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Os dicionários mostram-se, às vezes, inacreditavelmente conservadores, em relação a certas
palavras (ou seus compiladores são ignorantes, mesmo). Não consegui encontrar, nas várias
opções existentes na biblioteca da ESPM, uma tradução para essa palavrinha de uso corrente,
nos EUA (e que por lá existe desde 1831, segundo o Webster) – para descrever papo de
trabalho, coisa que só interessa a quem é do ramo, e por aí.
O artigo desta semana é “papo de trabalho” - ou para uso do circuito interno deste caderno
PropMark – porque tem a ver com o artigo que escreveu aqui, na semana passada, o colega
Stalimir Vieira. Sem desmerecer os companheiros Madia e Lula - a quem leio com muito prazer
- confesso que encontro, com freqüência, nos textos do Stalimir, algumas idéias pouco
convencionais, que me fazem pensar.
Na semana anterior, SV propunha (ingenuamente, dirão alguns) que boa parte da atual crise
econômica das agências de propaganda, em função de receitas insistentemente declinantes,
poderia ser resolvida se as empresas decidissem ampliar o conceito do que é considerado
como mídia, aplicando as suas comissões de veiculação a coisas como materiais de gôndola e
cartazes de supermercado e/ou eventos promocionais, em lugar do sistema atual, que faz com
que uma faixa para prateleira de loja seja encomendada (e paga) como um mero job de
leiaute-e-finalização. A idéia é instigante: a agência passaria a ser comissionada pelo valor de
toda a negociação de merchandising com o varejista, ou pelo custo total de um evento. Os
clientes vão espernear, com razão. Mas a idéia possui um grande mérito, que é o da lógica – e
pode levar a um movimento de se levar a intermediação ativa (e contributiva) das agências a
outras áreas de investimento em comunicação promocional do cliente.
Semana passada, foi um adjetivo que o Stalimir uso – cretina – ao escrever que é assim que
muita gente considera a atual criatividade da nossa propaganda. (Admito que, às vezes, me
incluo entre eles, quando vejo coisas como aquele coronel russo ou os cachorros da Ford). De
novo, achei pertinente a sua explicação: “a propaganda talvez esteja apenas se baseando num
padrão comportamental que se tornou mais medíocre; não passa de conseqüência dele”.
Em outras palavras, talvez um pouco mais claras – e também mais brutais – se cairam as
qualificações profissionais dos executivos, do lado do cliente, que produzem e transmitem os
conceitos sobre os produtos e serviços que os criativos da agência vão ter de vender, e
também degringolou o nível e a capacidade de percepção e entendimento da grande maioria
do mercado consumidor (eles votam no Lula, não votam?) o que é que V. queria que
sobrasse?
Ainda assim, o fato das idéias do Stalimir serem boas não significa que concorde totalmente
com elas. Por exemplo: será que a atual cretinice das mensagens não resulta da insistência no
uso do humor – que foi fino, na época de ouro das peças inspiradas pela DDB e pela escola
inglesa de criação, mas que – nas circunstancias atuais – virou pornochanchada?
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