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A manchete deste semanário, digamos, denunciando a intenção da AmBev de prorrogar em 
até 120 dias o pagamento de fornecedores é apenas a pontinha de um iceberg de desgraças a 
que os provedores de serviços ao marketing e à publicidade estão sujeitos já faz algum tempo. 
 
A palavra da moda para ofender profissionais é chamar o talento de commoditie. Qualquer 
gerentinho de produto anda enchendo a boca para, no seu novo papel de comprador de 
parafuso, baixar preços, sob o pretexto de que há muita oferta de talento no mercado. Olha, 
se há um commoditie de verdade nesse negócio, o nome dele é exatamente gerente de 
produto. Parece que quase todos foram programados pelo mesmo software, leram os mesmos 
livros de livraria de aeroporto, as mesmas revistas focadas em “winners” e fizeram os mesmos 
MBAs. 
 
O fato, meus amigos, é que paira no ar a energia de um certo prazer perverso em ver artistas 
em especialidades diversas humilhando-se, subjugando-se, aceitando esmolas, em troca de 
seu papel insubstituível de transformar a mais fria burocracia em apelos de marca que 
seduzem consumidores, promovem vendas e valorizam as ações das empresas. 
 
Está em vigor, portanto, uma inversão cavalar de valores. O burocrata sentou no trono e faz 
do talento dos outros seu escravo. Calma lá! Enlouquecemos? Comprar empresas quebradas 
ou mal geridas, rearranjá-las, decorá-las, perfumá-las e passá-las adiante com enormes lucros 
é um talento importante, sem dúvida, mas não é o único nem o maior de todos. É apenas uma 
especialidade de gente ladina na lida com dinheiro e que, depois de certo tempo, começa a 
experimentar um prazer vicioso nisso e não consegue ter prazer com outra coisa na vida. 
 
Não podemos permitir que essa espécie de patologia financeira que contaminou o mercado (e 
quase acabou com ele, por sinal), com a sua busca desenfreada de resultados em curto prazo 
e com um descompromisso total com a história e com a reputação dos outros, cadencie as 
nossas relações profissionais. Are baba! Ou reagimos a essa ditadura que, como todas as 
ditaduras, caracteriza-se principalmente pela insensibilidade, ou arruinamos toda a cadeia 
produtiva da comunicação. 
 
Dia desses, recebi um e-mail, com a reprodução de troca de mensagens entre dois 
profissionais da área de produção, que me deixou estarrecido. Revelava que as exigências nas 
negociações, a que estão sendo submetidos os provedores de serviços, romperam, há muito 
tempo, a fronteira do razoável. A situação é patética! 
 
Quem está ocupando as tais “mesas” de compra são pessoas que têm em mente um único 
objetivo: ganhar, ganhar e ganhar. Para elas, o que vale é apenas o maior lucro possível na 
contabilidade da semana e nunca o valor que se constrói ao longo da história, através de um 
trabalho de qualidade, realizado por quem faz a diferença. 
 
Quem está ditando os preços é gente jovem, cujos modelos e heróis frequentam apenas as 
capas das revistas especializadas em finanças e negócios. Gente que se excita só de ouvir falar 
em bonificações de milhões... É gente sem passado. Gente que não viveu o suficiente ainda 
para compreender que as marcas que estão aí, respeitadas, desejadas, consumidas, não foram 
inventadas por rapazes malandros e bons de calculadora; são produto do trabalho dedicado e 
apaixonado de profissionais de marketing e de publicidade, ao longo de 20, 30, 40 anos... De 
redatores, diretores de arte, produtores e diretores de comerciais, compositores, músicos, 
atores e atrizes; uma comunidade de talentos que se dedicou às marcas com o coração e a 
alma; que sim, também ganhou dinheiro com isso, mas cujo valor que justificou o que a ela se 
pagou esteve justamente no significado da alma e no coração dedicados ao trabalho. 
 
Hoje, estamos operando de modo tragicamente inverso. Quem quer dar o tom do amor ao 
trabalho é quem tem como missão a desvalorização do trabalho. Não há amor que resista. O 
que sobra dessa relação incompatível é um bocado de frustração, um inevitável sentimento de 
impotência, o mais justificado ressentimento e uma enorme vontade de dar o fora. 



 
A continuar assim, é isso o que vamos conseguir: jogar para fora do mercado o que ele tem de 
melhor. Afinal, o limite da tolerância é o respeito ao amor-próprio. E esta barreira, em muitos 
casos, já foi pra lá de rompida.  
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 1 jun. 2009, p. 27.  


