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O ponto alto da semana foram os sinais de retomada apresentados pelo mercado publicitário 
brasileiro. 
 
Otimistas mais moderados calculam que os reflexos mais vigorosos serão sentidos a partir de 
agosto, reconhecendo, entretanto, que já neste mês de maio observa-se um aquecimento 
superior à média de todo o período enquadrado na crise financeira, cujo comportamento 
seguiu a cartilha do nosso já familiar stop and go. 
 
O mais importante nessa-constatação é reconhecermos que a recuperação publicitária é 
conseqüência do comportamento da economia, que não se rendeu de forma submissa aos 
problemas que acarretaram a crise e também gerados em consequência desta. 
 
Assim, pudemos comemorar com dupla satisfação o casamento da Perdigão com a Sadia, que 
para o negócio publicitário lá adiante poderá ser danoso, em virtude do enfraquecimento 
concorrencial daí decorrente. Mas, para o País, tratou-se de uma solução positiva, pelo 
momento delicado que atravessamos e a certeza do aumento de escala nas exportações dos 
seus produtos. 
 
É verdade que alguns pessimistas ou realistas, como querem lembram histórias anteriores com 
enredo semelhante, como a Antarctica engolida pela Brahma, o Unibanco seguindo o mesmo 
destino em direção ao Itaú e outros casos de fusão anunciados que não passaram de rotineiras 
compras e vendas de empresas, diferenciadas e pouco freqüentes como na história dos casos 
citados, em decorrência dos números gigantescos em jogo. 
 
Os mesmos pessimistas ou realistas recordam que o acasalamento Brahma-Antarctica 
determinou o fim da guerra das cervejas que em todo o verão poderia até cansar o público 
pela maçante repetição, mas fortalecia a economia de agências, veículos e fornecedores do 
mercado. 
 
A expectativa em torno da "fusão" Itaú-Unibanco não é diferente, tendo já sido comentado por 
dirigentes do primeiro que a marca do segundo "poderá" desaparecer. Se alguém duvida disso, 
é só aguardar e conferir. 
 
O entusiasmo do mercado pela retomada também pode ser medido por um fato prosaico: a 
iniciativa do Clube de Criação de São Paulo, que convidou Chuck Porter, da novata e já tão 
lendária Crispin Porter + Bogusky, com sede em Miami, para uma palestra aos criativos de São 
Paulo. 
 
O grande auditório do Unique quase foi insuficiente para abrigar todos os inscritos no evento. 
O que demonstrou Chuck? 
 
Falou de passagem na crise, como gato passando sobre brasas. Mas mostrou que a razão do 
sucesso da sua agência pode muito bem se localizar nos pequenos enunciados do dia-a-dia de 
qualquer agência, que, todavia, tem que ter a coragem, o talento e a sorte que não deve ser 
privilégio de goleiros - para fazer a leitura correta desses valores e incorporá-los como regras 
de ouro à sua conduta. 
 
Uma delas, aliás, Chuck colocou como tabu na sua explanação: quem comanda é o cliente. 
Segundo ele, e os milhares pelo mundo afora que pensam dessa forma, o cliente não só não 
deve comandar o processo, como não quer comandá-lo. 
 
Nessa dissonância, entra o talento da agência dando-lhe tranqüilidade e segurança para 
decidir, sem o ônus da responsabilidade que o comando acarreta. 
 
Bom frasista, Chuck Porter legou-nos naquela noite já memorável no Unique, lições de vida 
que deveriam ocupar as frases que costumam fechar esta página, mas que, no contexto 



apresentado, tomam maior vulto e fazem refletir com mais intensidade sobre os seus reais 
significados. 
 
Nessa ordem de idéias, reproduzimos algumas observações do palestrante, mostrando suas 
brilhantes e bem-sucedidas campanhas, que integram o manual não escrito da Crispin Porter + 
Bogusky. Vamos a elas: 
 
1. Está mais fácil do que nunca apaixonar-se por você mesmo. 
2. Consistência é bom. Surpresa é bem melhor. 
3. Não alimente os gigantes. 
4. O mundo é um alvo em movimento. 
5. Inteligência. Talento.  Paixão. Curiosidade. Experiência. Nessa seqüência. 
6. Ultrapasse os limites. 
7. Nunca use a falta de dinheiro como desculpa. 
 
Simples assim. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 25 maio 2009, p. 2.  


