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Tem momentos no nosso cotidiano que servem para dar uma zerada no jogo que, sem querer, 
a gente ia perdendo por falta de tempo ou paciência para encarar. E aqui perder não está 
necessariamente ligado a perdas financeiras, mas à perda de espaço no composto do negócio, 
da profissão ou da ciência, chamemos o que fazemos como acharmos melhor. Pelo menos para 
o meu entendimento, um desses momentos foi o surgimento da NBS. 
 
Não estou entrando no mérito do quanto a agência é ou deixa de ser melhor do que outras. 
Estou falando de um conceito, de uma proposta, de uma afirmação, de uma atitude, 
traduzidos num nome. Para quem esqueceu, lembro que NBS não são as iniciais dos nomes 
dos donos, mas simplesmente as iniciais de No Bull Shit. 
 
O artigo do Alexandre Gama no propmark da semana passada – “Branding ou Blading?” – é 
outro destes momentos que eu chamaria de “ei, ei, ei!” ou de “ô, ô, ô!” ou qualquer coisa que 
remeta a uma brecada na avalanche de “bullshit” que despejam sobre a nossa cabeça, coisa, 
como eu disse antes, já apontada pela NBS quando da sua fundação. 
 
Graças a Deus, a NBS deu muito certo, e a Neogama também. Assim como deram e dão certo 
muitas outras agências, começando pela própria DPZ, há mais de 40 anos, quando o Roberto, 
o Petit e o Zara, rebelados contra o bullshit da época, começaram a construir uma belíssima 
história e formaram um monte de gente, igualmente rebelada. 
 
Eu comemoro quando profissionais consagrados empunham bandeiras rebeldes, compram 
brigas com poderosos, arriscam-se em muitos sentidos, ao sacrificar a comodidade de um 
simples alinhamento com a mediocridade. 
 
O fato é que o mercado está saturado de gente que adora montar apresentações em 
powerpoint, em cima de uma presunção academicista, que trata de catalogar e etiquetar tudo 
por absoluta incapacidade para a abstração. 
 
Como todos costumam estudar nas mesmas fontes, importadas, ficam estabelecidos um 
vocabulário e uma série de definições “absolutas” que, tudo bem, podem ter ajudado a 
padronizar a “tomada do ponto” na hora da prova na faculdade, mas que na vida real, a bem 
da verdade, só tem serventia num ambiente similar ao dos bancos escolares. Ou seja, 
resposta-padrão atende a pergunta-padrão, uma necessidade evidente num processo de 
avaliação coletivo. Como bem lembrou o Alê, de repente, aparece uma turma falando em 
“branding”, com uma pose de detentora da mais recente descoberta do marketing, e sob essa 
presunção derrama toda uma verborragia de livro de aeroporto. Sabe por que é tão fácil 
escrever livros sobre marketing quanto o é escrever livros de auto-ajuda? Porque tanto no 
marketing quanto na auto-ajuda há um monte de idiotas ávidos por alguma coisa que encerre 
qualquer lógica formatada para o seu alcance intelectual. Como, tanto no marketing quanto na 
auto-ajuda, as teorias costumam ser ilustradas por cases, isso reforça a ideia de que 
constituem verdades inquestionáveis. Trata-se de uma outra besteira à cata de ingênuos, pois 
a cada case bem-sucedido, quantos fracassos terão sido convenientemente ignorados? Mais 
uma vez inspirado no brilhante artigo do Alexandre Gama, lembro que num negócio que 
depende, definitivamente, de criação, de originalidade, é muito improvável que “equações” 
fechadinhas, amarradinhas, engessadinhas, etiquetadinhas e nomeadinhas acrescentem 
alguma coisa de útil à solução de problemas, também sempre diferentes uns dos outros, por 
mais que pertençam às mesmas categorias. Se for para citar algum “autor”, na sustentação de 
qualquer tese de marketing, prefiro esquecer os “de sempre” ou os novos com os cacoetes de 
sempre, e recorrer ao índio argentino Atahualpa Yupanqui (sobre quem nossos jovens 
profissionais de marketing não devem ter jamais ouvido falar), que afirmou, sabiamente, 
numa poesia: “Amigo, no hay caminos; los caminos se hacen al andar.” É certo que temos que 
estudar as teorias para compreendermos a evolução do conhecimento sobre o nosso negócio. 
 
Mas o objetivo maior com esse aprendizado não é passar a vida prestando “vestibular”, mas 
inspirando-se para uma prática de características próprias. Nesse aspecto, a prática do 



“branding” será sempre uma bela oportunidade de aprender a trabalhar de verdade, 
descascando mais abacaxis e falando menos abobrinhas. Porque, no fundo, “branding” é o que 
você faz a vida toda consigo mesmo. 
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