
SOBRE VALOR E MARCA
A Levi's 501 é senhora do meu guarda-roupa

Semana passada, o Alexandre Gama me deixou de
calças na mão. Explico: eu só visto jeans da Levi's.
Pode parecer ilusão, mas quando experimento uma
calça Levi's na loja e me vejo no espelho me pa-
rece que fico bem dentro dela. Talvez pela origem
e pela tradição da marca, eu associo a Levi's aos
Rolling Stones e nisso ela é cumpridora, ao compor
bem com um cara magro como Mick Jagger, baixo
como Keith Richards e, daqui a pouco, quase tão
velho como Charlie Watts. A Levi's 501 é senhora
do meu guarda-roupa. Há muito tempo.

Ao ler uma prosaica nota na edição eletrônica do
propmark de terça-feira, no entanto, meu mundo
ruiu. A Neogama, agência do Alexandre Gama,
anunciava ter aberto mão da conta da Levi's. Até
aí pode parecer razoável, contas vivem entrando
e saindo de agências pelos mais diversos motivos.
O que me marcou profundamente, como consu-
midor da marca, nesse caso específico, foi uma
espécie de desmoronamento dos "valores" que,
ao longo da vida, atribuí à Levi's e acreditei, orgu-
lhosamente, compartilhá-los cada vez que vestia
uma calça da marca. E o que foi que me provocou
esse sentimento de, de uma hora para outra, ver-
me despido do importante significado que credi-
tava à marca?

Foi o motivo da dispensa do anunciante pela agên-
cia. Fico até constrangido de repeti-lo aqui, eu que
tenho os cabides repletos de Levi's. Mas vamos lá:
a Neogama abriu mão de continuar atendendo a
Levi's, segundo a nota veiculada, porque a Levi's
exigiu que a agência baixasse o fee mensal com
que remunerava o trabalho da agência. E sabem
de quanto era o fee? Vinte e um mil reais por mês.
Ou uns dez mil dólares. Ou uns sete mil euros. Ou
umas quatro mil libras esterlinas. Alguma coisa co-
mo setenta calças, pode ser?

E a Levi's pediu para a agência baixar (o fee, não
as calças, o que, enfim, dá no mesmo). Exigiu. Bai-
xar para o equivalente a umas cinqüenta ou qua-
renta calças, quem sabe? De repente, me vi pobre
e maltrapilho. Me senti na 25 de março, catando
coisas num balaio de camelô. Eu, que recheei meu
guarda-roupa de Levi's, me achando uma espécie
de Imelda Marcos do jeans, não.passo de um pe-
lado: na verdade eu visto um fee de menos de dez
mil dólares, talvez a metade disso, dependendo do

famélíco que corra a abraçar a conta.
Agora, imaginem se todas as agências resolves-
sem revelar ao mercado verdades nuas e cruas
como essa. Se resolvessem manifestar claramente
os reais motivos que as fazem renunciar ao atendi-
mento de determinados clientes ou, por outro la-
do, fazem com que percam determinados clientes
para um concorrente.

Certa vez, conversando com o Marcello Serpa,
eu disse a ele: "a Almap pode ganhar todos os
prêmios do mundo, mas a coisa mais significativa
que vocês fizeram pelo negócio até hoje foi abrir
mão das contas do Fulano e da Beltrana, que ex-
ploravam vocês, confiantes no peso do prestígio
de suas marcas." São atitudes verdadeiramente
adultas, reveladoras de maturidade profissional e
empresarial as decisões que desafiam uma espé-
cie de chantagem, representada pelo conceito de
"prestígio" das marcas.

A única marca de "prestígio" que enche barriga é
a do chocolate da Nestlé. O resto é conversa para
boi dormir. Bem que a atitude da Neogama po-
deria ser o primeiro passo para rompermos essa
cortina de silêncio que acoberta a exploração e o
abuso praticados contras as agências em nome do
tal "prestígio" da marca. Anunciantes costumam
aparecer sorridentes em fotos ao lado de seus pu-
blicitários premiados, orgulhosos dos resultados
alcançados pelo trabalho em parceria, tudo mui-
to bonito. Porém, são inúmeras as vezes em que,
por trás daqueles sorrisos, está uma agência que
mal consegue pagar suas contas e que oferece ao
cliente muito mais do que recebe, apenas para não
perder o "prestígio" da marca. Certa vez, um dos
nossos mais importantes publicitários me disse:
"jamais espere gratidão de um cliente."

Tudo bem, ninguém é obrigado a ser grato por
um serviço pago. Gratidão, aliás, é devida a quem
trabalha de graça ou quase de graça, situação
incompatível com profissionais e empresas que
vivem do que produzem. Claro que ninguém está
no mercado para perde/ oportunidades, reais ou
potenciais. Mas estabelecer limites de tolerância
às propostas de remuneração faz bem para a
.saúde das pessoas jurídicas e para a reputação
das pessoas físicas,
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