastar quase nenhum tostão. 
 
Queremos pouco além de um Power Point bem elaborado. Mas acho mau e improdutivo fazer 
equipes inteiras chutarem campanhas que jamais serão veiculadas para diversão de uma 
comissão julgadora. 
 
Posso contar nos dedos das mãos as campanhas que fizeram agências ganharem contas e que 
depois da concorrência resolvida efetivamente foram ao ar. E menos ainda tomadas de decisão 
que dependeram das campanhas apresentadas na concorrência. Em resumo, é uma delícia a 
gente perceber que nossas convicções, que nem sempre podem ter comprovação prática, 
estão certas. É possível ser transparente, respeitoso, até mesmo amigo numa relação de 
cliente com sua agência. 
Volto a repetir: sei disso agora como sabia quando na absoluta maioria das vezes era assim 
que funcionava comigo. A única mudança que estou notando em mim é que atualmente ando 
cagando regra com a maior desfaçatez. Creio que por estar ficando mais velho e ranzinza, 
jamais por ter mudado para a condição de quem paga as contas. Mas sinceramente estou 
odiando muito mais quem não concorda comigo quanto o fazia antigamente. É um sintoma. Do 
que eu não sei. Mas definitivamente é um sintoma. 
 
Antes de terminar este aglomerado de bobagens escritas neste tom professoral que até a mim 
me irrita, deixe eu contar uma história que ouvi na sala de reunião da W/Brasil, esperando 
parte da minha equipe chegar. Atrasada, claro. 
 
Cliente é cliente, não é mesmo? Acontece que uma noite, em Nova York, o Washington 
Olivetto e o Ricardo Amaral jantaram e dividiram a conta, devidamente honrada pelos cartões 
de crédito dos dois. Dia seguinte Ricardo vai para Miami e no aeroporto tenta retirar o carro 
que tinha alugado, entregando no balcão seu cartão e sua carteira de motorista. 
 
O atendente, ao examinar o cartão, diz: "Senhor, este cartão é de Washington". Ao que o 
Ricardo retruca: "Não é. É do Rio de Janeiro onde eu moro". 
 
O rapaz insistia que o cartão era de Washington e o Ricardo já estava perdendo a paciência, 
primeiro porque a origem do cartão não mudava sua validade, segundo porque o rapaz queria 



saber mais da vida dele, Ricardo, do que ele próprio. Até que se fez uma luz. O que o rapaz 
estava dizendo era que o cartão era do Washington. Washington Olivetto. O garçom do 
restaurante tinha trocado os cartões. 
 
Fonte: Propaganda & Marketing, São Paulo, 18 fev. 2007. p. 8. 


