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Só vale a pena a polêmica quando o contraditório tem a oportunidade de se manifestar 
 
Não sei exatamente há quanto tempo escrevo esta coluna, mas certamente são, pelo menos, 
20 anos. É muito tempo. Sério: se eu tenho 56 anos, eu tinha 36 quando comecei. É muito 
diferente ter 36 e ter 56 anos, vocês não imaginam o quanto. 
 
O fato é que acredito que 20 anos foi tempo suficiente para registrar neste espaço as 
coerências e as incoerências, as crenças e as descrenças, as graças e as desgraças que se me 
acometeram durante este período e com as quais ocupei o tempo de vocês. Acho que está de 
bom tamanho. Cansei e acho que vocês também cansaram. 
 
A gente tem que saber a hora de parar, entender quando ocupa um espaço em que outro teria 
mais a acrescentar. Com 36 anos, você tira de letra fazer dez coisas ao mesmo tempo; com 
46, faz cinco tranquilo; com 56, estabelece um limite razoável: três! Pronto: só me permito 
fazer três coisas ao mesmo tempo, a partir de agora. 
 
Pode ser preguiça, pode ser incompetência ou mesmo saco cheio para mais. Ou um pouco de 
tudo isso. Sou muito grato ao Armando e a todos os colegas, que, semanalmente, editam o 
propmark. Peço desculpas pelos atrasos, pelas falhas, que atormentaram a Vanessa, a Neusa, 
o Marcello algumas vezes. Não foram por mal, talvez apenas sintoma do que estaria por vir. 
 
Levo a lembrança feliz de todos os e-mails que recebi de meus leitores com elogios generosos, 
com críticas iradas, com colaborações valiosas, com correções necessárias. Muito obrigado a 
vocês todos que, em dado momento, se deram ao trabalho de parar o que estavam fazendo e 
se ocupado em me escrever. 
 
Foi uma honra também compartilhar o mesmo jornal com tantos companheiros brilhantes. 
Saudando o nosso Lula Vieira, creio que melhor faço na representação de todos. (O Lula, aliás, 
esteve encantador na semana passada, ao descrever seus sentimentos num escritório em 
pleno feriado, no Rio de Janeiro). 
 
Fico na expectativa de que este espaço seja ocupado, o mais rápido possível, por uma dessas 
centenas de criaturas com talento e conteúdo que ainda não dispõem de um merecido espaço 
para se expressarem. Acreditem: há muita gente assim, ainda anônima. Gente jovem, cheia 
de ideias e de energia. 
 
Proponho, aliás, aos editores, um espaço para novos candidatos a colunistas escreverem em 
rodízio. Gente do Brasil inteiro, de Belém, de Porto Alegre, de Palmas, de Campo Grande... É 
possível garimpar pedras preciosíssimas por este Brasil inteiro. Continuarei sendo, como 
sempre fui, um leitor interessado do propmark. 
 
Só eu sei o que passava, em 1986, no Rio de Janeiro, catando uma banca de jornais que se 
dignasse a vender a Gazeta Esportiva de domingo, jornal em que o Propaganda & Marketing 
vinha encartado e que os jornaleiros cariocas, em sua imensa maioria, jamais haviam ouvido 
falar. 
 
Era uma verdadeira peregrinação, quase sempre frustrada, quando iniciada já alta manhã. Mas 
era muito bom voltar para casa para saborear a conquista. Bons tempos. Não menos bons são 
os tempo de hoje. Quanta gente aí por volta dos 20 ou dos 30 não andará, em cidades 
distantes de São Paulo, buscando também um exemplar do propmark, como eu fazia no Rio de 
1986. 
 
Vinte anos escrevendo aqui me enchem de orgulho. Significa dizer que uma geração de 
profissionais compartilhou comigo este espaço. Gente que começou a ler com 20 e hoje é um 
quarentão ou quarentona. Estagiários que se tornariam dirigentes. Quem sabe, semanalmente, 



não terei colaborado com suas reflexões sobre tantas coisas. Escrever tem esse mistério, essa 
impossibilidade de mensuração do quão longe e quão profundo vamos nas almas. 
 
Recebi e-mails do Brasil inteiro e de Portugal. Em 20 anos, terão alcançado a casa dos 
milhares. Gente a quem nunca vi, mas de quem me tornei íntimo na troca de ideias. 
 
Gente que se expôs, pedindo sigilo, num extraordinário voto de confiança, a quem respeitei 
com uma convicção fundamentalista. Gente que expressou sua contrariedade com meu texto e 
que sempre teve aqui, neste mesmo espaço, a possibilidade de me criticar. Talvez seja disso 
que eu mais me orgulhe, de nunca ter feito deste espaço um privilégio pessoal. Não seria 
justo. 
 
Só vale a pena a polêmica quando o contraditório tem a oportunidade de se manifestar em 
igualdade de condições. Enfim, meus amigos, foi bom, muito bom, ter estado com vocês 
nestes 20 anos. 
 
Tenho certeza de que o tempo que dediquei a escrever esta coluna não tinha coisa melhor 
para ser ocupado. Amei escrevê-la e, por isso, tenho a oportunidade de me despedir feliz. 
Tchau. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 1 fev. 2010, p. 14.  


