
Seminário de
Comunicação
Banco do Brasil

A importância social da informação

XV





Ficha técnica
Banco do Brasil
Diretoria de Marketing e Comunicação

Armando Medeiros de Faria
Diretor

Omar Barreto Lopes
Gerente Eecutivo de Imprensa e Internet

Marco Túlio Bretas de Vasconcelos
Gerente de Divisão de Imprensa

Coordenação editorial
Pablo Claudino

Organização, edição de texto e revisão 
Waldemar Luiz Kunsch

Apoio
BBTur Viagens e Turismo Ltda.

Diagramação / impressão
Eduardo Gustavo / Kaco Gráfica

Capa e projeto gráfico
Master Comunicação

Produção
Banco do Brasil
Diretoria de Marketing e Comunicação
Gerência de Relacionamento com a 
Imprensa
SBS Edifício Sede III – 19º andar
Asa Sul – Brasília (DF)
e-mail: imprensa@bb.com.br

Ficha catalográfica

A importância social da informação – Brasília: Banco do Brasil, 2011. 202 p.

Edição de palestras do XV Seminário de Comunicação do Banco do Brasil.

1. Compromisso social. 2. Comunicação consequente. 3. Comunicação integrada.                
4. Informação. 5. Redes sociais e comunicação empresarial. 6. Cultura. 7. Global e 
local no cosumo da cultura.. 8. Novas mídias e mercado editorial cultural. 9. Política de 
patrocínios. 10.  Marketing esportivo e imprensa. 11. Investimento esportivo. I. Banco 
do Brasil. II. Diretoria de Marketing e Comunicação. III. Título.  

ISSN 2175574-4

As opiniões aqui contidas são de inteira responsabilidade dos autores.

Venda proibida.

Nenhuma parte desta obra pode ser gravada, armazenada em sistemas eletrônicos, 
fotocopiada, reproduzida por meios mecânicos ou quaisquer outros meios, sem autori-
zação prévia dos coordenadores e dos autores. 





A importância social 
da informação

XV Seminário de Comunicação
Banco do Brasil





Sumário

1

2

3

4

5

6

7

8

POLÍTICA DE PATROCÍNIOS: QUANDO A DIVERSIDADE VIRA DISPERSÃO
Um território de discussão, de criação e de invenção 
Marcello Dantas  ..........................................................................................  23 
Desenvolvimento institucional transforma as relações de patrocínio na cultura 
Lucimara Letelier .........................................................................................  35 

ENTENDIMENTO ESTRATÉGICO DA COMUNICAÇÃO INTEGRADA
Um saber estratégico e um poder criador para o dizer pragmático das organizações
Manuel Carlos Chaparro  ................................................................................  53 
O processo estratégico de uma comunicação voltada para o futuro
Ciro Dias Reis   ............................................................................................  61 

O GLOBAL E O LOCAL NO CONSUMO DA CULTURA: PARA ONDE VAMOS?
A mundialização do localJosé Teixeira Coelho Netto 
A dimensão socioeducativa da ação cultural de caráter público
Danilo Santos de Miranda   .............................................................................  75 

REDES SOCIAIS E COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL: SEPARANDO O JOIO DO TRIGO
O papel das mídias sociais na imagem e na reputação das empresas
Maria Claudia Bacci  ...................................................................................  101 
Mudança de foco e de papéis no campo da comunicação empresarial
Cláudio Torres   .......................................................................................... 113 

A RELAÇÃO ENTRE O MARKETING ESPORTIVO EMPRESARIAL E A IMPRENSA
Independência e convergência em benefício do esporte
Luiz Fernando Gomes  ................................................................................  127 
Por uma regulamentação da integração entre marketing esportivo e mídia
Fernando Julianelli .....................................................................................  134 

O MERCADO EDITORIAL CULTURAL DIANTE DAS NOVAS MÍDIAS
As mídias clássicas e a nova realidade
Daysi Bregantini  .......................................................................................  145 
As novas mídias transformam os meios tradicionais
Daniel Piza   ..............................................................................................  150 

COMUNICAÇÃO CONSEQUENTE: COMPROMISSO SOCIAL DE QUEM INFORMA 
Os papéis de cada um na comunicação de boa fé
Eugênio Bucci  ..........................................................................................  163 
Comunicação empresarial, democracia e sustentabilidade
Nemércio Nogueira .....................................................................................  170 

INVESTIMENTOS EM ESPORTES: COMO MENSURAR O IMPACTO NOS NEGÓCIOS
O marketing esportivo como experiência de marca
José Estevão Cocco ...................................................................................  179 
Marketing esportivo, uma fi losofi a e um processo de conexão
José Carlos Brunoro  ..................................................................................  187 
Lembrança, ativação de marca e retorno sobre objetivos, chaves do marketing esportivo
Marcelo Palaia  ..........................................................................................  195 





9

Muitos temas foram abordados em torno da “importância social da 

informação”, ao longo dos 15 seminários de comunicação já realizados 

pelo Banco do Brasil.  Todos eles tratam dos desafi os da comunicação 

em circunstâncias que exigem, ao mesmo tempo, tradição e ruptura. Mais 

do que  fórmulas vazias e platitude das marcas, procuramos encantar o 

cliente, fazer o melhor por ele. Mas, refl etindo e trabalhando a comuni-

cação ao longo de muitos anos, penso que uma ênfase excessiva ao 

desempenho, aos resultados, por mais inerente que seja, tem confi nado 

a comunicação ao empobrecimento. 

  

Tratar da comunicação nos obriga, como premissa, a captar cada vez 

mais e com muita naturalidade a força dos confl itos. É preciso entender 

que o confl ito é o chão que pisamos – todos os dias e sempre. Afi nal, a 

comunicação é o processo de compartilhar e, portanto, de tornar comum. 

Estamos falando de um palco permanente de confl itos, porque o receptor 

é um estranho, um não-cliente, um crítico, um insatisfeito, um desavisa-

do, um distraído... Na melhor das hipóteses, ele é um interessado, o que 

não elimina o confl ito. Portanto, o universo das marcas é, o tempo todo, 

um “jogo de sedução”, em meio a uma multidão de confl itos, objeções e 

restrições. 

 

O confl ito causa estragos, mas é também uma forma de se resol-

ver problemas e gerar alguma unidade. Quando a comunicação deixa 

de valorizar o confl ito, ela se presta apenas a “dourar a pílula”. Ter o 

confl ito como algo não-patológico, mas identifi car os interesses em jogo, 

os atores sociais e a autonomia do indivíduo (que reivindica com ou sem 

razão), é uma pré-condição para uma boa comunicação. É, na verdade, 

uma pré-condição para que a sociedade possa se estruturar melhor, por-

que traz à tona divergências mascaradas, dissimuladas, ocultas. 

 

Alguns teóricos afi rmam que a postura do ser humano se encontra, 

a todo momento, determinada pela competição e pela solidariedade. O 

Prefácio
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maior desafi o da comunicação é atuar justamente com esses elementos 

divergentes e confl itantes da sociedade. Viver essa tensão é preciso. 

Só assim poderemos sentir que estamos moldando respostas concretas 

de comunicação. Aprovação, rejeição, visibilidade positiva, visibilidade 

negativa estão presentes no nosso dia a dia. Nossa aritmética é saber 

aceitar confl itos, o que já signifi ca não multiplicá-los. 

 

É assim que a vida se estrutura: a partir do reconhecimento de um 

limite, de uma fronteira. Como disse o poeta Carlos Drummond de An-

drade, “no meio do caminho tinha uma pedra”. Só assim, pelo reconhe-

cimento, poderemos pensar em uma comunicação capaz de transgredir. 

Que possamos encontrar esse caminho em nosso cotidiano.

Armando Medeiros de Faria

Diretor de Marketing e Comunicação 
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Prólogo

Por maiores que sejam os limites impostos pela complexidade 

do mundo globalizado, todos nós, profi ssionais e/ou estu-

diosos de Comunicação, temos a obrigação de transformar 

as informações que processamos em conhecimento disseminado, para 

que os fatos e os temas da atualidade, além de conhecidos, possam ser 

compreendidos e discutidos. Isso implica entender que os processos de 

comunicação nos quais estamos envolvidos se desdobram em vertentes 

de produção e vertentes de socialização de conteúdos.

Para isso e por isso, o Banco do Brasil realiza anualmente os seus 

seminários de comunicação. Para isso e por isso, cumpre, também anu-

almente, o dever de dar valor de conhecimento disseminado aos conteú-

dos de cada seminário, editando-os em livro. 

Este é mais um livro dessa coletânea. Tendo como objeto “A impor-

tância social da informação”, temática do XV Seminário de Comunicação 

Banco do Brasil,  o volume nos oferece, de forma organizada, os ensi-

namentos trazidos ao seminário de 2010 pelos conferencistas e pales-

trantes convidados. São saberes acumulados em trânsitos acadêmicos e 

profi ssionais. Carregam consigo, portanto, o mais precioso dos saberes, 

o da experiência, que Charles Peirce conceituou como “a grande fonte 

da verdade”. 

Os seminários de comunicação Banco do Brasil – dos quais faz parte 

a edição dos respectivos livros – são espaços privilegiados de exposi-

ção e debate de ideias, nos quais as qualifi cadas plateias atuam como 

partícipes intervenientes. E essa partilha se expande, agora, aos que, 

no papel de leitores deste livro, podem agregar, ao mérito dos textos, 

o saber crítico acumulado na sua própria experiência de vida. Aliás, é 

sempre bom lembrar: ao contrário do que certos modelos propõem, cabe 

aos receptores a idealização decisiva dos conteúdos. Sim, pertence aos 

auditórios o poder de aceitar ou rejeitar o que lhes é dito ou escrito. As-
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sim, os conteúdos mais importantes deste livro não são os publicados, 

mas aqueles mentalmente retrabalhados que o leitor levará para as suas 

atividades do dia a dia. 

Sabem os profi ssionais da comunicação que, na interatividade do 

mundo globalizado em redes e fl uxos, o “outro” é, cada vez mais, o sujei-

to essencial nos espaços da difusão. E como sujeito terá de ser tratado 

e respeitado.

Nesse sentido, valho-me do histórico discurso proferido, em 1998, 

pelo fi lósofo Jean-François Revel, na sessão de encerramento de ano 

na Academia Francesa. Discorrendo sobre a virtude, Revel sintetizou na 

seguinte pergunta a sua refl exão: “E se a honestidade fosse a verdadeira 

habilidade?” 

Depois acrescentou: “Nenhuma causa é justa se só podemos defen-

dê-la com métodos injustos. A abjeção dos meios demonstra a abjeção 

dos fi ns. O cínico e excessivamente célebre adágio de que os fi ns justi-

fi cam os meios ou, dito de outra maneira, que o mal é permitido desde 

que provoque um bem, traduz uma ilusão particularmente perigosa para 

aqueles que escrevem e falam por profi ssão”. 

O fi lósofo não se referiu explicitamente aos profi ssionais da comu-

nicação social. Mas os incluiu inevitavelmente na advertência – ou não 

somos nós gente que escreve e fala por profi ssão? 

Manuel Carlos Chaparro

Mediador do XV Seminário de Comunicação
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Introdução
A ponte entre o mundo interior

e o mundo à nossa volta

O jornalismo tem como objetivo melhorar as condições de vida dos 

seres humanos, do mundo, em última análise. Pelo menos é esse seu 

atributo mais conhecido. A partir dessa premissa a produção de conheci-

mentos seria um processo inteiramente objetivo. Mas não é. A distribuição 

e a organização de informações, em qualquer suporte, seja em papel, 

em aparatos sonoros ou em telas eletrônicas, ocorrem em um espaço 

muito mais amplo, o subjetivo e introspectivo. Os leitores, ouvintes ou 

telespectadores – os receptores, enfi m – não representam números abs-

tratos e distantes. São seres pensantes, com relação aos quais temos a 

obrigação de fazê-los pensar mais ainda. Nesta introdução da presente 

obra, para comemorar os quinze seminários já realizados pelo Banco do 

Brasil, tentaremos percorrer a sutilíssima ponte que liga nosso mundo 

interior ao mundo que está a nossa volta.

Alberto Dines
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No XV Seminário de Comunicação, encontrei pessoas que 
conheço há muito tempo e outras que vi pela primeira vez. 
É uma prova de que os ideais não morrem com o tempo, 

mas, pelo contrário, se consolidam e frutifi cam. O tempo passa e aí es-
tamos nós, a lamentar algumas coisas que mudaram e esperando por 
outras que mudarão para melhor. Essa experiência dos quinze anos de 
seminário foi muito importante para mim, porque ela era renovada anual-
mente. Criava-se uma rede de afetos e de troca de experiências, fato que 
considero muito importante.

Este é um momento relevante. Afi nal, comemorar quinze anos de 
qualquer coisa – seja de criaturas, seja de instituições, seja de projetos e 
até mesmo de casamentos, cada vez menos duradouros — não é algo a 
ser desperdiçado. Três quinquênios perfazem um lapso de tempo respei-
tável, sobretudo em tempos acelerados como os nossos. 

Estamos diante de um número e de um rito de passagem. Todas 
as culturas têm as suas marcações, as suas simbologias. A maioridade 
religiosa para os judeus, por exemplo, começa aos doze anos para as 
meninas e aos treze para os meninos. Até pouco tempo atrás os quinze 
anos marcavam a transformação da adolescente em mulher. As festas 
de debutantes eram momentos inesquecíveis, somente comparáveis ao 
que viria logo em seguida – o noivado e o casamento. A modernidade 
dissolveu esse e outros marcos. Os ritos agora são outros: chamam-se 
de modismos. São tantos que se torna cada vez mais complicado estudá-
los e consagrá-los, ainda mais em um país tão avesso às venerações 
como o nosso. 

Esses quinze seminários de comunicação do Banco do Brasil, além 
de marcarem uma expressiva durabilidade, nos remetem ao momento 
em que o projeto foi iniciado. O primeiro seminário aconteceu em 1994, 
ano do Plano Real, marco da nossa maturidade monetária. Ao citar essa 
data, tenho a certeza de que os matemáticos vão estranhar Se foram 
quinze os seminários e se começaram em 1994, há algo aí que não bate. 
Os numerólogos estão certíssimos: este deveria  ter sido o décimo sexto 
seminário. O fato é que em 1998, diante da crise fi nanceira internacional e 
das drásticas medidas de contenção de despesas, a série foi interrompida 

“Os ideais não 

morrem com o tempo, 

mas, pelo contrário, 

se consolidam e 

frutifi cam”
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e logo continuada no ano seguinte. Ajustada a periodização, passemos 
ao signifi cado e aos valores que os números nem sempre conseguem 
reproduzir. 

Permitam-me um brevíssimo mergulho na história, o que é muito 
importante. A imprensa foi a grande heroína da derrubada do presidente 
Collor em 1992. A façanha tem a ver com os atributos de uma instituição, 
a república brasileira,  que passou vinte e um anos reprimida, sufocada 
e amordaçada pelo regime militar. E tem a ver também com as suas 
defi ciências, considerando-se a apressada troca geracional ocorrida no 
seu interior logo em seguida. 

A queda do muro de Berlim, pouco antes, tinha deixado o mundo 
ocidental em uma euforia de alguma forma escandalosa. Apregoada a 
vitória do capitalismo sobre o socialismo real, produziu-se um perigoso 
triunfalismo ideológico. A consagração da democracia liberal teve um 
efeito perverso: a arrogância do pensamento único. 

A isso se acrescentou uma crença dogmática na irreversibilidade e 
na velocidade dos avanços científi cos. Começava a era virtual, a era da 
internet. A imprensa, naquele ano 1994, delirava, fascinada pelas novas 
tecnologias, sobretudo as de informação, e também pelo marketing, con-
vertido em divindade infalível. Os consultores internacionais inventavam 
fórmulas e doutrinas que todos aceitavam sem discutir. As tiragens dos 
jornais davam saltos formidáveis, alavancadas artifi cialmente por brindes 
que nada tinham a ver com o jornalismo. 

Nesse clima de desvarios, um pequeno grupo de jornalistas e pes-
quisadores reuniu-se na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 
para criar uma espécie de antídoto de ponderação, um ninho de modera-
ções e ruminações também, sob a batuta do próprio reitor da instituição, 
o linguista e poeta Carlos Vogt. Estava criado o Laboratório de Estudos 
Avançados em Jornalismo (Labjor), que seria escolhido pelo Banco do 
Brasil como parceiro de uma inédita experiência de refl exão para a pro-
dução de novos estímulos. 

João José Forni, então Gerente Executivo de Imprensa do banco, 
não pretendia apenas introduzir um evento anual de confraternização e 

“Um sistema viário 

de mão dupla foi 

a ideia subjacente 

à criação dos 

seminários”
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motivação para os comunicadores da casa. Sua intenção era montar um 
sistema de espelhos capaz de refl etir as tendências e os confrontos do 
mundo exterior, trazendo-os para o universo da instituição. Queria, ao 
mesmo tempo, identifi car pessoas e projetos que mereciam ser estimu-
lados, amplifi cados e multiplicados. Um sistema viário de mão dupla, au-
tenticamente midiático – essa foi a ideia que estava subjacente à criação 
dos seminários de comunicação. 

Um mostruário dos êxitos dessa iniciativa pode ser compulsado na 
coleção dos livros-anais publicados a cada ano. Recentemente, me dei 
ao trabalho e ao prazer de reexaminá-los. Realmente, foi uma experiência 
extremamente prazerosa, porque são exercícios de história sob pressão, 
antecipadores, alguns até visionários, verdadeiramente proféticos. Nos 
seminários de 1994 e 1995, publicados em um mesmo volume, discutí-
amos as novas tecnologias que estavam começando. Tocávamos então 
nas grandes bases de dados que só viriam a ser materializadas uma 
década depois. Mas também nos preocupávamos com o perigo de fazer 
jornalismo sem jornalistas. Uma história cultural, uma indústria cultural, 
obviamente, não pode fi car alheia à cultura. Um mundo em transforma-
ção como aquele no qual vivíamos (e vivemos também agora) exige que 
as empresas sejam escolas – learninig organizations, como dizem os 
norte-americanos –, capazes de aprender para se reelaborarem e se 
redefi nirem. O teor macro e a preocupação com o mundo jamais nos 
colocaram em uma “torre de marfi m”. 

A temática profi ssional, específi ca da agenda interna do Banco do 
Brasil, jamais foi esquecida. Tivemos sempre presente, pelo menos no 
tempo em que estive na mediação desses seminários – uma década – 
o fato de que dezenas de participantes procedentes dos quatro cantos 
do país não vinham para um spa, para se divertirem, e nem para uma 
imersão literária. Vinham para se enriquecer, para trazer sua experiência 
na atividade cotidiana.

Corro o risco de ser mal compreendido, mas sou obrigado a registrar 
que, dois anos depois de iniciado o ciclo de seminários, o parceiro do 
Banco do Brasil deixou de ser o Labjor da Unicamp, substituído por um 
dos projetos lá montado, que foi o Observatório da Imprensa, o qual, por 
sua vez, serviu de matriz para um site pioneiro. Deste saiu um programa 

“A preocupação com 

o mundo jamais nos 

colocou em uma torre 

de marfi m”
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semanal de televisão e um boletim diário radiofônico. E, juntos, consegui-
ram o milagre de oxigenar o debate sobre o desempenho da imprensa, 
retirando-o do âmbito mais ou menos hermético da academia para levá-lo 
ao interior da sociedade. O Observatório da Imprensa foi, de certa forma, 
um produto desse seminário e, ao mesmo tempo, seu agente provocador. 

Quinze seminários ou dezesseis anos depois, voltei transitoriamente 
para rever uma experiência intelectual, existencial e inédita. Mas a experi-
ência da qual participei foi a de espectador. Ela é inédita porque se supõe 
que o jornalismo atua e se situa na esfera imediata. E tem como objetivo 
melhorar as condições de vida dos seres humanos – em última análise, 
melhorar o mundo. Pelo menos, esse é seu atributo mais conhecido. 

A partir dessa premissa, a produção de conhecimento seria um pro-
cesso inteiramente objetivo, mas não é. A distribuição e a organização de 
informações, em qualquer suporte, seja em papel, em aparatos sonoros 
ou em telas eletrônicas, ocorrem em um espaço muito mais amplo, o 
subjetivo e introspectivo. Os leitores, ouvintes ou telespectadores – os 
receptores, enfi m – não representam números abstratos e distantes. São 
seres pensantes, com relação aos quais temos a obrigação de fazê-los 
pensar mais ainda. 

Todas as notícias, boas e más, são capazes de promover mudanças 
no ambiente em que circulam. A partir dessa constatação, defrontamo-
nos com uma série de perguntas em cascata. Onde situar a melhoria 
do ser humano? Como atuar diretamente sobre ele? Como ajudá-lo a 
ampliar as suas percepções e sensibilidades pessoais, para, então, atuar 
na esfera pública? Confesso que não tenho todas as respostas para 
essas questões que levanto muito rapidamente – e muito levianamente 
também –, mas o assunto já havia me preocupado há mais de cinquenta 
anos, quando comecei a lecionar na Pontifícia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro (PUC-RJ). Era uma disciplina mais teórica do que aquela 
que eu lecionava, que era jornalismo comparado. Não consigo identifi car 
o nome, mas era algo como “Elementos para a teoria da comunicação”. 

Então me ocorreu iniciar o ano letivo com algo mais pessoal, para 
que não fi cássemos na esfera muito especulativa. Propus uma série 
de experiências interpessoais e sensoriais, de modo que as distantes 

“Comemorar quinze 

anos de qualquer 

coisa não é algo a ser 

desperdiçado”
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teorias pudessem ser assimiladas por um grupo que já vivenciara uma 
experiência de comunicação não-verbal. Assim, convoquei dois amigos: 
um inspirado diretor de teatro, que também era um brilhante jornalista, 
chamado Paulo Afonso Grisolli, o qual chegou a ocupar uma posição 
importante na TV Globo. Depois ele se deslocou para Portugal, onde 
acabou falecendo prematuramente. Convoquei também a musicóloga 
Cecília Conde, do Rio de Janeiro, para duas aulas preliminares, ou seja, 
antes do ano letivo propriamente dito. Fizemos alguns exercícios para 
aguçar a capacidade dos alunos e perceber o que se passava em volta, 
a fi m de que, sensibilizados, pudessem se integrar a essa maravilhosa 
tarefa de relatar. 

Não posso aferir o resultado daquelas experiências e não acompanhei 
a vida profi ssional de todos os meus alunos, mas alguns, posteriormente, 
confi rmaram que aquele foi um treino decisivo. Eles viveram o processo 
sensorial de se comunicar. Hoje, para comemorar os quinze seminários 
anteriores do Banco do Brasil, vamos tentar percorrer a sutilíssima ponte 
que liga nosso mundo interior ao mundo que está à nossa volta. 

Nós, que estamos engajados na busca da verdade, não podemos 
ignorar que há um olhar capaz de discernir o certo e o errado. Quem nos 
leva a esse olhar é o monólogo bíblico-fi losófi co A alma imoral, de Nilton 
Bonder, uma refl exão sobre “o certo e o errado, o moral e o imoral ou a 
necessidade de trair para romper limites”, adequado e interpretado por 
uma atriz que também exerceu o jornalismo, Clarice Niskier, apresentado 
na abertura do XV Seminário de Comunicação.

Alberto Dines
Coordenador do Observatório da Imprensa•

Alberto Dines é jornalista, escritor e professor universitário. Foi editor-chefe do Jornal do Brasil, 
diretor da sucursal da Folha de S.Paulo no Rio de Janeiro e diretor do Grupo Abril em Portugal. 
Introduziu na Folha a coluna “Jornal dos jornais”, conceito ampliado posteriormente com a criação 
do Observatório da Imprensa, hoje presente na internet, na TV Brasil e nas rádios MEC do Rio de 
Janeiro e Nacional de Brasília.  Autor de livros de fi cção, reportagem, biografi a e história, escreveu 
quase vinte obras, entre as quais Morte no paraíso: a tragédia de Stefan Zweig; Vínculos do fogo: 
Antônio José da Silva, o judeu; e Outras história da inquisição em Portugal e no Brasil. Organizou 
a reedição, em 31 volumes, da coleção completa do Correio Braziliense, editado em Londres por 
Hipólito da Costa, primeiro periódico a circular no Brasil. Seu livro O papel do jornal completou 36 
anos de publicação contínua em 2010.
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1
Política de patrocínios:

quando a diversidade vira dispersão

No posicionamento institucional das organizações e em como são 

percebidos sua missão e seus valores se encontra o grande diferencial 

daquelas que hoje estão conseguindo comunicar isso isso para as em-

presas e os públicos. As instituições ainda se preocupam muito em apre-

sentar os projetos limitados a seus custos e a ações pontuais. Quando se 

acrescentam ao custo de uma ação cultural o valor agregado dos ativos 

da instituição, as contrapartidas, até chegar aos benefícios exclusivos, a 

relação de patrocínio muda e se consegue dialogar com as empresas. 

Muitas instituições ainda estão paradas nesse passo da ação cultural: 

quanto ela custa e o que ela envolve? É preciso mostrar o que um pro-

jeto encerra de valores, de projeções quanto ao público, de potencial 

de transformação das marcas. E isso deve ser feito up front, ou seja, 

previamente, antes de se chegar ao pedido de patrocínio propriamente 

dito. Estamos caminhando nessa direção. 

Lucimara Letelier
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Palestra proferida em 16.09.2010 

Acredito que, mais do que falar sobre aquilo que foi feito, pre-

cisamos tocar em questões que são pertinentes hoje. Quan-

do se volta ao passado, vemos que a história do patrocínio 

cultural no Brasil era marcada pelo clientelismo, algo pulverizado que 

tinha lugar muito mais graças a relações e vínculos circunstanciais. As 

coisas iam acontecendo. Não se tinha qualquer linearidade de intenção. 

Falo aqui de um Brasil mais remoto, onde tudo ocorria aos poucos. Era 

um traço de nossa cultura. Na última década, tudo mudou. As pessoas 

passaram a enxergar o que há de estratégico em defi nir o que de mais 

valioso uma marca pode ter hoje: a identidade. Em outras palavras, uma 

marca é aquilo que ela quer dizer. E quando se tem poucos fóruns para 

expressar a identidade, a cultura é um dos melhores e um dos mais 

relevantes caminhos para tanto. Se estamos construindo uma marca, 

dispensar essa oportunidade chega a ser uma tolice. 

O Brasil evoluiu para uma situação muito mais madura nesse sentido. 

Durante muito tempo acreditamos que a diversidade poderia fazer com 

que toda a sociedade fosse contemplada. Assim, um patrocinador, de 

alguma forma, olhava para todos os seus vínculos sociais, dividia o seu 

“bolo” em diferentes pontinhos e dizia: “Bem, está todo mundo feliz, todo 

mundo terá a sua festa”. 

Outro dia, eu me encontrava em Sergipe, onde estou cuidando da 

“A cultura é um 

dos melhores 

e um dos mais 

relevantes 

caminhos para 

expressar a 

identidade”
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instalação de um museu. Acreditem se quiserem: lá acontecem três mil 

e cem festas por ano. Um ano tem 365 dias. Descontando as horas em 

que as pessoas estão dormindo ou se acham no trânsito, veremos que 

há, praticamente, uma festa por hora. “Pois é, recebemos pedidos de 

patrocínio para seis mil festas”, disseram-me no Banco do Estado de 

Sergipe. E me pus a pensar: “Meu Deus! Isso é que é dividir um bolo”. 

Por um lado, é maravilhoso que se tenha uma sociedade que busca 

encontrar formas de preservar sua cultura. Mas, por outro lado, em ter-

mos de estratégia de comunicação, isso é uma absoluta pulverização. 

Querer atender a todos é, frequentemente, um tiro que sai pela culatra. 

O que muitas vezes acontece é que o patrocinador delega a alguém a 

tarefa de bancar um projeto em nome da organização, tornando-se prati-

camente um mero assinador de cheques. Com isso, ele acaba correndo 

um risco muito grande de ir perdendo sua identidade. Em outras pala-

vras, uma decisão relacionada com o patrocínio de uma ação cultural, 

algo perfeitamente legítimo, envolve muita responsabilidade, sendo por 

isso indelegável.  O patrocinador tem um papel a cumprir na sociedade, 

devendo ser visto, cada vez mais, como realizador. E, como tal, ele não 

pode confi ar a outrem a função de mostrar quem ele é. Trata-se aqui de 

algo que precisa ser consistente, desenvolvido over time, ao longo do 

tempo, para que as pessoas possam identifi car o patrocinador. 

Existe a tendência natural de se ver o patrocínio como um refl exo 

do relacionamento da organização com o mercado, de como ela se in-

tegra naquilo que apoia. Na verdade, um statement, uma afi rmação de 

identidade está muito mais naquilo que ela pode mobilizar como causa 

construtiva do que como causa reativa. Ou seja, o patrocínio deveria 

sempre voltar-se, de alguma forma, para onde a organização deseja que 

a sociedade caminhe e muito menos para a si mesma. 

“Afi rmar a 

identidade está 

muito mais no que 

ela pode mobilizar 

como causa 

construtiva do 

que como causa 

reativa”
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Armadilhas no caminho da cultura
Muitas vezes as organizações são por demais “autocelebratórias”, 

centrando-se excessivamente em suas origens e em sua existência, sem 

entenderem que, na realidade, patrocínio é criação. O termo “patrocínio” 

procede, etimologicamente, de pater, pai. No fundo, o patrocinador não 

quer que seu fi lho – a organização – seja à imagem e semelhança dele, 

mas que ande com as suas próprias pernas, pois ela tem a sua identida-

de. Ela precisa estar orientada para lá de suas fronteiras, para o território 

do desconhecido. É aí que se encontra o seu potencial. Senão, vamos 

viver eternamente um ciclo que se esgota em si mesmo. 

É fundamental entender que toda e qualquer atividade cultural que 

fi zermos no Brasil ou, melhor, no mundo, tem pelo menos cinquenta por 

cento de sua plateia formada por indivíduos com menos de dezoito anos 

de idade. A  organização não deve deixar de manter o foco posto na 

formação de novos públicos, no diálogo com aquilo que virá e não com 

aquilo que já foi. Ela pode até atender aquilo que de alguma forma já foi, 

mas isso tem mais um caráter comemorativo, de efeméride.  O território 

realmente fi rme, forte e interessante é aquele no qual ela vai dialogar com 

as expectativas daqueles que estão chegando dentro desse ciclo. Esse é 

o espaço fértil da ação cultural. É onde ela constrói novos vínculos, pois 

patrocinar algo é, no fundo, um ato de construção de vínculos. 

A organização precisa dizer o que é importante para ela e, do outro 

lado, alguém também deve fazer a mesma avaliação. Ocorre então a 

mágica do  encontro e as opiniões confl uem. A identidade do patrocinador 

e a percepção do público que ele está construindo se dão as mãos nes-

se momento. Assim a organização passa a ser um fator absolutamente 

fundamental e relevante nesse cenário. Não adianta o patrocinador tentar 

encubar nas pessoas algo que não faça parte da sensibilidade delas, só 

porque ele, de alguma forma, quer ser autocelebratório. Muitas institui-

ções brasileiras têm hoje essa tendência de ver a história institucional 

como se esta fosse mais importante do que a própria história da vida ou 

do país. Isso é um trap, um engodo. 

“Patrocinar algo é, 

no fundo, um ato 

de construção de 

vínculos”
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Uma das armadilhas, que considero a mais forte, é a chamada 

“democratite”. Trata-se de uma erva daninha de qualquer processo de 

decisão, porque é uma maneira de o patrocinador tirar de suas costas 

uma responsabilidade que, de fato, é dele, de sua organização. Ele tem 

que tomar uma decisão e então tenta, de alguma forma, transferir essa 

responsabilidade para a sociedade, sem qualquer critério, tornando o 

processo difuso, pulverizando. É aí, na realidade, que se começa a de-

tectar essa dispersão – quando a decisão deixa de ser discurso e passa 

a ser uma saraivada de tiros para todos os lados. Se olharmos bem, a 

democratite é efetivamente a verdadeira causadora da dispersão. 

Ao longo do tempo, as diferentes organizações têm feito opções 

muito claras no sentido de pulverizar o patrocínio para esta ou aquela 

área do conhecimento. Dentro do contexto social, consideravam impor-

tante essa decisão, porque, assim fazendo, estariam mostrando ao resto 

da sociedade que se trata de um território que precisa ser preservado, 

fomentado ou criado. Esses campos do saber passariam a ser reconhe-

cidos pela sociedade com um peso que deveriam ter. Por outro lado, se 

não se tomasse essa decisão, se perderia a oportunidade de dar vida a 

tudo isso.

Preservação, fruto de vínculos afetivos

Eu poderia contar aqui a história de muitas iniciativas. A plateia que 

me ouve neste seminário é formada por pessoas do Banco do Brasil. Mais 

do que boa parte dos que estão hoje neste banco, pude acompanhar de 

perto sua trajetória. Fiz o primeiro projeto para a instituição em 1990, ou 

seja, há exatos vinte anos. A partir daí, planejei e construí vários outros 

trabalhos, em diferentes gestões e relacionados com diferentes tópicos. 

Uma coisa que creio ser muito importante dizer é que o Centro Cul-

tural do Banco do Brasil, em determinado momento, se constituiu num 

transformador de nossa cultura. Não existia então nada parecido. Não 

havia nenhuma ação consistente e nem comparável ao que foi criado 

pelo banco em 1989. Era algo absolutamente memorável e que mudou, 

“O que preserva 

uma instituição 

é o fato de as 

pessoas a 

amarem”
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sim, o cenário cultural do país. O Banco do Brasil apostou na coisa mais 

certa que então poderia ter sido feita. Nos anos 1990, principalmente no 

Rio de Janeiro, mesmo que não soubesse o que estava em cartaz no 

Centro Cultural do Banco do Brasil, a população tinha certeza de que se 

tratava de algo muito bom. Existiria algo de melhor do que estar associa-

do à ideia de qualidade, independentemente do que se tem a dizer? 

Essa afi rmação de qualidade acima de qualquer outra coisa foi o 

wibe, o mastro comunicacional do Centro Cultural do Banco do Brasil 

durante muitos e muitos anos. Acho que seja esta a base da identidade 

da instituição: a qualidade. Lá se desenrolavam programações de quali-

dade. Não é que elas representassem o Brasil inteiro. Mas ocorreu algo 

muito interessante. Em 1989, o Banco do Brasil se voltava predominan-

temente ao fomento da produção agrícola. Se ele não tivesse passado a 

preocupar-se mais com seus vínculos sociais, jamais teria transformado 

nessa instituição que formou um pouco da sociedade que temos hoje. 

Foi necessário que, naquele ano, alguém tivesse a visão de que a ini-

ciativa tomada deveria ser algo a apontar muito para a frente, algo que 

empurrasse a sociedade para alguma outra direção, fazendo com que 

saíssemos de um lugar para outro lugar. 

Menciono aqui o estadunidense Frank Lloyd Wright, a quem o Ame-

rican Institute of Architects conferiu postumamente, em 1991, o título de 

“maior arquiteto americano de todos os tempos”. Quando ele apresentou 

o Museu Guggenheim de Nova Iorque, projeto de sua autoria, iniciado 

em 1956 e inaugurado em 1959, pouco depois de sua morte, dizia-se que 

este não era adequado à arte. Wright deu então uma resposta que acho 

maravilhosa: a arte vai melhorar com o meu museu. E não foi outra coisa 

o que aconteceu. 

Esse é o diálogo fundamental. É preciso que, mesmo estando dentro 

de um território marcado por fronteiras, se puxe o futuro. A sociedade 

está aqui, mas o processo de decisão está, necessariamente, à frente 

do tempo. Estamos decidindo sobre aquilo que virá. Por isso, é preciso 

estar com a antena ligada para o que será a próxima onda, para aquilo 

que vai “contaminar” a sociedade. Essa é a articulação real que há de se 

“A sociedade está 

aqui, mas 

o processo de 

decisão está, 

necessariamente, 

à frente do tempo”
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ter em conta, mas, ao mesmo tempo, pensando na qualidade sobre do 

que se está fazendo, para que não se perca a força do discurso. Creio 

que isso aconteceu com força e ainda ocorre no âmbito da formação de 

uma instituição. 

De fato, temos uma plateia diversa, com interesses múltiplos. Mas te-

mos de entender que existem pelo menos dois públicos. Quando montei 

o Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, entendi isso muito bem. 

Havia um público que eu deveria atender no museu e que forma grandes 

fi las na porta há quatro anos, todos os dias. Esse é um público que exigia 

uma coisa. Mas há outro público muito importante: o das pessoas que 

não vão ao museu, mas sabem que ele é bom. Isso acontece também, 

de forma destacada, com o Centro Cultural do Banco do Brasil. No fundo, 

esse é o grande poder: a percepção daquele que não viu, mas sabe que 

é algo de bom. E isso se consegue quando se busca manter a praxe de 

aliar a qualidade à marca o tempo todo. 

Então, há uma percepção da sociedade, de um tecido social, que diz: 

“Isso tem valor, tem escopo, tem corpo, e deve ser bom. Não vou poder 

ir lá, não vou ver, mas estou feliz por saber que está acontecendo”. Esse 

suporte dá legitimidade. Costumo dizer que a verdadeira preservação do 

patrimônio está ligada ao vínculo afetivo. Preservação é isso. Não é a 

reserva técnica, não é a climatização, não é o restauro, nada disso. É o 

vínculo afetivo. Se uma organização criou um vínculo afetivo entre o seu 

objeto a preservar e a sociedade, então ela está protegida. 

Lembro, a propósito, um fato curioso de nossa história. No governo 

Fernando Collor de Mello, ele conseguiu, com uma canetada, acabar com 

o cinema brasileiro por alguns anos. Não foi o resultado de uma discussão 

no Congresso Nacional, mas de uma simples portaria. A população fi cou 

atônita, os cineastas e o público, cada um fi cou preocupado com a sua 

poupança, o seu dinheiro. E a decisão foi em frente. Em outras palavras, 

um pequenino ato de poder, simbolicamente, acabou com uma coisa 

grande, ainda bem que só temporariamente: o cinema brasileiro – que, 

mal ou bem, era uma grande coisa. Se Collor tivesse tentado declarar 

“Não podemos 

negligenciar o fato 

de não estarmos 

mais atuando 

em praças, mas 

em uma fronteira 

do imaginário”
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revogada a autorização de se veicularem telenovelas no Brasil, teria con-

seguido? Todo mundo teria subido com panelas em sua mesa e ele teria 

sido deposto no dia seguinte! Por quê? Porque a telenovela brasileira 

está preservada pelos seus vínculos afetivos. As pessoas preservam as 

coisas – essa é a realidade. 

O que preserva uma instituição e seu patrimônio é o fato de as pesso-

as a  amarem. Façamos a alguém uma proposta... “Veja, existe uma ro-

cha granítica maravilhosa no Rio de Janeiro, junto à Baía de Guanabara, 

chamada de Pão de Açúcar. Quero cortar aquele granito e vendê-lo para 

ganhar um dinheirão”. Existiria alguma possibilidade de isso se viabilizar? 

Absolutamente nenhuma! Se esse mesmo granito estivesse no meio do 

Mato Grosso, em um lugar que ninguém viu antes, perdido em algum 

canto, provavelmente conseguiríamos alcançar nosso objetivo, como 

está acontecendo hoje com diferentes coisas. A ausência de um vínculo 

afetivo faz com que estas desapareçam, enquanto a presença do vínculo 

afetivo faz com que sejam preservadas. 

Desafi os para a cultura brasileira

É preciso tocar em um aspecto de suma importância quando se 

busca entender uma instituição: é o chamado “território”. O Banco do 

Brasil não está ligado a um único território. Ele não pode se dar a esse 

luxo. Pergunto então: qual seria o seu território? Em minha opinião seria 

qualquer espaço imaginário no qual o conceito de Brasil acontece de 

alguma forma. Não se trata de uma praça ou de uma cidade, mas do 

mundo, do globo terrestre. A ideia de Brasil está associada a isso. O 

Banco do Brasil se manifesta de diferentes formas em diferentes locais. 

Por um lado, ele exibe um centro cultural altamente expressivo no Rio 

de Janeiro. E tem outro em São Paulo, que é um espaço gracioso, mas 

defi nitivamente inadequado à proporção de uma cidade desse porte. Há 

que se enfrentar essa realidade, pois a capital bandeirante demanda um 

equipamento cultural que traduza a expressividade do Banco do Brasil. 

“É preciso encarar 

a sociedade 

como um território 

de discussão, 

de criação e de 

invenção”
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Outros grandes desafi os se colocam hoje para o Brasil. Seremos a 

“bola da vez”, o centro de atenções do planeta Terra no campo dos espor-

tes, em 2014 e 2016. Minha agenda, na semana que vem, em função das 

ações da Bienal de Arte de São Paulo, é uma loucura. Enfi m, é grande 

o número de instituições e indivíduos que querem fazer coisas no Brasil. 

Estamos entrando em uma década com um potencial de transformações 

enorme. Isso faz com que o terreno de atuação de uma marca forte como 

o Banco do Brasil seja o planeta, não o seu cliente. 

Os vínculos do Brasil vão passar a ser transnacionais por excelên-

cia. Temos de entender que já não somos mais um quintal de quem quer 

que seja, pois ele já foi invadido. Então temos de expandi-lo. A cerca que 

protegia o Brasil já caiu e os próximos anos serão de uma integração inter-

nacional muito forte. Maior volume de capital entrando, desafi os crescen-

do, novas oportunidades surgindo... Isso se refl ete, sim, e fortemente, na 

cultura. É o que está ocorrendo com a economia superaquecida da China, 

cujos artistas contemporâneos são hoje os mais valorizados do mundo. E 

é o que vai acontecer também com o Brasil, não há dúvida. Trata-se de um 

caminho natural, pois há uma inversão de centros de decisão no planeta. 

Por isso, não podemos negligenciar o fato de que não estamos mais atu-

ando em praças, mas em uma fronteira do imaginário. O que fazemos tem 

consequências que vão muito além do nosso quintal no qual estávamos 

habituados a atuar. 

Olhando a trajetória dos bancos no país, vê-se como algo que já foi 

muito fragmentado hoje está cada vez mais concentrado. Só há, como se 

costuma dizer, meia dúzia atuando de forma signifi cativa. Tudo bem, está 

absolutamente correto. É uma tendência global. Contudo, isso nos obriga 

a  adotar uma maneira completamente diferente de nos comunicarmos. No 

passado o foco era muito restrito, com uma infi nidade de bancos de nomes 

bem específi cos. Hoje precisamos desses grandes ônibus que vão fazer 

os statements e que vão também ocupar espaços dentro da cultura. Itaú, 

Bradesco, Banco do Brasil e Santander são os grandes players. Cada um 

está focado em algum território, curiosamente com as suas áreas de perti-

nência. Mas acho que o sistema vai se defi nir ainda mais, com tendência a 
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fi car ainda mais fechado. O Itaú tem seu Instituto Cultural e também seus 

patrocínios de manifestações da cultura popular – futebol, samba etc. –, 

que ele incorporou de uma maneira muito forte. O Banco do Brasil possui 

seus centros culturais, além de ligações muito expressivas com o esporte.  

O Brasdesco, para mim, é o mais difuso de todos: dentre os bancos, é ele 

que menos me propopicia perceber exatamente a que veio, em termos de 

comunicação. O Santander e seu afi liado Real se posicionam muito clara-

mente em relação ao meio ambiente, o que hoje constitui uma das causas 

mais complicadas que existem. Levantar tal bandeira é uma tendência 

natural de todo mundo, mas pergunto a esta plateia: quem se considera 

ambientalista? O meio ambiente é um fator importante para o Banco do 

Brasil?  Se fi zéssemos uma enquete social, 85% das pessoas diriam ape-

nas que “são” ambientalistas, o que não quer dizer necessariamente que 

não “façam” algo pelo meio ambiente. Isso é interessante, porque se gera 

um problema fundamental de discurso. Quando todo mundo  afi rma que “é” 

uma coisa, na verdade não consegue dizer nada. 

Mas, voltando à cultura, gostaria agora de discorrer ligeiramente sobre 

dois cases. Um deles refere-se à minha visão das lacunas existentes na 

atuação cultural do Brasil. O outro, que creio ser muito interessante citar, 

diz respeito a como uma ação cultural pode agregar valor a uma marca. 

Lacunas na atuação cultural 

Dentre as principais lacunas que vejo no cenário brasileiro, a primeira 

é muito pertinente no contexto bancário. O Banco do Brasil, por exemplo, 

tem uma enorme relevância como alavancador do comércio exterior do 

país. Mas o intercâmbio internacional é um assunto que ainda precisa ser 

mais bem tratado e entendido dentro do Brasil, pois proporciona oportu-

nidades ímpares. Ele deve dar-se de duas formas: de dentro para fora 

e de fora para dentro, pois, na verdade, não existe venda sem compra e 

nem compra sem venda. Nesse ponto, é impressionante que, entre nós, 

ninguém ainda tenha notado a enorme oportunidade de comunicação 

inerente ao apoio a artistas que querem expor suas obras no exterior. No 
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mundo inteiro, várias instituições atuam nesse front, como forma de fi xação 

de imagem. É isso que nos faz perceber a existência de um player do outro 

lado, que nos faz estabelecer diálogos, abrindo oportunidades de negócio. 

Até agora esse fator não foi sistematizado. E há também a questão da arte 

de fora. Ou seja, se pretendemos exportar, temos de estar prontos para im-

portar – não existe uma coisa sem a outra. O Brasil só começou a exportar 

de verdade a partir do momento em que começou a importar. A inoculação 

de padrões internacionais para dentro do país eleva o padrão da cultura 

brasileira, colocando-a, na realidade, de part en part com aquilo que está 

acontecendo no mundo. É preciso que haja essa via de mão dupla. 

Há outro campo com relação ao qual ninguém ainda se deu conta do 

tamanho que ele está tomando: o do grafi te e da arte pública. Este é um 

negócio de elevado potencial, que propicia dialogar diagonalmente com a 

sociedade. Do offi ce-boy ao presidente da organização, da dona de casa 

ao trabalhador, todo mundo é afetado por uma arte que está dentro do 

espaço público. Esse é um território superforte, no qual o Brasil é bastante 

fraco, quando já existem hoje projetos acontecendo em todas as partes do 

mundo, em escala inédita, com o apoio de fundos públicos, privados e de 

fundações. 

Outro aspecto que também vejo como falho no Brasil é a formação 

de coleções. Conseguimos ter organizações que apresentam muita coisa 

e não colecionam quase nada. E não se trata mais de falar de fi lantropia, 

mas de uma ação estratégica. Esse será um negócio que se valorizará 

muito nas próximas décadas – não tenhamos  dúvidas. Quem investiu 

em arte chinesa há dez anos viu seu patrimônio multiplicar-se por vinte. 

Agora já começam a se constituir fundos de investimento em artes, mas a 

formação de coleções, dentro da estratégia de uma instituição fi nanceira, é 

dinheiro na caixa. Chega a ser tolice o fato de não se enxergar algo tão ób-

vio e explícito. É uma transformação que está acontecendo a olhos vistos. 

Temos artistas brasileiros contemporâneos, com menos de quarenta anos 

de idade, vendendo quadros a um milhão de dólares. Qual seria a fronteira 

para isso? Exatamente esta: esses trabalhos, há cinco ou dez anos, valiam 

vinte ou trinta mil dólares...
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Uma área que considero extremamente congestionada é a do meio 

ambiente. Isso porque se trata mais de um discurso. No momento em que 

a Petrobras e a Vale passam a ser percebidas pela população como em-

presas com uma marca mais verde para o país, há algo de muito errado 

nisso. Não tenho nada contra essas organizações, mas que fi que claro que 

são as maiores agressoras do meio ambiente no Brasil. Não há como não 

serem. Tudo bem, é parte da natureza do negócio. Mas o que acontece? 

Está-se fazendo um overuse dessa bandeira, que passa a não ter mais 

signifi cado. Ela está queimada, sendo difícil trabalhá-la.

A música é um território no qual o Brasil sofre por uma razão mui-

to simples: não há mais artistas para a quantidade de patrocinadores. 

Precisamos de músicos! Nosso país, musical por natureza, diria eu, foi 

totalmente tomado por iniciativas ligadas à área. Do Skol Beats, passando 

pelo projeto Natural Musical, até qualquer outra coisa que exista e que se 

possa imaginar. Chegou-se a um ponto tal que se troca de festival e de 

patrocinador, mas os artistas são os mesmos, num mesmo ano, na mesma 

cidade. Passa-se de um concorrente para outro e tudo se dá exatamente da 

mesma forma. Não é um problema da música brasileira, mas de saturação 

de decisões ligadas à sua promoção, tendo ela, talvez, sido superutilizada. 

Quanto ao cinema, com patrocínios pulverizados por natureza, devido 

ao sistema de fi nanciamento adotado, não tenho muita percepção. A Pe-

trobras passou a ter um papel importante nessa área. Por fi m, outra área 

absolutamente dispersa é a das publicações. Não conseguimos mais ler o 

que compramos, quanto mais o que ganhamos e recebemos como brinde. 

Já estou fi cando inquieto com a quantidade de publicações que são feitas 

e não são digeridas! 

Um modelo de agregação de valor à marca

Caminhando para o fi nal de minha palestra, cito um caso que acredito 

ser emblemático, um modelo para pensarmos em um tipo de instituição 

nova. Refi ro-me à Fondation Cartier pour l’Art Contemporain. Fundada 

em 1984, em Paris, ela, como seu nome diz, é um centro teoricamente 
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voltado para a arte contemporânea, mas estribada em uma marca bem 

antiga.  A Cartier da joalheria e da relojoaria nasceu ligada aos fi lósofos, 

em 1847. Cartier era o relógio de Santos Dumont. Era um objeto que um 

dia se poderia ter, mas não seria nada de especial. O produto não estava 

associado a algo de ponta, mas a uma qualidade. 

Então, há 26 anos, Alain Dominique Perrin  teve uma ideia que acho 

bem inventiva: criou um espaço – este próprio uma obra de arte da arqui-

tetura – para a arte contemporânea e o fomento à criação, desejando que 

esta ocorra ali dentro, ligada a temas. Isso é relevante. Mais signifi cativo 

do que tomar decisões em prol de artistas ou de áreas de interesse, é ter 

coragem sufi ciente para lidar com temas. E a Fundação Cartier sabe lidar 

com temas – como guerra, migração, comida, sexo, linguagem e assim 

por diante.

Ela dá vida a artistas “mortos”, mas que não estão mortos, porque 

nunca tinham acontecido. Resgata objetos, o que seria exatamente a an-

títese de promover algo. Escava obras que estavam perdidas e diluídas. 

Divulga artistas de pontos remotos do mundo. Exibe a arte do Tibete, dos 

ianomâmis, dos mais diferentes lugares e povos. Fala de moda, de arte, 

de fotografi a, de vídeo, de instalações e de arquitetura. 

De certa forma, ela reinventou a marca Cartier, que renasceu jovem. 

Agregou um enorme valor a ela, que estava envelhecida. Muito disso se 

deve à ousadia de quem estava à frente da instituição, de ser fronteiriço, 

de ter essa percepção quanto à cultura, dentro de um cenário de uma 

Paris bastante conservadora nesse aspecto. Ele tomou uma decisão e 

“empurrou” a cultura para esse lado. Acho que este é um modelo raro de 

opção fi rme no que se refere a encarar a sociedade como um território de 

discussão, de criação e de invenção.
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Atuando na área de desenvolvimento institucional, acho inte-

ressante discorrer um pouco sobre a questão da diversidade 

ou dispersão dos patrocínios culturais. Quando fi z o mestra-

do de Administração Cultural em Boston, no ano 2000, tive a oportunida-

de de realizar, nessa cidade e também em Nova York, alguns trabalhos 

sobre a identidade institucional das organizações de cultura e como as 

relações de patrocínio impactam o posicionamento de cada instituição. A 

forma de patrocínio nos Estados Unidos é bem diferente da nossa. Mes-

mo assim,  buscamos adequar a perspectiva europeia e norte-americana 

à nossa realidade, tentando fortalecer as instituições, para que estas 

consigam dialogar e enxergar certas tendências que estão lá na frente. 

Já há no país precursores nos quais podemos nos espelhar. Faço parte 

da International Society for the Performing Arts, que, no ano passado, 

fez um congresso aqui, no Centro Cultural Banco do Brasil, abordando o 

intercâmbio internacional e a diversidade no campo das artes. 

Estou trabalhando como consultora para o Projeto Guri e o Programa 

Guri Santa Marcelina, apoiados pela Secretaria de Estado da Cultura 

de São Paulo. São iniciativas que visam “promover, com excelência, a 

educação musical e a prática coletiva de música, tendo em vista o desen-

volvimento humano de gerações em formação”. Esses programas estão 

fazendo parcerias com instituições inglesas e europeias, ligadas a me-

todologias de educação musical, envolvendo temas como capilaridade, 

“Começamos 

a trazer para 

o Brasil esse 
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expansão de territórios e revitalização de áreas degradadas. O objetivo 

último é promover o acesso dos membros de comunidades excluídas à 

cultura e desenvolver sua cidadania, a partir de sua interação coletiva 

com as linguagens artísticas. Também atuei na Bienal de Arte dos 500 

Anos do Brasil e na Caixa Cultural. Nesta última é que cheguei mais perto 

de um modelo como o do Centro Cultural Banco do Brasil. Mas, na épo-

ca, a proposta da Caixa ainda era buscar uma repercussão maior para o 

seu negócio, o que já mudou bastante, com sua importante contribuição,  

atualmente, para o cenário artístico-cultural. Também criei uma área de 

desenvolvimento institucional (gerência de marketing e relacionamento) 

na Orquestra Sinfônica Brasileira, em uma época de crise, que hoje está  

superada. Foi nela que, em uma iniciativa pioneira, começamos a trazer 

para o Brasil esse conceito específi co de institutional development, cujo 

processo de captação de recursos transforma as instituições.  

Quero, então, expor alguns pontos que, neste ano, também mencionei 

em uma palestra no Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (Gife) 

e na Universidade Candido Mendes. Marcello Dantas abordou ampla-

mente o poder estratégico, para as marcas, das relações de patrocínio. 

A difi culdade principal está na construção do relacionamento entre as 

instituições e as empresas.  Estariam as instituições realmente fortaleci-

das para o diálogo com as empresas? Estamos evoluindo nessa direção. 

Mas o grande desafi o continua no fato de que as instituições, muitas 

vezes, ainda se pautam pela relação de custo versus “preço”,  quando ao 

orçamento se deveriam somar os benefícios (o valor agregado do projeto 

ou da instituição cultural). Há muitas instituições que não apresentam o 

valor da sua marca e dos seus “ativos institucionais”, mas apenas seus 

custos para o patrocinador. E, com isto, minimizam a chance de negociar 

“de igual para igual” com as empresas. 

Isso tem a ver com a construção de identidade, com o fortalecimento 

das instituições que solicitam o patrocínio. Que consigam apresentar-se 

muito mais sólidas, não se limitando apenas a uma lista de projetos. A 

instituição não é um simples “banco de projetos”. Ela tem uma causa, um 

papel social. Se conseguir mostrar isso para o patrocinador, haverá uma 

troca mútua entre marcas que compartilham valores semelhantes e que 

“Há muitas 

instituições que 

não apresentam o 
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e dos 

seus ativos 

institucionais”
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contribuirão para o alcance de suas missões. Dessa forma, até o debate 

sobre a redução do incentivo fi scal fi ca facilitado, porque a empresa pas-

sa a valorizar mais os outros benefícios. 

O patrocínio em um contexto mais amplo

Ao falarmos do foco do patrocinador, veremos que, hoje, a questão 

do patrocínio está inserida em um contexto muito maior. Então não seria 

apenas uma ação isolada de patrocínio, pois as empresas se modifi ca-

ram, mudaram a maneira de apoiar a sociedade em suas causas. Estão 

abandonando a ultrapassada fi lantropia, de doação da “raspa de tacho” 

(“por indicação”), e avançando nas questões da responsabilidade social 

corporativa e do investimento social privado. Há um maior diálogo entre as 

áreas internas. Tudo isso exige um entendimento de multidisciplinaridade 

por parte das instituições que captam recursos, porque o patrocínio está 

ancorado em uma política de sustentabilidade. As empresas estão muito 

mais engajadas do que antes, quando a preocupação era somente com 

deduções de impostos ou uma atuação centrada apenas na comunidade 

interna. Sua visão se abriu.  Suas ações de apoio social e cultural estão 

conectadas às necessidades do negócio, porém ancoradas em práticas 

de sustentabilidade, responsabilidade social corporativa e investimento 

social privado. Portanto, elas estão mais profi ssionalizadas e muito mais 

transparentes. 

As empresas têm hoje políticas próprias de patrocínio e investimento 

social, por meio de  editais, e põem o foco em sua estratégia empresarial 

ao escolher as causas alinhadas aos valores de marca e comunicação 

institucional. Mas vemos difi culdades em compreender o que está acon-

tecendo dentro das instituições que captam recursos. O novo contexto 

empresarial postula mudanças na proposição de patrocínios e até mes-

mo na formação dos gestores. Hoje prevalece um conceito maior, o do 

bottom line, do tripé da sustentabilidade. É necessário, assim, pensar 

em propostas que articulem o impacto que as empresas terão nas áreas 

econômica,  social e ambienta. Marcello Dantas se referiu ao overuse do 

aspecto ambiental. Na verdade, o que as empresas devem buscar é o 

“A instituição não é 

um simples ‘banco 

de projetos’. Ela 

tem uma causa, 

um papel social”
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equilíbrio entre essas três vertentes e aprofundar as conexões temáticas, 
evitando atuar superfi cialmente em cada uma delas. Algumas já avança-
ram  bastante, mas muitas ainda precisam progredir e, para isto, estão 
agora capacitando suas equipes. 

Cito aqui alguns números. O investimento social privado no Brasil, 
segundo dados de 2010 do Gife, totaliza 6,5 bilhões de reais. Na área da 
cultura, o investimento anual pela Lei Rouanet, desde 2007, é de cerca 
de 1 bilhão de reais, diante de um potencial de 1,4 bilhão de reais – quan-
do na área do esporte, no ano passado, foram utilizados 110 milhões de 
reais, de um potencial de 300 milhões. Como a lei do esporte é recente, 
ainda há muito espaço para crescer. Se considerarmos os investimentos 
sociais privados na área cultural, vê-se que as possibilidades são muito 
maiores. As instituições de cultura só não enxergam isso porque não se 
posicionam no contexto de fundraising, que vai muito além da Lei Rouanet. 
Trata-se do conjunto de atividades desenvolvidas numa organização sem 
fi ns lucrativos com o objetivo de angariar, sobretudo, recursos fi nanceiros 
de diversos públicos, de forma a permitir a sustentabilidade dos projetos 
e da organização. É uma perspectiva que leva a instituição a se ver como 
uma entidade que luta por uma causa, tem um papel na sociedade e sabe 
dialogar com as empresas. E busca as fontes mais apropriadas de recur-
sos para cada caso, dependendo do projeto, do momento institucional e 
do perfi l dos potenciais investidores. 

O setor social não tem os incentivos que existem na área da cultura. 
E como as organizações desse setor conseguem levantar recursos? Por 
meio de um diálogo muito forte em torno de suas causas, do fortalecimen-
to das redes de parcerias e,  também,  da aproximação do universo das 
empresas. Elas fazem marketing de causa, como mostram os relatórios 
do Instituto Ipê (que promove ações de desenvolvimento sustentável em 
conjunto com projetos de pesquisa) ou do Grupo de Apoio ao Adolescen-
te e à Criança com Câncer (Graac), apenas para citar dois exemplos. 
Quando essas organizações se relacionam com uma empresa, passam 
a entender de seu negócio e de sua comunicação. Assim, juntos, criam 
algo que faz diferença, que tem impacto na sociedade, ao mesmo tempo 
em que interessa para o negócio da empresa no longo prazo. 

Esses dados ajudam a entender de que patrocínio estamos tratando 
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aqui. Não estou falando somente do apoio a um projeto que acontece 

apenas hoje, obtido por um captador que ganha uma comissão, e não 

tem, necessariamente, uma relação continuada com determinada institui-

ção cultural. Estou me referindo a instituições que vão estabelecer uma 

relação na qual o patrocínio é uma forma de criação de identidades que 

fortalecem tanto a elas quanto as empresas que as apoiam. Em outras 

palavras, trata-se de um patrocínio visto de uma maneira mais abrangen-

te, em cuja direção se está caminhando cada vez mais. Hoje as causas 

que as empresas procuram patrocinar também avançaram muito, sendo 

que temos formas diferentes para isso. 

Então, quando se discutem as questões de diversifi cação e disper-

são dos patrocínios, é importante observar as decisões das empresas 

quanto às suas formas de apoio, que, na verdade, são aquelas que as 

associam a suas marcas. Como, por exemplo, patrocínio compartilhado a 

um  evento cultural, patrocínio exclusivo de um grupo cultural, marketing 

de causa,  criação de concursos ou prêmios, investimento social privado 

via edital, entre outras possibilidades. A questão da diversifi cação será 

determinada pelos caminhos escolhidos pelas empresas. Atualmente 

elas são estimuladas a fazerem isso da maneira mais transparente pos-

sível e existem organizações sem fi ns lucrativos ajudando-as a encontrar 

a melhor forma de patrocínio, a descobrir onde pôr o foco e a identifi car 

a melhor opção entre as causas sociais e culturais disponíveis. Existem 

intermediários bastante qualifi cados atuando nessa dimensão, da criação 

de institutos até o marketing de causa e à elaboração de políticas de 

patrocínio, dentre uma série de outras iniciativas.

O poder estratégico da relação de patrocínio

Passo agora à análise da questão sob o olhar do patrocinado, per-

guntando-me como ele vê o que está acontecendo – se é que vê – e como 

ele se relaciona com tudo isso. Observo que os dados do Gife, como tam-

bém os do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, nessa 

questão da intermediação entre as empresas e a sociedade, também não 

entravam no campo da cultura. Mas isso está começando a acontecer, 
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gradativamente. Antes, parecia que discutiam investimento social, en-

quanto, paralelamente, os agentes culturais se limitavam ao patrocínio e 

ao famoso “marketing cultural”. Agora já existe mais convergência. Neste 

ano, o censo do Gife trouxe um dossiê especial de cultura, o que já é um 

indicador da visão do patrocínio como investimento social privado. Quan-

do vemos como essas causas são consideradas nos Estados Unidos e 

na Europa, verifi camos que a cultura está no mesmo plano do social, da 

saúde, do ambiental e da educação. No Brasil, isso ocorre, sobretudo, 

peãs leis de incentivo fi scal a causas sem fi ns lucrativas no Brasil. Como 

progredirmos nisso também depende desses órgãos intermediários en-

volvidos no diálogo entre as duas frentes, para que consigam pensar em 

novas formas. Acho que esse já é um avanço para nós. 

Quando falamos do patrocinado, o mais comum é uma percepção 

desigual entre “a empresa que tem o dinheiro” e “a coitadinha da institui-

ção” que está aí precisando de apoio. Mas estamos conseguindo cami-

nhar no que diz respeito à consolidação de um entendimento recíproco. 

Algo que se percebe, nesse debate, é que as organizações, precisam 

ter um público consumidor que as apoia e garante novas entradas de 

receita (como ingressos, assinaturas, produtos) e lucro, além do reconhe-

cimento da marca. Mas perdem-se muitas oportunidades. Quem busca 

captar patrocínios para a cultura, muitas vezes, só põe o foco na questão 

dos recursos fi nanceiros, sem levar em consideração o desenvolvimento 

institucional gerado pela atividade em si. É preciso que as instituições 

amadureçam na construção de planos estratégicos, buscando o equi-

líbrio entre suas fi nanças e o uso de fontes diversas, de sorte que se 

tornem menos dependentes das fl utuações de cada fonte e estabeleçam 

relações de longo prazo com patrocinadores. É isso, defi nitivamente, que 

vai alterar a relação entre patrocinado e patrocinador.   

Quando verifi camos se tudo isso é responsabilidade da empresa ou 

da instituição cultural, percebemos que existe uma oportunidade de cres-

cimento mútuo, com o compromisso de ambos os lados. Tanto para as 

empresas quanto para os patrocinados, há questões a serem observadas. 

“O que você deseja para sua marca, quem é o seu público, o que espera 

dele?” Nesse diálogo, o buraco é muito mais embaixo quando se fala com 
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as instituições. Aqui estamos  nos referindo às instituições culturais, mas 

não só, pois  já existem hoje muitas organizações não-governamentais 

com atuação cultural e social, principalmente na área da inclusão e da 

transformação social. Elas estão ensinando muita coisa aos museus, por 

exemplo,  sobre como captar recursos de maneira muito mais diversifi ca-

da. Como são da área de cultura, propiciam um excepcional aprendizado 

quanto a captações com base na causa e nos ativos institucionais. Desse 

entendimento e dessa valorização mútua  nascem novos projetos, gera-

dos em conjunto pelo patrocinado e pelo patrocinador. 

É muito difícil uma instituição conseguir que uma empresa patrocine 

por um período mais longo um espetáculo, uma peça ou uma exposição 

ou ainda obtenha patrocínio institucional a um teatro, um museu ou uma 

orquestra. A proposta poderia ser de construção ou consolidação de 

marca, de formação e  relacionamento com os públicos e de uma série 

de outras iniciativas  estruturantes. Mas isso só ocorrerá se instituição e 

empresa considerarem o patrocínio de uma forma não-fragmentada.  A 

prática atual de mercado, na verdade, é voltada a  atender à Lei Rouanet, 

baseada em projetos.  Mas há que se organizar isso. Podemos fazer um 

plano anual e, a partir dele, captar recursos. A lei é um subsídio, uma 

forma de apoiar a captação, mas não deve direcionar a estratégia das 

organizações. Quando pegamos um formulário da Lei Rouanet, transfor-

mamos uma causa, uma intenção, uma identidade em pedacinhos , que 

são os “projetos solicitados”. 

Aqui está, a meu ver, o grande nó: ao atender apenas às necessidades 

da lei e das empresas, o patrocínio adquire proporções menores do que, 

na verdade, deveria ter. É uma visão de projeto de curto prazo, quando 

a preocupação precisa ser com uma visão de longo prazo. Aí entra a 

questão da marca, da excelência artística e, como bem disse Marcello 

Dantas, do vínculo afetivo. É por isso que nos Estados Unidos, as institui-

ções culturais são majoritariamente apoiadas por pessoas físicas, porque 

estas conseguem compreender isso. São famílias, estudantes, pesquisa-

dores, turistas, pessoas da terceira idade, artistas, crianças, jovens etc., 

cativados pela proposta da instituição. Esses públicos entendem também 

que, por trás da mesa de negociação de uma empresa, está sempre uma 
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pessoa. Assim, essas frentes, do patrocinador e do patrocinado, se cruzam 

muito dentro das estratégias de relacionamento, como programas de assi-

naturas, atividades segmentadas por públicos e muito mais.

Menciono aqui a Arts & Business, uma entidade da Inglaterra que 

lida há mais de quinze anos com o fortalecimento das instituições de arte 

daquele país, para que elas aprendam a dialogar com as empresas e 

vice-versa. Lá existe uma distinção entre o fundraising – mais ou menos 

o que aqui chamamos de investimento social privado de apoio a causas 

por empresas e pessoas físicas – e o sponsorship (patrocínio), com apoio 

empresarial e também de pessoa física,  suplementados pelas contrapar-

tidas e pelos benefícios para a marca e o negócio. Aos poucos esses dois 

tipos de captação de recursos estão se mesclando cada vez mais. Hoje 

a Arts & Business já conquistou um avanço muito grande. Eu trouxe aqui 

um manual de patrocínio criado por ela, o qual aborda questões como, 

por exemplo: por que as organizações não vão a uma empresa e pedem 

apoio ao telemarketing? Por que não trabalham com ela a questão do 

voluntariado dos funcionários? Por que não exploram a ideia das doa-

ções de pessoas físicas por meio do customer relationship management 

(CRM? É algo em que, no Brasil, ainda estamos muito aquém. Entender 

que as relações essenciais entre públicos, marcas e valores de minha 

instituição agregam valor para esta ou aquela empresa, e vice-versa, 

constituiria um grande aprendizado. Isso mudaria completamente a no-

ção do impacto do patrocínio. 

Um cenário de novas oportunidades

Quando falamos com uma instituição, ainda sentimos falta de que ela 

enxergue todo esse panorama de oportunidades que existem dentro das 

empresas e extrapolam o patrocínio da ação cultural. Seria necessário 

abrirmos um pouco a nossa mente para tentar entender isso. O que acon-

teceu foi a construção de alguns mitos em nosso mercado que turvaram a 

visão sobre as possibilidades da relação empresa/instituição cultural. Na 

realidade, nem são mitos, mas verdades, que nos impedem de avançar. 

Nesse sentido, uma coisa que se percebe nas instituições é a noção 
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equivocada de que captação de recursos é um processo temporário, algo 

que fazemos e terminamos, para depois voltamos a fazê-lo de novo em 

algum momento. Na realidade, esse processo deveria ser constante. 

Outra questão diz respeito a confi ar a captação a terceiros, algo que 

na área social é realizado majoritariamente por equipes internas. Minha 

consultoria procura trazer a captação para dentro das instituições de cul-

tura, para que elas entendam como fazê-la de uma maneira contínua e 

visando a resultados de longo prazo. E há também a questão de restringir 

a captação de recursos a dinheiro. 

Devemos começar a entender mais de questões ligadas a legiti-

midade e a marcas. E, ainda, que tudo isso é diferente no setor social 

brasileiro. Então conseguiremos enxergar  para além da Lei Rouanet. 

Este debate que estamos realizando aqui foi tema de um artigo meu 

(“Desenvolvimento institucional: a construção da sustentabilidade  das 

instituições culturais”), na nova edição do Guia de produção cultural 

2010-2011, de Edson Natale e Cristiane Olivieri, lançado em julho deste 

ano pelo Serviço Social do Comércio (Sesc), em parceria com a revista 

Bravo!. Esse guia existe há muitos anos e certamente vocês o conhecem. 

Mas foi a primeira vez que inserimos nele um capítulo sobre instituições 

culturais, pois o mercado se encontra agora em um momento no qual se 

consegue entender isso melhor, porque estamos em um contexto diferen-

te. Mencionemos alguns indicadores.

Em São Paulo, por exemplo, foi criado o modelo OS de organiza-

ções sociais que gerem os programas culturais do Estado de São Paulo. 

São instituições culturais autossustentáveis, que, antes cem por cento 

dependentes do fi nanciamento público, agora devem captar elas próprias 

os seus recursos, somando-os ao aporte recebido do governo. Como 

se sabe, a maioria das instituições de cultura desse porte são públicas. 

Houve aí um shift, uma mudança de mentalidade. Outro ponto seria a 

mudança da lei Rouanet, ainda em processo de ajustes. Isso ocasionaria 

também uma transformação das organizações, que teriam de articular-

se melhor, uma vez que o incentivo seria menor. Articular-se como? Por 

meio do fortalecimento institucional em um contexto mais favorável de 

mercado. O Brasil, em termos de economia e de esporte (Copa Mundial 

“Quando ao 

custo de uma 

ação cultural se 

acrescenta o 

valor agregado 

dos ativos da 

instituição, a 

relação de 

patrocínio muda”
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da Fifa e Olimpíadas) é a “bola da vez”, como disse Marcello Dantas. 

Como isso nos torna aptos para a captação de recursos de pessoas físi-

cas? Estas estão aí, esperando, com recursos para doar. Temos 146 mil 

milionários no Brasil, 18 bilionários e os famosos major donors, vivendo  

no país ou fora, que poderiam fortalecer muito mais as nossas instituições. 

Além da imensa classe média,  nova consumidora cultural. Como lidar com 

esse mercado? A legislação brasileira benefi cia as pessoas físicas que fa-

zem patrocínios culturais, mas nós não procuramos tirar proveito disso. O 

mercado está muito mais competitivo e globalizado. Assim, essa troca de 

informações entre as instituições de cultura é uma grande oportunidade, o 

que acaba tornando o mercado muito mais sofi sticado e profi ssionalizado. 

No fi nal de agosto tivemos entre nós Antony Sargent, diretor-geral do 

The Sage Gateshead Center, uma entidade cultural criada para o desen-

volvimento e o ensino da música em Gateshead, cidade anteriormente 

com sérios problemas sociais e econômicos, no nordeste da Inglaterra. 

Sargent veio para analisar conosco possibilidades de parceria e coope-

ração com projetos de inclusão social que envolvam educação musical 

em São Paulo, como o Projeto Guri e  o Programa Guri Santa Marcelina. 

O The Sage Gateshead Center, que visitei com dois clientes, fez uma 

articulação de 360 graus com a sociedade, do governo às organizações 

de base e à iniciativa privada, tendo conseguido revitalizar uma área de 

baixo poder econômico na região de Newcastle, na Inglaterra. Existem 

várias outras instituições, ao redor do mundo, que entendem a cultura de 

uma maneira muito mais abrangente, vinculada a turismo e economia, 

ancorando isso ao conceito de economia criativa. O relacionamento in-

ternacional com tais entidades fortalece o nosso mercado e impulsiona o 

desenvolvimento institucional. 

Outros indicadores? Quando diz o mestrado em Boston, havia muito 

menos profi ssionais brasileiros estudando fora. Hoje já temos um bom 

número de pessoas com pós-graduação em Administração Cultural ou 

formadas em cursos de Gestão Cultural que estão surgindo no Brasil. E 

o público está muito mais consciente, além de mais valorizado, poden-

do ser fi delizado a partir de ferramentas como o customer relationship 

“O viés do 

patrocinado e o do 

patrocinador é que 

vão determinar 

a diversidade ou 

a dispersão do 

patrocínio”
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management (CRM). Esse público espera que também as instituições 

aprendam a lidar com ele de uma forma diferente. O que signifi ca isso 

para nós? Trata-se de explorar o conceito de institutional development, 

que é o título desta minha palestra  e do qual estou apresentando alguns 

cases. 

O fato é que a instituição passa a  entender que, além das empresas, 

existem fontes diversas de recursos e, também, que há uma diferença 

entre receita própria e receita doada. As vertentes a serem exploradas 

são muito mais amplas do que o patrocínio cultural isolado. Percebe-se 

que, nas instituições de cultura, falta muito em termos de planejamen-

to estratégico de longo prazo, de estabelecimento de uma relação de 

patrocínio para múltiplos anos, com projeções de receita e estudos de 

revitalização organizacional. Temos de criar uma cultura nova, porque 

essa é a linguagem das empresas. É assim que devemos pensar o nos-

so planejamento. Que impacto queremos causar durante três, quatro ou 

cinco, dez anos? Como podemos trabalhar isso? 

Estive vendo o livro do seminário de comunicação do Banco do Bra-

sil do ano passado. Nele há um capítulo sobre o chamado “marketing 

cultural”, uma expressão que, para mim, não tem mais sentido. Existem 

o marketing da instituição e o marketing das empresas. O conceito de 

marketing cultural surgiu, em determinado momento, para ajudar as em-

presas a fortalecerem seu marketing por meio de ações culturais patroci-

nadas, dentro do espírito da lei Rouanet.  Nos Estados Unidos nem existe 

essa noção de marketing cultural. Hoje há outras formas de lidar com 

essa área. Nós nos questionamos muito acerca disso. Será a instituição 

cultural capaz de aplicar as noções de marketing à sua própria realidade?  

Qual o seu produto e quais as suas ofertas como instituição? Qual o 

serviço que ela provê? Como ela se comunica e com que pessoas está 

lidando? Qual  a estratégia de precifi cação do produto cultural? Trabalha-

mos muito essas questões em nossa consultoria, porque elas fortalecem 

a organização e integram a relação do patrocínio na linguagem das 

empresas.  A instituição cultural ou a organização não-governamental 

não terá nenhum prejuízo com isso. Na verdade, ela só vai dar uma 
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visibilidade maior à sua missão, torná-la mais compreensível para as 

empresas e os públicos, valorizá-la. 

Enfi m, há etapas a cumprir, desde a questão da formação de públicos 

até como isso reverte em receita própria, em doação de pessoa física e 

em captação de recursos. As empresas lidam, o tempo todo, com seus 

públicos. O que estes pensam, o que querem, que experiência desejam 

viver? São questões que sempre entram na pauta de debates com ins-

tituições, mas ainda encontram muita resistência. O que, dessas ferra-

mentas, não é cabível para uma instituição? Lembro-me de que, quando 

fazia o mestrado nos Estados Unidos, houve o boom dos wings, aqueles 

novos braços arquitetônicos dos museus com espaços para exposições 

temporárias blockbusters, ou seja, populares e de grande sucesso. 

O Museum of Fine Arts de Boston, por exemplo, tem uma coleção 

antiga de instrumentos musicais. Ele promoveu uma exposição de guitar-

ras, a qual atraiu uma multidão de jovens. Na verdade, o que buscou foi 

um diálogo com a sociedade em torno de algo que estava acontecendo lá 

dentro. A iniciativa desencadeou uma série de críticas: seria esse o papel 

do museu? Simultaneamente estava ocorrendo no Guggenheim Museum 

de Nova York, onde trabalhei, o evento “The art of the motorcycle”, para 

discutir design e outros tópicos desse gênero. É preciso entender o que 

uma instituição cultural pode ou não pode fazer, quais as motivações e 

os resultados esperados para ações como essa e, também, de que forma 

elas estão trazendo o público para dialogar sobre essas  mudanças e, 

depois, transformar a relação com esse público e educá-lo. 

Outra questão que trabalhamos muito com as instituições culturais 

diz respeito a como fazer a captação de pessoas físicas. Esta, também, 

acaba conferindo uma visão distinta ao patrocínio, porque as empresas 

percebem como as instituições são capazes de mobilizar um grupo de 

pessoas em prol da sua causa, o que constitui um fator favorável no 

intercâmbio nessa área. Atuei por seis meses no Children’s Museum 

de Boston, onde são comuns ações nas quais as crianças dormem no 

museu – o que seria equivalente a “viver verdadeiramente a experiência 

proposta pelo museu”. Existem algumas iniciativas similares no Brasil. 
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Mas o que interessa é entender que, com a captação de pessoas físicas, 

as estamos trazendo para dentro de suas perspectivas, transformando as 

relações com elas, criando juntos, construindo juntos.

Poderíamos falar também do mundo virtual. Second Life, Youtube, 

Twitter, Facebook… As empresas estão muito interessadas em saber 

como as instituições culturais lidam com essa área, na qual temos muito 

por fazer. E há amplas oportunidades de formação de plateias, arte-

educação, itinerância global e muito mais!

Em suma, uma questão de “desenvolvimento institucional”

Por fi m, voltamos ao posicionamento institucional das organizações 

e como são percebidos  sua missão e seus valores. Aí está o grande 

diferencial daquelas que hoje estão conseguindo comunicar isso para 

as empresas e os públicos. Percebe-se que as instituições ainda se 

preocupam muito em apresentar os projetos limitados a seus custos e 

a ações pontuais. Mas, quando se acrescenta ao custo de uma ação 

cultural o valor agregado dos ativos da instituição, as contrapartidas, até 

chegar aos benefícios exclusivos, essa relação de patrocínio muda e se 

consegue dialogar com as empresas. Muitas instituições ainda estão 

paradas nesse passo da ação cultural: quanto ela custa e o que ela en-

volve? Frequentemente  a proposta é baseada em  cadeiras, iluminação, 

fornecedores... O que é preciso é mostrar o que um projeto encerra de 

valores, de projeções quanto ao público, de potencial de transformação 

das marcas. Isso está mudando aos poucos. Mas as instituições ainda 

têm difi culdade em apresentar essas contrapartidas up front, ou seja, 

previamente, antes de chegar ao pedido do patrocinador  propriamente 

dito. Estamos caminhando nessa direção. 

Trata-se então de, primeiro, criar o institutional development, o 

desenvolvimento institucional. Isso implica: formar os agentes culturais 

para que saibam dialogar sobre patrocínio; mudar a relação entre custo 

e preço; e, por fi m, chegar ao fortalecimento institucional, que muda o 

caráter do patrocínio. Todos conhecem a Sociedade de Cultura Artística, 
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de São Paulo. Ela está aplicando elementos dos quais a área social se 

vale para captar recursos, a partir de uma estratégia de  fundraising para 

canalizar seus esforços de levantar o teatro com uma capital campaign. 

Isso envolve uma série de técnicas e formas interessantes de difundir a 

campanha, atrair parceiros, envolver os stakeholders e diversifi car fontes, 

que vale a pena acompanhar. 

Para terminar, faço algumas considerações fi nais. Falei um pouco da 

relação entre patrocinado (instituição) e patrocinador (empresa), abor-

dando tópicos que dizem respeito não só à cultura, mas a diversas outras 

causas. Tentei mostrar o avanço pelo qual passa o conceito de patrocínio 

na atualidade, destacando itens para os quais o patrocinado deve aten-

tar. O drive, a direção do patrocínio, é, de certa forma, sempre privado, 

relacionado ao negócio e ao lucro das empresas, mas que hoje estão 

muito mais articuladas com as necessidades públicas. Outra questão é 

a da missão do patrocinado. A instituição tem uma missão pública, mas 

sofre um impacto por precisar infl uenciar o setor privado. Aquelas áreas 

do setor cultural que as empresas não vão cobrir por determinadas ra-

zões, por não estarem ligadas a seus interesses, têm de ser fortalecidas 

pelo governo, criando-se um fundo para tanto. Quando estamos falando 

de necessidade de acesso a patrocínios, o poder público tem de cumprir 

seu papel de apoiar as causas não contempladas pela iniciativa privada. 

Para mim, se as instituições conseguirem chegar até o universo das em-

presas, porém fortalecidas institucionalmente, isso abre espaço para as 

suas causas e proporciona muito mais chance de cumprir suas visões de 

longo prazo. Com isso, as demandas públicas também se concretizarão 

mais facilmente. 

Tanto o viés do patrocinado como o do patrocinador é que vão 

determinar a diversidade ou a dispersão.  Isso depende da ótica pela 

qual estamos olhando. Se as instituições apresentarem propostas mais 

estratégicas, as empresas tiverem políticas mais integradas e o governo 

estimular essa diversidade de maneira mais organizada, todos sairão 

ganhando. As causas passarão a ter, cada vez mais, a visibilidade  e 

distinção de que precisam dentro do mercado. 
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Ao concluir meu mestrado, em 2000, incluí no trabalho fi nal, entre 

outros, o caso do Centro Cultural Banco do Brasil. Para os norte-ameri-

canos, era novidade saber que em nosso país as instituições fi nanceiras 

e as empresas privadas estavam sendo pioneiras na criação de centros 

de cultura. Era uma maneira de patrocínio não conhecida naquela época 

e que despertou a atenção. Hoje, vejo o próximo desafi o desses centros 

em relação ao seu papel nacional (não restrito ao sudeste) e global (tra-

zendo e levando expoentes da arte e cultura em intercâmbio pelo mun-

do). Vejo também que outras organizações culturais ganham muito com 

articulação a centros mais estruturados como o do Banco do Brasil. Por 

isso, a troca é fundamental para elevar o  nível da capacidade de gestão 

cultural no mercado. Aqui meu intuito foi deixar um pouco dessa visão 

de patrocínio mais ampliada, tanto para quem  capta como para quem o 

apoia, reforçando os benefícios públicos e privados de uma maneira inte-

grada, sempre gerando desenvolvimento institucional das organizações 

culturais como consequência. Assim, avançamos e ganhamos todos!





2
Entendimento estratégico

da comunicação integrada

Já houve tempo em que os teóricos da comunicação falavam das 

quatro grandes linguagens da área: jornalismo, publicidade, relações 

públicas e propaganda. Alguns as apresentavam como concorrentes. O 

jornalismo não se afi nava com as relações públicas e vice-versa. A publi-

cidade detestava que os grandes clientes contratassem assessorias de 

imprensa, as quais prosperavam fazendo propaganda, divulgando fatos 

e coisas relevantes das organizações. Não se pode mais separar essas 

linguagens, hoje estrategicamente complementares e convergentes. No 

conceito e na prática da comunicação integrada, jornalismo, relações 

públicas, propaganda e publicidade são partes de um todo, ferramentas 

de um mesmo arsenal, participantes de um mesmo processo e de um 

mesmo saber – embora cada uma das linguagens deva preservar suas 

características e funções específi cas, diante das expectativas sociais e 

culturais.  

Manuel Carlos Chaparro
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Palestra proferida em 16.09.2010

Ninguém ignora que ocorre hoje um modismo dos rótulos. Nesse 

contexto, comunicação empresarial, comunicação organiza-

cional, comunicação institucional, comunicação integrada, e 

assim por diante, se transformaram em verdadeiros rótulos na academia e 

no mercado. Esses termos derivam, de alguma forma, da experiência pio-

neira de uma empresa que fundei em 1968, a Proal, primeira consultoria de 

jornalismo empresarial montada em bases profi ssionais. Em 1970, faríamos 

a primeira incursão teórica, no país, a respeito desse campo, por meio de um 

trabalho de Gaudêncio Torquato, companheiro da equipe, intitulado “Jornalis-

mo empresarial: objetivos, métodos e técnicas”, tema da primeira edição dos 

Cadernos Proal. Esse trabalho daria origem, em 1973, à tese de doutorado 

de Torquato, Comunicação na empresa e o jornalismo empresarial: visão 

crítica e tentativa de elaboração de um modelo para as publicações internas. 

Os rótulos também têm a função de organizar certo esquemas de poder. 

Nas universidades, os nomes das disciplinas, em alguns cursos, estão muito 

ligados a um esquema de poder dos professores. É o território de cada um 

deles, delimitado pelo signifi cado de uma denominação. A verdade é que, 

na segmentação da comunicação, os rótulos existentes cumprem um papel 

instrumental, delimitando certas relações, funções ou tipos de atividades nas 

estruturas empresariais.  Nessa perspectiva, o termo “comunicação integra-

da” representa uma novidade, porque, de alguma forma, propõe um entendi-

mento conceitual da comunicação na complexidade das organizações. 
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A denominação “comunicação integrada” não diz respeito aos aspectos 

instrumentais da comunicação, mas a um conceito. Assim, logo de início, 

ofereço a defi nição com que trabalho: comunicação integrada é um saber 

estratégico e um poder criador para o dizer pragmático das organizações, no 

uso competente das linguagens de comunicação em cenários competitivos do 

mundo globalizado. Chamo a atenção para alguns detalhes nessa defi nição. 

Sublinho, primeiro, o fato de, sendo o exercício de um saber, a comu-

nicação integrada constitui-se, também, em expressão de um poder. O sa-

ber deriva do fato de que, quando se trabalha com comunicação integrada, 

pressupõe-se a existência de uma inteligência estratégica na defi nição e coor-

denação de ações de natureza tática, que devem ser oportunas e efi cazes. Tal 

visão pressupõe que a dimensão de lugar se sobrepõe à dimensão do tempo. 

Na relação de forças para a qual a estratégia existe, na disputa de espaços, 

mercados e mentes, lugar é a posição de poder a preservar ou a conquistar, 

por meio de ações táticas, estas, sim, realizadas na dimensão do tempo, já 

que devem ser oportunas e bem direcionadas, para que sejam efi cazes.  

Estratégia é, portanto, um saber que dá uso pragmático às linguagens 

da comunicação, para o “dizer” bem-sucedido das organizações e até dos 

indivíduos que impõem objetivos aos seus percursos pessoais. A expressão 

“uso pragmático” remete-nos à pragmática, denominação dada ao   ramo da 

linguística que se ocupa do estudo da linguagem enquanto forma de agir e 

interagir. Logo, para agir e interagir com sucesso nas relações sociais, pre-

cisamos fazer uso competente da linguagem, nos cenários competitivos do 

mundo globalizado. 

Penso que o conceito aqui proposto de comunicação integrada exige, 

como moldura de contextualização, uma noção do mundo globalizado. Trata-

remos disso mais adiante. Mas antecipo uma frase: os sujeitos sociais exis-

tem porque têm o que dizer, sabem dizer, querem dizer e podem dizer. São 

sujeitos discursivos e que pelo discurso agem. O mundo globalizado é, cada 

vez mais, um mundo de confrontos discursivos. Por isso, a comunicação se 

tornou tão importante e complexa na estrutura, no desempenho e, na vida 

das organizações.

“Os sujeitos 

sociais existem 

porque têm o que 

dizer, sabem dizer, 

querem dizer 

e podem dizer”
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Revolução tecnológica 

Para melhor entendermos e aplicarmos o conceito da “comunicação inte-

grada”, precisamos ir ao passado e a Darcy Ribeiro. Em 1968, ele escreveu 

uma das obras mais importantes da cultura brasileira: O processo civilizatório. 

Nesse livro, propõe um novo entendimento dos avanços civilizacionais da 

humanidade, ao demonstrar, com as ferramentas da leitura antropológica da 

história, que eles não se dão por lutas de classe, mas por revoluções tecno-

lógicas. No seu estudo, Darcy Ribeiro prova que as revoluções tecnológicas 

propagam seus efeitos sobre os contextos socioculturais em que ocorrem, 

gerando novas formações culturais. 

O autor chegou a essa teoria e a essa conclusão depois de iden-

tificar e estudar oito revoluções que marcaram e redirecionaram a 

caminhada humana: a agrícola, a urbana, a do regadio, a metalúrgica, 

a pastoril, a mercantil, a industrial e a termonuclear, 

Esta última gerada no pós-Segunda Guerra Mundial, ainda não podia 

ser claramente definida em 1968. Olhando o mundo daquele tempo, 

bem como  as mutações produzidas pelas emergentes tecnologias 

de base termonuclear e eletrônica, escreveu Darcy Ribeiro: “Estamos 

diante de transformações tão prodigiosas das forças produtivas, e tão 

prenhes de consequências, que devemos classificá-las como uma 

nova revolução tecnológica”. 

De fato, no pós-guerra houve uma aceleração da revolução tecno-

lógica, graças, por exemplo, à invenção do transistor (1947), do chip 

(1947), do silício (1951) e do circuito integrado (1957), bem como ao 

lançamento do primeiro dos seis satélites espaciais soviéticos (1957). 

Anote-se que, quando o autor publicou sua obra, ainda não haviam 

sido criados o microprocessador e a internet, que surgiriam em 1971.

Essa nova revolução, segundo Ribeiro, iria gerar as sociedades futu-

ras, para as quais predizia  a superação das diferenças entre a cidade e 

o campo, entre o trabalho braçal e o trabalho intelectual, entre o produtor 

“O mundo 

globalizado é 
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se tornou tão 

importante na vida 

das organizações”
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e o produto. Nas sociedades do futuro imaginadas pelo antropólogo, o 

desejo de beleza voltaria a fl orescer, e a arte e  a criatividade seriam 

devolvidas ao homem comum. Apesar da utopia inerente a essa antevisão 

das novas sociedades, vale lembrar a grande verdade que o autor deixou 

plantada: a de que cada revolução tecnológica promove avanços civilizatórios 

e transformações nas formas do relacionamento humano. 

A poderosa revolução tecnológica do pós-guerra, que hoje nos deixa tão 

perplexos, teve efeitos extraordinariamente transformadores com a chegada 

e a rápida expansão planetária da internet. Na origem desta esteve a rede 

pioneira chamada de Advanced Research Projects Agency Network  (Ar-

panet), criada para o Pentágono, com o propósito de processar e transmitir 

informações tendo em vista a defesa dos Estados Unidos contra um eventual 

ataque soviético. Era uma ferramenta da Guerra Fria. Mas as universidades 

e as entidades de pesquisa que trabalhavam com o Pentágono foram autori-

zadas a entrar nessa rede. E bem rapidamente seu uso se expandiria, com o 

nome de internet. Hoje há cerca de 2 bilhões de pessoas conectadas a essa 

rede, ou seja, cerca de trinta por cento da população mundial. 

Anote-se, a propósito, que em 1996, um ano antes de morrer, Darcy Ribeiro 

conseguiu que fosse implantado o primeiro projeto de universidade aberta, 

para a formação a distância, por meio da internet. 

Um mundo novo

Procuremos entender essa revolução que engendrou uma transfor-

mação tão rápida e tão sensacional nas formas de viver. Depois, cada um 

de nós poderá fazer enlaces com o conceito, já dado, de comunicação 

integrada. 

Temos hoje, indiscutivelmente, um mundo novo, do qual participamos in-

tensamente. Em minha opinião, quem melhor defi ne esse mundo novo é 

Manuel Castells. Diz ele: “Novas tecnologias de informação integraram o 

mundo em rede. A comunicação mediada por computadores gerou e con-

“Deu-se uma 

complicada 

transformação não 

apenas do mundo, 

mas também das 

ideias que o 

movem”
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tinua a gerar uma gama enorme de comunidades virtuais. Transformou-

se o nosso modo de pensar, de produzir, de consumir, de negociar, de 

administrar, de comunicar, de viver, de morrer e até de fazer amor. Surgi-

ram novas formas de um capitalismo mais ágil, mais fl exível, com grande 

capacidade de se adaptar às novas realidades. E as redes passaram a 

ter importância decisiva na organização da atividade humana, em todos 

os domínios da vida social e econômica”. Concomitantemente, outras 

mudanças notáveis aconteceram, como, por exemplo, a desintegração da 

União Soviética e o fi m da Guerra Fria. 

Deu-se, portanto, uma complicada transformação não apenas do mun-

do, mas também das ideias  que o movem. Porém, o mais importante nas 

defi nições de Castells está no lado abstrato da sua análise. Para ele, o poder, 

embora real, tornou-se imaterial. As batalhas culturais são as lutas pelo 

poder, travadas dentro da mídia, mas a mídia não é a detentora do poder. 

Outra verdade que o autor estabelece é que o espaço dos fl uxos passou 

a dominar o espaço dos lugares. E o tempo imaterial passou a substituir o 

tempo cronológico. 

A partir de Castells, talvez precisemos rever o conceito de estratégia, que 

ganhou novas complexidades. A noção de lugar mudou, porque este se 

tornou radicalmente imaterial. Assim como a noção cronológica do tempo, 

que organizava as nossas relações com o mundo, tende a desaparecer, ou 

já desapareceu. O fenômeno da instantaneidade em escala universal, por 

exemplo, desarrumou boa parte dos pressupostos  que davam ordem tem-

poral às relações sociais. O que temos hoje, segundo Castells, é o “tempo 

intemporal” da rede. Nas novas variáveis de tempo e lugar está boa parte 

das complicações criadas pela revolução tecnológica em nossas vidas. 

Estratégia discursiva dos fl uxos

Trazendo a questão para o campo da comunicação, de forma a 

agregar clareza ao entendimento da comunicação integrada, procure-

mos traduzir Castells em torno das três verdades que ele expõe. 

“Nas novas 

variáveis de tempo 

e lugar está 

boa parte das 

complicações 
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revolução 

tecnológica em 

nossas vidas”
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A primeira verdade que ele nos propõe é a de que os embates no 

espaço dos fl uxos passaram a ter natureza estratégica discursiva. Aquilo 

que colocamos na internet, aquilo que escrevemos para divulgar, a marca 

que tentamos consolidar por meio do mecanismo da comunicação, tudo 

são ações que precisam ser controladas por um saber estratégico novo, 

que tenha competência para agir nas relações dos fl uxos. Isso traz com-

plicações novas ao uso acional e performativo das linguagens, nas artes e 

nas técnicas do dizer institucional.

E aí encontramos as implicações éticas. Que, basicamente, derivam do 

fato de que agir é transformar. Ora, se ao agirmos pela comunicação 

temos o poder de transformar, no mínimo devemos levar em conta duas 

questões preliminares: transformar por quê? Transformar para quê? Ou 

seja, precisamos encontrar na ética, entendida como o universo dos 

valores, as razões de ser das ações comunicacionais.

Competências essenciais das organizações

A segunda verdade captada em Castells é a de que passam a existir 

duas competências essenciais, convergentes e complementares,  indis-

pensáveis e cada vez mais exigentes, nos contextos estratégicos das 

organizações. Uma delas, a competência de gerar conteúdos que sirvam, 

simultaneamente, a três objetivos: alcançar sucesso operacional; cons-

truir e reforçar a identidade; transformar informações em conhecimento, 

para o progresso social e da cultura. 

Outra competência é a de socializar efi cazmente os conteúdos gera-

dos, agindo discursivamente no espaço dos fl uxos e na intemporalidade 

do tempo, com base em conceitos de comunicação integrada. Temos 

hoje à nossa disposição, para a socialização dos conteúdos gerados, 

uma infi nidade de meios, uma variedade enorme de linguagens e, por 

decorrência, amplas possibilidades de inventar, articular e usar periodici-

dades que potencializem causas e efeitos, em combinações estratégicas. 

“Os embates 

no espaço dos 
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Já houve tempo em que os teóricos falavam das “quatro gran-

des linguagens da comunicação”: jornalismo, publicidade, relações 

públicas e propaganda – que a meu ver difere da publicidade. Alguns 

apresentavam essas linguagens como concorrentes, competitivas en-

tre si. O jornalismo não se afinava com as relações públicas, que, por 

sua vez, não simpatizavam com o jornalismo. A publicidade detestava 

que os grandes clientes contratassem assessorias de imprensa, as 

quais prosperavam fazendo propaganda, divulgando fatos e coisas 

relevantes das organizações.

Não é mais possível ver as coisas dessa forma. Não se pode mais 

separar as quatro linguagens, pois elas se tornaram estrategicamente 

complementares e convergentes. Atualmente, no conceito e nas práticas 

da comunicação integrada, jornalismo, relações públicas, propaganda, 

publicidade, e até a comunicação interna, são partes de um todo, fer-

ramentas de um mesmo arsenal, participantes de um mesmo processo 

e de um mesmo saber –  embora cada uma das linguagens deva ser 

preservada na especifi cidade das suas características e funções, tendo 

em vista as expectativas sociais e culturais. 

Responsabilidade moral e ética

A terceira verdade de Castells é que, no exercício do poder de gerar 

e socializar conteúdos relevantes, jamais se deve perder a perspectiva 

de que somos responsáveis, moral e eticamente, pelo nosso agir comu-

nicacional. A responsabilidade pode ser resumida em uma frase simples 

(talvez até simplista), que me atrevo a dizer aqui: o nosso poder, a nossa 

competência, as nossas artes jamais devem servir para enganar os 

outros, seja pelo jornalista, pelo relações-públicas, pelo publicitário, em 

qualquer dos ramos da comunicação social por meio dos quais agimos e 

interagimos nos processos sociais. A mentira é, inevitavelmente, a fraude 

da comunicação social. 

“Passam a 

existir duas 

competências 

essenciais, 

convergentes e 

complementares”
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A encerrar, peço licença para ler um dos trechos que mais me impres-

sionaram na leitura em Manuel Castells: “Nada existe que não possa ser 

mudado por ação social consciente e intencional, munido de informação 

e apoiado de legitimidade. Se as pessoas forem esclarecidas e atuan-

tes e se comunicarem em todo o mundo, se as empresas assumirem 

sua responsabilidade social, se os meios de comunicação se tornarem 

mensageiros e não mensagens, se os atores políticos reagirem contra a 

descrença e restaurarem a fé na democracia, se a cultura for reconstruída 

a partir da experiência, se a humanidade sentir a solidariedade da espécie 

em todo o globo, se consolidarmos a solidariedade, que é geracional, vivendo 

em harmonia com a natureza, se partirmos para a exploração do nosso ser 

interior, tendo feito as pazes com nós mesmos, se tudo isso for possibilitado 

por nossa decisão bem formada, consciente e compartilhada, enquanto ainda 

há tempo, então talvez possamos ser capazes de viver, amar e ser amados.”  

Castells tem razão!

 “Jamais se 
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Palestra proferida em 16.09.2010

Há dois anos proferi palestra no décimo terceiro seminário, sobre 

a comunicação como fator de inteligência em um ambiente corporativo 

de fortes mudanças. Hoje volto a abordar a mesma temática, desta 

vez com foco no entendimento estratégico da comunicação integrada. 

Na qualidade de  presidente da Associação Brasileira das Agências de 

Comunicação (Abracom), cujas 350 associadas representam cerca de 

95% do faturamento de nosso mercado, acompanho de perto as novas 

tendências e experiências de nossa área em nível nacional  e internacio-

nal. Nesse nosso ambiente, as variáveis  mudam tão rapidamente que 

dois anos já constituem um espaço de tempo signifi cativo. 

Albert Einstein dizia que “nossa mente deve estar sempre aberta”. 

Para profissionais de comunicação, isso é mais básico do que nunca 

em um cenário global repleto de novidades. Estamos em um mo-

mento histórico no qual polos tradicionais passam por desafios que 

nunca existiram. Discute-se o futuro da Wall Street, o establishment 

norte-americano, sua imprensa. Cada elo da cadeia socioeconômica 

está sendo incessantemente repensado. Várias marcas têm enfren-

tado a dura crise dos últimos dois anos. Algumas já conseguiram se 

recuperar, mas outras ainda estão patinando. Esse quadro mostra 

que empresa nenhuma está garantida no longo prazo, ou seja, todo 

dia temos que inovar a nossa estratégia, para fazermos as coisas de 

forma cada vez melhor e competitiva. 
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Ao mesmo tempo em que polos tradicionais da América do Norte ou 

da Europa perdem alguma relevância e enfrentam situações de crise mais 

acentuada, outros players do mercado ganham relevância e protagonis-

mo. Não há como negar que, hoje, a China é um ator diferenciado, já tendo 

se tornado a segunda economia do mundo. Também não há como negar 

que a Índia é um país cada vez mais relevante no cenário internacional. 

E, também, que o Brasil está se benefi ciando desse novo momento, já se 

constituindo na oitava maior economia do mundo. Alguns dados mostram a 

consistência desse posicionamento do país no cenário global: é o terceiro 

mercado mundial de computadores pessoais, o quarto de eletrodomésticos, 

o terceiro de cosméticos, o quinto de telefonia celular, o sexto de telefonia 

fi xa, o quarto de veículos e o quinto em número de usuários de internet. 

Nada disso acontece por acaso. Existe efetivamente uma dinâmica da eco-

nomia brasileira que está nos levando a essa posição mais positiva. 

Muitos atribuem a uma boa dose de sorte o avanço registrado pelo Brasil 

nos últimos anos. Mas não há sorte nesse movimento. Depois de ter sofrido 

muito com a elevadíssima infl ação na década de 1980, o país avançou, gra-

ças ao aprendizado do poder público, de alguma maneira, e, sobretudo, das 

empresas, que, no meu entender, foram o principal motor dessa evolução eco-

nômica. A realidade é que elas nunca foram tão exigidas, nunca houve uma 

lupa tão grande sobre elas. Todos querem que as empresas prestem contas 

de sua atuação, querem saber o que elas estão fazendo, quão transparente e 

ético tem sido seu comportamento. 

Alguns números ajudam a ilustrar a relevância das empresas no 

âmbito internacional. As cinco de maior faturamento são Shell, Exxon, 

Walmart, Chevron e Total, que, juntas, somam 1,7 trilhões de dólares, 10% 

acima do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil. O faturamento da Shell 

é de 458 bilhões de dólares, maior do que o PIB da Polônia. O da Exxon, 

segunda maior empresa do mundo, é de 442 bilhões de dólares, superan-

do o PIB da Suécia. E o faturamento do Walmart é maior do que o PIB da 

Argentina. Diante dessas cifras, chegamos à conclusão de que, de fato, 

algumas empresas estão se transformando em agentes econômicos de 

uma importância jamais imaginada. 

“Albert Einstein 

dizia que ‘nossa 

mente deve estar 

sempre aberta’”
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Falando um pouco mais do Brasil, o valor de mercado da Vale é 

mais do que o dobro do orçamento do Estado de São Paulo. E o da 

Petrobras é cinco vezes maior do que o orçamento do Estado do Rio 

de Janeiro. E o Banco do Brasil nesse contexto? Nos últimos meses, 

ele tem proporcionado aos jornalistas muita notícia, muita informa-

ção nova. Sua expansão se dá em várias direções, seja comprando 

participações em organizações brasileiras, como a Votorantim, seja 

estabelecendo parceria com o Bradesco na África ou, ainda, lançando 

um olhar bastante agressivo sobre a América Latina. 

Desafi os que compensam

Muitos dos presentes são profi ssionais de comunicação do Banco 

do Brasil. Grandes desafi os se colocam a cada um de vocês para com-

preender esse cenário em mudança e agir de acordo com ele. Crescer 

é bom, mas traz consigo muitas implicações. Temos de trabalhar mais e 

aumentar a capacidade de entender, de maneira cada vez mais refi nada, a 

complexidade na qual nossa empresa está inserida. Selecionei um tópico 

da política de governança do Banco do Brasil, que fala em construção de 

relacionamentos duradouros, e outro de seu código de ética, que diz que 

a instituição quer ser transparente na área de fornecimento de informa-

ções. Vejam que, nesse contexto, a comunicação é vital. Não se consegue 

construir relacionamentos duradouros e ser transparente no fornecimento 

de informação se não se tem um processo de comunicação muito bem 

defi nido, adaptado ao cenário de permanentes transformações. 

Eu estava dizendo que as empresas nunca foram tão monitoradas, 

que nunca se esperou tanto delas. Não é coincidência que ganhem rele-

vância cada vez maior rankings dos mais diferentes tipos, destinados a 

identifi car performances de destaque. Elegem-se as melhores empresas, 

as mais admiradas, as mais sustentáveis, as melhores organizações para 

se trabalhar e por aí afora. A revista Fortune traz Apple e Google como as 

duas empresas mais admiradas nos Estados Unidos. Hoje, saiu no jornal 

Valor Econômico a lista das marcas mais valiosas. Quem mais subiu 

“A realidade é 

que nunca houve 

uma lupa tão 

grande sobre as 

empresas”
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nesse ranking foram a Apple, o Google e a BlackBerry, coincidentemente 

empresas voltadas para o universo da comunicação, situadas no contexto 

da última das oito revoluções tecnológicas identifi cadas por Darcy Ribeiro 

em 1968, apresentadas por Manuel Carlos Chaparro em sua palestra. 

Não vou me estender quanto a esse ponto. Aqui no Brasil temos todos 

esses rankings da Carta Capital, da Época, da Exame, do Valor Econômi-

co etc. Sustentabilidade também é foco, como mostra a Revista Imprensa, 

que identifi ca as empresas brasileiras com melhor atuação nesse campo. 

Hoje nos relacionamos cada vez mais com diferentes públicos de in-

teresse.  Como profi ssionais de comunicação, não temos de lidar somente 

com a imprensa. Há uma infi nidade de públicos com os quais devemos 

nos preocupar em nome da nossa organização. Temos de nos lembrar, 

sim, da imprensa, mas não podemos esquecer-nos das organizações não-

governamentais, das famílias dos colaboradores, do mundo acadêmico e 

assim por diante. Enfi m, as exigências que se colocam diante de nós são 

cada vez maiores e multifacetadas. Temos de ampliar nossa visão. Nosso 

exercício diário deve ser buscar entender a complexidade desse cenário 

no qual estamos vivendo. Em suma, temos de ser cada vez melhores, 

temos de nos qualifi car cada vez mais. 

Há uns dois meses, conversando com uma colega da área de comunica-

ção, ela mostrava sua preocupação com o aumento da complexidade da área 

de comunicação e suas inúmeras variáveis. E se dizia um pouco cansada da 

necessidade de se atualizar vigorosamente a cada dia, para se manter com-

petitiva no mercado. Eu comentei que, se ela estava fi cando cansada, talvez 

fosse melhor mudar o foco de sua atividade profi ssional, pois para atuar 

nessa nossa atividade, não podemos nos dar ao luxo de diminuir o ritmo 

de aprendizado, no que diz respeito a economia, processos políticos e 

outros elos dessa nossa sociedade globalizada. Até porque o Brasil está 

avançando como protagonista global. Acho que quem gosta de comuni-

cação e trabalha aqui está no lugar certo e na hora certa. As exigências 

são enormes, mas as recompensas serão muito grandes. Agora todo o 

mundo olha para o país agora de uma forma diferente, com o respeito que 

merece um  ator de respeito no panorama internacional. 

Nosso exercício 
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Viajando muito por conta de seminários e negócios, vejo com que 

intensidade mudou a percepção do Brasil, nos últimos cinco ou seis anos. 

Até mesmo por parte de colegas da área de comunicação. No passado, 

ao me apresentar como brasileiro,  a reação era invariavelmente de sur-

presa e curiosidade. Hoje, o que mais se vê é uma percepção de reco-

nhecimento em relação aos avanços obtidos pelo país.  Ou seja,  o nosso 

status se modifi cou. Nossas empresas estão indo cada vez mais para 

fora. Com  isso aumenta a nossa responsabilidade de atuar globalmente. 

Isso é muito desafi ador e, por outro lado, muito rico e compensador. Deve-

mos, portanto, pensar nisso de forma positiva. A “encrenca” cresce, mas a 

satisfação também, para quem gosta dessa área. 

Falar é fácil, mas como proceder com relação a tudo isso? Devemos tra-

balhar mais, estudar mais, entender mais todo esse ambiente de mudanças.  

Como? Primeiro temos de pensar em termos de “processo”. Gosto desta 

afi rmação do engenheiro alemão Hermann Dehmen: “Se você não pode des-

crever o que está fazendo como um processo, você simplesmente não sabe 

o que está fazendo”. Não adianta dizer: “Estou com um monte de atividades”. 

Sim, mas qual o processo estratégico que o leva a desenvolver o seu plano 

de voo em termos de comunicação. Quais são os seus objetivos? Que diag-

nóstico você fez? Quais as etapas que estabeleceu para atingir os resultados 

esperados? Fazer uma infi nidade de coisas não signifi ca que você se está 

fazendo a coisa certa.  Os processos são fundamentais. 

Gestão criativa da informação

Quantos dos presentes fizeram ou estão cursando jornalismo ou 

relações públicas? Mais ou menos 60%. Eu também me formei em 

jornalismo, na Universidade de São Paulo. No meio acadêmico da 

área de ciências humanas é muito comum a frase “isso é coisa de 

cabeça de engenheiro”, para criticar atitudes ou processos perme-

ados de lógica. Mas hoje a comunicação tem, ou deveria ter, muito 

de engenharia, porque sem isso não temos exatamente um processo 

“Temos de 
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bem-sucedido. Neste mundo meio desvairado, é preciso que tenhamos pla-

nejamento e metas.  Contudo, trata-se aqui de algo com que não estamos tão 

acostumados, pois somos muito pouco cartesianos. Nós, da comunicação, 

somos inovadores, muitas vezes nos vemos como brilhantes profi ssionais. 

Mas, jogue-se uma planilha do Excel na nossa frente: costumamos não 

gostar... Estamos mais voltados para a criatividade, mas a “má notícia” é que 

também precisamos ter um pouquinho de cabeça de engenheiro.

E isso não é tão simples. É um caminho que nos leva a uma gestão 

da informação cada vez mais sofi sticada, em linha com essa complexidade 

que estamos vivenciando. Se temos uma gestão adequada da informação, 

podemos contribuir para os processos estratégicos das nossas empresas. A 

comunicação sem uma visão estratégica não serve para nada. Isso signifi ca 

que devemos ter uma visão da realidade na qual hoje estamos inseridos, 

mas olhando dois carros adiante. Temos de exercitar um olhar de futuro. O 

que vai acontecer daqui para frente? Se não nos basearmos nas premissas 

corretas e se não exercitamos um olhar de futuro, chegaremos a conclu-

sões erradas. Por exemplo, os irmãos Lumière, inventores do cinema, não 

acertaram no seu prognóstico, ao  acreditarem que sua criação era apenas 

um instrumento científi co sem futuro comercial. Partiram de uma premissa 

errada e não entenderam direito a realidade, não souberam antever o que 

aconteceria lá adiante. Se não fi zermos uma gestão adequada do processo 

de informação, se não entendermos onde estamos pisando, não teremos 

nenhum resultado. 

Quem tiver essa visão mais aguçada da realidade, esse olhar de futuro, 

certamente sairá ganhando. Com isso pode-se chegar à chamada “inteligên-

cia competitiva”, que gera inovação e, consequentemente, reputação, hoje 

um dos maiores ativos que uma empresa pode ter. Uma pesquisa recente da 

McKinsey, sobre a visão de executivos acerca da importância da inovação 

para o crescimento futuro das empresas, revelou que, se não tivermos uma 

boa gestão de informação, se não formos criativos, se não tivermos essa 

visão ampla, difi cilmente garantiremos um crescimento sustentável ao longo 

dos anos. Essa pesquisa mostra muito bem como a questão da inovação é 

valorizada pelos executivos. 

“Neste mundo meio 

desvairado, é preciso 

termos planejamento 

e metas”
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Esse processo de comunicação do qual estamos falando, de gestão 

da informação, de contribuição para inovar e para garantir reputação, estão 

mudando muito rapidamente. Estamos passando do meio analógico para 

o digital. Também aprendemos nas faculdades de jornalismo que o “jornal 

do dia seguinte” só serve para embrulhar peixe na feira. Foi mais ou menos 

isso que a  The New York Times Company, editora do norte-americano 

The New York Times, teve em mente ao se perguntar: “Qual o futuro da 

imprensa escrita?”. Há seis meses, estive falando com o diretor-geral do 

inglês Financial Times – que, para mim, é o melhor jornal do mundo – e 

ele me disse algo que me chocou, como fã desse diário: “Não descarto a 

possibilidade de o Financial Times um dia desaparecer na versão impressa 

e passar a existir somente na versão digital”. Diante do meu espanto, ele 

completou: “Não é que queiramos isso, mas o fato é que as novas gerações 

não têm apego ao papel, não têm apego ao jornal impresso”. O Financial 

Times vai continuar existindo. Se não for em papel, será on-line.  É só uma 

mudança de parâmetros. 

O poder das mídias sociais

Hoje convivemos com um poder cada vez maior das redes so-

ciais. A cada dia,  1 bilhão de vídeos são vistos no Youtube, uma coisa 

impressionante!Vou até aproveitar para falar de um vídeo que mostra 

exatamente essa força das mídias sociais. Quantos de vocês conhe-

cem esse vídeo de um músico que teve seu violão quebrado na United 

Airlines? Ele tentou ser ressarcido e não conseguiu. Depois de muitos 

meses, decidiu reclamar via Youtube. Esse vídeo, na versão original, já 

foi visto por mais de dez milhões de vezes, fora aqueles links em que o 

espectador o passa para outros. Ou seja, nem dá para imaginar quan-

tos milhões de vezes esse vídeo já foi visto. Imaginem a dor de cabeça 

da United Airlines por ter deixado de pagar um violão destruído! Esse 

caso, evidentemente, foi um protesto muito bem elaborado. O próprio 

autor não supunha que teria tanto sucesso. E a United Airlines passou a 

afi rmar: “Gostamos muito desse vídeo, porque ele nos ajuda, agora, no 

treinamento de  nossos funcionários, a mostrar quão importante é um bom 

“A comunicação 

sem uma visão 

estratégica não 

serve para nada. 

Temos de exercitar 

um olhar de futuro”
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relacionamento com nossos clientes”. Parece até piada, mas o que ela 

poderia dizer de diferente? Que odiou o vídeo? Não! Ela disse: “Foi muito 

educativo, estamos aprendendo muito...” 

Assim, cria-se hoje uma nova relação das empresas com o público, 

de maneira geral. O nosso papel de profi ssionais de comunicação, nesse 

meio de campo, é fundamental. Não vou me estender muito quanto à 

internet. Todos sabem da relevância, hoje, das mídias sociais e da ca-

pacidade da chamada globosfera, de multiplicar informações positivas 

ou negativas. Vivemos atualmente em uma sociedade na qual existe um 

dilúvio de informações, mas de nada adianta esse dilúvio se não sou-

bermos o que fazer com ele. De novo, a cabeça de engenheiro ajuda a 

processar, a hierarquizar, a trabalhar com as informações de maneira mais 

produtiva. Se antes tínhamos uma relação com nossos públicos pela qual, 

digamos, nós comunicávamos e as pessoas ouviam de maneira um tanto 

quanto passiva, sem capacidade de reação, hoje a realidade é diferente. 

Nas mídias sociais temos uma troca permanente entre as pessoas. Nós, 

profi ssionais de comunicação, temos que entender cada vez mais esses 

processos, agindo de acordo com essa realidade. Gosto desta frase do 

empresário brasileiro Jorge Paulo Leman: “Pensar grande e pensar pe-

queno dá o mesmo trabalho, só que pensar grande nos libera das coisas 

insignifi cantes”. 

De fato é isso. Nesta sociedade da informação devemos saber 

o que é realmente importante, o que vamos fazer primeiro, focando 

o que vai gerar melhores resultados para nós. Foi o caso do garoto 

que postou uma sugestão no Orkut, destinada a Paulo Barros, car-

navalesco da Unidos da Tijuca, no Rio de Janeiro:  “Por que vocês 

não fazem um enredo, para o ano que vem, falando sobre os misté-

rios da natureza, os mistérios da humanidade?”. Barros gostou da 

ideia e a adotou. E, pela primeira vez na história, essa escola de 

samba foi campeã, neste ano, fazendo um lindo desfile. Mas o fato 

é que tudo começou com esse menino de quinze anos “pensando 

grande”. Como “pensa grande” a cadeia de cafeterias Starbucks. No 

site My Dear Starbucks, ela pede ao cliente que opine sobre que 

“Hoje convivemos 

com um poder cada 

vez maior 

das redes sociais”
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bebida deseja, como quer que sejam as suas lojas, o que espera da 

marca dali para a frente.  Ou seja, é quase uma cocriação do próprio 

negócio. Nem preciso dizer que é um sucesso. Da mesma forma, a 

Coca-Cola, no ano passado, resolveu lançar uma nova bebida nos 

Estados Unidos. O que ela fez? Um concurso no Facebook. Pediu 

a opinião do consumidor sobre que tipo de bebida ela deveria fazer. 

Com tanta informação, ela chegou a determinada fórmula e lançou 

uma vitamina. O rótulo traz o logo do Facebook, para lembrar que 

se trata de um produto gerado colaborativamente. É isso o que a 

empresa quer dizer: “Construímos juntos uma nova bebida”. Outro 

caso interessante é o da Ford, que, nos Estados Unidos, tem uma 

ação muito forte em plataformas digitais. Em julho, ela lançou o Pero 

Facebook. Qualquer pessoa, no mundo inteiro, poderia saber exa-

tamente o que iria acontecer hora a hora, da inserção das primeiras 

fotos à entrevista do vice-presidente de Tecnologia e Design. Ou seja, 

tratou-se de um lançamento global on-line da Ford, também este um 

caso muito bem-sucedido.

Enxergar o que vem pela frente

Enfi m, todos nós queremos compartilhar experiências, queremos fazer 

parte da vida das empresas. Esse é um processo contínuo, o qual devemos 

alimentar o tempo todo. Há até estudos dizendo que as pessoas confi am cada 

vez mais em empresas que se expõem colaborativamente no Twitter – o qual 

tem mais de dez mil seguidores, sendo um dos “sujeitos” mais infl uentes da 

globosfera. Um vídeo norte-americano muito divertido mostra a nova rela-

ção das empresas com o consumidor. É a história de um casal. A mulher (o 

consumidor) acredita não haver mais diálogo possível entre ela e o marido (a 

empresa). Este tem uma visão antiga, enquanto ela está com um olhar novo. 

Por isso ela quer o divórcio. Esse vídeo resume bem a realidade atual do re-

lacionamento das empresas com o novo consumidor que está surgindo, cada 

vez mais exigente e cada vez mais protagonista. Ele mostra que as empresas 

que não estiverem atentas a esse novo mercado certamente vão se sair mal.

“Pensar grande e 

pensar pequeno 

dá o mesmo 

trabalho. Só que 

pensar grande nos 

libera das coisas 

insignifi cantes”
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Falando em Twitter, vou lembrar uma história real ocorrida com um 

cliente de um banco brasileiro, que não é o Banco do Brasil. Um corren-

tista estava muito irritado por causa de uma determinada questão. Postou 

isso no Twitter. Imediatamente, foi contatado pela instituição, que costu-

ma fazer o monitoramento de mídias sociais. Qual a reação do cliente? 

Relevou a questão porque foi contatado, foi ouvido e recebeu satisfação. 

“Já ganharam um ponto comigo!” Vejam como pode ser rápida a reação 

e a contrarreação. Por isso, temos de estar muito ligados nessa realidade 

digital. E nosso discurso com os diferentes públicos deve estar cada vez 

mais bem estruturado, mais bem organizado, porque cada palavra que 

dizemos conta. Nos Estados Unidos, 70% das empresas monitoram hoje 

a web, mais da metade dos jornalistas tem seus perfi s nas redes sociais, 

um terço deles utilizam o blog. 

Se não nos comunicarmos com base em tais premissas, vamos 

perder espaço. Como problemas acontecem o tempo todo, as empresas 

estão cada vez mais vulneráveis diante da magnitude de sua atuação 

global. Em nossa agência fazemos um levantamento de crises empresa-

riais publicadas na imprensa brasileira.  É impressionante o número de 

casos que poderiam ter sido evitados ou ter causado um impacto menor 

na reputação, se as empresas tivessem um programa de prevenção e 

gestão de crise, algo que passa pela comunicação. Nosso desafi o, como 

profi ssionais da área, é saber fazer uma leitura de riscos potenciais da 

nossa organização e prepará-la para se defrontar com temas sensíveis, 

se possível evitando que estes se transformem em crises de verdade. 

Vocês se lembram daquele avião que fez um pouso forçado no rio 

Hudson, em Nova York, no começo do ano passado, salvando-se todos 

os seus ocupantes?  Isso deu certo porque o comandante tinha um plano 

B. É fantástica a declaração que ele deu então: “Durante anos, sempre fi -

quei imaginando o que aconteceria se eu tivesse uma pane ao decolar do 

aeroporto de Nova York. Então criei, há muito tempo, uma estratégia para 

o caso de isso acontecer: pousar no rio”. A torre de controle orientou-o a 

voltar, para o que liberaria a pista. Ele respondeu: “Não. Vou pousar no 

“Dizia Einstein 
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rio”. E a aeronave desceu sem maiores problemas, salvando-se todos os 

ocupantes. O procedimento do comandante teve êxito  porque ele pensa-

va nisso havia anos, ou seja, tinha o seu plano de prevenção de crise. E 

a primeira informação sobre esse acidente foi divulgada pelo Twitter. De 

cima da asa, esperando pelo barco salva-vidas, um passageiro digitou 

sua mensagem: “Incrível! Desci no rio Hudson!”. E assim a notícia se 

espalhou. Foi um tweet  que deu a primeira informação sobre acidente. 

Esse é o mundo real em que vivemos. Gosto muito de uma frase do 

dramaturgo sérvio Eugène Ionesco: “Querer ser do seu tempo já é estar 

ultrapassado”. Nosso desafi o, como eu disse no começo, é não ver só a 

realidade, mas tentar enxergar o que vem pela frente. Quantos de vocês 

sabem que o Facebook é hoje o terceiro “país” do mundo em população, 

depois da China e da Índia? Em 2010, ele já tem quinhentos milhões de 

habitantes, o que não é pouca coisa.

O que quero dizer é que, nesta era de protagonismo, não adianta ten-

tarmos tapar o sol com a peneira. O importante é não perder o timing, pois, 

senão, seremos passados para trás por outros profi ssionais de comunicação, 

as nossas empresas serão ultrapassadas por outros competidores. Para 

terminar, complemento a ideia contida na frase de Einstein que citei antes: 

“Quando uma mente se amplia, nunca mais volta ao tamanho original”. Trata-

se de fazer algo cada vez melhor. 
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3
O global e o local no consumo da cultura: 

para onde vamos?

Para onde vamos? Menciono, a propósito, cinco princípios que, 

atualmente, procuram reger as relações das sociedades internacionais 

civilizadas. O primeiro diz respeito aos direitos humanos. O segundo se 

relaciona com a diversidade cultural. O terceiro se liga à grande invenção 

cultural do século XX que é a sociedade civil, algo que ultrapassa as fron-

teiras do local. A sociedade civil é, sim, uma invenção cultural. O quarto 

princípio se refere ao desejo da conectividade. É o que nos mostram hoje 

o cinema, a televisão, a internet e o telefone celular. O quinto e último 

desses princípios, tão claros e tão caros à política cultural, se vincula 

à inovação. Essa dinâmica entre o global e o local tem como motor a 

geração do novo. Sou um pouco exagerado quando digo que o local é 

a sede do mesmo e o global é a sede do novo. Mas a verdade não está 

muito distante desa constatação.

José Teixeira Coelho Neto
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Palestra proferida em 16.09.2010

Uma das melhores descrições de cultura que conheço é 

aquela segundo a qual “cultura é uma longa conversa”. Mas 

tem de ser uma conversa séria, aquela em que um fala e o 

outro ouve, depois aquele ouve e este fala. Só que é inviável estabelecer 

uma real conversa com uma plateia tão grande como a que faz presente 

neste seminário. Uma conversa sobre um tema só é efi caz em grupos 

que não tenham mais de oito pessoas, conforme tese defendida por um 

colega da Universidade de São Paulo. 

Quanto ao tema desta mesa, destacarei alguns pontos sobre como 

vem se dando essa relação entre o global e o local. Provavelmente todos 

já ouviram uma fórmula que corre o mundo há alguns anos, segundo 

a qual é preciso “agir localmente e pensar globalmente”. Será que ela 

expressa efetivamente uma realidade? O que signifi ca agir localmente? 

O que signifi ca pensar globalmente? É possível estabelecer uma distin-

ção entre agir e pensar? Posso fi car agindo de um lado e pensando do 

outro, sem fazer com que essas duas perspectivas convirjam para algum 

lugar? Tentemos refl etir sobre isso partindo de uma abordagem um pouco 

diferente da questão.

Talvez a separação entre o local e o global não se dê de maneira tão 

nítida como sugere essa fórmula. Mas é sem dúvida provável que esteja 

ocorrendo a mundialização ou a globalização do local. Não discutirei aqui  
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se a palavra correta seria globalização ou mundialização. O que interessa 

é considerarmos que, nesse processo, talvez esteja ocorrendo, sim,  a 

mundialização do local. Uma primeira pergunta pode surgir desde logo: 

que local está sendo mundializado efetivamente? O debate sobre essa 

questão tem um signifi cado quando a referência é uma cidade como São 

Paulo. Ele terá um sentido bem diferente se o contexto for, por exemplo,  

Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. As duas cidades têm realidades 

distintas, cabendo fazer as adaptações caso a caso. Mas, como vivemos, 

hoje, sob o império dessa máquina que é a televisão e, agora, dessa ou-

tra tecnologia ainda mais invasora que é a internet, há muita coisa que 

pode ser pertinentemente comum a um habitante, a um operador ou a 

um profi ssional em Campo Grande e a outro em São Paulo. Isso apesar 

das características radicalmente distintas que existem entre São Paulo e 

Campo Grande, São Paulo e Atenas, São Paulo e Joanesburgo, e assim 

por diante. 

Há, talvez, uma diferença de escala, mas é muito provável que a 

sensação seja a mesma. No fundo, como sabemos, o que importa muito 

para nossa vida é a sensação ou, dito de outra forma, a representação 

que nos fazemos de nossas condições de existência. A distância que 

existe entre a representação e as reais condições de existência, às vezes, 

é muito expressiva. Isso, muito frequentemente, não chega a representar 

um problema, uma vez que, como seres humanos, sempre preferimos 

levar mais em conta a representação das nossas condições reais de 

existência do que nossa existência propriamente dita. A representação 

que nos fazemos das nossas condições reais de existência, por meio da 

televisão ou da internet, é que, de fato, compartilhamos um mundo em 

que o local está ampliado em escala global. 

Analisemos alguns exemplos do que vem a ser essa mundialização 

do local, para verifi car se, de fato, ela se revela e como. Nova York repre-

senta um sonho mundial de consumo. Seria o global e o local no consumo 

da cultura. Ela é um caso claríssimo de mundialização do local. Onde 

quer que se vá, no mundo inteiro, ela é vista como um paradigma, a maçã 

que todos querem morder. Outro caso interessante e talvez até mais 

“O que signifi ca 

agir localmente? 

O que signifi ca 

pensar 

globalmente? 

É possível 

estabelecer uma 

distinção entre agir 

e pensar?”
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agudo,  mais radical, por estar concentrado no tempo, é o fenômeno da 

Copa Mundial de Futebol. Por que os países disputam tanto o direito de 

serem sede de um evento que lhes custará uma fortuna? E sem que haja 

indícios claros de que essa enorme massa de dinheiro será compensada 

pelo aporte direto das pessoas que virão como turistas, pela exploração 

de direitos autorais e culturais ou por qualquer outra fonte. Sabemos que 

pode haver um abismo entre os recursos empenhados e o que voltará 

depois. Em alguns lugares se espera que os gastos acabem reverten-

do, de forma mais ou menos imediata, em benefícios para a população. 

Fenômenos como a Copa ou a Olimpíada, quando bem aproveitados, de 

fato trazem um aporte econômico considerável. Barcelona, na Espanha, 

sede da Olimpíada em 1992, se transformou visivelmente, porque houve 

um planejamento urbanístico, econômico e social visando aproveitar 

ao máximo o investimento que estava sendo feito.  Infelizmente, nem 

sempre é isso que ocorre.  Estamos aqui exatamente para entender por 

que eventos como a Copa Mundial de Futebol ou a Olimpíada são uma 

mundialização do local. 

Um só mundo? Um só sonho? 

Agora, devemos nos fazer algumas perguntas. Uma copa ou uma 

olimpíada é, de fato, uma mundialização do local ou é uma repetição da 

mesmice  do local? Um evento acontece e se dá a sua mundialização. 

Mas, se isso vale para os que vão à cidade do evento, seja Pequim ou 

Joanesburgo, se para eles está havendo uma mundialização do local, es-

taria ela se dando para os que fi cam em suas casas, vendo o evento pela 

televisão? Talvez sim, mas num sentido restrito. Para esses há a mera 

mesmice do local. Eles ligam o aparelho e veem um campo de futebol que 

é igual a qualquer arena similar do mundo. Antes do início da transmis-

são, mostra-se o exterior do estádio, podendo o espectador ver em que 

medida aquele estádio e aquele ambiente que o cerca são diferentes ou 

não de outros que ele conhece. Mas, uma vez que o evento em si começa, 

volta-se à mesmice, que nos é dada como alimento a nosso imaginário. 

“Uma copa ou 

uma olimpíada 

é, de fato, uma 

mundialização do 

local ou é uma 

repetição 

da mesmice do 

local?”
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Sem sermos tão rigorosos, fi quemos com essa questão. Um evento 

como a copa ou a olimpíada é um exemplo claro de mundialização do 

local. Essa ideia às vezes encerra propostas explícitas que são muito 

claras na sua mensagem, porém chocantes. Na Olimpíada de Pequim, 

em 2008, o slogan que acompanhava todas as transmissões televisivas 

era “um só mundo, um só sonho”. É, de fato, um só mundo? É, de fato, 

um só sonho?  Se sim, as relações que ocorrem entre o local e o global, 

na verdade, mundializam o local. Mas a ideia de que estamos em um só 

mundo e vivemos um só sonho é complicada. 

Há pouco tempo um shopping de São Paulo exibia um grande painel 

de uma marca de roupa. Não me recordo da marca – o que mostra que os 

esforços da publicidade em vender muitas vezes falham. Os slogans fi cam 

em nossa mente, mas nos esquecemos dos produtos aos quais eles nos 

queriam remeter. O mencionado painel dizia: “As grandes mentes pensam 

igual”. Não é verdade! Uma mente é grande exatamente porque pensa 

diferente. As grandes mentes são aquelas que pensam de modo diferente 

o tempo todo. Se há uma coisa que aprendi da fi losofi a é uma observação 

de Ludwig Wittgenstein de que nossa obrigação,  como seres pensantes, 

é pensar sempre sob outros pontos de vista, é mudar sempre a nossa 

perspectiva de encarar uma questão ou um problema. No entanto, fomos 

treinados e já nos acostumamos a pensar sempre da mesma maneira. 

Convoco todos vocês a pensarem em sua profi ssão, seu trabalho, seus 

problemas sob outros ângulos. Trata-se de uma atitude fundamental.  

Se ressalto isso, é porque no campo das ciências humanas, no qual 

nós, comunicadores, nos achamos inseridos, é raro pensarmos desde 

outra perspectiva. Os cientistas das chamadas ciências duras –  físicos, 

químicos,  biólogos e assim por diante – estão sempre dispostos a mudar 

a cada cinco anos suas crenças e ideias sobre a sua realidade. Sofremos 

um pouco com os efeitos que daí surgem, é verdade. Passamos anos de 

nossa vida ouvindo que não se deve comer manteiga. Depois nos dizem 

que não se deve usar margarina, porque ela, sim,  é  prejudicial. Pode parecer 

uma leviandade desses cientistas, mas a verdade é que isso é sintoma de 

uma posição muito interessante. Os cientistas desse campo   estão abertos 
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a inovar periodicamente, não pensam sempre da mesma forma.   Enquanto 

isso, a maior parte das ciências humanas se alimenta das mesmas  ideias 

formuladas no passado. Na atualidade, a maior parte das ideias em vigor 

nas ciências humanas vêm do século XIX – e  briga-se e morre-se por ideias 

velhas. 

Voltemos à nossa questão. O que está acontecendo? Será aquilo 

que comentei no início, expresso na já  velha fórmula de agir no local e 

pensar no global? Ou será a mundialização do local? E o que se busca 

quando se mundializa o local? Aparentemente, o pensamento único, do 

qual o slogan das Olimpíadas de Pequim é uma prova eloquente. Não foi 

sem razão que ele apareceu na China. Pensemos um pouco nas carac-

terísticas do sistema sociopolítico daquele país. São 1,3 bilhão de habi-

tantes! Um só sonho? Aí acrescentamos mais uns 5 bilhões de pessoas 

do restante da humanidade... Isso é assustador! Alguma coisa não vai 

bem com  essa fórmula. Não é por aí que devemos caminhar. Quer dizer, 

mundializar o local não signifi ca buscar um mesmo sonho sob todos os 

ângulos de visão.  O que estaria por trás desse jogo entre o global e o 

local? É uma questão sobre a qual não costumamos nos interrogar, pois 

geralmente já recebemos respostas prontas e não nos pomos a refl etir 

sobre ela.  

Um dos aspectos centrais por  trás desse dilema do global e do local, 

de mundializar ou não o local, é a questão da identidade. Este é o velho 

e, digamos assim, maldito problema: a identidade. Mas ele não seria tão 

maldito se não fosse a insistência quase que generalizada de se querer 

manter a identidade eternamente igual a si própria. Isso não existe. Nem 

nós somos iguais a nós mesmos. Eu não sou igual àquele indivíduo que 

eu era  há dez ou vinte anos. Nem me lembro direito dele. Sou outro, ten-

do a ser outro. Parafraseemos um pouco o poeta francês Artur Rimbaud, 

para quem “je est un autre”, “eu é um outro”, numa expressão que radi-

caliza a estranheza da sensação correspondente. Podemos interpretar 

essa afi rmação dizendo que eu sou tantos quantos forem os outros com 

os quais me deparo. Temos aí outra pista interessante para analisar a 

relação entre o local e o global. 

“Uma mente 
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Pensar o eu diante do outro nos leva a um princípio de política cultural 

muito interessante e que devemos deixar bem claro. Refi ro-me à ques-

tão da diversidade cultural.  Vocês já ouviram sobre isso nas palestras 

iniciais deste seminário. Pode ser que, às vezes, tenham tomado contato 

com o assunto de forma enviesada ou até mesmo deturpada. O que é 

diversidade cultural? É o reconhecimento de que vivemos em um mundo 

múltiplo, em um mundo variado. Variado interna e externamente. Acho 

curioso ouvir que aqui no Brasil vamos agora dar atenção aos direitos 

das minorias culturais. O que se entende por minoria cultural em um país 

formado por minorias culturais? Alemães, italianos, espanhóis, húngaros, 

japoneses, coreanos, chineses, bolivianos etc. e mesmo argentinos que 

para cá vieram em grande volume quando da ditadura instaurada em sua 

terra nos anos 1970... Somos um país de minorias. Mas o que, de fato, 

vem a ser “país de minorias culturais”? 

Direitos e diversidade

Enfi m, existe diversidade cultural externamente e internamente, isto é, 

para simplifi car as coisas, considerando a diferença entre países distintos 

e no interior de um mesmo país. Como essa afi rmação se vincula com 

nossa discussão sobre o local e o global? Para chegar a essa equação, 

exponho uma questão que a antecede: a dos direitos culturais.  O que são 

os direitos culturais? Como foram propostos? Por que foram propostos? 

O que eles nos propõem? Os direitos culturais surgiram como decor-

rência dos direitos humanos, formulados de maneira mais clara após a 

Segunda Guerra Mundial, como uma tentativa de barrar a repetição de 

fenômenos como os que aconteceram nesse confl ito – a perseguição dos 

judeus, dos homossexuais, enfi m, de todos aqueles que não tivessem o 

mesmo sonho. No caso, o sonho era especifi camente nazista. Na verdade, 

os direitos humanos surgiram como reação não só ao que ocorreu na 

Alemanha nazista, mas também na União Soviética comunista, onde o 

número de mortos dos campos de concentração não deixou nada a de-

sejar ao número de mortos no regime nazista. O que queremos lembrar 

é que os direitos humanos foram proclamados, em 1948, como reação a  
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tudo isso. Pouco depois surgiu a ideia dos direitos culturais, como des-

membramento dos direitos humanos. 

Quais são os direitos culturais presentes nos acordos que os países 

são convidados a subscrever com a Unesco? Como essa Declaração dos 

Direitos Culturais tinha de ser assinada, idealmente, por todos os países, 

os princípios nela contidos tinham de ser necessariamente muito restritos, 

genéricos, senão ninguém iria endossá-los. Quem lida com comunicação, 

com informação e com cultura, tem obrigação de saber quais são os direitos 

culturais. Assim como um engenheiro precisa conhecer os princípios que 

deixam uma coluna em pé, todo profi ssional da cultura e da comunicação tem 

de conhecer os três princípios básicos dos direitos culturais, os três direitos 

culturais básicos. Primeiro direito: participar da vida cultural. Segundo direito: 

usufruir dos avanços tecnológicos e científi cos.  Terceiro direito: todo criador 

deve ter sua autoria reconhecida e receber os benefícios econômicos corres-

pondentes – direito autoral, copyright etc.

O primeiro direito, da participação na vida cultural, ninguém mais 

discute, em teoria. Mas, na prática,  pouca atenção de dá a ele, no mundo 

inteiro. Quanto ao terceiro direito, como se trata de uma questão econô-

mica, ele é mais claro e admite pouca dúvida, embora, novamente na 

prática, pouca efi cácia tenha, pelo menos para os mais fracos numa relação 

econômica, como os indivíduos (os autores, os criadores, os inventores). Se 

alguém escreve um livro, os outros têm de reconhecer tal pessoa como dona 

dessa criação, que ninguém pode mexer nela sem sua autorização. E, além 

do mais, têm de admitir que algo lhe é devido  por isso – enquanto não se 

mudar o sistema econômico do mundo inteiro.

O segundo direito, também pouco respeitado, diz respeito à fruição 

dos avanços tecnológicos e científi cos. Signifi ca, por exemplo, o fato de 

nos  podermos benefi ciar das inovações geradas pelos experimentos com 

células de embriões. Ora, durante o governo passado, os norte-americanos 

não puderam se valer disso, porque o presidente George W. Bush, por razões 

religiosas, não permitia que se aplicasse dinheiro público nas  experimenta-

ções com células de embriões. Mas, o fato é que as pessoas têm o direito de 
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se valer dos avanços científi cos e tecnológicos. Direito de acesso  à internet, 

por exemplo. Só que na China, hoje, não se tem esse direito. O Estado se 

autodelega o direito de intervir, dizendo o que você pode ou não pode fazer 

em termos de internet. Na Coreia do Norte não se pode ter telefone celular. 

No Irã se impede o uso de antena parabólica, assim como em Berlim Oriental, 

quando ainda havia o muro, não se podia ter, em cima dos prédios, antenas de 

rádio ou de televisão voltadas para o lado ocidental.  

Em suma, qualquer dos três direitos ainda é muito pouco observado. 

Detenhamo-nos um pouco no primeiro, que é particularmente interessan-

te para nós: o de participar da vida cultural. Governos e políticos mal 

intencionados têm interpretado essa proposição de maneira restritiva. 

“Você tem o direito de participar da sua vida cultural”. E se eu quiser 

participar da vida cultural do outro, como faço? Moro em São Paulo e 

quero participar da cultura cinematográfi ca do Irã. Onde posso ver fi lmes 

iranianos? Ou o contrário: moro no Irã e quero participar da cultura cine-

matográfi ca brasileira.  Como consigo exercer esse direito? É um direito 

complicado e muito difícil de ser posto em prática. Os governos vão dizer: “Não 

tenho dinheiro nem para  subsidiar a vida cultural nacional e você me pede 

que eu ampare a vida cultural de ouro país, só porque você tem direito? Fique 

esperando!” Mas está dito na declaração que tenho o direito de participar. Por 

que estou tocando nesse ponto? Porque toda boa técnica de direito diz que 

os princípios têm que ser interpretados de forma combinada, complementar. 

Nada é regido por um princípio só, tudo só pode ser devidamente entendido e 

regulado mediante a aplicação de vários princípios combinados. 

Então, é preciso combinar o direito de participar da vida cultural, que se 

subentende como o direito de participar da própria vida cultural, expresso 

na Declaração dos Direitos Culturais, com o princípio da diversidade cul-

tural,  que reconhece a diferença na cultura, a existência de muitas caras 

culturais. Unindo as duas coisas,  tem-se o direito de participação na vida 

cultural local e na vida cultural global, quer dizer, na vida do mundo todo. 

Enfi m, essas questões são fundamentais quando colocamos em cena 

o que está em jogo entre o local e o global. O ponto que eu gostaria de 

ressaltar é que participar da comunidade mundial representa uma velha 
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aspiração do ser humano. As religiões procuram espalhar-se, buscando 

transformar os seres humanos em uma grande comunidade. Os partidos 

políticos e as ideologias políticas dizem a mesma coisa: somos irmãos 

internacionais, para lá de fronteiras. E por que isso? Porque há, de fato, 

um reconhecimento implícito de que, como diz o escritor italiano Cláudio 

Magris (que recebeu o Prêmio Príncipe de Astúrias de Letras em 2004) 

“as fronteiras cobram os seus tributos em sangue”. Sempre cobraram e, 

se não prestarmos atenção, vão continuar cobrando.  Isto é, quando se 

insiste demais na identidade local, um confl ito e uma tragédia sempre 

acabarão por acontecer. 

Sabemos disso há tanto tempo que o nosso sonho é efetivamente 

a internacionalização da cidadania. Com isso fi camos em outra situação 

curiosa, nessa questão do global e do local: vivemos cada vez mais a 

multiplicação do local, que se espalha daqui para lá e de lá para cá, in-

dependentemente das identidades nacionais. Visto-me com um paletó de 

Nova York, como um queijo francês, tomo um vinho chileno, ando em um 

carro coreano... Dependo de tudo e de todos. Do que eu talvez menos 

dependa são as minhas condições nacionais locais, como qualquer outro 

cidadão do mundo. No entanto, quando me arrisco a transitar pelo mundo, 

me cobram um sinal de identidade que é absolutamente incontornável – o 

passaporte. Brasileiro não pode entrar nos Estados Unidos sem um visto, 

africano não pode entrar na Espanha sem ele e assim por diante. Nesse 

joguinho entre o local e global, estamos em uma fronteira do imaginário, 

o mais mundial, global ou amplo possível. E vivemos o tempo todo sob 

mensagens que nos levam a pensar dessa maneira, quando, na realidade, 

no instante crucial de fato, nos cobram um passaporte. E nos indicam e 

nos impõem uma identidade da qual não podemos nos livrar. 

No campo da cultura e das artes se sente isso ainda mais particu-

larmente. Se sou um escritor  e escrevo em português, sem problemas: 

sou o que sou, sou a língua que uso. É diferente quando se trata de um 

artista visual que trabalha com imagens.  Estas não têm passaporte. A 

imagem que está em um fi lme ou em um quadro de um artista, em uma 

instalação ou, ainda, em uma performance não tem certidão de nasci-
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mento. Por isso, um artista, hoje, se recusa terminantemente a cair nas 

armadilhas da identidade. Perguntaram a um artista mexicano de renome, 

Gabriel Orozco, como ele se defi niria – como artista mexicano ou como 

artista do mundo?” Ele disse: “Não sou um artista mexicano e nem um 

artista do mundo. Sou um artista mexicano quando me sinto assim e um 

artista do mundo também quando me sinto assim”. Em outras palavras,  a 

identidade é móvel. Não me venham dizer que sou só deste local ou que 

sou do global. Não me venham dizer que tenho um sonho só meu e nem 

que participo de um sonho geral. Não existe um sonho só. 

Para onde vamos?

É a pergunta desta mesa que retomo aqui. Geralmente é algo que pode 

ser traduzido em um programa de ação cultural; ou em um programa de ação 

política; ou, ainda, em um programa de política cultural. Para onde vamos, cul-

turalmente? 

Mencionei dois princípios que hoje guiam a sociedade internacional 

civilizada: os direitos humanos e a diversidade cultural. O perigo, aqui, é o 

de um relativismo simplista que diz que toda e qualquer cultura vale para 

toda e qualquer outra. Se alguém se pautar por essa posição, a única 

coisa que pode fazer é cruzar os braços e dizer: “Nada posso fazer contra 

essa eventual iniquidade, é essa a cultura do ‘outro’”. Haveria exemplos 

terríveis da impropriedade de se pregar esse relativismo, como o da di-

lapidação, em certas culturas,  de mulheres supostamente infi éis. Já que 

citei nesta  intervenção um assunto mais ameno, a Copa do Mundo na 

África do Sul, vocês se lembram do que aconteceu com as vuvuzelas: 

ninguém, no estádio, podia pensar, ninguém podia jogar direito, por causa 

do barulho infernal que elas faziam. Chegou a haver um movimento para 

proibir seu uso. Então, antes de um dado jogo, vi um comentarista de te-

levisão muito “atualizado”, muito “contemporâneo”, muito “bem informado” 

dizer que se tratava de algo cultural, da cultura local,  e que, portanto,  não 

se podia fazer nada a não ser respeitar, quer dizer, suportar. Como não? 

Sem dúvida que sim! Não é porque algo pertence a uma dada cultura, 
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não é porque algo é cultural  que se está obrigado a concordar com a 

prática. Temos uma ideia profundamente equivocada do que vem a ser 

“cultural”, do que vem a ser “cultura ligada à identidade local”, uma ideia 

equivocada dos direitos que se vinculam a isto ou a aquilo. 

Diante desse quadro, é possível estabelecer uma carta ou, em todo 

caso, uma série de princípios que regem a ação em assuntos que in-

teressam a todos, como a cultura ou a comunicação, e que devem ser 

afi rmados o tempo todo se é que buscamos uma existência mais justa 

ou, em todo caso, mais adequada. São princípios que regem a vida con-

temporânea, sendo os dois primeiros  deles aqueles que já mencionei: os 

direitos humanos e a diversidade cultural. 

O terceiro princípio se refere à grande invenção cultural do século XX 

que  é a sociedade civil, algo que ultrapassa as fronteiras do local. Sim, a 

sociedade civil é uma invenção cultural. No século XIX, a grande invenção 

cultural foi o Estado moderno.  Este viveu bem por quase duzentos anos, 

mas hoje está vazando água por todos os poros possíveis e imagináveis. 

O indício mais claro disso é a falência do sistema de representação po-

lítica. A sociedade civil é uma proposta cultural criada no século XX. Tem 

até data de nascimento: 1971, quando surgiu, no Canadá, o movimento 

Greenpeace, naquele momento liderado por hippies – gente cabeluda, 

calçando sandálias, que, com um barco pesqueiro a ponto de ir a pique, 

se pôs a protestar contra uma experiência atômica no norte da América 

do Norte. Perderam, pois o teste atômico aconteceu. Mas, por outro lado, 

ganharam, porque a sociedade civil aí está e já se faz presente em muitos 

congressos internacionais importantes envolvendo  estados, com direito, 

pelo menos, a voz, ainda que sem direito a voto. A sociedade civil é, então, 

outro movimento de mundialização do local que precisamos ter em mente. 

O quarto princípio é o da conectividade. Caminhamos para  a conec-

tividade total. Queiramos ou não, é por aí que estamos indo. Esta é, hoje, 

a aspiração, que às vezes chega a revelar-se de forma cômica. Muito fre-

quentemente, vemos pessoas caminhando lado a lado em uma calçada. 

Então supomos que estejam andando juntas. Só que cada uma está com 
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o seu celular, conectada com alguém mais que está em qualquer lugar 

do mundo. Vamos a uma reunião com uma pessoa e estamos sentados 

diante dela. Seu celular toca e ela atende. Já fui obrigado, uma vez, a sair 

de uma sala, telefonar para quem estava à minha frente e dizer: “Sou eu. 

Sabia que você ia atender o celular. Por isso, converso por meio dele. As-

sim posso dizer-lhe alguma coisa”. Foi uma situação extrema. Mas, o que nos 

mostram hoje o cinema, a televisão, a internet e o telefone celular? O desejo 

de conectividade. O local fechado em si mesmo não existe mais. Ninguém 

quer fi car confi nado a um local. Todos querem abrir extensões e conexões 

para o que está lá fora, para o outro que, supostamente, é igual a mim, mas 

que é diferente de mim. Facebook, Orkut, Twitter... Quem tem fi lhos sabe disso. 

Você mesmo conversa  com duas ou três pessoas que nunca saíram muito 

do seu círculo, enquanto seu fi lho tem amigos na China, na Coreia do Norte, 

no Japão, na África do Sul... 

O quinto e último desses princípios, tão claros e tão caros à política 

cultural, é o da inovação. Essa dinâmica entre o global e o local tem como 

motor e como objetivo a inovação. Sou um pouco exagerado quando digo 

que o local é a sede do mesmo e o global é a sede do novo, mas a verda-

de não está muito distante dessa constatação. Entrando por um caminho 

conexo, é o caso de lembrar que a  sociedade civil visa ao novo, enquanto 

o  Estado busca sempre o mesmo, tem que ater-se sempre ao mesmo. 

É por isso que ele cuida tanto da identidade e zela tanto por ela. “Sua 

identidade é esta, aqui está sua carteira que  declara isso, não a perca, 

pois há uma multa se pedir uma segunda via”. Por que isso?  Porque, para 

um governante, é mais cômodo controlar os iguais por meio da identidade 

atribuída. Mas, se o Estado estiver diante de uma multidão de diferentes, 

tudo será um pouco mais complicado. Então, dito de maneira um pouco 

simplista, o local é a sede do mesmo e o global é a sede do novo. 

Esses cinco princípios, combinados, poderiam dar muito bem uma 

ideia do quadro da mundialização do local, isto é, dos princípios globais 

que afetam a vida local e que são princípios válidos, que vale a pena apli-

car e reconhecer. Todos eles são importantes. Mas não resta dúvida de 

que um chama a atenção de modo especial: a emergência da sociedade 
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civil. A Agenda 21 da Cultura, importante documento para a área fi rmado 

em 2004 em Barcelona, surgiu de um movimento de cidades do mundo. 

Portanto, de alguma forma, resultou de um movimento ainda do poder 

público. Mas não se trata mais do poder público tradicional, o Estado 

central, e sim de um poder público muito mais  ligado às pessoas, o poder 

público das cidades, muito próximo da sociedade civil. Essa agenda é 

um documento que todos os que trabalham com cultura e comunicação 

deveriam ler, guardando na mente, pelos menos, a sua essência. É um 

caso claro e precioso de mundialização do local.

Para terminar, digo que o local se mundializa, sim. Não só pela pro-

paganda, pelo cinema ou pela televisão, que tendem a pasteurizar os 

comportamentos e as atitudes e que costumam ser vistos como negati-

vos, mas também pelo reconhecimento de certos princípios humanitários 

extremamente relevantes que não são mais exclusividade de alguns 

lugares privilegiados, mas tendem a se ampliar e se espalhar. Felizmente!    
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Tenho aqui uma missão difícil, ainda mais depois da exposição 

do professor Teixeira Coelho, renomado pesquisador, além 

de gestor de notáveis projetos culturais. Dirijo já faz algum 

tempo uma instituição ligada aos processos culturais e a uma série de 

ações voltadas ao bem-estar social, de caráter bastante amplo, na cidade 

e no Estado de São Paulo. Assim, vou tentar trazer de alguma forma o 

ponto de vista de alguém que estuda a administração da cultura e as 

perspectivas relacionadas com essa questão. 

No tema desta mesa, sobre o global e o local no consumo da cultura, 

é realmente provocante a pergunta sobre “para onde vamos”.  Sim, para 

onde vamos? Ou para onde deveríamos ir? Ou, ainda, para onde pre-

tendemos ir? Essa é uma perspectiva interessante, à medida que existe 

o desejo, talvez utópico, de mudança, de construção de um futuro mais 

condizente com novos princípios e as expectativas da sociedade. Essa é 

a primeira provocação que se  coloca diante de nós. Há que se considerar, 

ainda, o antagonismo que está, de alguma forma, embutido na questão 

entre o global e o local. São, naturalmente, muitas as refl exões possíveis, 

como demonstrou Teixeira Coelho.

Mas eu diria também que há, talvez, certa falácia nesse antagonismo, 

considerando que, de alguma forma, nos vemos absolutamente inseridos, 
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em  nosso dia a dia, com aspectos que nos remetem tanto aos valores locais 

quanto ao global. Dependemos de uma série de fatores que nos empurram 

permanentemente para fora, no plano econômico, social, político e cultural, 

enfi m, em todos os âmbitos que envolvem a vida do ser humano. Depende-

mos, de algum modo, das questões domésticas, de nosso próprio meio. Ao 

mesmo tempo estamos ligados a tudo o que ocorre lá fora e ao que vem lá de 

fora. É por isso que digo que se revela alguma capciosidade nessa oposição 

entre o local e o global, pois há uma relação estreita e indispensável, vincula-

da ao ser humano, entre uma coisa e outra. 

Aliás, eu diria que essa relação sempre existiu e, no momento atual, 

estamos  apenas enfatizando um ou outro aspecto. Qual é a nossa pers-

pectiva? O que imaginamos ser mais adequado quanto a nosso futuro? Muito 

genericamente, eu diria que existe um confronto entre o ter e o ser, mas, por 

outro lado, também se busca uma integração completa do ser humano. Isso 

se projeta para o futuro. Que sociedade nós imaginamos? Uma sociedade 

na qual se coloca como parâmetro o consumo desenfreado? Ou uma socie-

dade para a qual se tem uma proposta realmente sustentável? Este é um 

conceito hoje muito abordado e às vezes pouco aprofundado. “Sustentável” 

tem a ver com o quê? Apenas com a economia da energia, a prevenção do 

aquecimento global, a preservação do meio ambiente? Ou também com a 

convivência mais saudável, na qual não imperem os valores da competição, 

mas, sobretudo, os que se referem à solidariedade? Até que ponto, de fato, 

existe uma perspectiva de uma sociedade na qual essas questões sejam 

colocadas de uma forma um pouco mais equilibrada? 

São Paulo é uma cidade praticamente imobilizada, cada vez menos 

habitável, com uma mobilidade quase impossível em determinados 

momentos. E estamos à busca do quê? De uma vida mais confortável 

para todos. Mas, na prática, enfrentamos um impasse. Se não tomarmos 

medidas para que essa grande metrópole se torne um pouco melhor, 

corremos o risco de, dentro de mais algum tempo, nos defrontar com 

situações ainda mais desagradáveis. 
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Na manhã de hoje, estive envolvido com a inauguração de uma expo-

sição sobre energia. Ela mostra o que imaginamos e pensamos sobre as 

questões relacionadas com essa área, em uma perspectiva de futuro. É 

uma exposição educativa, voltada, principalmente, para o público infanto-

juvenil das escolas. Foi preparada de forma muito interativa, por meio do 

intercâmbio de informações e da utilização do que há de mais moderno 

em termos de tecnologia, para transformá-la em um evento de comunica-

ção realmente dinâmico. A exposição suscita a refl exão sobre a questão 

da sustentabilidade. Imaginamos uma sociedade na qual os crescentes 

avanços tecnológicos sejam, cada vez mais, colocados à disposição da 

população em geral. Já conseguimos  dar grandes passos quanto a isso, 

como mostrou o professor Teixeira Coelho.  

Em nosso país, como no mundo inteiro, se nota o aumento da conec-

tividade entre as pessoas, bem como do acesso à informação de modo 

dinâmico e imediato. Hoje é possível acompanhar em tempo real um 

sequestro de um ônibus nas Filipinas, no exato momento em que ela está 

ocorrendo. Com isso, se compartilha em âmbito global uma informação 

que antes seria objeto, quando muito, de uma notinha no rodapé de algum 

jornal. Hoje se tem a possibilidade de acompanhar de perto fatos rele-

vantes que acontecem lá fora e que têm conexão com nossa realidade, 

nosso dia a dia.  

Instituições empresariais de caráter público

Todos sabemos que o conjunto imenso de informações e dados 

que compõem a nossa vida é objeto de uma permanente mutação, 

de um processo no qual estamos envolvidos. Estamos conscientes do 

papel cada vez mais signifi cativo da cultura e da ação cultural. Nossa 

instituição, o Serviço Social do Comércio (Sesc), é conhecida por ter 

papel bastante dinâmico em São Paulo, procurando estabelecer uma 

série de ações em toda a cidade, visando a alguns objetivos muito 

claros. Eu diria, resumidamente, que são dois os seus principais ob-

jetivos. Primeiro, democratizar o acesso do maior número possível 
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de cidadãos, de forma sempre mais ampla, não apenas à produção 

cultural, mas a tudo aquilo que diz respeito aos interesses do ser hu-

mano. O Sesc é uma instituição com uma missão muito clara e defi nida, 

voltada para um tipo de clientela – o trabalhador do comércio e da 

área de serviços. Mas está aberto à população em geral, procurando 

estender a sua ação, de modo a cumprir melhor o seu papel. Nesse 

sentido, ele programa uma série de atividades em diferentes campos, 

buscando atingir um público maior e diferenciado. O segundo objetivo 

fundamental do Sesc é dar oportunidade àqueles que, tendo interesse 

em desenvolver a sua capacidade criativa e inventiva, necessitam de 

espaço para elaborar e apresentar sua produção. Trata-se, assim, de 

algo muito prático, objetivo e direto. 

Talvez alguém, aqui, já tenha um conhecimento maior do Sesc, que às 

vezes é visto como uma instituição meio pública e meio privada, voltada para 

o social. Ou seja, frequentemente, não se tem muita clareza sobre o que ele 

é efetivamente, uma vez que existe uma quantidade muito grande de enti-

dades parecidas. Ontem mesmo tive um contato com uma pessoa que me 

procurou à busca de um emprego no ensino. Tive de explicar-lhe que o Sesc 

não tem nenhum vínculo direto com a questão do ensino profi ssional. Isso 

cabe ao Serviço Nacional do Comércio (Senac), que tem certa similitude 

com o Sesc, mas com outros objetivos. 

Essas instituições tiveram origem no pós-guerra, na década de 1940. 

O Brasil se redemocratiza, saindo da ditadura do Estado Novo, e tem 

início um período de mudanças econômicas, sociais, políticas e culturais. 

Com uma economia eminentemente agrária, o país começa a montar seu 

parque fabril. Em uma primeira fase, volta-se para a transformação de 

produtos do campo em alimentos industrializados.  Logo entraria em um 

processo mais complexo, nas áreas siderúrgica, energética, petrolífera e 

química. Em 1948, se monta a Companhia Siderúrgica Nacional, que se-

ria a base para a posterior sofi sticação da indústria brasileira. A Petrobras 

surge em 1953. E em 1956 nasce a indústria automobilística.  Esses são 

os fatos iniciais marcantes no setor econômico. 

“O conjunto 

imenso de 

informações 

e dados que 

compõem a nossa 

vida é objeto 

de uma 

permanente 

mutação”
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Ainda nos anos 1940, tem início uma intensifi cação da publicidade, 

graças, sobretudo, ao rádio. Nesse processo entra o lado cultural. O 

movimento  instaurado na década de 1920, principalmente a partir da 

Semana de Arte Moderna, em 1922, de um pensamento mais voltado 

para as coisas do Brasil, adquire uma dimensão absolutamente nova 

nos meios intelectuais do país.  O quadro empresarial, ainda incipiente 

à época, com poucas entidades ao longo país,  depois de toda uma 

discussão, resolve criar algumas instituições que se dedicassem à 

formação profi ssional e ao bem-estar social dos trabalhadores e da po-

pulação. Elas são implantadas sem o envolvimento ou a representação 

dessa categoria. Aliás, sua presença na defi nição do papel dessas ins-

tituições, no seu desempenho, na sua atuação e no seu controle, é algo 

que, ainda hoje, carece de uma defi nição mais correta. De qualquer for-

ma, foi naquela conjuntura de migração da população para as cidades, 

onde crescia a oferta de empregos, que os empresários propuseram ao 

governo a criação desse tipo de instituição. 

A primeira a surgir, em 1942, é o Serviço Nacional de Aprendizagem In-

dustrial (Senai), que passaria a proporcionar toda uma rede de ensino voltado 

para a preparação de pessoas para o trabalho nas indústrias. Depois, em 

1946, apareceria o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), 

que assumiria a mesma missão em relação aos trabalhadores das áreas co-

mercial e de serviços. As duas entidades seriam seguidas, respectivamente, 

pelo Serviço Social da Indústria (Sesi) e pelo Serviço Social do Comércio 

(Sesc),  que se envolveriam com ações de bem-estar e cultura. Vemos que 

elas têm, digamos assim, uma cadeia genética muito semelhante, apesar de 

serem diferentes do ponto de vista tanto do conteúdo quanto da clientela para 

a qual são dirigidas. 

As quatro organizações surgem graças a fi nanciamentos do empre-

sariado interessado em pagar essa conta. Sua natureza foi se alterando 

um pouco no decorrer dos anos, mas a origem é uma proposta voluntária 

de se assumirem os custos dessas entidades, para o que se constituíram 

fundos. Ressalte-se que o objetivo desse empresariado da época era 

claramente de defesa dos seus interesses, pois se tratava de criação de 

“O Sesc 

democratiza o 

acesso do maior 

número possível 

de cidadãos, de 

forma sempre 

mais ampla, 

não apenas à 

produção cultural”
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condições para que a economia se desenvolvesse, o que implicava pre-

paro e conhecimento por parte da mão de obra. Havia, assim, interesses 

comuns, um compromisso explícito quanto a assumir os custos corres-

pondentes e, além disso, a decisão de que, desde o primeiro momento, o 

projeto seria gerido pelos empresários com controle público, a fi m de que 

a aplicação dos recursos se desse de maneira absolutamente adequada 

e transparente. Nesse sentido, adotou-se uma forma de governança que 

assegurava a autonomia de cada uma delas, em cada estado do país, e a 

possibilidade de tudo funcionar de maneira efi ciente. 

Esse foi um pequeno esboço da origem dessas instituições, que, ini-

cialmente, tinham um caráter eminentemente assistencialista, de acudir 

a uma população muito carente. É importante nos lembrarmos de que 

estávamos em uma época na qual o país exibia um quadro de miséria 

mais acentuado que o de hoje. Carências não apenas do ponto de vista 

material, mas também do ponto de vista educacional e das próprias con-

dições de trabalho. À medida que os anos foram passando, as próprias 

entidades, graças aos avanços ocorridos e ao investimento na formação 

de seu quadro profi ssional e de sua comunidade técnica para  a realidade 

de um país em constante transformação, vão chegar à situação de hoje, 

na qual o que prevalece é valor educativo da ação. 

O Sesc e a cultura

A atividade do Sesc de São Paulo tem esse componente de uma 

cultura marcada, basicamente, por um caráter educativo. Então, não se 

trata apenas de uma cultura pelo prazer do estético ou pela beleza da 

produção artística, o que é importante, mas não é o que nos mobiliza. 

O que nos move é o caráter educativo, o caráter abrangente da ação 

cultural, porque é uma busca permanente no processo de valorização 

da própria cidadania. Com as entidades criadas, e o Sesc em particular, 

amplia-se esse processo de democratização de acesso, procurando-se, 

de alguma forma, valorizar a criação dos que necessitam desenvolver 

as suas capacidades etc. 

“O que mobiliza o 

Sesc é o caráter 

educativo da ação 
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do processo de 

valorização da 

cidadania”
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É preciso discutir também, de modo estrutural, o que na prática é 

uma parte da ação institucional: o equilíbrio na discussão entre o global e 

o local, ao se focar  a questão da produção cultural. Temos uma política 

cultural muito bem defi nida e bem articulada. Nessa atuação balanceada, 

estamos atentos àquilo que valoriza o local, a nossa realidade, e, ao 

mesmo tempo, procuramos dialogar com o que é mais amplo, no âmbito 

nacional ou até mesmo internacional. Esse diálogo é imprescindível. 

Por quê? Porque uma ação cultural fechada em torno de nossa própria 

produção e de nossa própria realidade corre um seriíssimo risco de não 

contemplar a diversidade, as diferenças, de não reconhecer aquilo que é 

produzido em outras regiões do mundo – do mundo mais próximo ou do 

mundo mais distante. 

Para tanto, naturalmente, se faz necessário dispormos de toda uma 

proposta, de um embasamento. Devemos saber como fi nanciar esse tipo 

de ação. Em nossa instituição, levamos muito a sério essa aplicação. 

Agora, quando se considera isso sob o ponto de vista global, da admi-

nistração pública, há que se considerar outras questões. As ações que 

empreendemos devem ter, sobretudo, uma fundamentação ética muito 

bem defi nida. Vivemos uma realidade na qual a nossa formação e o nosso 

cuidado têm de ressaltar o respeito à diversidade, a todas as tendências, 

à cidadania, enfi m. Tudo isso faz parte desse conjunto de perspectivas 

de uma instituição como a nossa, que recebe recursos provenientes da 

sociedade, tendo naturalmente de atender tais perspectivas. 

Nós não estamos a serviço de uma marca ou de uma empresa. Pautamo-

nos por princípios públicos, dentro de uma perspectiva voltada, obviamente, 

ao interesse público. Isso vale para nós e para todas as instituições com as 

mesmas características. Temos um vínculo importante com o mercado. Quem 

mantém a nossa instituição é o mercado, quem fi nancia as nossas atividades 

são as empresas, pois temos nossa origem nelas. Mas não estamos traba-

lhando em nome do mercado das empresas, mas  sim do interesse público, 

de uma instituição de caráter educativo. Isso vale para nós e para a adminis-

tração pública como um todo. 

“Pautamo-nos 

por princípios 

públicos, dentro de 
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ao interesse 

público”
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Não nos identifi camos, necessariamente, com a administração públi-

ca. Mas  temos muitos pontos em comum com ela, inclusive no que se 

refere à fi scalização – somos auditados, o que é, digamos, uma obrigação 

pública. Há vários outros elementos que poderiam ser discutidos aqui. 

Nessas ocasiões em que posso discorrer um pouco sobre a questão do 

compromisso da administração pública quanto à cultura, tentar enxergar 

algum campo de ação que me parece bem importante e bem claro. A admi-

nistração pública, de modo geral, no campo da cultura – seja em nível local 

ou nacional – envolve, principalmente, dois elementos. Um seria o fomento 

de ideias,  da discussão de temas, da ação e da produção cultural que age 

diretamente no país inteiro ou em determinada região – o fomento como 

missão de caráter público. O segundo elemento seria a infraestrutura, co-

locando à disposição da sociedade tudo o que é necessário para que as 

coisas aconteçam, menos a questão da produção e do seu fi nanciamento 

direto, menos a intervenção direta daquilo que se faz e se produz. Isso é 

uma ação da sociedade. Então, quanto menos a administração pública se 

envolver diretamente com a produção, melhor para a sociedade. 

O que a administração pública tem como missão prioritária é exa-

tamente facilitar a produção e o fomento, desenvolvendo ações nessa 

direção. Muitas vezes desenvolver tais ações signifi ca incentivar, de 

maneira mais objetiva, que isso venha a acontecer, mas certamente não 

seria uma atuação direta. Não é esta a missão da administração pública 

e dos governos, a de se envolverem diretamente com a produção cultural. 

Esse é um princípio que às vezes me incomoda um pouco, de ver a ação 

pública diretamente envolvida na questão da produção. Assim, a produ-

ção tem pouco a ver com a administração pública. Esta, para mim, deve 

estar voltada para o fomento e para a infraestrutura. 

Aspectos relevantes da ação cultural de caráter público

Três grandes campos ou aspectos da ação da administração pública 

são importantes, embora se confundam um pouco. O primeiro diz respeito 

“A identidade, a 

ética, a inclusão 

social e o mercado 

são dimensões 

que hoje têm sido 

cada vez 

mais 

consideradas”
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à questão simbólica da identidade, da valorização das ações artísticas e 

culturais que se realizam no país – dentro da perspectiva já mencionada 

aqui –, as quais devem ser contempladas com todo cuidado, para que as 

ações aconteçam, para que  se facilite o acesso a elas etc. Isso, para mim, é 

absolutamente fundamental. Um segundo aspecto da administração pública 

e, em geral, de outras entidades de caráter público, como as do terceiro 

setor ou as organizações njão-governamentais, é o que se relaciona com 

a ética. Aí eu diria que há todo um campo educativo fundamental que diz 

respeito à chamada “inclusão social”. É aquele campo em que a cultura é 

uma ferramenta absolutamente indispensável para o indivíduo exercer e va-

lorizar a sua cidadania. É um campo específi co  no qual os administradores, 

ultimamente, têm se envolvido. Às vezes até se envolvem mais neste campo 

do que no anterior, confundindo um pouco uma coisa com outra. O terceiro 

ponto, fundamental para a administração, se refere à questão da indústria 

cultural propriamente dita, tudo o que tem a ver com os pontos que a cultura 

produz e realiza em uma sociedade complexa como a nossa. 

Então, o simbólico, a identidade, a ética, a inclusão social e o mercado 

são dimensões que hoje em dia têm sido cada vez mais  consideradas. Para 

fi nalizar, eu ainda gostaria de ressaltar que a cultura, atualmente, está muito 

vinculada à questão do desenvolvimento. Aí  entra de novo a discussão sobre 

sustentabilidade. O que é sustentabilidade? É termos empregos para todo 

mundo? É termos bens materiais nas mãos de todos? É termos aqueles 

fundamentos da vida social básicos – alimento, saúde, educação, habitação, 

vestuário e transporte? Claro! Tudo isso é absolutamente indispensável, tudo 

isso é básico para o processo de uma sociedade sustentável. Mas temos 

que ir além disso. O sustentável tem a ver com a questão ambiental. Não 

adianta termos uma fábrica supermoderna, que utiliza a tecnologia mais 

extraordinária do mundo, mas que suja o rio lá atrás ou polui toda a sua re-

gião, deteriorando a vida das pessoas e, às vezes, até matando-as – como 

os casos de algumas indústrias avançadas em determinados lugares. Essa 

é uma questão a ser levada em conta, na mesma proporção daquele quadro 

de ações que mencionei antes. A sustentabilidade diz respeito, ainda, aos 

valores socioculturais de uma sociedade, aos quais se deve dispensar uma 

atenção fundamental. Sustentabilidade, assim, tem a ver com desenvolvimen-

“Sustentabilidade 
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to econômico, com a questão a ambiental e com a questão sociocultural. Sem 

esses três elementos, realmente não há condições de se ter uma sociedade 

melhor. Respondendo, fi nalmente, à pergunta inicial sobre o que desejo, digo 

que desejo uma sociedade sustentável agora, para que todos possamos viver 

um pouco melhor no futuro. 
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4
Redes sociais e comunicação empresarial:

separando o joio do trigo

Todo mundo está nas redes! O que se constata é que nosso mind 

set, nossa mentalidade, nosso estado de espírito, renasceu com outra 

cabeça. Ou seja, estamos fazendo comunicação para uma nova geração. 

Se estamos em um negócio novo, cerca de duas ou três vezes por se-

mana nos defrontamos com algo nas mídias sociais de clientes. Temos 

de tomar uma decisão diante de um fato que nunca aconteceu, porque é 

novo.  O caminho é completamente sem volta – já ouvimos isso por uma 

infi nidade de vezes. A conclusão é que as mídias sociais não estão mais 

no campo da exclamação ou da interrogação, mas no da afi rmação. A 

grande preocupação é sempre com as expectativas, com o que se pode 

esperar do trabalho em mídias sociais. Mas estas se encontram hoje no 

campo da afi rmação. Não é mais possível fi car falando em promessas. 

Assim, há que se tomar cuidado com as exclamações e as interrogações.

Maria Claudia Bacci
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O papel das mídias sociais na imagem 
e na reputação das empresas

MARIA CLAUDIA BACCI

É graduada em Jornalismo, com pós-graduação em Marketing pela Faculdade Armando Álvares 
Penteado (Faap) e especialização em Comunicação Corporativa pela School of Information Studies 
da Syracuse University. Trabalhou, em empresas como Banco Nacional, Visanet, BankBoston e 
Apprimus. Há seis anos atua na FSB Comunicações, empresa que, com uma equipe de formação 
diversifi cada e especializada em gerenciar a imagem e a reputação das organizações, oferece 
produtos e serviços customizados de comunicação integrada. Atualmente é sócia-diretora do braço 
digital da FSB Comunicações, a FSB PR Digital, empresa voltada ao relacionamento com as novas 
mídias, monitoramento das redes sociais, gerenciamento de conteúdo, desenvolvimento de sites, 
salas de imprensa e comunidades corporativas, publicidade on-line,  relacionamento e integração de 
aplicações em ambiente digital.

Palestra proferida em 16.09.2010

Quando recebi o convite para falar sobre a separação entre o 

joio e o trigo,  no contexto da comunicação nas redes sociais, 

pensei: “Se é para separarmos o joio do trigo, é porque exis-

tem dúvidas sobre o que vem a ser joio e o que vem a ser trigo”. E, de fato, 

existem. As mídias sociais ainda estão nessa fase da euforia, da moda, do 

impulso e todos querem aprender sobre elas. O que é o Twitter, por exemplo. 

Aliás, já começa até a haver a recomendação “se beber, não tuíte”. Há vários 

exemplos semelhantes. Precisamos começar a entender um pouco mais so-

bre as mídias  sociais, para ver onde centrar os esforços e os investimentos. 

Uma pesquisa feita recentemente pela Deloitte, organização es-

tabelecida no Reino Unido e com escritórios nas principais cidades 

brasileiras, diz que 35% das empresas – um número bastante expres-

sivo – entraram nas mídias sociais apenas por causa da repercussão 

que estas passaram a ter no mix da comunicação. Signifi ca dizer que 

apenas 54% das empresas estão efetivamente buscando algum tipo de 

benefício com o seu uso. Começamos a entender em que proporção 

um trabalho nas mídias sociais consegue gerar resultado efetivo. Às 

vezes um quadro desses explica por que o resultado efetivo não vem. 

Se aqueles 35% de empresas entraram nas mídias sociais só em razão 

de sua notoriedade, foi porque alguém sugeriu que o fi zessem. De fato, 
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há aqueles que têm a expectativa de que o Twitter, por exemplo, seja 

uma mídia que resolve tudo. E existem também os medrosos: “Deus 

me livre! Não vou entrar nisso, porque estão falando de mim”. Ora, não 

é preciso entrar nas mídias sociais para que se comece a falar de você!   

Se essas informações são relevantes, temos ainda outro dado com-

plementar:   70% das empresas que estão nas mídias sociais, seja por-

que têm um objetivo específi co, seja porque entenderam que, de alguma 

maneira, precisam entrar nelas de qualquer jeito, o fi zeram para moni-

torar o que está sendo dito sobre elas ou então para se relacionar com 

o consumidor fi nal de seu produto ou serviço. Elas precisam falar com 

quem possui o poder de decisão em uma compra. Aí vem a pergunta: vão 

primeiro fazer o monitoramento das mídias, para ver o grau de satisfação 

dos clientes ou vão logo se relacionar? Por via de regra e, em boa parte, 

até mesmo como recomendação, se começa pelo monitoramento, para 

detectar o que o mercado vê nelas de joio ou de trigo.   

As empresas querem saber qual o grau de satisfação que os clientes 

têm em relação a seu produto ou a seu serviço. Na minha visão, se a 

soma de bom, ótimo e excelente não passa de 67%, como se pode ver no 

gráfi co que estou apresentando, trata-se de um resultado problemático. 

Na área fi nanceira, que tem como objetivo a excelência na qualidade de 

seu serviço, essa cifra não é aceitável. Sem querer puxar a brasa para 

minha sardinha, vejam que no mesmo gráfico um dado aponta para 

o excelente quanto às agências de relações públicas e de comunica-

ção. Isso vem muito do fato de que fazemos relacionamentos. Se as 

redes sociais e as mídias sociais são lugares de pessoas que querem 

se relacionar e com as quais precisamos nos relacionar, então a ex-

pertise contribui bastante. Há, naturalmente, em qualquer empresa, 

outras competências que favorecem o aprimoramento do mix de co-

municação. É preciso descobrir o que é melhor para cada caso. 

Uma questão que levanto é se as mídias sociais não estariam sendo 

mais calor do que luz. Ouvimos e lemos sobre elas, recebemos recados 

pelo Facebook, vamos para casa lendo o Twitter. Quando vemos todo esse 
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calor, nos perguntamos onde está a origem de tudo isso. E quais são os 

resultados? Começamos a ver o contrário do que elas deveriam ser: elas 

estão, cada vez mais, pautando o off-line. O que acontece com a capacida-

de que elas têm de infl uenciar a opinião pública? São refl exões importantes 

para sabermos se esse negócio é, de fato, atrativo e se ele efetiva suas 

promessas. Trazendo um pouco da visão que temos de digital pr e do uso 

de mídias sociais, tudo se resume basicamente em ter uma estratégia muito 

bem defi nida, em ter investimentos, e assim por diante. Muitas empresas 

já entraram no impulso, parte delas monitorando as mídias e outra parte 

se relacionando. As que se relacionam efetivamente entraram com um 

propósito: 83% delas voltaram suas ações para o marketing, para a divul-

gação de produto. 

Trata–se de um dado importante quando falamos de estratégia e 

planejamento.  Muitas vezes, o exercício de consultores de agências 

se resume a fazer o papel do briefi ng. Mas, precisamos entender a 

vida corporativa como um todo. Sei o que é as empresas terem “a 

faca no pescoço” quanto a metas a serem atingidas no fi nal do mês. 

Alguém pode pensar: “Mas, se eu fi zer algumas ações nas mídias so-

ciais, será que conseguirei realizar mais facilmente as metas? E qual 

o investimento?” Perguntas como essas surgem a todo momento e 

obrigam as empresas a tomarem decisões. Sabemos que 75%  delas 

são de bens de consumo, que têm o consumidor fi nal como seu público 

prioritário, sendo que 83% delas voltam suas ações para o marketing e 

para a divulgação de produto. As mídias sociais estão aí para cumprir 

diversos papéis e esse é um deles – um papel importante, que gera 

muitos casos de sucesso. Mais uma vez pensando em separar o joio 

do trigo, o que nos perguntamos é se estamos nas redes sociais sim-

plesmente para ter êxito em vendas. Será que entrar nelas para vender 

um produto é a melhor maneira de se fazer isso? 

Para nós, isso não é diferente no campo político. Estamos vendo 

o resultado,  positivo para uns ou negativo para outros, das primeiras 

eleições presidenciais com o uso da internet. É a mesma história sobre 

a qual falávamos no ano passado. Não há nenhuma surpresa no que 

“Por via de regra, 
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está acontecendo agora. Não dá para entrar na rede social, seja você um 

político, um órgão público ou uma empresa privada, pelo que chamo de 

“interesse súbito”. Há um lugar que é o de “inteligência”, no qual precisa-

mos fazer um pouco de “contrabando”, um termo pejorativo, mas que faz 

parte da “inteligência”. Você pode e deve vender, mas às vezes isso é um 

contrabando dentro de uma estratégia maior, pela qual você começou se 

relacionando, expondo conteúdos pertinentes e relevantes. A rede é tão 

grande e tem tanta informação que, se o que você colocar nela atingir o 

seu púbico-alvo, ele vai ao encontro disso rapidamente. Por outro lado, 

se você vender o produto, mas este não for o que o cliente quer e na hora 

em que o quer, esqueça, porque não é por aí que se vai. 

Qual o melhor caminho? 

É importante refl etir sobre qual é o melhor caminho, a melhor ação. 

Entro na rede, monitoro-a e a primeira coisa que faço é uma ação de 

venda? Ninguém me conhece, não sabe como sou, como presto meu 

serviço... É preciso considerar que não é possível vender antes de se re-

lacionar. É como se eu entrasse aqui com uma sacola debaixo do braço e 

começar a oferecer uma enciclopédia. Não faz sentido, não é pertinente, 

não tem relevância para ninguém! Primeiro precisamos nos relacionar, 

nos conhecer. É um pouco do caminho do namoro e do casamento. Sem 

troca de ideias, sem participação, o resultado é mínimo. Assim, a primeira 

coisa seria: pontos de interrogação podem existir, sim, desde que tenhamos 

uma estratégia voltada para operar dentro do que as mídias sociais permitem. 

E elas permitem pouco. É melhor se arriscar a estar presente na rede e tentar 

acertar ou até mesmo errar. Mas os erros têm ordem de grandeza – nem 

sempre se pode errar. Desafi os fazem parte do trabalho em mídias sociais e 

até incentivamos a enfrentá-los. Não temos garantia de nada, muito menos 

no ambiente digital.

Outro dado impressionante é que 80% das empresas investem só até 

50 mil reais por ano em mídias sociais. “Não sei muito bem por que eu 

quis entrar nelas. Talvez apenas por causa do meu interesse e não do seu. 
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Investi pouco. Na  verdade, eu queria apenas fazer um teste. Depois eu 

separaria o joio do trigo, avaliando se o resultado foi bom. E não foi!”. Então 

começa toda aquela ladainha de explicações sobre por que o resultado 

não foi bom. Estamos falando de uma questão muito importante. A primeira 

coisa a ser feita é uma matriz de investimento e relevância. É claro que não 

se precisa investir em tudo e nem começar fazendo tudo, mas é necessário 

se pautar por um nível de investimento com o qual se consiga produzir re-

sultados dentro das possibilidades orçamentárias. O fato é que, se apenas 

colocarmos o pé na água e não nadarmos, ou seja, não começarmos a nos 

relacionar, como é que o consumidor vai nos ver? 

Todas as empresas têm a intenção de ampliar o investimento em mí-

dias sociais. É natural que não se vai fazer um investimento grande em algo 

que não se conhece. Há um ponto de equilíbrio que precisa ser encontrado, 

senão se tornará inviável a análise do resultado. Pesquisas apontam que 

uma das razões para não se conseguir investir mais e, consequentemente, 

a iniciativa não ter sucesso é o fato de não se ter gente capacitada para 

fazer a análise de resultados. Há muitos casos em que se têm centenas 

de pessoas qualifi cadas para tanto. Realizamos um trabalho altamente 

qualifi cado para a Microsoft, direcionado para apenas trinta pessoas. Mas, 

em tecnologia trinta pessoas, no Brasil, já pautam o restante. Isso tem re-

levância. O importante é que se tenha gente, fora ou dentro da estrutura, 

capaz de confrontar resultados com os objetivos que se tinha. 

Aí entra um pouco a história do job, do trabalho de curto prazo. 

Não podemos ser imediatistas. É como o político que entrou na rede 

social na véspera da campanha. De repente ele vira amigo de todos, 

fica simpático, tem opinião sobre tudo, fala de futebol e assim por 

diante. Isso não atinge as pessoas. É só dar  um follow em uma ou 

outra pessoa para se constatar isso. Um dado é que 80% das pessoas 

tuítam no mobile phone. Esse lugar imediatista, de curto prazo, não 

propicia a penetração e a repercussão nas redes. Uma das inteligên-

cias do trabalho em rede é exatamente ele ser em rede, gerando o 

efeito cascata em relação ao público. Em um trabalho de curto prazo 

a chance de isso acontecer é muito pequena. Para se ter sucesso, 
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a ação deve ser de longo prazo e feito com muita competência. A 

militância na campanha de  Dilma Roussef é relevante, porque vem 

sendo articulada desde 2008. Qualquer informação contrária à mili-

tância do partido, há dois anos, era mapeada rapidamente na internet. 

Sabia-se onde a informação começava, por que blogs  passava e qual a 

repercussão. Quer dizer, está sendo um trabalho de longo prazo. Não há 

nada fácil! Pode-se ter técnicas e dinheiro, mas a preocupação deve ser 

com ações que, fazendo tentativas e corrigindo erros, se sustentam ao 

longo do tempo. 

Na semana passada eu me achava em um órgão em Brasília, em uma 

sala grande, com um bom número de pessoas. Estava ali dando uma pa-

lestra, mas era também uma espécie de reunião de trabalho. Um grupo, 

daqueles dos pontos de exclamação, dizia: “Temos que entrar nas redes. 

Por que demoramos tanto?” E eu comentei: “Vocês já estão na rede, mesmo 

que não seja ofi cialmente”. Havia também aquele grupo mais conservador, 

o dos pontos de interrogação. Exclamação ou interrogação, há fatos que 

não dá para negar. Já somos quase 70 milhões de internautas, um dado 

já conhecido, que ratifi ca o que estou dizendo. Quase 90% das pessoas 

estão nas redes sociais. É preciso estar presente sempre.  Não existe essa 

história de “não vou entrar porque não estou presente”. 

É como o trabalho na comunicação empresarial, quando se trata de 

descobrir o que é  joio e o que é trigo, conforme sugere o tema desta mesa 

de discussão. Como funciona uma assessoria de imprensa nesse caso? 

O profi ssional procura a empresa e esta opta por não falar. E o jornalista, 

que precisa cumprir o seu papel, liga para outra empresa, que lhe passa 

as informações que busca. Nas mídias sociais não é diferente. Se não 

estivermos falando de nós, mesmo quando erramos, o que vai prevalecer 

e crescer é a versão não ofi cial. A Nestlé, por exemplo, é uma empresa 

que não está nas redes sociais. Aí ocorreu o caso da bebida Alpino Fast, 

que foi objeto de reportagem na Folha Online: “A embalagem é dourada, 

como a do Alpino. Tem a imagem de um bombom, como o Alpino. Até o 

nome está lá, idêntico. Mas o Alpino Fast, versão para beber do famoso 

chocolate da Nestlé, não tem Alpino”. Começou no off, depois repercutiu, 

“Uma das 

inteligências do 

trabalho em rede é 

exatamente ele ser 

em rede, gerando 

o efeito cascata 

em relação ao 

público”



107

gerando milhares de comentários em blogs. A Nestlé acabou mudando a 

embalagem e tomando outras providências. Mas o que fi cou no ar foi a 

fala dos que a criticavam. Não é necessariamente o fato de se estar nas 

mídias sociais que vai contornar uma crise.  Independentemente do que faz 

e das suas verdades, uma empresa vai se sobrepor ao que está sendo dito. 

Mas o primeiro passo está em se fazer presente nas mídias. Caso contrário, 

ela fi cará para trás. 

Todo mundo está nas redes! As estatísticas dizem que a soma dos que 

têm mais seguidores no Twitter é maior que a população do Rio de Janeiro.  

Hoje impera a mobilidade, possibilitando que se esteja em qualquer lugar, 

opinando, criticando, sugerindo. Há cerca de três anos, a MTV já tinha feito 

um estudo que mostrava o jovem  reclamando da lentidão do e-mail. E hoje 

este já é a terceira atividade na web, atrás apenas da busca nas redes so-

ciais. O que se constata é que nosso mind set, nossa mentalidade, nosso 

estado de espírito, renasceu com outra cabeça. Os jovens de hoje não estão 

preocupados com privacidade ou outras questões desse tipo.

Em outras palavras, estamos fazendo comunicação para uma nova 

geração. Se nós, consultores, estamos em um negócio novo, cerca de 

duas ou três vezes por semana nos defrontamos com algo nas mídias 

sociais de clientes. Temos de  tomar uma decisão diante de um fato que 

nunca aconteceu, porque é novo.  O caminho é completamente sem 

volta – já ouvimos isso por uma infi nidade de vezes. A conclusão é que 

as mídias sociais não estão mais no campo da exclamação ou da inter-

rogação, mas no da afi rmação. A grande preocupação é sempre com 

as expectativas, com o que se pode esperar do trabalho em mídias 

sociais. Mas estas se encontram hoje no campo da afi rmação. Não é 

mais possível fi car falando em promessas nas mídias sociais. Assim, 

há que se tomar cuidado com as exclamações e as interrogações.

Expliquemos um pouco por que as mídias sociais são uma afi rmação. 

Depois de já se estar falando sobre elas há anos, estou aqui para  dizer 

o que é o Twitter, para que ele serve, por que ele é o lugar privilegiado no 

qual devemos estar.  Todos já sabem disso, mas é inevitável repassar um 
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pouco essa temática. Estou tentando trazer um pouco de realidade. Às 

vezes, no dia a dia repleto de compromissos, envolvidos no afã de alcançar 

metas e resultados, perdemos alguns dos conceitos mais importantes para 

o trabalho de construção e gestão de marcas. Existem marcas já consolida-

das, que precisam ser geridas de maneira adequada, a fi m de preservar a 

sua reputação. Quando se está nas mídias sociais, esse lugar de afi rmação, 

para mim, talvez seja o seu ponto mais nobre. 

É inquestionável o fato de as mídias sociais serem ótimas quando 

se quer, legitimamente, prestar serviço. Quantos de nós entramos nas 

redes – e por isso a busca é a primeira coisa a se fazer – porque necessi-

tamos de informações de qualquer natureza ou de algum serviço! A rede 

pode ser o lugar onde achamos  o que procuramos. Se estivermos em um 

ambiente, em um órgão ou em uma empresa onde temos a possibilidade de 

prestar serviços, tanto melhor, pois isso vai ao encontro do que as pessoas 

querem. Não quero ser repetitiva, mas o resultado é fruto de uma trajetória de 

longo prazo, baseada no princípio do relacionamento. 

Monitoramento de mídias sociais

Vou separar aqui um pouco as atividades de monitoramento e de 

relacionamento. Quando falamos em monitorar, é óbvio que se trata de 

gestão de imagem e de prevenção de crises. Não há nada mais inade-

quado do que comparar a relevância do monitoramento nas mídias so-

ciais com o clipping de imprensa. Clipping é outra coisa. Monitoramento 

envolve business intelligence, capacidade de extrair dados e informa-

ções relevantes para que se possa ter resultado em tomadas de decisão 

ligadas a negócios. Estamos falando de uma importante ferramenta de 

análise e não de clipping. 

Um aspecto importantíssimo no monitoramento de mídias sociais é a 

competência humana. É verdade que existem aí os novos robôs e outras 

coisas mais, mas não se pode prescindir, de forma alguma, desse lado huma-
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no. Dispor de alguém que seja especialista em mídias sociais, que consiga 

entender o impacto de um Twitter no ambiente sociopolítico e econômico de 

uma empresa, é de uma relevância enorme. A análise humana de negócios e 

de mídias sociais é fundamental. Claro, entram aí todos os aspectos relacio-

nados com metodologia, mas não vamos ater–nos aqui a uma apresentação 

técnica.  Às vezes nos angustiamos com as formas de conseguir saber o que 

estão falando de nós. Não nos preocupemos com isso! Quando não existiam 

as mídias sociais, também tínhamos de fi car conhecendo tudo o que falavam 

de nós. Agora podemos monitorar nas mídias sociais aquilo que é relevante 

e pertinente. Hoje mesmo recebi um e-mail perguntando se determinado 

blog é relevante. Até era, mas normalmente não é. Outro dia um cliente 

estava muito afl ito porque precisava responder a um indivíduo que tinha 

dito uma série de absurdos. Por que dar atenção a algo tão irrelevante? 

Mas, de qualquer forma, é preciso prevenir–se contra crises. Vou referir–me 

rapidamente a três exemplos.

O Ministério da Saúde, com a gripe H1N1, teve um trabalho bastante 

intenso nas mídias sociais, no ano passado, quando ainda existia um 

desconhecimento generalizado sobre o assunto. Era preciso prevenir-se 

quanto a uma possível crise, porque havia a ameaça de uma pandemia 

estender-se ao Brasil, vinda lá de fora. O primeiro caso de alguém afetado 

pela gripe ocorreu no Rio de Janeiro. E qual foi a relevância no trabalho 

de monitoramento? Tratava-se de identifi car as dúvidas da população, 

assustada diante de um fato novo e desconhecido, responder prontamen-

te a ela e dar-lhe orientações. Foi relevante o trabalho de monitoramento 

realizado pelo ministério. 

Isso mostra bem que o monitoramento não é um clipping, mas um 

meio para verifi car o que se fala de nosso lado institucional, de nosso 

marketing, de nosso produto ou de nosso serviço. Enfi m, o que se busca 

é detectar a dimensão política do que se diz sobre nós. Outro dia, fi zemos 

um diagnóstico no qual procuramos separar o viés político daquilo que a 

população achava efetivamente do serviço de determinada empresa. Às 

vezes uma empresa pode descobrir que se fala muito de seu marketing 
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e espera que tudo aponte para um atributo de inovação. E descobre que 

nesse aspecto está sendo absolutamente mal avaliada. Assim, com base 

no que as pessoas estão vendo na rede, você começa a entender se o 

seu posicionamento de marca está adequado. 

O relacionamento nas mídias sociais

A principal razão para nos relacionarmos está na necessidade de ser ter 
um objetivo. Não vou me estender sobre isso, porque já toquei nisso antes. 
Para poder medir resultados e dizer se o negócio foi bom, se ele é mesmo 
um ponto de afi rmação, precisamos saber o que queremos. Consolidar a 
marca costuma ser o primeiro objetivo que se  tem em vista. Vou mencionar 
rapidamente duas empresas, a Dell e a Tecnisa. Suas histórias são bem 
conhecidas, mas o importante é o que elas têm em comum: estratégia, pla-
nejamento e frequência nas mídias sociais. A propósito, relacionar-se nas 
mídias sociais não pode ser o que ocorre, por exemplo, quando se pede a 
um amigo que telefone para nós, mas ele nunca retorna as ligações. Preci-
sa haver frequência, constância e, principalmente, pertinência e relevância. 
Sem isso, não há relacionamento que progrida. Os relatórios das duas 
empresas – uma da área de tecnologia de computadores, a outra, da área 
de construção – mostram quão presentes elas estão nas mídias sociais e 
quanto a sua lucratividade tem a ver com isso.  A Dell entrou nas mídias 
sociais por força de uma crise. Mas só começou a vender pelo Twitter um 
ano e meio depois de estar nele, tendo procurado primeiro colocar o termô-
metro, entender as críticas, tomar decisões. A Tecnisa tem como primeiro 
objetivo consolidar sua marca. “Para conseguir isso, isso posso fazer pro-
moção, divulgação institucional. Como consequência disso, por exemplo, 
me venderam um apartamento pelo Twitter”. Foi uma história conhecida 
no ano passado, quando ela  havia acabado de entrar nessa mídia. Nas 
empresas como um todo, há uma combinação de ações e iniciativas, nas 
mídias sociais, para que possam ter resultado: 87% investem, num primeiro 
momento, nas ações de propaganda, imagem e divulgação. 

Um caso pouco conhecido é o de Gary Vaynerchuk, de uma vinícola. 
Faturando 4 milhões de dólares por ano, ele entendeu que as mídias sociais 
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eram um bom lugar para a empresa se expandir. Com isso, elevou o negócio 
da família para 50 milhões de dólares.  Ele tem um número impressionante 
para uma empresa de vinhos, mesmo em Nova Iorque: 854 mil seguidores 
no Twitter. É ele quem faz tudo em seu site: fala de vinho, tuíta e assim por 
diante. É a interação, a troca, o relacionamento. 

A agilidade é outra questão importante na área de prestação de servi-

ços. Não sei se vocês se lembram daquele helicóptero que foi derrubado 

no Complexo da Tijuca, no ano passado. Foi, na época, uma imagem 

forte. Havia no Twitter uma comunidade de Vila Isabel, o qual iniciou uma 

discussão sobre as ações de segurança pública no Rio de Janeiro e a 

questão das Unidades de Polícia Pacifi cadora (UPPs), agora superfamo-

sas, com relação às quais as opiniões eram pouco favoráveis. O governo 

do Estado do Rio de Janeiro realizou um trabalho de aproximação com 

essa comunidade. Primeiro, buscou identifi car os seus líderes e, no off-

line, José Mariano Beltrame, secretário de Segurança, fez uma carta para 

dar–lhes explicações. E os ruídos começaram a cessar. Depois deu–se 

luz ao que dizia um blogueiro identifi cado naquela comunidade, o qual 

passou a se tornar um aliado.  Há cerca de um ano foi instalada uma UPP 

em Vila Isabel. O fato é que, com o apoio da comunidade, foi possível reverter 

a situação. Inseriu-se até mesmo um vídeo no Youtube, sobre o que é uma 

UPP,  o qual se tornou um dos  vídeos mais assistidos no canal do governo. 

Já citei o case muito conhecido do Ministério da Saúde, relacionado 

com a gripe  H1N1. Desde o início do trabalho do ministério, há pouco 

mais de um ano, já foram feitas 112 mil intervenções diretas, que impac-

taram, pelo menos, igual número de cidadãos. Estamos falando somente 

das intervenções diretas. E a maior parte delas foi reativa, ou seja, de 

resposta. Não se tratava de o ministério  querer exibir suas iniciativas, 

mas de responder à população e apoiá-la. Há ainda o caso de um pedido 

espontâneo de Ivete Sangalo na campanha de  vacinação contra a paralisia 

infantil, a campanha do Zé Gotinha, personagem criado em 1986. Isso tudo 

mostra que, em seu trabalho de relacionamento de longo prazo, o ministério 

conseguiu apoio, sem que as pessoas se sentissem usadas. 
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Para fi nalizar, falo um pouco de “receita do bolo”. Sempre que vamos  

dar cursos ou fazer palestras, lembremo–nos de que não existe uma fór-

mula mágica. A HSM Management, uma empresa da área de educação, 

tem um slogan que admiro muito: palestras e eventos servem para uma 

coisa – inspiring ideas, inspirar ideias. Você não vai encontrar a receita 

do bolo, sair daqui e aplicá-la no dia seguinte, resolvendo o problema de 

sua meta do ano. O que estou tentando fazer é dar um pouco mais de in-

formação, para que vocês possam se inspirar e fazer o novo, o diferente, 

enfi m, evoluir. Alguns me perguntam qual seria a rede mais efi caz para 

uma receita de bolo. Não sei qual seria. Saberia se conhecer o seu objetivo, 

seu propósito, seu nível de investimento e, ainda, o seu melhor aplicativo, seu 

melhor game ou sua melhor ação. 

Digo novamente que não existe a receita do bolo. Mas, se atentarmos 

para aspectos que têm relevância, pertinência e persistência, insistindo em 

entender o que as pessoas preferem,  o que repercute mais, então estaremos 

alimentando o processo. As mídias sociais têm vida própria, mas as nossas 

estratégias não. Não se trata de pôr uma coisa no ar e achar que aquilo vai fa-

zer acontecer... Enfi m, as ações nas redes não acabam em si, mas começam, 

efetivamente, quando há participação das pessoas, relacionamento e visão 

estratégica. A rede social é como estarmos aqui, conversando. É preciso que 

tenhamos uma visão de que tudo é sobre gente. 
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Palestra proferida em 16.09.2010

Estamos falando intensamente de redes sociais há, 
pelo menos, dois anos. Mas não é por um acaso. 
Não porque seja moda, interessante ou atraente. É 

principalmente porque começam a surgir pesquisas, como uma 
realizada pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Esta-
tística (Ibope) em 2009, mostrando que o brasileiro passa três 
vezes mais tempo na internet do que na televisão. Há ainda 
dados, também do ano passado, do Centro de Estudos sobre 
as Tecnologias da Informação e da Comunicação (Cetic), indi-
cando 73% dos nossos internautas leem blogs, 83% têm algum 
perfil em redes sociais e 53% acessam a internet diariamente. 

Em uma pesquisa feita no fi nal de 2009, chegamos à conclusão 
de que no Twitter brasileiro, entre as cinquenta maiores marcas, 
incluindo o Banco do Brasil, se falava uma vez a cada seis segun-
dos sobre uma delas. Para um gestor da marca, isso signifi ca um 
volume muito expressivo de comunicação. E tudo está acontecendo 
por quê? Principalmente de 2005 para cá, a internet começou a 
crescer muito fortemente no Brasil. De acordo com a citada pesqui-
sa do Cetic, praticamente 50% da população brasileira tem acesso 
à internet e 27% dos domicílios brasileiros têm algum computador 
com conexão à internet. Se  somarmos as lan houses, veremos 
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que a penetração das redes sociais e da internet é comparável à 
da grande maioria das mídias. Se em 2005 a classe A predominava 
na internet, quatro anos depois mais de 52% da classe C e mais 
de 25% das classes D e E já são usuários dela. A internet supera 
em muito o Smart Phone, o iPod, o iPhone. Chega-se ao ponto de, 
até em cidades do interior da Paraíba, por exemplo, já haver lan 
houses com quatro computadores, por meio dos quais as pessoas 
de classe D e E estão se educando e descobrindo o mundo. 

Isso é realmente uma grande onda, uma verdadeira “contami-
nação”, que já atinge  mais de 70% da população. Praticamente 
60% dos brasileiros entre 25 e 34 anos de  idade usam a internet 
frequentemente. Essa cifra só é pouco expressiva (20%) na faixa 
de cidadãos com mais de 59 anos de idade, para os quais, segundo 
Guy Kawasaki, os sites ainda não são devidamente adequados. Os 
sites são pensados mais para os jovens, inclusive quanto ao aspec-
to de usabilidade. O executivo da Apple defende que todo site deve 
levar em conta a faixa etária das pessoas, dividi-la por dois e então 
defi nir o tamanho das fontes,  dimensionando-as de uma forma que 
se consiga ler o que está escrito. 

E o que dizer da presença das empresas nas mídias sociais? 
Na verdade elas estão, hoje, divididas em dois grandes grupos: o 
dos conservadores e o dos otimistas. Conservador é aquele indi-
víduo que chega a uma reunião e diz:  “Não! Ainda é cedo!” Um 
editor comentou comigo que ainda consegue ter lucro só com livros 
impressos e que tem mais uns dois anos para pensar em e-books. 
A indústria fonográfi ca também pensava assim há dez anos e hoje 
qualquer banda, na verdade, manda nela e não os grandes selos. 
Para os conservadores, então, as mídias sociais ainda não têm 
maior importância. O  otimista, por sua vez, é aquele que aparece 
numa reunião e diz: “Precisamos ter uma conta no Twitter!” E vão 
fazer o que com ela? “Ah, isso eu não sei, mas ouvi que isso é muito 
importante. Depois descobriremos o que vamos fazer”. 
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O fato é que nenhum dos dois grupos está certo. São dois 
extremos, diante de uma novidade tecnológica. O que acontece 
é que não cabe às empresas decidir se vão entrar ou não nas 
mídias sociais. Isso, na realidade, está nas mãos do consumidor. 
É este quem decide se hoje se vai hoje se vai falar mais ou falar 
menos a respeito do Banco do Brasil, por exemplo. É ele quem 
coloca a marca na rede, quem fala da marca. Costumo dizer 
que o consumidor não fala nem bem e nem mal da marca, mas 
expressa a sua experiência de consumo. Vai  a uma agência do 
Banco do Brasil e sai de lá tuitando a sua experiência, que pode 
ser positiva ou negativa. 

Outro aspecto importante é que não estamos falando de tecno-
logia, mas de cultura. As pessoas não estão falando de Twitter por-
que é moda, não estão falando de Facebook porque é uma questão 
de tecnologia. Meu fi lho, que tem doze anos de idade, até hoje não 
entende por que uso o telefone. Ele me pergunta por que tenho de 
ligar para alguém e fi car sabendo se ele está na outra ponta da 
linha. “Que desperdício de tempo! Se você abrir o Messenger no 
computador ou no skype, já fi ca sabendo se a pessoa está on-line 
ou não”. Às vezes se vai planejar um fi m de semana e, quando 
terminamos de falar, vem o fi lho e diz: “Não! A gente já combinou tudo 
aqui, no MSN”. Trata–se de uma mudança de comportamento, que vem 
da geração de “nativos digitais”, sucessores daqueles que só entendem 
o mundo por meio dos veículos tradicionais. 

Quando falamos em comunicação empresarial, é preciso consi-
derar isso: que estamos em uma era, principalmente neste fi nal da 
primeira década do século XXI, na qual praticamente não há mais 
carência de recursos, de mídias ou de informação. Na verdade, o 
que existe é uma imensa falta de atenção, pois as pessoas estão 
o tempo todo assistindo à televisão, falando pelo celular, se conec-
tando no Facebook. Se somarmos a isso a explosão da internet e 
das redes sociais, começaremos a perceber por que as empresas 
começam a fi car preocupadas com a comunicação empresarial. A 
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questão agora não é mais como antes, quando se exibia uma uma 
geladeira e uma senhora descrevendo os atributos do produto. As 
pessoas tinham paciência para ver esse comercial. A propaganda 
de hoje é diferente, não tanto porque é feita por profi ssionais cria-
tivos, mas por causa de um crescente desinteresse pela televisão, 
o que obriga a pensar em comerciais que despertem atenção. Não 
adiantava mais mostrar uma senhora falando da geladeira. Hoje te-
mos um problema ainda mais sério. Quando entra o comercial, seja 
ele ao vivo ou pré-gravado na tevê a cabo, o espectador para de as-
sistir o programa e vai para o computador. Cada vez mais, no Brasil e 
no exterior, as pessoas se sentam diante da televisão com o notebook 
do lado. Veem apenas o que querem e, quando não quiserem mais, 
vão navegar. 

O novo momento da comunicação empresarial

E como tudo isso afeta a comunicação empresarial? Por trás 
dessa mudança de comportamento houve também uma mudança 
de foco. Toda a comunicação era feita pela mídia. Para falar com 
o consumidor, comprava-se o espaço publicitário. Para falar com 
o mercado, o jornalista procurava os relações-públicas e colhia 
deles as mensagens da empresa para a mídia. Os colaboradores, 
principalmente os das organizações de grande porte, sabiam do 
que acontecia ou aconteceria nestas porque liam os jornais. Hoje 
é diferente: o foco está nas pessoas. Outro dia Renata Fan, apre-
sentadora do programa “Jogo aberto”, da Rede Bandeirantes, 
dizia, irritadíssima, que é preciso rever tudo no jornalismo espor-
tivo. No momento em que o Corinthians fechava uma negociação 
com um novo jogador, na presença do técnico Mano Menezes, o 
atleta, já de dentro da sala, tuitava o que havia sido decidido. Na 
verdade, ele estava destruindo todo o trabalho do furo jornalístico. 
Nem tinha mais sentido  o repórter fi car lá na porta para entrevis-
tar Mano Menezes. 

Assim, qualquer indivíduo, que não necessariamente é um 
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jornalista, mas um médico ou um político, passou a ter direito e 

poder de comunicação. E o público às vezes presta mais atenção 

nele do que na mídia institucional. Assim, uma informação como 

aquela sobre a bebida Alpino Fast, citada por Maria Claudia Bacci, 

só surgiu porque um blogueiro viu na embalagem da garrafi nha a 

frase que dizia que a bebida não continha o chocolate Alpino e soltou 

um post sobre isso. Este foi passando de mão em mão até chegar à 

Folha Online, responsável pela matéria que ocasionou a repercussão. 

Então, o foco está hoje nos indivíduos, que passam a exercer um papel 

importante como consumidores, colaboradores, gestores do conheci-

mento e infl uenciadores da opinião pública.

Antes o indivíduo era um coitado com relação à sua empre-

sa. Ficava assistindo ao programa do Faustão, lendo matérias do 

Macaco Simão etc. E tudo aquilo estava fora do seu controle. Ele 

era um agente passivo no processo. Atualmente, com o incremento 

das mídias sociais e da internet, ele se converteu em consumidor 

consciente. Tem também um papel de colaborador, podendo assi-

nar um blog ou estar no Facebook, com o que, de alguma forma, se 

torna gestor do conhecimento e infl uenciador do mercado. Isso fez 

com que o jogo tradicional de comunicação empresarial, no qual 

se tinham, em uma ponta, os gestores da marca e da organização 

e, na outra, os colaboradores, os consumidores, os stakeholders 

e, até mesmo, o que chamamos de “opinião pública”, começasse 

a ter essa nova fi sionomia. Na realidade, o que se tem hoje é o 

marketing digital, para falar com o consumidor, um pr digital, para 

falar com o mercado por meio dele, a gestão da informação e, além 

disso, algo complicadíssimo, a comunicação interpessoal. Em ou-

tras palavras, o inimigo também está dentro de casa. Dentro da 

empresa hoje existem pessoas que têm o mesmo poder de jornalis-

mo. Se ococorre um fato interessante e aquelas pessoas o tuitarem 

ou colocarem em seu perfi l do Facebook, isso vai se propagar. 
Quando se fala de todos esses papéis, vê-se que a mídia mudou 
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muito. Vamos começar por relações públicas. Onde o meu papel 
passa a ser infl uenciador dentro das redes sociais? Eu, indivíduo, 
estou lá e, independentemente do meu poder de mídia, consigo 
infl uenciar as pessoas. Às vezes existe alguém dentro de sua em-
presa ou da empresa do concorrente ou, ainda um consumidor seu 
que tem um blog infl uente em determinado setor. Conheço muita  
gente – às vezes jovens por volta de seus vinte anos de idade – 
que tem um blog com um número de leitores  superior ao de muitas 
revistas. Essas pessoas têm poder de mídia, são infl uenciadoras. 
Nessa parte é preciso que se monitore tudo, para que, na hora de 
encaminhar a tomada de decisões, se entenda o que está aconte-
cendo. Não podemos continuar nos atendo apenas àquele conceito 
sociológico de que somos seres gregários e, por isso, devemos nos 
relacionar. Nesta nova conjuntura, temos de nos expor, dialogando 
com esses infl uenciadores, pois, caso contrário, teremos um sério 
problema nas mãos. Se repararmos, há duas maneiras para as pes-
soas não falarem mal de  nós uma é nos acharmos no grupo e a outra, 
estarmos falando o tempo inteiro. Enquanto estamos falando, somos o 
assunto e as pessoas vão seguir-nos. Com as empresas ocorre a mes-
ma coisa: enquanto estão se comunicando e criando coisas novas, a 
exemplo da Dell e da Tecnisa, citadas por Maria Claudia Bacci, passam 
a ser uma fonte para as pessoas, que vão se preocupar menos em 
criticá-las ou em passar informações aleatórias sobre elas. Quando 
ocorre uma crise, elas se comunicam com as pessoas e acabam lhes 
passando alguma informação importante. 

Estamos entrando em uma era em que a única coisa da qual 
se pode ter certeza é que, mais cedo ou mais tarde, vai ocorrer 
alguma crise com a sua marca. E por quê? Antigamente, quando 
o Extra publicava um anúncio no jornal se despedindo da seleção 
brasileira de futebol, não acontecia nada quando esta não tinha 
êxito. Apenas meia dúzia de pessoas tinha visto aquela peça e o 
jornal já tinha sido descartado. Na última Copa Mundial de Futebol, 
diante do fracasso de nossa equipe, uma hora depois já se havia 
gerado uma crise gigante no Twitter, a ponto de Abílio Diniz ter pre-
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cisado usar o seu próprio twitter para falar com as pessoas e tentar 
abaixar um pouco o tom das conversas. A questão é que não existe 
uma marca ou uma empresa perfeita e hoje há muitos veículos de 
comunicação nas mãos das pessoas. Um celular é uma central de 
jornalismo, ou seja, é tudo o que um jornalista precisa. Se gravo 
um vídeo errado, na hora errada e o publico, crio uma crise para a 
minha marca. 

Um exemplo interessante é o da Tecnisa. Ela não faz só marke-
ting, pois tem um blog no qual fala com o consumidor, dando dicas 
de decoração, de mercado imobiliário, de oportunidades para o in-
vestidor etc. Foi a primeira empresa brasileira a ter um blog corpo-
rativo, uma atitude corajosa e inovadora em termos de governança 
corporativa.  Trata-se, ao mesmo tempo, de um blog de inovação, 
criado exatamente para  sustentar o que ela propaga com seu ma-
rketing. É a primeira empresa a ter um blog no Kindle,  que, lançado 
em 2007, tem como função principal ler livros electrônicos e outros 
tipos de mídia digital. O internauta acaba concluindo: “A Tecnisa é 
uma empresa moderna!” Quando apareceu o iPad aqui no Brasil, 
o Itaú foi o primeiro banco a criar um aplicativo para esse tipo de 
aparelho. Provavelmente ele não tinha nem meia dúzia de clientes 
usando essa ferramenta, mas só o fato de ele ter conseguido fazer 
isso já passa uma mensagem para o consumidor que se liga ao 
marketing digital. 

Marketing digital e redes sociais

Costumo dizer que marketing digital e rede social são uma 
maratona da qual as empresas não podem deixar de participar. O 
fato é que elas têm de relacionar-se. Para tanto precisam, primeiro, 
assumir um compromisso nesse sentido. Essa história de “vamos 
fazer job de mídias sociais de três meses” não existe! O consumidor 
quer empresas comprometidas. Se elas venderem algo via Twitter, 
preparem-nos para atender o cliente por esse meio. Não adianta 
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dizer-lhe que use o serviço 0800 para resolver seu problema. Ele 
quer falar pelo Twitter. 

Outra coisa imprescindível é conhecer o cliente. As mídias 
sociais permitem que se vá conhecendo melhor o cliente, seus 
anseios e suas necessidades, o que é muito importante. Existe 
um termo que se chama “customização de massa”. Como consigo 
atender a dez milhões ou, como no caso do Facebook, a quinhentos 
milhões de pessoas, sendo que cada uma tem o seu perfi l e sua 
maneira de olhar e de trabalhar o Facebook? Quando Jack Dorsey 
e Biz Stone criaram o Twitter, em 2006,  não anteviam a maior parte 
dos usos que essa rede social poderia ter. Muita coisa foi sendo 
inventada pelos usuários. Entender a necessidade individual desse 
ou daquele usuário e trabalhar com ele, não apenas com números 
ou com massa, é muito importante. É preciso entender  que aquele 
sujeito que está do outro lado, tuitando, escrevendo no Facebook 
ou em um blog, realmente tem uma opinião e quer falar. Se a em-
presa tiver a capacidade de dar-lhe atenção, só tirará proveito disso. 
Um caso interessante é o da Omo, do Grupo Unilever, que criou um 
site totalmente novo, com blogs colaborativos, pelos quais as donas de 
casa conseguem tirar suas dúvidas, escrever casos, emitir opiniões... 
Para quem quiser saber a respeito dos produtos da Omo, existe um 
pequeno link no site. Na verdade o site da Omo tornou-se uma mídia 
de relacionamento. A partir daí ela constrói a marca, trabalhando o 
marketing digital. 

E a gestão do conhecimento? Esse é um papel importante. Por 
quê? Quantos de nós já entramos em uma reunião e alguém disse: 
“Um momentinho, quero encontrar o arquivo que vocês me enviaram 
por e-mail”. A internet e as redes sociais estão mudando a forma 
de adquirirmos conhecimento. A gestão do conhecimento é, para 
todas as empresas, um ativo. A empresa que souber afi nar a gestão 
do seu conhecimento terá nisso um diferencial competitivo. Hoje a 
maioria das empresas ainda baseia a sua gestão de conhecimento 
eletrônico em uma ferramenta ultrapassada chamada de “e-mail”. 
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Você se senta em seu escritório e se comunica pelo telefone ou 
pelo e-mail, ao qual anexa um arquivo,  que acaba desaparecendo  
em uma caixa postal, pois esse meio não foi construído para gerir 
conhecimento. Aparece então alguém da área de tecnologia da 
informação, instala um sistema de gestão gigante e começa a orga-
nizar as coisas, mas ninguém consegue entender para que serve 
aquilo e como funciona. Já existe hoje, dentro das mídias sociais, 
uma infi nidade de recursos – Wikipédia, Facebook, Twitter, Blog... 

Todos esses instrumentos têm uma versão de código aberto 
para se instalá-los internamente, como gestores de conhecimento. 
A empresa pode ter um link com a Wikipédia, para gerir informa-
ções internas. Pode criar fóruns de discussão, espaços colabora-
tivos, twitters corporativos... Quando falo em twitters corporativos, 
não me refi ro ao fato de a empresa usar o Twitter aberto para se 
comunicar, mas de ter uma instalação interna na empresa. Está 
surgindo agora  uma ferramenta de rede social bem interessante, 
que será um concorrente do Facebook, mas ao mesmo tempo traz 
um Facebook like button, para que a empresa possa usar essa mí-
dia internamente, como software. Quando uma empresa pensa em 
redes sociais, não pode ter em vista somente o público externo. Tem 
preocupar-se também com o público interno. Não é mais aceitável 
pegar uma pessoa de  geração Y, colocá-la dentro de um escritório 
e dizer-lhe: “Aqui está o telefone, aqui está o e-mail, agora trabalhe. 
Ah! Você não pode usar a rede social porque ela está bloqueada 
pelo setor de tecnologia da informação”. Essa pessoa não sabe 
trabalhar assim. Por outro lado, se disponibilizarmos para ela um 
link, um Facebook, ela vai conseguir organizar uma maneira muito 
mais produtiva a empresa, bem como os grupos de discussão e de 
conhecimento. 

Os grandes progressos que tivemos nos últimos anos foram avan-
ços colaborativos, muitos deles usando a internet. Assim, é importante 
que a empresa pense um pouco sobre isso. Um case interessante é o 
da Best Buy, rede norte-americana de varejo, que teve um problema. 
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Vocês têm uma ideia do que é uma Best Buy uma semana antes das 
aulas? Pensemos naquela papelaria à qual estamos acostumados a 
ir para comprar materiais para os fi lhos e multipliquemos por mil – é 
uma Best Buy na volta às aulas nos Estados Unidos. A garotada que-
rendo ver o último modelo de notebook, de  iPhone, de iPod, cadernos, 
lápis, caneta... E os vendedores respondendo a uma infi nidade de 
perguntas... Uma confusão! O que a Best Buy fez?  Criou um twitter 
corporativo – Twitter Help – e também o Twitter Help Force. O cliente 
podia ligar o seu smart phone com o twitter corporativo da Best Buy 
e escolher uma área de atuação. O funcionário ligado ao notebook da 
Apple, da Best Buy do Colorado, respondia: “Topo responder perguntas 
sobre produtos da  Apple”. 

Tendo montado uma força de trabalho de mais de seiscentas 
pessoas, a Best Buy avisou aos clientes: “Você não precisa ir à Best 
Buy. Antes entre no Twitter Help e tire suas dúvidas. Quando chegar 
à Best Buy, é só comprar”. Enfi m, criou uma espécie de Serviço de 
Atendimento ao Consumidor (SAC), valendo-se do conhecimento 
coletivo de pessoas que nela trabalham, que conhecem sua marca 
e sua cultura. Essas pessoas, por sua vez, viam o Twitter como uma 
ferramenta que conheciam para atender o cliente. Foi um sucesso. 
Tanto que, tendo feito essa experiência no ano passado, a empresa a 
institucionalizou como um SAC efetivo.  Para atingir aquelas pessoas 
que têm sua carinha no Youtube, ela  levou a efeito todo um treina-
mento desses funcionários, também por meio da internet. 

Novos desafi os

Por último – e é aí que mora o perigo –, há a comunicação inter-
pessoal. Uma empresa proíbe o uso do Orkut, do MSN, do Twitter 
etc. Essa terá que controlar seus funcionários... Estamos em uma 
era na qual impedir que uma pessoa possa acessar, via notebook 
ou computador, um desktop ou uma rede social, é a mesma coisa 
que não dizer nada. Todas as redes sociais têm um telefone e as 
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pessoas têm um browser, bem como todos os aplicativos para en-
trar nas redes sociais. E vem alguém dizer que há funcionários que 
não usam tudo isso, principalmente os da geração Y? Não adianta 
a empresa impedir que se usem essas ferramentas, como não  
procede ela dizer que tem a certeza de que ninguém as usa. As 
pessoas vão usá-las – se não no trabalho, então em casa, o que é 
pior ainda, pois vão levar para casa os problemas da empresa. 

O colaborador tem hoje  um papel importante na comunicação 
empresarial, que ele não tinha antes. Isso era um assunto reservado 
à diretoria de Comunicação, à diretoria de Marketing, às empresas 
de Relações Públicas... O caixa de uma agência bancária não tinha 
nenhum envolvimento com essa área. Com a rede social isso passa 
a ser fundamental, porque ele pode tanto promover quanto preju-
dicar a marca. E sem saber – o que é ainda pior! Ele pode detonar 
a empresa, mesmo que goste de trabalhar nela. Simplesmente porque 
não tem noção do que está acontecendo no mundo. Colocaram ferra-
mentas em suas mãos, ele usa Facebook, Twitter e tudo mais, mas não 
tem noção do impacto disso na vida da marca e na vida da empresa. 
É preciso capacitá-lo, levando-a entender a relevância da comunicação 
interpessoal, treinando-o para o uso das mídias sociais. Pode-se até 
dizer que ele não use o nome da empresa, mas sem interferir no perfi l 
dele em seu twitter. É necessário criar coachings, equipando as pes-
soas com as ferramentas, o conhecimento e as oportunidades de que 
precisam para se desenvolver e se tornar mais efetivas e efi cazes, além 
de eventos e atividades de aculturação. 

Cite-se, a propósito, o exemplo de Alex Glikas. Em casa, enquanto 
acompanhava um jogo entre o Corinthians e o São Paulo, ele tuitava, 
falando com os amigos sobre a partida, algo perfeitamente normal. Só 
que havia alguns problemas. Na conversa entraram mensagens que 
provocavam os torcedores são-paulinos. Além disso, o seu perfi l na 
rede o identifi cava como diretor comercial da Locaweb, hospedeira de 
sites e serviços de internet, que patrocinava a camisa do São Paulo. 
Resultado: na manhã seguinte, a Locaweb estava recebendo e-mails 
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irados de são-paulinos. Por volta do meio-dia, telefona para ela o 
presidente do São Paulo: “Não dá para segurar essa onda. Vocês têm 
que tomar alguma providência”. O que a Locaweb fez? Primeiro, tirou 
o perfi l de Alex do ar, pedindo sinceras desculpas pelo ocorrido. E na 
terça-feira demitiu o diretor. A questão não é que ele deveria ter sabido 
que o resultado seria esse, mas, sim, o fato de que, por causa de uma 
conversa no Twitter, a organização perdeu um diretor, um ativo, uma 
pessoa que tinha conhecimento dela e a estava  ajudando a crescer. O 
que aconteceu, nesse caso, pode se repetir a cada ano, cada mês ou 
cada semana. Outros que não são treinados para entender onde estão 
pisando perderão o emprego, desfalcando as empresas de profi ssio-
nais competentes que elas precisas ter em seus quadros.  

Para terminar, digo que é preciso pesquisar incessantemente. 
Maria Claudia Bacci abordou aqui alguns pontos e eu falei sobre 
outros. Mas ninguém é dono da verdade. Esse negócio muda 
muito rapidamente. No ano que vem, certamente teremos coisas 
novas para mostrar. É necessário acompanhar o mercado de forma 
contínua, para entender o que se passa nele. Planejemos a comu-
nicação de forma integrada, deixando de lado essas preocupações 
com distinções entre marketing off-line e marketing on-line, entre 
jornalismo off-line e jornalismo on-line. É tudo uma coisa só: comu-
nicação. Temos de juntar tudo e pensar de forma integrada. Usemos 
todas as estratégias possíveis e não apenas uma única estratégia. Não 
basta pensar apenas no Twitter. É necessário olhar para tudo e  des-
cobrir que é aplicável para uma empresa ou determinado setor de sua 
comunicação. Escutemos, interajamos e conversemos, pois perdemos 
muitos desses hábitos. Quando a mídia tradicional era muito forte, che-
gamos a um ponto em que o consumidor se tornou uma mera fi gura de 
linguagem. Hoje é preciso conversar com ele. Pensemos incessante-
mente nas pessoas, que não são computadores ou redes, mas gente. 
E, diante de um negócio que está se avolumando e fi cando cada vez 
mais sério,  procuremos agir agora,  porque amanhã já será tarde.
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5
A relação entre o marketing esportivo 

empresarial e a imprensa

Acredito que hoje os interesses do marketing esportivo e da mídia 

passaram a ter convergências. Os “puristas” da imprensa podem se cho-

car um pouco com isso, mas hoje boa parte desses interesses, de fato, 

caminha em uma mesma direção. O que quero dizer com isso? Se temos 

um esporte forte, com modalidades atraentes, clubes bem estruturados, 

uma gestão transparente dos negócios, um bom preparo dos adolescen-

tes e jovens nas categorias de base, uma boa remuneração dos atletas, 

existe maior competitividade e, consequentemente, maior interesse de 

público. Ao se ter maior competitividade e se despertar maior interesse 

do público, está-se ampliando o espaço de atuação da mídia esportiva. É 

nesse sentido que falo da convergência de interesses entre o marketing 

esportivo e o negócio da mídia esportiva. Acho que isso tudo tem de ser 

feito com transparência, com clareza. 

Luiz Fernando Gomes
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Palestra proferida em 17.09.2010

Vou procurar fazer um pequeno histórico de como vejo a 

relação entre a mídia e o marketing esportivo nas últimas 

décadas.  Para começar, é importante destacar que até os 
anos 1990, marketing, seja em relação ao esporte ou à cultura, era uma  
palavra negra nas redações dos jornais. Não se adequava à nova ética 
que surgia, no período pós-ditadura (1964-1985), marcada pelo denuncia-
lismo, pelo jornalismo combativo que crescia na era Collor (1989-1991). 
Eram posições antagônicas. De um lado  estavam os jornalistas para os 
quais tudo o que não fosse estritamente editorial, engajado, era considerado 
uma ameaça à liberdade, ao compromisso com a verdade e com as causas 
sociais. Do outro lado estavam profi ssionais de marketing, que viam suas 
ações como algo estritamente particular, em benefício próprio e exclusivo 
do cliente, não atentando, muitas vezes, para  o valor da informação ou o 
interesse público do que propunham.

Felizmente, isso mudou. No começo deste novo século, percebeu-se 
que só havia uma forma de contribuir para o desenvolvimento dos negó-
cios e da profi ssionalização do esporte:  capitalizar a sinergia de todos 
os elementos que compõem a cadeia esportiva.  São os investidores, os 
patrocinadores e os atores esportivos (atletas, clubes, federações, con-
federações),  é a mídia, com seu poder de ativar marcas e propriedades 
do esporte, além de despertar e alimentar paixões, o que penso ser uma 
coisa fundamental. Um dos grandes fatores do esporte, em termos de 
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construção de marcas e de desenvolvimento de um produto ou de uma 
empresa, é a paixão que ele desperta. Por fi m, temos o consumidor de 
esporte, que é quem julga, em última análise, se estamos fazendo um 
bom trabalho e se estamos atendendo suas expectativas. Como conse-
quência de tudo isso, começaram a surgir patrocínios vultosos e negó-
cios milionários, consolidando-se as propriedades esportivas. Exemplos 
claros seriam o do tênis e o do voleibol, com o qual o Banco do Brasil 
tem uma relação histórica. Em alguns esportes até mesmo se mudaram 
algumas regras, para que eles se adequassem às necessidades da mí-
dia, especialmente da televisão,  buscando-se contornar ou, pelo menos, 
minimizar o problema desses jogos intermináveis, que às vezes duravam 
quatro horas ou mais.  

Os valores da convergência 

Acredito que hoje os interesses do marketing esportivo e da mídia 
passaram a ter convergências. Os “puristas” da imprensa podem se cho-
car um pouco com essa afi rmação, mas hoje boa parte desses interesses, 
de fato, caminha em uma mesma direção. O que quero dizer com isso? 
Se temos um esporte forte, com modalidades atraentes, clubes bem es-
truturados, uma gestão transparente dos negócios, um bom preparo dos 
adolescentes e jovens nas categorias de base, uma boa remuneração 
dos atletas, existe maior competitividade e, consequentemente, maior in-
teresse de público. Com isso está-se ampliando o espaço de atuação da 
mídia esportiva. É nesse sentido que falo da convergência de interesses 
entre o marketing esportivo (com a promoção de grandes eventos e de 
grandes patrocínios) e o negócio da mídia esportiva. Acho que isso tudo 
tem de ser feito com transparência, com clareza. 

A transparência é uma “cláusula pétrea” na relação entre marketing 
e mídia, até mesmo por respeito ao público. Se a imprensa cobre, por 
exemplo, o Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia e este é patrocinado pelo 
Banco do Brasil, isso tem de fi car claro para o espectador, o ouvinte ou 
o leitor. Se um correspondente do Lance! destaca alguém para cobrir o 
Circuito Mundial de Surfe, no qual a Petrobras investe, tem de ser dito 
que as passagens, a hospedagem e a alimentação são pagas pelo pa-
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trocinador.  No pé das matérias impressas deve aparecer: “Fulano de Tal 
viajou a convite da Petrobras”. Isso não causa prejuízo a ninguém. Acho 
que todos ganham com a clareza e com a transparência.  Conquistamos 
o respeito do leitor e da audiência, estimulamos o negócio do esporte e 
contribuímos com quem está bancando o projeto. 

É preciso, por outro lado, que, nesse processo de integração e de 
convergência, a mídia faça uma refl exão. Nos primórdios da publicidade 
havia jornais que simplesmente apagavam, no Photoshop, a marca dos pa-
trocinadores. Isso é hoje tão inadmissível quanto a demonização da palavra 
“marketing” nos anos 1980 e no começo da década de 1990. É preciso que 
as empresas esportivas e os veículos de comunicação procurem se integrar 
em torno da política comercial e da cobertura jornalística. Para mim, não tem 
mais sentido adulterar fotos ou se valer de outros expedientes para camufl ar 
a marca do patrocinador e, com isso, sonegar informação ao leitor. São dois 
procedimentos condenáveis que ocorrem concomitantemente: além de se 
estar adulterando uma foto, está-se sonegando informação ao público. 

Existe uma emissora de televisão que, na transmissão dos campe-
onatos da Superliga Brasileira de Voleibol, inventa nomes-fantasia para 
não mencionar o nome do patrocinador. O Rexona (Unilever) virou Rio de 
Janeiro. O Cimed  (Grupo Cimed/Sky) virou Florianópolis. E o antigo Ulbra 
(Universidade Luterana do Brasil) virou Canoas. Qual a razão disso? É 
uma mistura, que julgo absolutamente inapropriada, de política comercial 
e conteúdo editorial. Seria como desrespeitar aqueles princípios da mídia 
impressa, de deixar claro que a cobertura teve o apoio da empresa pa-
trocinadora. O Corinthians montou o projeto Fielzão, pelo qual pretende 
arrecadar 25 milhões de reais por mês para a construção de seu estádio, 
escolhido como sede paulista dos jogos da Copa Mundial de Futebol  de 
2014. Quando as rádios, a televisão e os jornais usam o nome Fielzão em 
vez de Arena Corinthians, o que estão ganhando com isso? Há alguns 
anos, o Flamengo e o Botafogo reformaram o estádio da Ilha do Gover-
nador, no Rio de Janeiro, e faziam seus jogos ali. A maioria dos jornais 
o chamava de Estádio Luso-Brasileiro, enquanto nós o conhecíamos por 
Arena Petrobras, com a qual os dois clubes haviam fechado o negócio 
naquela época. A Arena Kyocera,  do Clube Atlético Paranaense, em 
Curitiba, tornou-se Arena da Baixada, nome que já possuía, mas que era 
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Arena Kyocera enquanto durou o patrocínio dessa empresa. O mesmo 
ainda acontece com canais de televisão que, mobilizando a assessoria 
de imprensa, que lhes dá total colaboração, fazem matérias sobre deter-
minado assunto e depois saem a público dizendo “esta empresa faz o 
seguinte”, “o diretor de produção desta empresa afi rma que...“ 

Dessa forma todos perdem: o patrocinador, o clube, a modalidade 
esportiva e o atleta, que têm difi culdade para fazer repercutir o nome 
do patrocinador. E perde o leitor, porque, repito, tudo isso é informação. 
Como não se mudam os nomes das pessoas, não tem sentido essa 
preocupação em ocultar tudo o que possa identifi car uma empresa ou 
um patrocinador. Por que não citar o nome do clube, da arena ou do que 
for? Acho lamentável o esforço a que são submetidos os diretores de 
imagem, para tapar o boné de um atleta, desfocar o blackdrop atrás do 
jogador que está dando uma entrevista. 

Até agora falei do lado da mídia no que se refere à convergência de 
interesses.  Quanto ao marketing esportivo, das agências e dos patrocina-
dores, acho que,  excetuando os grandes investidores e empreendedores 
do esporte tradicional, ainda falta muito. Seria a conscientização de que, 
para o patrocínio  ser bem-sucedido, não basta ter placas em volta do 
gramado ou um banner atrás do técnico da equipe. É preciso criar canais 
de ativação que deem uma repercussão maior do que os bonés ou as ca-
misas dos atletas. O nadador César Cielo, em uma tatuagem estampada 
no braço, faz a divulgação de um de seus patrocinadores. No Brasil, para 
cada real investido, se ativa apenas um real dos patrocínios. A média 
mundial é de três reais. Isso é algo de que precisamos nos conscientizar 
em termos de marketing.  

Resumindo, acho que essa relação entre marketing esportivo e im-
prensa necessita ser construída no dia a dia. Os princípios e os objetivos 
do marketing têm de ser respeitados, os princípios de independência, 
de isenção, de transparência da mídia devem ser praticados. Só assim 
se desenvolverão os negócios do esporte e a própria atividade, o que é 
fundamental. Ainda mais em um país que passa por um momento eco-
nômico favorável e se acha às vésperas de sediar uma Copa Mundial 
de Futebol e uma Olimpíada. Isso é o que pode fazer de um caminho 
divergente um caminho convergente. 
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Uma relação em construção

Dou aqui alguns exemplos de ativação de patrocínios e de proprieda-
des que levamos a efeito no Lance! Em 2009, fi zemos para a Samsung o 
jornal Tudo Azul no Verdão, uma peça comemorativa dos oitenta anos do 
Palmeiras, no qual se valorizou também o patrocinador. Foi distribuído no 
Palestra Itália e teve uma circulação dirigida na zona oeste de São Paulo, 
na época do evento. Observo que o Lance! elabora tais produtos com 
base em um briefi ng do patrocinador, registrando sempre a informação 
de que  se trata de um informe especial, uma ação promocional ou de 
marketing esportivo, e não de um conteúdo editorial. Por isso, a marca 
do patrocinador está sempre presente. E claramente identifi cada, ainda 
que o produto tenha um conteúdo jornalístico relevante para o leitor e não 
seja um simples informe publicitário ou uma mensagem de quem o está 
bancando ou patrocinando. Outra experiência se relacionou com o Cam-
peonato Brasileiro de Fórmula Truck, em Interlagos, no ano retrasado. 
Adotamos a mesma política, produzindo um caderno de doze páginas, 
que foi distribuído no autódromo e em todas as concessionárias da Ford 
da cidade e do interior de São Paulo. Algumas páginas não falavam 
especifi camente da corrida e até o futebol entrou no jornal, pois, na 
medida do possível, sempre procuramos conferir um tom mais genérico 
a nossos produtos.

Mais recentemente, fi zemos outro informe especial, que para mim 
foi a iniciativa mais clara a demonstrar essa convergência de que esta-
mos falando e o que é possível fazer para a ativação de um patrocínio. 
Ele foi sobre a Copa Santander Libertadores. Em parceria com a TV 
Bandeirantes, levamos a efeito uma promoção que fi cou no ar durante 
todo o campeonato. Por meio de um concurso cultural, selecionamos um 
torcedor de cada um dos clubes brasileiros que estavam na Libertadores. 
Essas pessoas escreviam sobre sua paixão por seu clube, fi lmavam, 
gravavam vídeos. Ao longo da competição, após cada jogo de seus ti-
mes, mandavam uma matéria para o jornal Lance!. Davam notas para 
os jogadores, participavam das mesas-redondas na TV Bandeirantes. 
E esta os acompanhava, seja no estádio, quando o jogo era aqui, seja 
na televisão, quando a partida era em outros países da América Latina. 
Quando seu time era eliminado, saíam dessa exposição. No fi nal, já com 
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a vitória do Internacional de Porto Alegre, produzimos para o Santander 
uma revista, com tiragem de dez mil exemplares. Ela não circulou junto 
com o Lance!, tendo sido customizada pelo Santander. Falava da saga 
dos torcedores, de sua participação na promoção, da emoção de assistir 
ao jogo do seu time durante esse período. O torcedor do Internacional, 
que fi cou até o fi m, agora vai assistir ao Mundial de Clubes da Fifa, em Abu 
Dhabi, em dezembro. A propósito, é impressionante o que Abu Dhabi, em 
conjunto com Dubai, estava planejando com vistas a candidatar-se para ser 
a sede da Copa Mundial de Futebol em 2020, como mostrou o repórter que 
enviamos para lá. Estádios  com o formato de tartaruga marinha, de laptop 
–  no qual a cobertura se abre, fecha e vira um telão... Eles estão investindo 
muito, principalmente porque se prevê que lá o petróleo acabará em 2022, 
sendo necessário montar por antecipação toda uma infraestrutura. 

Só de passagem, toco ainda nas iniciativas da TV Lance! quanto a pro-
dutos relacionados com a ativação de patrocínio. A Petrobras está desenvol-
vendo conosco, há uns cinco anos, sem nenhuma interferência de sua parte, 
um projeto semanal denominado “Energia no esporte”. Já fi zemos uma série 
de vídeos sobre modalidades patrocinadas pela empresa: handebol, surfe, 
Fórmula Truck... 

Vou contar duas historinhas, a primeira com um lado positivo e a 
outra, não. Elas ilustram bem essa relação entre marketing esportivo e 
imprensa. O lado bom se relaciona com o que foi feito em termos de 
ativação de patrocínio da seleção portuguesa de futebol às vésperas da 
ultima Copa Mundial de Futebol. Foi algo inimaginável na realidade de 
lá.  Uma rede de supermercados que tem o nome de Modelo, a principal 
patrocinadora da seleção portuguesa, às vésperas da viagem desta para 
a África, fez um piquenique no Parque Eduardo VII, que reuniu quase 150 
mil pessoas. Em um palanque, os jogadores participavam do piquenique. 
Distribuíram-se bolas vermelhas, que foram transformadas em símbolo 
da paixão portuguesa pela seleção. A bola escolhida não era vermelha 
por causa do vermelho da camisa da seleção, mas porque representava 
um nariz de palhaço, exatamente como o nariz de nossos Doutores da 
Alegria. Cada torcedor presente pagou cinquenta centavos de euros pela 
bola, tendo-se destinado toda a arrecadação a uma organização não-
governamental com objetivos similares aos da entidade brasileira que 
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mencionei. Ou seja, trabalhou-se com a paixão do torcedor, como uma 
forma de fi nanciar a seleção, e ainda se levou a efeito uma ação social. 
Além disso, promoveu-se um concerto de rock no Estádio Nacional de 
Lisboa, também com a presença dos jogadores e adotando-se a mesma 
política da bola vermelha. O grito era “Força, Portugal!”. Tudo isso foi re-
alizado em conjunto com as emissoras da Rádio e Televisão de Portugal 
(RTP) e um jornal. A iniciativa teve grande repercussão e virou um case 
nacional naquele país. 

Agora, o lado tão ruim quanto curioso dessa relação entre marketing 
esportivo e imprensa. Na semana passada, participei de um seminário no 
Peru, da Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP), sobre jornalismo 
popular.  Naquele país ocorre algo que se pode considerar absurdo em 
comparação com o Brasil: em Lima vende-se, por dia, 1,8 milhão de 
exemplares de jornais esportivos e populares, um número que aqui não 
se atinge somando o Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. São 
quatro jornais esportivos e seis populares. Em um dos esportivos, intitulado 
El Balón, o editor (não estou falando do proprietário do jornal, o que tornaria a 
coisa menos grave) é dono de uma pequena indústria de material esportivo, 
que fabrica uniformes. Em 70% das capas aparecem fotos de jogadores ves-
tindo a camisa desse editor. Esse é o caso mais “interessante” de ativação de 
patrocínio e de propriedade esportiva que já vi na vida!
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Vou expor alguns exemplos de comportamento de empresas 

que patrocinam equipes e conteúdos, desprendendo-me  

um pouco de minha função como executivo de marketing 

esportivo. A Red Bull, no mundo inteiro, é chamada de Red Bull Racing 

F1. No Brasil a chamam simplesmente de RBR. Só para entendermos, 

dizem o seguinte: “Falamos em Renault e em BMW porque são marcas 

inseridas no mundo do automobilismo, enquanto a Red Bull é um produto 

de consumo”. Como se pode ver, é um discurso muito fraco, porque nun-

ca se deixou de  usar o nome Benetton para essa equipe de fórmula um. 

Ora, Benetton era uma marca de roupa, um produto de consumo! 

Luiz Gomes trouxe uma série de exemplos nos quais se procura ocul-

tar o nome do patrocinador – Rexona, Cimed, Ulbra etc. Menciono aqui 

o caso do Pão de Açúcar Esporte Clube (Paec), uma iniciativa superpro-

fi ssional. Outro dia saiu uma matéria na qual Abílio Diniz, proprietário da 

Companhia Brasileira de Distribuição, que inclui, entre outras empresas, 

a rede de supermercados Pão de Açúcar,  dizia que está procurando um 

nome para o clube, porque este está subindo nas divisões de futebol e 

“Paec” não soa bem. Isso é algo que não se vincula somente ao espor-

te. Outra coisa que acho completamente errada é que às vezes só se 

menciona o nome de uma empresa, quando ocorre algo de negativo com 

ela. Não estou julgando o mérito da questão nem defendendo ninguém. 
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Ressalto apenas que, quando o Bradesco, por exemplo, fechou um patro-

cínio esportivo, ninguém apareceu no Jornal Nacional para anunciar isso. 

Por outro lado, quando o mesmo banco cortou o apoio, aquele programa 

jornalístico não teve nenhum pudor em declarar abertamente o nome do 

Bradesco, em rede e no horário nobre. Para mim, trata-se de uma atitude 

condenável, porque, se adotamos uma postura de não citar a marca, isso 

tem que valer dos dois lados – para o bem e para o mal.

Por que isso acontece, em minha opinião, principalmente no mundo 

do esporte? Acho que é porque não existem regras. E aí se dança con-

forme a música... Há conteúdos que são de extrema importância para os 

veículos e que não podem ser desprezados, ou seja, não podem fi car 

fora da pauta. Na Fórmula 1, todos os jornalistas recebem um briefi ng e 

assinam um documento que os impede de alterar qualquer imagem que 

captarem dentro daquele ambiente, bem como a respeitar as regras a 

eles impostas. As entrevistas individuais com os pilotos, consequente-

mente, são marcadas pelas equipes, com horário e local determinados.  

Elas só podem ser feitas diante de um backdrop com todas as marcas. Isso 

acaba ajudando muito os patrocinadores. Se o profi ssional de imprensa se 

comporta de uma forma não aprovada pela Fédération Internationale de 

l’Automobile (FIA), esta cancela sua credencial e ele é banido da Fórmula 1. 

Todas as máquinas fotográfi cas profi ssionais recebem um selo, o qual pode 

ser retirado pela Formula One Managment (FOM) a qualquer momento. 

Isso aconteceu também, recentemente, na Copa Mundial de Futebol, 

na África do Sul. Todos nós reparamos que, na saída do campo, havia 

um backdrop de vidro com todas as marcas: só ali era permitido abordar 

os jogadores que deixavam o campo. Era um cercado em que os jorna-

listas tinham de fi car com as câmeras abertas. Todas as imagens eram 

analisadas depois pelo pessoal da Fédération Internationale de Football 

Association (Fifa). Assim, se um câmera tivesse resolvido fechar mais a 

imagem, era advertido. “A câmera tem de ser mais aberta, porque preci-

samos dar a mesma exposição para todos os patrocinadores da Fifa”. E 

havia, ainda, uma área maior, na saída dos vestiários, onde também apa-
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reciam todas as marcas do campeonato. Depois as seleções podiam dar 

as suas coletivas de imprensa, sempre tendo atrás de si um backdrop com 

os nomes dos patrocinadores. Enfi m, havia regras e elas eram seguidas. 

A necessidade de regras

No Brasil, não existem regras ou, pelo menos, há pouca união entre 

o mercado e a imprensa. Penso que a Associação Brasileira de Anun-

ciantes (ABA) deveria fazer um movimento, já que nela se encontram 

grandes investidores desses veículos. Não estou dizendo que tem de 

ser tudo para o lado do marketing, mas também não pode ser tudo para 

o lado da mídia. Um caso que considero absurdo foi a Rede Globo ter 

feito uma fi lmagem com o brasileiro Lucas Di Grassi fora do ambiente de 

Fórmula 1 e ter alterado a imagem. A Globo entrevistou Di Grassi porque alguém 

está pagando a conta para ele correr. Nada mais justo. Ela até podia deixar de 

mencionar o nome da empresa, mas o mínimo que se esperava dela era que 

não adulterasse uma imagem. Existem vários profi ssionais de marketing que 

trabalharam para desenhar a camisa, para ter essa exposição, o patroci-

nador fi ca contando com essa propriedade e se faz uma adulteração sem 

nenhum pudor?! O ideal seria que conseguíssemos ter algo semelhante ao 

que faz o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar), o 

qual, às vezes, impede que determinado fi lme ou vídeo entre no ar. Por que 

não criar, no setor do marketing esportivo, uma sistemática que respeite todo 

esse processo? 

Olhando um pouco o lado da mídia, o que ela faz, na verdade, nada 

mais é do que proteção comercial. Nesse ponto, também temos que 

entendê-la. Ela poderia dizer: “Se, todas as vezes que a Red Bull fi zer 

um evento, eu for colocá-la em destaque o tempo todo, ela nem vai mais 

precisar fazer anúncios, assinar rodapés, comprar trinta segundos em 

um dado veículo televisivo, pois sai muito mais barato fazer o evento e 

conseguir uma boa exposição”. Então, é necessário respeitar esse posi-

cionamento: a mídia necessita de proteger-se comercialmente, porque 

é o negócio dela. É por isso que, quando existem regras bem defi nidas, 
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todos já sabem como o negócio pode ser bom para os dois lados. 

Um caso interessante, nesse contexto, é o das relações da TV Globo 

com a Stock Car, a maior categoria do esporte automobilístico nacional.  

No começo, o piloto colocava o boné do patrocinador e o câmera manda-

va tirá-lo. Mas o piloto não podia fazer isso, porque, pelo contrato, tinha 

que dar entrevista com o boné. A Globo fechava, então, completamente 

a imagem, que saía com baixa qualidade tanto para a tevê como para 

o piloto, o que, além disso, acabava não dando retorno para o patro-

cinador. E ninguém fi cava satisfeito. Criamos, junto com a Stock Car, 

uma comissão de marketing, que, dialogando, chegou a um acordo com 

os departamentos comercial e de esportes da Rede Globo. Os pilotos 

não colocariam mais o boné e o câmera usaria o plano aberto, fazendo 

aparecer todas as marcas estampadas no macacão. Tudo fi cou mais 

fácil para todos e os patrocinadores dos pilotos passaram a ter o retorno 

esperado. Mas isso foi resultado de um processo longo, de três anos, 

porque havia uma cultura tão arraigada que, mesmo com a regra criada, 

alguns câmeras continuavam a ocultar a marca, gerando entrevistas com 

o plano fechado. A Stock Car conversava com eles e estes mandavam-

na ligar para o departamento de Jornalismo da Globo, que confi rmava 

o que estabelecia a nova regra. Esse é um exemplo de um movimento 

que conseguiu levar a um aperfeiçoamento das relações entre marketing 

esportivo e imprensa.

É simpático mencionarmos o patrocinador ligado ao time? Sim. Mas 

chamamos nosso time do coração pelo nome do patrocinador? Não. 

Precisamos ser claros e verdadeiros ao falarmos sobre isso. A imprensa 

diz que o patrocinador às vezes se retira, enquanto o time permanece. 

Por isso, precisamos fazer essa discussão. Há que se descobrir, em 

conjunto com o próprio clube, uma forma inteligente de posicionar essa 

questão. Senão, vai acontecer exatamente o que estávamos falando: 

“Você torce pelo Cimed? Não, torço pelo Florianópolis”. Ora, é o mesmo 

time de voleibol! Como enfrentarmos isso? Qual seria a estratégia? É 

o que costumo dizer a meus clientes: que precisam ter uma estratégia. 

Não se pode pensar que, colando três ou quatro adesivos, se vai contar com 
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o retorno esperado para o patrocínio. É preciso ativar isso com inteligência. O 

Santander, coloca o seu logo no troféu quando o piloto sobe ao pódio. É uma 

forma inteligente, porque seria impossível cortarem o troféu da mão do piloto 

numa foto de imprensa. A prática já vem sendo adotada por outras empresas, 

em outros esportes. Isso passou a ser uma propriedade e é um negócio inte-

ressante, porque se está expondo a marca num momento muito especial. Mas 

é preciso ter bom senso. 

Apenas de passagem, cito uma pesquisa que fi zemos, a qual mos-

trou o espelhinho de um carro de Fórmula 1 como o terceiro espaço que 

mais aparecia. E é um negocinho aparentemente insignifi cante, que, 

geralmente, as equipes dão como bonifi cação na hora de se comprar o 

patrocínio. É uma estratégia interessante, porque toda foto que se tira do 

piloto vaza no espelhinho. Usando a inteligência, às vezes o menos pode 

ser mais! 

Nesse sentido, um case interessante de um time de voleibol é o do Pi-

nheiros Sky. Descobrimos uma forma de potencializar o retorno da patro-

cinadora. Primeiro, assumimos o nome. Não adiantava chamar a equipe 

de Sky Pinheiros, porque ele não pegaria mesmo: o “Sky” acabaria sendo 

cortado e fi caria só o “Pinheiros”. Mas no logotipo do time colocamos Pi-

nheiros Sky. Outra estratégia que criamos foi a de um sistema de disparo 

de videoreleases, pelo qual captávamos as imagens e fazíamos todas as 

entrevistas com os jogadores da equipe, sempre posicionando a marca 

por detrás deles, e púnhamos o material à disposição. Isso foi muito inte-

ressante, porque, muitas vezes, em partidas do Pinheiros, montávamos 

um trabalho de assessoria de imprensa gigantesco, trazendo, quando 

muito, duas equipes de fi lmagens e de emissoras para uma entrevista no 

fi nal. E os editores acabavam cortando a nossa marca. Pensamos então em 

fazer um material super-rico, por meio de uma produtora contratada, e passa-

mos a avisar às emissoras e aos jornais do Brasil inteiro que não precisavam 

mandar equipes. Nós daríamos a elas um login e uma senha, para baixar os 

melhores momentos da partida e todas as entrevistas, com o que poderiam 

fazer a edição do jeito que achassem melhor. Surpreendentemente, houve 

jogos em que a imprensa fez mais de dois mil downloads do conteúdo, o 
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que incrementou em muito o retorno da Sky. Em todas as imagens que libe-

rávamos, a patrocinadora aparecia. Foi uma forma inteligente de convivermos 

com as barreiras existentes no processo. Sabemos que, quando se baixa um 

programa, é difícil manipular imagens. É óbvio que se consegue fazer isso, 

mas era mais um óbice inerente à nossa iniciativa. 

Também reunimos os atletas, para alinhá-los com o Clube Pinhei-

ros e a Sky, passando-lhes conhecimentos sobre as duas entidades, 

esclarecendo seus compromissos e fazendo com eles um mediatrai-

ning, defi nindo formas de relacionamento com a imprensa. É impor-

tante que se saiba para quem se está trabalhando e também que se 

tenham regras claras de conduta frente à mídia.  Com isso, o atleta 

que é abordado por algum repórter, na saída da quadra, só concede 

entrevistas na frente do backdrop com as marcas do clube e da patro-

cinadora, algo perfeitamente justifi cado. Um bom relacionamento com 

a imprensa é muito importante, tanto para os dirigentes de uma equipe 

como para os atletas e os assessores de imprensa. Sempre procura-

mos gerar pautas e também atender pedidos especiais. Às vezes uma 

emissora, uma revista ou um jornal que esteja fazendo uma matéria 

sobre um atleta quer falar com este em sua casa. Nós lhe damos todo 

o apoio, pois sabemos que ele também pode nos ajudar bastante do 

outro lado. 

O esporte como plataforma de comunicação

Acredito que, daqui para frente, vai mudar muito a forma de 

consumo de mídia. E  não só no campo do esporte. Este come-

çará a receber mais investimentos e passará a ter destaque como 

plataforma de comunicação, independentemente do fato de que o 

Brasil sediará a Copa Mundial de Futebol de 2014 e a Olimpíada de 

2016. Fernando Julianelli mostrou como, nos anos 1990 não havia 

estratégias e a compra de patrocínio era muito desorganizada. De 

repente, sem mais nem menos, o presidente de alguma organização 

resolvia apoiar um evento que seria realizado na semana seguinte 

“Daqui para 

frente, vai mudar 

muito a forma 

de consumo de 

mídia, não só no 

campo do esporte. 

Este passará a ter 

destaque como 

plataforma de 

comunicação”



140

e com o qual às vezes ele nem tinha nada a ver. Na atualidade, o 

computador é uma mesa de edição de conteúdo e, pela internet se 

consegue acessar tudo o que se queira. Antes, se o indivíduo, por 

exemplo, fosse fã de bocha, jamais iria encontrar algo sobre esse jogo 

na mídia e nenhuma televisão ou revista iria cobrir um campeonato 

dessa modalidade. Hoje se busca focar cada vez mais os interesses 

dos consumidores. 

Outra coisa que atrapalhava muito o esporte era o fatiamento da progra-

mação.  Havia uma disputa muito grande dos produtores de eventos e dos 

clubes por espaço nas televisões. Hoje, com a internet e as tevês a cabo, se 

fala, ao longo das vinte e quatro horas do dia, sobre tudo o que acontece com 

uma equipe e seus atletas, até mesmo em detalhes.  O que ocorre é, realmen-

te, uma nova forma de consumir mídia – não tanto de mídia impressa, pois 

quanto a esta a discussão é outra. Nos veículos eletrônicos, os conteúdos, 

que eram muito estáticos, passam a ser muito mais interativos. Além disso, as 

emissoras estão dotadas de tecnologias de ponta, que possibilitam gravar os 

conteúdos e colocá-los no ar a qualquer hora. Assim, se o espectador quiser, 

pode ligar a televisão pela manhã, tomar conhecimento da programação do 

dia e selecionar o que lhe interessa, para ver depois – até mesmo com a 

chance de pular os espaços comerciais.  

A propósito, não sei o que vai ocorrer com esse “intervalo de trin-

ta segundos”. Acho que um dia ele acabará desaparecendo. Como as 

marcas vão se relacionar com os consumidores? Elas terão de inserir-se 

no conteúdo, abandonando o brake tradicional dessas vinhetas de cinco 

segundos, trinta segundos, um minuto. Terão que se reinventar nesse 

ponto. Por exemplo, o programa “Custe o que custar”, mais conhecido 

por sua sigla, CQC, liderado por Marcelo Tas na TV Bandeirantes, já tem 

uma forma diferente de fazer comercial. Ele insere vinhetas envolvendo 

os próprios âncoras do programa. E já se começa a ver isso acontecer 

com alguns conteúdos. Acredito que o esporte vai ganhar muito com isso. 

Existem casos interessantes e bem-sucedidos de product placement, de 

integração do produto no conteúdo. Super Bonder, Minuano, Guaraná 

Antárctica... O Aston Martin, carro famoso por causa do James Bond 
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(007), é um supercase sob esse aspecto. É um tipo de publicidade que 

não se consegue pular, porque ela faz parte do enredo. A Red Bull usa 

muito tal expediente para divulgar sua marca e sua plataforma esporti-

va. Isso é interessante, porque toda vez que recebemos um briefi ng de 

concorrência, se ouvem recomendações como “quero ser o Banco do 

Brasil do tênis, quero ser o Banco do Brasil do futebol”. É um benchmark 

notável, que merece ser elogiado. As emissoras já estão começando a 

fazer “pacotes” que integram o comercial no conteúdo. É o que faz, por 

exemplo, a Rede Globo com os Jogos de Verão e o Campeonato Brasi-

leiro de Futebol. No caso da Fórmula Indy, produzimos um evento para o 

Grupo Bandeirantes, tudo muito bem alinhado.

Para terminar, digo que acredito muito no esporte como plataforma. 

O importante, como disse Fernando Julianelli, é não pensar nele como 

um fi m, mas como um meio. Não se trata de colar a marca nas camisas 

dos atletas ou de cercar um campo de futebol com placas de propaganda. 

O que se deve buscar é a ativação do relacionamento entre marketing e 

mídia. É preciso envolver os funcionários da empresa na ação. Explorar 

a exposição de mídia e a promoções. E valer-se da melhor forma de todo 

esse mundo digital que hoje temos à nossa disposição. As marcas espor-

tivas, quando bem trabalhadas, têm tudo para conquistar uma presença 

marcante na história. Lembremo-nos do caso do patrocínio do Banco 

Nacional a Ayrton Senna. No Japão, entrava-se em lojas e viam-se bonés 

do Ayrton com a marca do patrocinador sendo vendidos por cem euros. É 

uma coisa que vai durar para sempre. 
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6
O mercado editorial cultural diante das 

novas mídias

Penso que as mídias clássicas permanecerão, até mesmo porque 

não se escolhe uma em detrimento da outra. A nova tendência é a convi-

vência de diferentes formatos expressivos, sem o desaparecimento das 

instituições tradicionais. O virtual não substitui a estética do papel, nem 

o prazer de folhear e de sentir. Papel tem cheiro, temperatura, textura... 

O ato da leitura no veículo impresso tem outra dimensão e outro en-

tendimento. O conteúdo impresso pode ser mais aprofundado, crítico e 

refl exivo. As matérias passam pelo crivo de um ou de vários editores. A 

revisão é mais atenta. Assim, não será por falta de fi ltros que se publicará 

uma informação não confi ável. Estamos longe de saber o que vai acon-

tecer, mas minha opinião – e não sou especialista –  é que os veículos 

impressos não desaparecerão. Se isso vier a acontecer, não será na 

primeira metade deste século XXI. 

Daysi M. Bregantini
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As mídias clássicas diante de uma nova realidade
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Palestra proferida em 17.09.2010

Na minha juventude, no interior do Estado de São Pau-

lo, eu esperava desesperadamente pelos suplementos 

culturais encartados nos jornais da capital nos fins de 

semana. Mas os diários só eram entregues na minha cidade no final 

do dia e às vezes não chegavam. As revistas semanais que circula-

vam na capital aos sábados só apareciam por lá às terças-feiras. E as 

mensais também atrasavam muito ou nem vinham. 

Até hoje a circulação dos veículos impressos é uma operação com-

plexa no Brasil, em razão  do tamanho do país, que tem a quinta maior 

área territorial do Planeta, e das difi culdades de transporte. Além disso, 

há problemas no próprio sistema de distribuição, agravados pela con-

centração da produção editorial quase toda em uma única cidade do país: 

São Paulo. A logística da distribuição em bancas, concentrada nas mãos de 

poucas empresas, representa um dos custos mais altos para um pequeno e 

médio editor, que entrega seu produto em consignação, pagando até 40% do 

preço de capa e assumindo o prejuízo do reparte que não vendeu. É o que um 

editor desembolsa para ver a sua publicação ganhar em abrangência, para 

ir mais longe e alcançar novos leitores. O problema é, que na maioria das 

vezes, um editor submeter-se ao sistema de distribuição é um investimento 

de longo prazo e não é possível suportar esse custo.  Por isso, os veículos 

impressos vendem cada vez menos. 
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No entanto, os moradores do interior e toda a população de modo 

geral, hoje, têm mais acesso à informação. Como se explica isso? A 

resposta é que algo radical surgiu na comunicação, em nível planetário. As 

consequências, a meu ver, ainda são imprevisíveis, mas não há nenhuma 

dúvida de que esse “algo” é muito bom. É a internet, a rede mundial. Vejo a 

internet como um acréscimo e não como uma subtração. O mundo digital é 

uma coisa fantástica porque nele está a cultura do compartilhamento da cria-

ção coletiva e da possibilidade de convergência. É um espaço democrático, 

permitindo que um jovem do interior tenha o mesmo acesso à informação, 

e simultaneamente, que o jovem da capital.  Claro que é um drama, porque 

não existe inclusão digital sem inclusão social. E o Brasil não é referência de 

igualdade. Mas esta seria outra questão, para outra refl exão. 

Quem tem possibilidade de comprar um computador e aprender a 

lidar com ele pode se conectar com o Planeta, e isso é mágico. Outro 

aspecto que me leva a ser otimista em relação à internet diz respeito à 

pauta cultural jornalística na mídia clássica, manipulada pelo mainstre-

am, pela indústria da cultura, que muitas vezes atua com foots exclusivos 

dos jornalistas. Essa gente visa exclusivamente aos seus interesses. 

Mas atualmente a internet oferece um contraponto. Hoje os criadores in-

dependentes encontram nela um território livre, sem bloqueios fi nanceiros e 

sem censuras editoriais. Podem divulgar seus trabalhos que jamais seriam 

noticiados na imprensa. Eles formam grupos, organizam fóruns, comunicam-

se, trocam ideias e informações, tendo a possibilidade legítima de comunicar 

suas realizações. Isso é altamente positivo.  A divulgação da cultura pela via 

digital permite a todos a liberdade de se expressarem, além de oferecer sem-

pre mais canais de comunicação. O Twitter e o Facebook, por exemplo, são 

ferramentas competentes de divulgação, abertas democraticamente a todos. 

Profi ssionalismo e conhecimento

As redes digitais interativas são veículos poderosos para a expres-

são de opinião e a divulgação de eventos e produtos. No entanto, sem 

usar clichês moralizantes, a internet também é um ambiente que requer 

“Algo radical 

surgiu na 

comunicação. É a 

internet, 

a rede mundial. 

Vejo a internet 

como um 

acréscimo e não 

como uma 

subtração”



147

muitos cuidados. Em primeiro lugar, é um ambiente propício ao plágio, ao 

saque da propriedade intelectual, à circulação de inverdades e calúnias, 

à disseminação de citações esdrúxulas. O que existe de poesia da Clari-

ce Lispector na internet que ela nunca escreveu! Ninguém garante o valor 

das informações do conjunto da rede, o universo é caótico. Na internet 

circulam textos assinados por Arnaldo Jabor, Marilena Chauí, Luis Fer-

nando Veríssimo que eles desconhecem. Outro problema é a aparente 

facilidade de pesquisa na rede, o que acaba criando uma geração sem 

repertório de avaliação e sem instrumentos próprios de crítica. Nada contra 

a Wikipédia, mas ela está longe de ser a encarnação do conhecimento. Já 

os portais e os sites de revistas têm informações mais confi áveis, porque, 

pelo menos teoricamente, foram apurados por profi ssionais do ramo. 

Penso que as mídias clássicas permanecerão, até mesmo porque não 

se escolhe uma em detrimento da outra. A nova tendência é a convivência de 

diferentes formatos expressivos, sem o desaparecimento das instituições tra-

dicionais. O virtual, em minha opinião, não substitui a estética do papel, nem 

o prazer de folhear e de sentir. Papel tem cheiro, temperatura, textura... O ato 

da leitura no veículo impresso tem outra dimensão e outro entendimento. O 

conteúdo impresso pode ser mais aprofundado, crítico e refl exivo. As maté-

rias passam pelo crivo de um ou de vários editores. A revisão é mais atenta, 

passando por até três etapas em uma revista mensal, por exemplo. Assim, 

não será por falta de fi ltros que se publicará uma informação não confi ável. 

Estamos longe de saber o que vai acontecer, mas minha opinião – e não sou 

especialista –  é que os veículos impressos não desaparecerão. Se isso vier 

a acontecer, não será na primeira metade deste século XXI. 

A Editora Abril lançou vários títulos novos em 2010 e está com um 

projeto para 2011. A Editora Condé Nast, uma das maiores do mundo, 

com 126 revistas (entre as quais Vogue, Glamour, Vanity Fair e The New 

Yorker) fi rmou uma parceria, em junho deste ano, com a Editora Globo. 

Elas têm um projeto de lançar muitas revistas segmentadas, além de 

uma revista de cultura – impressa, de banca. Acredito, então, que o mer-

cado editorial está investindo nas duas frentes – impressa e digital. Es-

tamos vivendo uma situação na qual, cada vez mais, se torna importante 

“O mundo digital 

é uma coisa 

fantástica porque 

nele está 

a cultura do 

compartilhamento 

da criação coletiva 

e da possibilidade 

de convergência”



148

existirem profi ssionais capacitados para lidar com as duas linguagens, 

independentemente do suporte. 

O site da revista Veja São Paulo, por exemplo, foi incorporado à 

redação da plataforma impressa, sendo que a diretora de redação é a 

mesma nas duas plataformas. Parece que há uma tendência de as várias 

redações estarem unindo as duas plataformas em uma única redação. 

Isso exige que o profi ssional tenha conhecimentos nas duas linguagens, 

porque a informação, seja no papel ou no universo digital, sempre requer 

rigor, critérios para a escolha das fontes, investigação, técnica, trabalho, 

esforço e bom texto. 

À medida que os veículos impressos sofrem com a queda de circulação 

e, consequentemente, dos anunciantes, a redação se esforça para entregar 

aos leitores um bom produto. Quer no texto on-line ou no texto impresso, uma 

equipe preparada para os novos desafi os é a melhor saída. Os veículos têm 

que investir em bons profi ssionais e estes têm que investir em conhecimento. 

Que não se confunda isso com corporativismo ou bloqueio à participação de 

outros especialistas. 

Foco na refl exão 

A propósito, falo um pouco sobre a visão da revista Cult, da qual 

sou editora,  sobre o jornalismo cultural. Penso que este tem de evitar 

a superfi cialidade informativa e ir para a refl exão e para a análise. Essa 

é a  sua função. Isso está presente nas revistas mensais, que têm mais 

condições para tanto, e nos cadernos dos fi ns de semana dos diários. 

Os jornais O Estado de S. Paulo e Folha de S.Paulo têm um excelente 

caderno cultural de fi m de semana. No jornalismo diário isso se torna 

complicado, pois o espaço é muito pequeno.

A revista Cult não tem como principal preocupação o que está aconte-

cendo no campo cultural ou o que está vendendo mais. Quando fazemos 

a agenda, procuramos contemplar principalmente quem está fora do eixo 
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Rio-São Paulo.  É evidente que sempre procuramos dar coisas de qualidade, 

mas por um preço acessível. Nosso objetivo é trazer para o debate temas 

momentosos da atualidade. Na última edição, por exemplo, a de n. 150, de 

08 de setembro de 2010, inserimos uma matéria sobre o mal, uma questão 

antiga, estudada por todas as escolas de fi losofi a, ao longo dos séculos. Com 

o título “A incompreensibilidade do mal”,  Franklin Leopoldo e Silva, professor 

titular de História da Filosofi a Contemporânea na Universidade de São Paulo, 

mostra que, “diante do mal, o que está em jogo não é explicação ou compre-

ensão, mas sim revolta ou resignação”. O que buscamos, com tais refl exões, 

é levar o leitor a entender o que ele está vivendo no mundo de hoje. 

Assim, sempre incluímos em nossa pauta um tema relevante das ci-

ências humanas, inclusive da literatura, desenvolvendo-o por meio de uma 

linguagem contemporânea. Quando falamos sobre Nietzsche, por exemplo, 

procuramos traduzir o pensamento dele para o aqui-e-agora. É claro que 

para tanto precisamos mesmo ter grandes especialistas. Nosso objetivo é 

fazer um texto menos científi co, mas, mesmo assim, a Cult tem algo de aca-

dêmico, pois não é possível fugir muito disso. Temas com os que mencionei 

são abordados por acadêmicos e os destinatários da publicação são centros 

culturais, universidades e professores do ensino superior. Com tudo isso, 

a Cult já conseguiu consolidar-se como uma revista de qualidade, nesses 

catorze anos de existência que ela comemora agora em 2010.
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Palestra proferida em 17.09.2010

Nesse assunto de mercado editorial cultural diante das novas 

mídias – ou versus as novas mídias, dependendo do que 

cada um acha –, há uma série de mudanças concretas que 

já aconteceram, que estão acontecendo, que já podem ser claramente 

detectadas. É lógico que, de uma forma aberta, há  diferentes tipos de 

interpretação, mas existem vários pontos de consenso, dados observá-

veis a partir dos quais podemos conversar. De fato, esse enorme número 

de mudanças reais provoca uma série de falsas questões. Acho que é 

um pouco da natureza humana, pois, quando as coisas se transformam, 

principalmente de forma acelerada, a nossa tendência é sempre ou rejei-

tar o novo (porque é estranho, incomoda e ainda não se consolidou), ou 

aderir a ele como se fosse uma maravilha para, a partir daí, solucionar os 

nossos problemas. 

Penso que, nesse debate todo, seria importante deixarmos um pouco 

de lado essa polarização, essa divisão de clima. De um lado temos os 

chamados early adopters, os que adotam muito rapidamente as novas 

tecnologias, como se fossem algo absolutamente imprescindível. Existe 

até mesmo uma cobrança social em torno disso, uma grande pressão 

na sociedade para se aderir a essas coisas. “Nossa! Você não está no 

Orkut? Você não tem Twitter?”. Parece que estamos out, fora da moda, 

que não somos fashion se não tivermos isso. De outro lado, há as pesso-
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as que acham que as coisas não mudaram, que tudo vai continuar como 

antes, que, no máximo, vai mudar a plataforma, o suporte... 

Se olharmos, por exemplo, a circulação dos grandes jornais, no Bra-

sil e pelo mundo afora, veremos que eles tiveram uma queda bastante 

sensível nos últimos dez ou quinze anos. Trabalhei na Folha de S.Paulo, 

naquele período em que ela, até certo ponto em virtude de seu próprio 

trabalho e, a partir dele, graças a produtos que poderíamos chamar de 

“parajornalisticos” (atlas, manuais de inglês e outros tipos de publica-

ções em fascículos), chegou a vender 1,4 milhão  de exemplares aos 

domingos. Lembro-me de que, lá dentro, houve uma discussão muito 

forte sobre como conquistar metade desses leitores, que eram absoluta-

mente novos e não propriamente leitores do jornal. Eram 700 mil pessoas 

comprando jornal pela primeira vez na vida. Como assimilar, pelo menos, 

uma parte desse público novo, para o universo da leitura de jornal? Para 

encurtar a história e pegando um atalho para a atualidade, a Folha vendia na 

época 700 mil exemplares aos domingos, antes desse salto ocasionado por 

esses “anabolizantes editoriais”. O jornal O Estado de S. Paulo também se 

aproximava dos 700 mil exemplares. Hoje, dezesseis anos depois, os dois 

juntos vendem 700 mil exemplares. 

O fato é que a circulação dos grandes jornais caiu em nosso país. 

E é fato, igualmente, que, se formos ver os números de 1995 e de 

2010 do The New York Times, do The Guardian, do Le Monde, do A 

República, de todos os principais jornais do mundo, nos últimos dez 

ou quinze anos, também eles tiveram uma queda bastante sensível, 

embora não tão acentuada quanto essa que descrevi nos casos da 

Folha e do Estadão. Houve ano em que o The New York Times sofreu 

uma queda de 10% na sua circulação. 

Muita gente diz que um meio surge e não necessariamente o anterior 

desaparece. É verdade, embora haja muitos meios, muitos suportes, 

muitos gêneros que morreram. Enquanto isso, o teatro continua aí, talvez 

não com a importância que teve no século XIX e até no início do século 
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XX. Ele continua como um código, uma linguagem muito própria, com 

um público próprio e que, muitas vezes, tem até uma infl uência que não 

sabemos medir direito. Não é à toa que todo ator faz questão de passar 

pelo teatro para ganhar um selo de qualidade no seu currículo. São raros os 

que não sentem essa obrigação. Contudo, o teatro se transformou profun-

damente depois da chegada do cinema, seja na maneira como os autores 

passaram a escrever ou na maneira como os produtores passaram a pensar 

no espetáculo teatral, muitas vezes até carregando o lado espetacular que o 

teatro pode ter, o lado da performance, do show, da ocasião única. 

E, mais recentemente, com essa ascensão do MP3, do iPod e das 

linguagens comprimidas de transmissão musical, estamos vendo uma 

queda abrupta na venda de CDs. Os de música erudita, hoje, não che-

gam nem a 2% do total de vendas – e estão despencando ainda mais. Ao 

mesmo tempo, shows, concertos, até CDs e DVDs de shows e concertos 

gravados ao vivo, aumentaram. É evidente a quantidade de shows que 

têm chegado ao Brasil, em parte, claro, pelo seu crescimento econômico, 

mas em parte porque hoje os artistas, para ganhar dinheiro, voltaram 

a pegar a estrada, viajando pelo mundo inteiro, pois a arrecadação de 

um show por meio de patrocínio e da venda de ingressos se tornou a 

principal fonte de renda deles. 

O potencial transformador das novas mídias

As novas tecnologias chegam, não eliminam as anteriores, mas as 

transformam. Foi o que aconteceu com o teatro e a literatura quando 

surgiu o cinema.  Como havia ocorrido antes com a pintura ao aparecer 

a fotografi a. E o próprio cinema  também sofreu muitas mudanças depois 

que, a partir dos anos 1950, a televisão se tornou esse poderoso instru-

mento de massa da atualidade. Como, agora, a televisão também sobre 

o mesmo efeito em virtude do crescimento da internet. Falamos muito das 

transformações que a internet está causando sobre a mídia em papel e nos 

esquecemos de discutir que ela também está provocando um impacto sobre 

a própria televisão, algo que terá dimensões ainda maiores. 
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A televisão sempre viveu de grade no Brasil. Assim, um dos segredos 

da Rede Globo foi a estruturação da sua grade. Todos os estudiosos 

convergem para essa leitura. A novela dos anos 1970 foi se  modifi cando 

até se tornar essa novela mais jovem de hoje. Entrou o jornal naquele 

determinado horário em que a família estava jantando. Enfi m, é toda uma 

estruturação de grade que modifi cou os hábitos das pessoas. Até hoje as 

pessoas passam mais de quatro horas, em média, diante da televisão e 

dizem que não têm tempo para ler. O futebol depois da novela, o progra-

ma de humor, tudo é muito estudado e programado para gerar o efeito de 

audiência que a televisão tem. 

As coisas estão mudando, e o fato é que a televisão, com o passar dos 

anos, terá cada vez menos essa força de impor o horário. Ela já tem, hoje, 

mecanismos para os espectadores gravarem os programas e assistir a eles 

na hora em que quiserem. Vemos que atualmente os jornais vêm com aquele 

letreiro no pé da tela, ou seja, enquanto o âncora lê a notícia ou se mostram  

imagens de uma guerra ou de uma tragédia, há um texto passando embaixo. 

A televisão tem de se adaptar ao mundo que as pessoas querem, com uma 

maior quantidade de informações simultâneas. Isso, sem falar na própria tevê 

pela internet.  Vamos ao site da Globo e podemos ver cenas, enquanto não 

temos tecnologia – que há de vir – para carregar programas antigos inteiros. 

Há um enorme acervo disponível para as pessoas hoje em dia, o que também 

é uma infl uência da chegada da internet. 

Então, as coisas se transformam, sim, em virtude do que chega. Os 

jornais ou,  pelo menos, as empresas cuja principal fonte de renda era 

um veículo diário, estão sendo obrigados, pela realidade, pela contempo-

raneidade, a sofrer mudanças, a mudar, a multiplicar o seu foco. Como 

Daysi Bregantini  mencionou, se formos à redação do Estadão, veremos 

que cada editoria, além dos repórteres, fechadores e editores que cuidam 

da produção de determinado caderno (Cidades, Esportes ou Economia), 

tem uma equipe responsável por trabalhar esse material no portal do 

jornal, seja preservando o material exclusivamente para o papel, seja 

dando-o em primeira mão on-line, ou,  ainda, replicando-o. Há um alto 
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nível de redundância, pois falamos muito na era da informação, na era 

do conhecimento. Mas há outro nível de redundância também entre os 

veículos e, às vezes, dentro da mesma empresa. A mesma matéria que  

se escreve para um jornal sai no portal, no seu blog  e é reproduzida em 

centenas de publicações no Brasil adentro e no meio virtual também. 

É um alto nível de redundância! Quantas vezes se ouve no rádio uma 

notícia que já se tinha lido no jornal de manhã! Ou o próprio jornal tam-

bém repete muito o que a televisão e o rádio deram no dia anterior. As 

pessoas estão sendo obrigadas a se readaptar, porque chegou uma nova 

tecnologia, extremamente efi caz e sedutora, e não haveria como ela não 

transformar a realidade. 

Hoje uma pessoa acorda de manhã, vai ouvindo rádio no carro, chega 

ao consultório médico e na sala de espera encontra uma televisão mostrando 

a Globo News ou qualquer outro canal de notícias 24 horas. E no trabalho? 

Quais as profi ssões, hoje, que não envolvem o computador? Do pesquisador 

de biologia ao balconista da padaria, todos têm um computador diante de si. 

A frequência de leitura, neste aspecto, é muito grande. A maior frequência de 

leitura do portal do Estadão e do meu blog, por exemplo, é exatamente no 

chamado “horário comercial” – das 10 horas da manhã às 5 horas da tarde é 

quando há mais fl uxo de leitura. A pessoa, provavelmente, não está lendo o 

portal por motivos profi ssionais, mas porque é seu hábito. Ela está mexendo 

no computador o tempo inteiro, entra na internet o tempo inteiro, comenta 

nos blogs, inclusive na sua hora de trabalho. Depois chega em casa e tem 

centenas de canais para ver na tevê, até esses que citei de jornais 24 horas, 

ou vai assistir ao Jornal Nacional ou ao jornal que preferir. 

Essa pessoa é bombardeada por informação o dia inteiro. Por conse-

quência óbvia, natural e totalmente previsível, tende a achar o jornal da 

manhã do dia seguinte um jornal velho. Os jornais também demoraram 

muito para acordar para essa realidade, mas demoraram muito se formos 

pensar na vontade que eu, por exemplo, tinha de que eles não parassem 

tanto de vender. Se observarmos um arco de tempo, veremos que não é 

uma demora tão grande. Até entendermos para onde o público está indo, 
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o que o papel pode dar e a internet ainda não dá etc., leva um tempo, e 

este ainda está correndo. De qualquer forma, o jornal do dia seguinte, por 

mais bem feito que seja, por mais sui generis que seja em relação aos outros 

meios de informação, realmente parece um jornal envelhecido. Há, assim, 

uma grande tendência das pessoas de hoje: elas se bastam na informação 

que recebem por internet, televisão, rádio e outras mídias, concentrando uma 

leitura no papel, por exemplo, numa leitura semanal. 

Pode-se ver que, se houve toda essa perda de circulação da Folha, 

do Estadão, do Globo e de outros dos principais jornais diários do Brasil, 

o mesmo não aconteceu com uma revista Veja, que continua acima do 

patamar de um milhão de exemplares. Ela oscila, mas não sofreu tanto 

com a chegada da internet, porque dá uma amarrada na semana, dá um 

material exclusivo, tem seus colunistas muito lidos e com isso conseguiu 

escapar do impacto que os jornais diários tiveram. É natural que os jor-

nais sejam impactados por todo esse bombardeio de informações que 

as pessoas recebem atualmente, a cada dia ou a cada minuto. Em todo 

processo de transformação temos perdas que podemos lamentar, mas 

que são mais ou menos compreensíveis. Só que eu ainda acho que a 

leitura do jornal de manhã não é substituída por nenhuma outra fonte de 

informação. Acredito que as coisas são mais organizadas, há colunistas 

que as pessoas gostam de ler, existe uma tradição e uma seriedade por 

trás daquilo.

Mudanças positivas

Agora, há também mudanças positivas. As duas revistas semanais 

que poderíamos considerar as mais sofi sticadas do jornalismo de língua 

inglesa, ambas com forte ênfase em texto, pouquíssimo uso de imagem, 

alto grau de sofi sticação na abordagem e na argumentação, bastante 

análise, muita opinião, segundo os apocalípticos, estariam condenados 

à morte por conta dessa descrição que fi z de suas características. No 

entanto, as duas, que se chamam The New Yorker (a principal revista 
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cultural semanal de língua inglesa) e The Economist (a principal revista 

econômica de língua inglesa), só fi zeram crescer sua circulação nos 

últimos dez ou quinze anos. Cada uma vende mais de um milhão de 

exemplares hoje em dia – nunca venderam tanto. E por quê? Minha 

hipótese é que existe algo análogo ao que descrevi anteriormente. Há 

uma saturação da publicação impressa diária. E a publicação semanal, de 

alguma forma, organiza e aprofunda as coisas para esse leitor bombardeado 

e meio perdido no dia a dia, para que ele leia nos fi ns de semana, quando 

terá um pouco mais de tempo livre para se dedicar a esse tipo de leitura. E 

ele encontra ali o que existe em poucos outros lugares. É uma tendência clara 

e, ao mesmo tempo, positiva desse processo, que em geral é visto somente 

como uma pura e simples decadência. 

Eu poderia ainda citar outras coisas, outras tendências. O jornalismo 

literário, por exemplo, que é forte nos Estados Unidos há, pelo menos, 

noventa anos – desde que a New Yorker foi criada, nos anos 1920. 

Em nosso país, de repente, por uma série de iniciativas isoladas que 

se somaram, ele passou a ser descoberto. Há coleções publicadas pela 

Companhia das Letras, pela Objetiva, pela Rocco, textos na internet vol-

tados para o jornalismo cultural e o jornalismo literário. Temos até uma 

Academia Brasileira de Jornalismo Literário, tocada por Sergio Villas 

Boas. Enfi m, há um crescente interesse sobre esse tipo de jornalismo, 

não só da parte de quem o pratica, mas dos leitores também. É hora de 

pensarmos o seguinte: há muita gente que não lê, que não quer saber de 

textos longos, e nem de textos muito elaborados; mas existe um público, 

que pode não ser majoritário, só que é bastante signifi cativo, tanto em 

termos comerciais, como em termos de repercussão, por ser formador 

de opinião, por ser tomador de decisão e por ser bem atraente para o 

jornalismo um pouco mais sofi sticado. 

E no mundo dos livros – afi nal de contas, estamos falando de mer-

cado editorial em geral – também houve mudanças que poderiam ser 

anunciadas como tendo um teor mais pessimista, mas há outras que 

nem tanto. Continuamos tendo fenômenos de leitura que, por esse ra-

ciocínio apocalíptico, seriam inexplicáveis. Como é que crianças de doze 
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anos leem livros de setecentas páginas, como os do Harry Porter e do Dan 

Brown? Tenho uma fi lha que lê três livros por semana, mas não é só ela – as 

amigas também. Leem coisas que nem são dadas por currículos escolares. 

Aí alguém diz: “Ah, mas é uma minoria”. Tudo bem, é uma minoria,. Aliás, 

gostar de ler sempre foi uma coisa de minoria, infelizmente. Só que essa mi-

noria continua existindo. Ela mudou, adquiriu outras formas de ver o mundo, 

ela gosta de outro tipo de leitura? Sim, é verdade. Mas o mercado editorial 

continua bastante saudável. Produzem-se muitos exemplares, muitos títulos 

por ano. É só vermos o sucesso das bienais no Brasil e até fora do Brasil! 

Já estive em muitas feiras de livros e posso afi rmar que hoje se veem 

livros de arte com uma alta qualidade de impressão, isso enquanto ainda 

não surgirem as tecnologias de impressão digital que tenham esse mes-

mo grau de qualidade, principalmente na questão da textura. E esses 

livros de arte que se tem hoje, e que são sensacionais, de altíssima 

qualidade, possuem custos muito mais baratos em virtude da globali-

zação e das novas descobertas de tecnologia gráfi ca. Eles não batem 

com esse discurso de que o papel está acabando, pois são livros belís-

simos, que, por enquanto, só em papel podem existir. Há a tendência 

de não-fi cção também. Nunca se viu tanto documentário em cartaz nos 

cinemas brasileiros e mundiais. A não-fi cção é jornalismo. É jornalismo 

cultural, é uma maneira de abordar o mundo diferente dessa forma 

veloz, superfi cial que tanto vemos na televisão e na internet. 

Assim como uma coisa aumenta aqui, também as reações dessa 

coisa vão aumentando para outro lado. Aí o papel da internet é funda-

mental – não apenas com blogs, mas também  com revistas feitas só no 

meio virtual hoje em dia. São revistas de altíssimo nível, com artigos de 

grandes autores, que só existem no meio virtual. É curioso verifi carmos 

que há alguns casos que surgem no meio virtual e depois vão para o pa-

pel. A principal publicação de Washington, hoje, em jornalismo começou 

com um site e virou um periódico. Eles sentiram a necessidade, depois 

de fazer o site, de organizar todo aquele material em um papel semanal 

que é distribuído aos seus clientes leitores. 
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Penso também que não podemos nos esquecer de que talvez essas 

mudanças, em alguns pontos, não sejam tão essenciais assim. Escrevo 

para todas as plataformas e posso afi rmar que  o faço da mesma maneira 

nessas diferentes plataformas – com parágrafo, com frase, com certa 

hierarquia de informações, certa organização do raciocínio. As pessoas 

estão lendo na internet e não apenas vendo fotos ou trocando mensagens 

pelo MSN ou pelo Facebook. Elas leem notícias, artigos etc. Há grandes 

fóruns acadêmicos e multidisciplinares de pesquisadores, como o de uma 

mulher que conheci na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Marcia 

Seligman. Ela é uma astronauta brasileira e trabalha em um observatório do 

qual o Brasil é sócio, no Chile, além de colaborar com astrônomos da Polônia 

e do Japão, graças à internet, aos fóruns, aos centros de referência e aos 

congressos, todos virtuais.  Temos uma série de elementos, atualmente, que 

apontam para o lado da refl exão, da leitura, inclusive no meio virtual. 

O renascimento como desafi o

E há também os ganhos, sobre os quais nunca me canso de falar e 

que ainda não recebem a devida ênfase. São ganhos políticos no amplo 

sentido da palavra – os ganhos da informação. Todo tirano, todo governo 

autoritário quer controlar as informações que circulam na sociedade. 

Podemos observar o que fi zeram Benito Mussolini, ou mesmo Getúlio 

Vargas, com o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), ou os 

regimes soviéticos comunistas. Todo regime totalitário tem, como um de 

seus fatores centrais, o controle sobre a informação que chega para a 

sociedade. Hoje isso está cada vez menos possível e não é à toa que há 

cada vez menos regimes autoritários no mundo. Nunca tivemos tantos 

países aderindo à democracia, muitos parcialmente, mas de qualquer 

forma estão voltados para isso. Mesmo em uma esfera menor. Por exem-

plo. se temos um estado como o do Maranhão, governado pela oligarquia 

da família Sarney, sempre teremos alguém  que faz um blog para apurar 

uma informação que não circula nas rádios ou nos jornais pertencentes 

à família Sarney. 
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No Brasil, os jornais ainda são, infelizmente, muito controlados por 

famílias políticas. Pode-se observar que toda grande família política 

brasileira tem um jornal – a família Collor, a família Barbalho, a família 

Sarney, a família Antônio Carlos Magalhães, todas donas de jornais, 

televisões, rádios. O máximo que for possível controlar de informação 

é sempre visto como algo importante para o político. Pode-se quebrar 

isso hoje, porque existe a internet, um meio indomável. Existem todos 

os problemas chamados de “culto do amador”, da central de boatos que a 

internet, muitas vezes, parece ter, mas há ganhos que são políticos, que são 

civilizacionais, ganhos de informação. Aquele blogueiro, lá no Maranhão, não 

encontra espaço para trabalhar no seu estado, porque as informações que 

ele tem desagradam os donos dos jornais. Ele pode fazer um blog – sabemos 

que ele será perseguido – e, de alguma forma, lidar com aquilo ou chamar a 

atenção para aquilo. 

Estive, uma vez, em um debate da Associação Nacional dos Jornais 

(ANJ) e um jornalista muito conhecido da principal empresa de comuni-

cação do Brasil, a Rede Globo, disse: “Para você ser um bom jornalis-

ta, tem que passar por uma grande redação”. Mentira! Vários grandes 

jornalistas não passaram por uma grande redação. George Orwell é um 

clássico do jornalismo literário. Antes de se tornar um best-seller de fi cção, 

com A revolução dos bichos, foi um autor de peças de jornalismo literário. 

Em qualquer faculdade, em qualquer curso de jornalismo literário ou cultural 

se estuda esse autor. E ele não passou por uma grande redação! Depois ele 

virou resenhista do The Guardian, trabalhou por um tempo na BBC, mas seus 

principais relatos foram escritos quando ele era um autônomo. Muitas vezes 

temos grandes jornalismos sendo feitos fora desses grandes grupos. 

Mas, os grandes grupos também têm seu papel. É uma grande 

operação, a que os americanos chamam de newsgathering, de juntar 

informações sobre as quais já se tem uma tradição e com a qual se pode 

lidar. Temos certo knowhow para tanto, temos jornalistas preparados em 

faculdades e na própria empresa, além de um público leitor que depo-

sita alto grau de credibilidade nesses grupos de mídia. Apesar de toda 
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aquela queda na circulação, a Folha e o Estadão, hoje, continuam sendo 

empresas muito saudáveis, até onde isso é possível no Brasil. E são 

bastante saudáveis por qualquer critério de avaliação de mercado. Por 

quê? Porque superam tudo, tendo nomes com essa força – Folha, Esta-

dão, Globo... A elas é permitido transferir para os outros meios essa mesma 

credibilidade. Aconteceu isso nos Estados Unidos: qual o site de notícias 

mais visitado nos Estados Unidos? O do Wall Street Journal, um jornal feito 

com bico de pena, cinza – agora começaram a colocar um pouco de imagem, 

de cor e tal –,com colunas fi ninhas e carregadas de textos. E quando não 

tem texto, tem gráfi co – raramente é foto. Esse jornal é o líder de leitura na 

internet. Ou seja, as coisas podem, de fato, convergir, mas com alterações 

nos veículos que já estavam, em relação aos que chegaram. 

Resumindo de alguma forma, creio que existe, sim, uma perda de circu-

lação, um problema a ser enfrentado pelo mercado editorial, pelo mercado 

cultural talvez, especialmente no caso brasileiro. Porque ele sempre é visto 

como uma coisa menos útil ou menos importante, sendo que, na verdade, os 

cadernos culturais sempre foram os principais laços afetivos do jornal com o 

seu público, e onde estão, por exemplo, os colunistas mais lidos de cada jor-

nal. Peguemos o Estadão, onde saem os artigos de Luis Fernando Veríssimo 

e de Arnaldo Jabor, que são dois best-sellers também em livros, e veremos 

que eles são publicados no Caderno 2 – não saem no caderno de  Política 

ou no de Esporte. Então, os cadernos culturais têm uma importância muito 

grande, só que às vezes são vítimas de certo preconceito. Há desafi os muito 

grandes para o mercado editorial e para o mercado cultural diante das novas 

mídias, mas há também muitas possibilidades de renascimento. 
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7
Comunicação consequente:

compromisso social de quem informa

Imaginem um país em que o assessor de imprensa tenha o sigilo da 

fonte. O assessor não precisa dessa garantia para exercer seu impor-

tante papel na comunicação. Por aqui também se pode ver a diferença 

essencial que separa jornalista de assessor de imprensa. É verdade que 

todos lidam com textos, com títulos, com fotos, com legendas. É verdade 

que todos trabalham com informações de interesse público. Só que o 

jornalista é sustentado pela sociedade para fazer perguntas, enquanto 

o assessor é fi nanciado pelos seus clientes ou empregadores para dar 

respostas. O vínculo do jornalista é com o cidadão livre que pergunta. 

O vínculo do assessor de imprensa é com aquele que lhe paga para 

difundir a resposta legítima, legal, lícita que convém. Repito que isso não 

é menos ético do que a função do jornalista. É apenas diferente. Nós nos 

recusamos a fazer essa distinção no Brasil. É uma pena!

Eugênio Bucci
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O compromisso social de quem informa é um assunto sobre o 

qual venho falando exaustivamente, quase como pregação. 

Desta vez, meu propósito é tocar, aqui, em dois pontos. O primeiro deles 

é a diferença entre o assessor de imprensa e o jornalista, cujos papéis 

não podemos confundir. O segundo ponto é a comunicação do governo, 

pautada por interesses partidários e que despeja um enorme volume das 

verbas públicas no mercado publicitário brasileiro. São duas distorções 

que me preocupam.

Começo, então, por esse desvio cultural muito interessante no Brasil, 

que é o de achar que assessor de imprensa é jornalista e que a assessoria 

de imprensa é uma mera especialização da profi ssão de jornalista. En-

quanto mantivermos essa confusão de signifi cado entre duas atividades 

tão diferentes, vai ser difícil explicar para a sociedade o que exatamente é 

a função de cada um. Dizer que assessor de imprensa é jornalista é mais 

ou menos dizer que juiz de direito é advogado, ou que promotor público 

é delegado de polícia. Vejam que essas quatro atividades são exercidas 

por pessoas que passaram por uma faculdade de Direito, mas cada um 

desses quatro profi ssionais desempenha um papel distinto, a tal ponto 

que, quando um advogado passa em um concurso para juiz, devolve 

à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) a sua carteira de advogado, 

porque deixou de ser advogado. Ele não é um advogado no Judiciário, 

mas um juiz com um papel diferente.
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É claro que todos esses profi ssionais do direito cumprem a lei. Ne-

nhum é melhor que outro, mais ético que outro, ou mais legal que outro. 

Cada um a seu modo faz valer a lei. O advogado faz valer os direitos 

de seus clientes; o juiz aplica a lei de acordo com o que consegue ouvir 

das partes, buscando saber dos fatos e das pretensões de cada uma 

delas; o Ministério Público zela pelo interesse público, pela aplicação da 

lei, fazendo valer aquilo que a lei prescreve para os crimes tipifi cados; o 

delegado comanda inquéritos. São ocupações distintas, com objetivos 

distintos. Quando alguém procura um advogado, tem uma razão especí-

fi ca para tanto. Quando alguém vai ao Poder Judiciário também tem uma 

razão específi ca. 

Assessores de imprensa e jornalistas

Esse é um bom paralelo para entendermos as distinções entre asses-

sores e jornalistas. No mundo democrático, não por acaso, as funções de 

assessoria de imprensa, às vezes dentro da órbita das relações públicas 

e às vezes um pouco fora dessa órbita, devem ser claramente diferencia-

das das funções de jornalista. As duas profi ssões são igualmente dignas. 

Exercem papéis distintos no grande sistema da comunicação. Ao estabe-

lecer essa diferença, temos que escapar da perspectiva moralizante ou 

da perspectiva corporativista.

No entanto, há nisso um paradoxo. Foi justamente o corporativismo que 

deu lastro histórico para que hoje caíssemos nessa confusão de achar que 

jornalistas e assessores exercem uma única profi ssão. Por motivos particula-

res da história recente do Brasil, os jornalistas organizados ou representados 

pelas entidades sindicais, a partir de certo momento, passaram a desempe-

nhar – eles, jornalistas – funções de assessoria de imprensa. Passaram a 

desempenhá-las com grande padrão, com excelência, com reconhecimento. 

Mas continuaram a pertencer aos sindicatos de jornalistas e à Federação 

Nacional dos Jornalistas (Fenaj), que não queriam perdê-los como fi liados. 

Com isso, os sindicatos de jornalistas passaram a representar os assessores 

“No mundo 

democrático, 

as funções de 

assessoria 
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das funções de 

jornalista”
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de imprensa. Vejam que, por vezes, há oposição entre os interesses dos 

jornalistas e os interesses dos assessores, mas, mesmo assim, os sindicatos 

creem poder representar a ambos sem incorrer em confl itos de interesses.

Hoje, é possível que boa parte dos fi liados aos sindicatos no Brasil 

exerça função de assessoria de imprensa. Já fi z essa contagem umas duas 

ou três vezes. Em 2000, eu me lembro que era algo como 50%. Recente-

mente, fui mesário em uma das eleições da Fenaj e conversei com alguns 

diretores. Consta que houve um incremento no número de assessores, com 

um pormenor que não podemos desprezar: o mercado de assessoria de 

imprensa paga bem mais e oferece melhores condições de trabalho. Há 

ainda assessores que são donos de empresas de assessorias, que são 

empresários, e, não obstante, continuam integrando o sindicato dos jorna-

listas. Temos então, no mesmo sindicato, entre os assessores, tanto patrões 

como empregados. Não é uma boa confi guração sindical. Em suma, dentro 

da mesma entidade, convivem, além dos interesses dos assessores e os dos 

jornalistas, os interesses patronais com os dos seus funcionários. 

Mas deixemos de lado essa outra confusão (entre interesses patronais e 

interesses de empregados), para nos fi xarmos apenas nas distinções entre 

assessores e jornalistas. Temos hoje, na Fenaj, um código de ética que está 

assentado sobre um confl ito de interesses insolúvel. No início desse código, 

no artigo 4, está disposto que o primeiro compromisso do jornalista é com 

a verdade. Ótimo! Aí, o artigo 12 vem nos trazer uma relativização desse 

compromisso: “O jornalista deve,  ressalvadas as especifi cidades da as-

sessoria de imprensa, ouvir sempre, antes da divulgação dos fatos, o maior 

número de pessoas e instituições envolvidas em uma cobertura jornalística, 

principalmente aquelas que são objeto de acusações não sufi cientemente 

demonstradas ou verifi cadas”. Prestem bem atenção a isso. É óbvio desde 

o início da nossa profi ssão que, para se aproximar da verdade dos fatos, o 

jornalista tem o dever de ouvir os dois lados ou mais lados envolvidos na 

história que ele está contando. O nosso código reafi rma esse princípio, mas 

estabelece uma exceção um tanto esdrúxula: a não ser quando o jornalista 

é assessor de imprensa. Temos um código de ética, hoje, no Brasil, que diz 
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assim: “você tem que ouvir os dois lados, a não ser quando não tem que ouvir os 

dois lados”. E não tem que ouvir os dois lados quando for assessor de imprensa.

Tacitamente, ao pretender abarcar as duas categorias que não são 

uma mesma, nosso código acaba negando os valores maiores que 

afi rma, acaba dizendo que o assessor de imprensa não ouve os dois 

lados. Assim, cabe perguntar: o que o Código de Ética dos Jornalistas 

Brasileiros ensina sobre a assessoria de imprensa? Ensina que ela é um 

jornalismo um tanto tendencioso, que está dispensado de ouvir os dois 

lados. Será que esse entendimento é justo? Creio que não. Isso não é 

exato. O assessor não é um jornalista tendencioso; o assessor é apenas 

outro tipo de profi ssional, ao qual não compete encontrar exatamente a 

verdade jornalística, mas uma verdade diferente, aquela que correspon-

de à visão daquele para quem ele trabalha. 

Vejam que a função da assessoria de imprensa não é – vou repetir – 

eticamente inferior à função de jornalista, mas fi ca parecendo que é – ao 

menos segundo o código de ética em vigor, que é o meu código (eu 

voto nas eleições da Fenaj, pago a mensalidade do sindicato e tenho a 

carteira da Fenaj). No artigo 7º nosso código de ética diz o seguinte: “o 

jornalista não pode...” Na alínea “e” vem uma das coisas que o jornalista 

não pode fazer: cobertura jornalística para o jornal em que trabalha, so-

bre uma instituição ou um órgão público ou privado do qual seja assessor 

de imprensa. Ótimo! O código não nos proíbe de sermos assessores de 

imprensa do Banco do Brasil e repórteres de uma revista semanal, o que 

já é um disparate. O código aceita esse tipo de duplo emprego, como se 

isso não fosse um problema ético, um confl ito de interesses. Ele apenas 

proíbe que esse jornalista que tem duplo emprego escreva uma matéria 

sobre o Banco do Brasil na revista em que trabalhe.

A liberdade além do Estado 

Vou avançar um pouco mais. O jornalista é o profi ssional encarregado 

em atender o direito à informação do cidadão. Ele participa de redações 
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que, em termos ideais, devem ser independentes do poder do Estado, do 

poder do governo e do poder econômico. Estou falando em termos ideais, 

porque a vida prática é mais dura, mais complexa, mais espinhosa e mais 

traiçoeira. Ainda assim, a instituição da imprensa existe como aquele local 

social em que se exerce a liberdade de expressão. A instituição da imprensa 

é composta de grandes veículos, de veículos públicos e privados, além de 

pequenos núcleos informativos. Um pequeno blog integra a instituição da 

imprensa, assim como o Jornal Nacional. Essa instituição é que precisa ser 

independente do Estado. E não pode ser alcançada pelos instrumentos do 

Estado. Ela não é passível de regulação. O que é passível de regulação é a 

propriedade cruzada dos meios de comunicação, mas o exercício da liberda-

de de imprensa, no seu núcleo, não é, em termos conceituais e estruturais, 

passível de ser tangida por qualquer instrumento legal e por qualquer decisão 

judicial. Por isso, a censura judicial que vitima o leitor de O Estado de S. 

Paulo, do Diário do Grande ABC e de duas dezenas de blogs no Brasil é uma 

violência, pois é uma extrapolação das atribuições do Poder Judiciário. 

A imprensa só tem o peso devido quando não pode ser alcançada 

pelos tentáculos do Estado. Ela é portadora das perguntas que o cidadão 

dirige ao poder. Esse é o núcleo, é a essência. É claro que o jornalismo 

se ocupa de automóveis, de decoração, de moda. O jornalismo pode se 

ocupar desses assuntos, sem problemas. Agora, a essência do jornalis-

mo está em representar as perguntas que o cidadão tem o direito de fazer 

e de levá-las até onde for necessário para que sejam respondidas. É por 

isso que o jornalista, e não o assessor de imprensa, tem a garantia cons-

titucional, em várias democracias, ao sigilo da fonte. Em nome do quê? 

Isso não se dá em nome de uma vantagem que o jornalista vai ter sobre 

os demais cidadãos. Não é privilégio, isso é um ônus para o jornalista, 

porque é difícil ser portador dessa liberdade e da incumbência de buscar 

respostas às perguntas do cidadão. Ele se expõe a riscos, mas tem essa 

garantia constitucional de não ter que revelar a sua fonte quando achar 

que não é o caso, porque ele precisa trabalhar para o atendimento do 

direito à informação do cidadão. Se não houver uma instituição, inde-

pendente do poder, capaz de dirigir as perguntas ao poder, sem medo, a 

democracia deixa de funcionar. O canal pelo qual o cidadão terá acesso 
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às informações, por meio das quais ele poderá formar livremente a sua 

opinião, está fechado.

Ora, imaginem um país em que o assessor de imprensa tenha o sigilo 

da fonte. Não há sentido nisso. O assessor não precisa dessa garantia 

para exercer seu importante papel na comunicação. Por aqui também 

se pode ver a diferença essencial que separa jornalista de assessor de 

imprensa. É verdade que todos lidam com textos, com títulos, com fotos, 

com legendas. É verdade que todos trabalham com informações de interesse 

público. Só que o jornalista é sustentado pela sociedade para fazer perguntas, 

enquanto o assessor é fi nanciado pelos seus clientes ou empregadores para 

dar respostas. O vínculo do jornalista é com o cidadão livre que pergunta. O 

vínculo do assessor de imprensa é com aquele que lhe paga para difundir a 

resposta legítima, legal, lícita que convém. Repito que isso não é menos ético 

do que a função do jornalista. É apenas diferente. Nós nos recusamos a fazer 

essa distinção no Brasil. É uma pena!

A comunicação do governo 

Mas eu gostaria de falar do Estado também, porque é possível termos 

jornalismo em veículos não comerciais como, por exemplo, a British Broad-

casting Corporation (BBC). Aí se diz: a BBC não é estatal, mas pública, o que 

é verdade. Ela é, então, garantida pelo ordenamento jurídico do Estado, 

embora não seja governada pelo Estado. Ela é independente do governo e 

dos interesses do Estado, porque toda sua fórmula de gestão assegura essa 

independência. Pode haver, portanto, jornalismo em instituições públicas. Em 

casos muito especiais, mas pode haver. Agora, que fi que bem claro: pode ha-

ver como exceção. A regra é que as melhores escolas e os melhores cânones 

do jornalismo vieram pela tradição dos veículos diretamente sustentados pelo 

cidadão. Os veículos comerciais.

Fora isso, o que existe no Estado e no governo, como regra, é uma 

comunicação voltada apenas a promover a boa imagem de quem governa. 

Isso não é jornalismo nem poderia ser, evidentemente. Como consequência 
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dessa mentalidade, o poder público se tornou um dos maiores anunciantes 

do nosso mercado publicitário. As verbas vindas da administração federal, 

das administrações estaduais e das municipais são gigantescas. Quando os 

dados sobre publicidade governamental forem mais claros e pudermos so-

mar esses números, veremos que uma parcela bem expressiva do mercado 

publicitário se acha estatizada.

O que isso acarreta? Os veículos de menor envergadura, de menos 

musculatura e de menos autonomia, muitas vezes, se veem dependentes 

de certas verbas públicas para poder fechar a folha de pagamento no 

fi m do mês ou as contas no fi m do ano. Essa conjuntura, evidentemente, 

inibe o exercício da imprensa crítica e, nesse sentido, inibe a liberdade 

de imprensa. O governo alega que, ao anunciar profusamente, está pres-

tando contas ao cidadão. Mentira! Basta fazer uma análise elementar de 

todas as peças de publicidade. No caso do governo federal e de suas 

estatais, muitas delas trazem aquele “Brasil, um país de todos”, não é 

isso? Eu pergunto: aquilo é ou não é propaganda política de governo? Vamos 

fazer um leitura das peças que aparecem na televisão. É propaganda para 

convencer o público de que o governo é tão efi ciente, que se preocupa com 

a vacina, que se preocupa com o futuro das pessoas a tal ponto que merece 

ser reeleito. Isso é uma espécie de campanha eleitoral realizada fora do pe-

ríodo eleitoral.

Vamos nos lembrar sempre disso: a função do Estado e do governo, na 

comunicação social, é ser transparente e assegurar a transparência – não 

é ser fonte. É responder as perguntas que o cidadão faz, por intermédio 

de jornalistas ou não. Não é editar o debate público. É essa a questão que 

hoje pesa no Brasil, uma questão vista por três ângulos quando falamos 

em edição do debate público ou no trato da informação para atender o 

direito do cidadão, e não a necessidades de imagem dos poderes. 
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Escola Superior de Propaganda e Marketing, na Escola Superior de Administração de Negócios e 
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training; e 365 pedras. Recebeu o Prêmio USP de Comunicação Empresarial (2006 e 2008) e o 
Troféu Vera Giangrande (2009). É consultor de empresas e diretor executivo do Instituto Vladimir 
Herzog.

Palestra proferida em 17.09.2010

Apalestra de Eugênio Bucci foi muito importante sob todos os 
aspectos, principalmente no que se refere ao Código de Ética dos 
Jornalistas Brasileiros. A  questão, nele contida, do aparente conflito 
entre os papéis do assessor de imprensa e do jornalista me leva a 
abordar um pouco o compromisso social da comunicação empresa-
rial. Fui, por muitos anos, de forma sucessiva, jornalista publicitário e 
profissional de relações públicas. Hoje todas essas áreas trabalham 
de forma integrada. 

Na década de 1970, presidindo o Conselho Regional de Profi ssio-
nais Relações Públicas de São Paulo, Paraná, que na época também 
abrangia o Mato Grosso, batalhei incansavelmente pela “relevância 
profi ssional de relações públicas e da comunicação empresarial”, 
no contexto das demais áreas de atuação de uma empresa. No que 
escrevia e em entrevistas, eu falava o tempo todo dessa “relevância 
profi ssional”. Hoje temos de estar preparados, pessoal e profi ssional-
mente, para assumir uma responsabilidade muito maior que antes na 
comunicação empresarial. A antiga queixa de que relações públicas 
nem sempre – ou, pelo menos, difi cilmente – tinham, na estrutura das 
empresas, a importância que mereciam, está sendo ultrapassada na 
atualidade. E isso, principalmente, por duas razões: primeiro, o cres-
cente aprimoramento da democracia; segundo, um certo “paroxismo” 

que envolve a comunicação neste momento. 
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Eu sempre disse que relações públicas é a profi ssão da democracia. 

Nós podemos ser jornalistas, numa ditadura de esquerda ou de direita, 

com  limitações, mas podemos ser. Publicitários, também. Mas, relações-

públicas, não. Estas trabalham com a opinião pública, algo que deixa de 

existir em regimes ditatoriais, porque não há liberdade de expressão do 

pensamento. Em situações assim, na verdade, não é possível o traba-

lho de relações públicas, que são substituídas pelas relações pessoais. 

Outro vetor que está conferindo maior importância a essa profi ssão é 

o paroxismo comunicacional que estamos vivendo hoje, de forma tal 

que toda informação passou a ser instantânea e global. Qualquer coisa 

que aconteça em Cajuru, no interior de São Paulo, pode virar notícia em 

algum jornal de outro lugar do mundo amanhã – e estará nos blogs hoje 

mesmo, daqui a poucos minutos. 

Vimos o que aconteceu outro dia com a história do “cala a boca, 

Galvão!”, uma tirada postada por um tuiteiro, em 11 de junho, contra a 

voz ofi cial das Copas do Mundo de Futebol e da Olimpíada nas transmis-

sões da Rede Globo. Esse slogan, depois do sucesso na internet e da 

exibição destacada em uma faixa no jogo de estreia da seleção brasileira 

de futebol contra a Coreia do Norte, em 15 de junho, foi parar no The 

New York Times e no espanhol El País (Espanha) no dia seguinte. O jornal 

novaiorquino tentou decifrar a brincadeira, tendo-se gerado até um vídeo, o 

“Help us save Galvão birds”, relacionado com um pássaro fi ctício que teria 

esse nome. É certo que não deve ter sido a notícia mais importante naquela 

semana, mas acabou sendo até matéria de capa da revista Veja.

Comunicação empresarial e democracia

A democracia, que talvez nunca antes tenhamos vivido plenamente 

no Brasil, é uma sequência da total liberdade de expressão que existe 

hoje. Pelo menos em nossa história recente, só no período de Jusce-

lino Kubitschek tivemos isso. Aqui faço um parêntese: é bom que nos 

lembremos, principalmente os mais jovens, que, daqui a dez anos, a 

dimensão econômica e social deste país poderá se ver duplicada. É uma 
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constatação meio assustadora, mas é verdade. Se não se fi zer alguma 

grande bobagem, vamos ser o dobro do que somos. Daqui a dez anos, o 

Brasil será um dos maiores países do mundo em termos de consumo e 

de dimensão econômica. Consideremos a responsabilidade e as compli-

cações que isso traz consigo! E, claro, também as vantagens. 

Enfi m, essa combinação de democracia com carências sociais muito 

grandes, como as que existem hoje, está exigindo que as organizações, 

na sua interface com a sociedade, não se limitem mais a relacionar-se 

com ela, conforme preconizavam os antigos manuais de relações públi-

cas. As empresas estão sendo impelidas, pela realidade, pelas pressões 

sociais e até pelo governo, a interferir na sociedade com mais ações e a 

contribuir efetivamente para o desenvolvimento sustentável. Há aquele 

famoso “papel social da empresa” dos livros e artigos clássicos de rela-

ções públicas. Antes, o que se queria dizer com isso? Signifi cava pagar 

impostos e gerar empregos. Hoje tal papel abrange o investimento em 

medidas concretas para a melhoria da qualidade de vida das pessoas 

nos comunidades onde se vá implantar uma fábrica ou se esteja cons-

truindo uma usina hidrelétrica ou outro grande projeto de qualquer tipo. 

E por que a organização empresarial estaria sendo obrigada a fazer 

isso? Porque os governos, em geral, estão mais ou menos falidos. Não 

só o brasileiro, mas também os europeus e o norte-americano. Ontem 

saiu a notícia de que, nos Estados Unidos, a pobreza aumentou, che-

gando ao nível de 1995. Assim, o ente governamental não consegue 

dar conta de todas as carências das sociedades, das populações etc. 

Quem sobra, então? Só as empresas, tanto as privadas como as públi-

cas. Elas não foram criadas para isso, mas para gerar e comercializar  

produtos e serviços. Mas estão sendo convocadas pela sociedade 

a exercer um papel de política pública, que, a rigor e formalmente, 

nas definições clássicas, cabe ao governo. Elas têm de ajudar na 

educação, na saúde, na segurança pública e assim por diante. 
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Ao mesmo tempo em que isso acontece, a fi scalização da sociedade 

quanto ao comportamento ético das empresas se intensifi cou imensamente 

e radicalmente. A imprensa, hoje, não é só o jornal que vai sair na minha 

cidade amanhã.  Existem os blogs, os twitters e outros meios digitais, que co-

locam no ar, instantaneamente, denúncias fundadas e infundadas, opiniões 

responsáveis e irresponsáveis, brincadeiras, piadas e calúnias que circulam 

mundialmente com a velocidade da luz. Num ambiente assim, todos os pro-

fi ssionais, especialmente os de relações públicas, mas não só eles, precisam 

ser cada vez mais a cara política da empresa. É óbvio que não se trata aqui 

de política partidária, mas da inserção na sociedade. Aquela fi gura do porta-

voz, na verdade, nem existe mais. Qualquer funcionário de uma organização 

é um porta-voz potencial, graças ao e-mail, ao blog, ao Twitter etc. 

Mas cabe, sobretudo, aos profi ssionais da área de comunicação social 

serem essa cara política da empresa, pessoas que devem liderar, dentro 

dela e para fora dela, a qualidade de sua inserção na sociedade. Para tanto, 

eles não podem ser meros elaboradores de impressos e nem só amigui-

nhos de meia dúzia de deputados ou de jornalistas. Têm de, realmente, 

entender de comunicação empresarial, no seu sentido mais completo. É 

necessário que tenham algo de sociólogos, além de sensibilidade política 

e de um comportamento ético a toda prova. Precisam ter conhecimento de 

outras áreas do saber, mais do que apenas de comunicação. 

Os relações-públicas e os comunicadores também devem saber 

dialogar, de maneira inteligente, com os demais setores da empresa – 

jurídico, de recursos humanos, industrial, fi nanceiro etc. –, de sorte que 

sejam vistos como elementos valiosos pelo conjunto da empresa e não 

como jornalistas domesticados, artistas frustrados ou seres estranhos 

ao ambiente. Caso contrário, não conseguirão  “vender”, internamente, 

suas recomendações, suas ideias e seus pontos de vista. Por sua vez, o 

executivo de fi nanças, de engenharia, de recursos humanos ou da área 

jurídica também tem de conhecer os mecanismos, as ferramentas e os 

problemas da comunicação empresarial, porque esta tem hoje um nível 

de importância que envolve todos eles.  Enfi m, quem quiser crescer na 
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vida, em qualquer profi ssão, precisa entender de comunicação empresa-

rial, ter um pouco de janela nisso. Uma boa comunicação institucional cria 

valor, gera diferencial, infl uencia positivamente as relações. Isso é bom 

e importante para a empresa e para cada profi ssional individualmente. 

Comunicação e sustentabilidade empresarial

Essa refl exão nos conduz ao conceito da sustentabilidade, que está, 

hoje, em todas as bocas e em todas as páginas de jornal, tendo adquiri-

do uma importância muito grande, mas que, em certos casos, vira algo 

vulgarizado, prostituído. Às vezes já se pergunta mesmo até que ponto 

o green watching não se tornou um greenwashing. Se green watching 

tem a ver com cuidar  do meio ambiente, o que os norte-americanos 

chamam de greenwashing signifi ca que uma empresa tem um discurso 

de sustentabilidade, mas não a pratica concretamente no seu dia a dia. 

Em outras palavras, as empresas não devem apenas fi car falando em 

educação para a sustentabilidade, mas ser exemplos de ação susten-

tável. De qualquer maneira, o profi ssional de comunicação que, há uns 

anos, fazia a sua assessoria de imprensa ou o seu anúncio hoje tem que 

entender de sustentabilidade econômica, social e ambiental da empresa. 

Paralelamente, vemos outro fenômeno, outro desafi o para quem tra-

balha com comunicação empresarial, relações públicas e publicidade, que é 

a convergência dos meios. Antes eu podia me sentar em uma cadeira, ler um 

jornal ou uma revista, ouvir o rádio, assistir à televisão, tudo isso ao mesmo 

tempo. De repente convergiu tudo para uma telinha que, daqui a pouco, não 

será mais uma telinha, mas um aparelhinho no seu bolso. E depois, nem mais 

isso, mas apenas uma holografi a na sua frente. Então, é outro imenso desafi o 

para a pessoa que cuida de comunicação empresarial, tanto para a men-

sagem comercial ou para a mensagem institucional. A tradicional expressão 

“atingir o público-alvo”, que todos aprendemos durante a vida profi ssional, 

mudou de sentido. Não se atinge mais o público-alvo, é ele que nos buscará 

– ou não – sentado ali na frente de uma tela. Numa mesma tela na qual estão 

todos os veículos e todas as empresas do mundo, mais a sua pesquisa no 
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Google, mais os seus e-mails pessoais, mais o seu jogo de paciência. 

Como fazer para que essa fi gura ali na frente da telinha receba a 

minha mensagem – da Alcoa, do Banco do Brasil ou da Ford? É ela que, 

apertando um botão, nos procurará – ou não – para receber nossa men-

sagem institucional ou comercial. Como se faz isso no meio de todo esse 

bombardeio? É um desafi o para os profi ssionais, que terão de enfrentar 

essa nova realidade. Penso que o caminho está em conhecer os valores 

da empresa e em saber como passá-los a quem quer entrar em contato 

conosco para ver e ouvir o que temos a lhe mostrar, a lhe oferecer. Tenho 

a impressão de que vai ser mais ou menos por aí. 

Acho interessante o caso do Skol Beats, um festival anual de músi-

ca eletrônica que acontece em São Paulo desde 2000, promovido pela 

conhecida cervejaria.  A Skol resolveu fazer eventos para aquela “tribo” 

que gosta daquele tipo de música e criou um mundinho para isso no 

computador, gerando comunicação para essas pessoas. A Ford, há al-

guns anos, lançou um carro na Inglaterra só usando a internet. A Alcoa 

promove anualmente o Prêmio Alcoa de Inovação em Alumínio, destina-

do a estudantes e profi ssionais de design, publicidade, criação de novos 

produtos, novas técnicas de reciclagem etc. Em 2008, por causa da crise 

fi nanceira mundial, ela não tinha verba para fazer anúncios do prêmio. 

Criou então um twitter. Dobrou, de um ano para o outro, o número de 

trabalhos apresentados, que já era alto. Ninguém podia imaginar que 

fosse acontecer isso. 

Entremos um pouco no complicado universo da ética da pessoa que 

trabalha com comunicação, seja ela um jornalista, um publicitário ou um 

profi ssional de relações públicas. Aí nos deparamos com um problema. 

Engenheiros, médicos, todas as profi ssões têm os seus modelos de 

comportamento. Assim, os advogados têm seus códigos, suas normas, 

suas regras. Nós, da comunicação empresarial, só temos um código de 

ética que está dentro de cada um de nós. No fundo, é ele que manda. 

Os meus valores são os que estão dentro de mim. Tenho que acreditar 

neles. É um peso enorme que carregamos em nossa profi ssão. Os 

principais valores desse código que temos dentro de nós têm que ser 

“O profi ssional de 

comunicação que, 

há uns anos, fazia 

a sua assessoria 

de imprensa

ou o seu anúncio 

hoje tem que 

entender de 

sustentabilidade 

econômica, social” 



176

a verdade, a integridade e a transparência. E quando nosso chefe nos 

manda publicar uma inverdade? É uma pergunta que vale também para 

quem trabalha em um jornal cujo dono resolveu fazer uma campanha 

contra alguém ou contra alguma coisa e começa a forçar os limites da 

verdade. Acredito que, primeiro, temos de trabalhar com pessoas que 

tenham valores com os quais nos identifi camos. Se, mesmo assim, apa-

recerem problemas desse tipo, não existe resposta pronta em algum 

manual. Cada um tem que resolver esse dilema. Também teremos que 

ajudar a civilizar o chefe, mostrando para ele que é vantajoso ter um 

comportamento ético e transparente.

Preocupar-se com a sustentabilidade é cada vez mais imprescin-

dível para as empresas. A sustentabilidade, em minha opinião, é a 

grande plataforma política da empresa privada, porque ela legitima a 

instituição do lucro. Por isso torna-se impossível, cada vez mais, não se 

comportar desse jeito. A empresa precisa da licença da sociedade para 

operar. Não estou falando da licença do Ibama ou de qualquer outro 

órgão público. Trata-se da licença social: a sociedade precisa aceitar essa 

empresa. Transparência é fundamental nesse processo. Tanto isso é verdade 

que o tradicional relatório anual está sendo hoje muito mais do que apenas 

um instrumento de divulgação dos sucessos econômicos da empresa. Ele 

deve mostrar, de forma transparente, o que esta fez ou não conseguiu fazer 

em relação ao chamado triple bottom line, o tripé da sustentabilidade, que 

leva em conta os aspectos econômicos, humanos e ambientais da atividade 

empresarial. Senão, não teremos credibilidade. 

Enfi m, se procurarmos nos pautar pela democracia e soubermos 

usar, de forma cada vez melhor  e mais consciente, os novos meios que 

a tecnologia está pondo à nossa disposição,  estamos no caminho certo 

no campo da comunicação.
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8
Investimentos em esportes: como
mensurar o impacto nos negócios

Charles Handy, especialista em behaviorismo organizacional, fez um 

estudo sobre mensuração. Para ele, a primeira etapa é mensurar o que 

pode ser facilmente mensurado; isso funciona até certo ponto. A segunda 

etapa é considerar o que não pode ser facilmente mensurado, atribuindo-

lhe um valor quantitativo arbitrário; isso é artifi cial e induz ao erro. A 

terceira etapa é presumir que algo não pode ser facilmente mensurado e 

não é importante; isso é cegueira. A quarta etapa é dizer que o que não 

pode ser mensurado facilmente não existe; isso é suicídio. Todas as fer-

ramentas disponíveis podem ajudar na mensuração do retorno de inves-

timentos. No entanto, nenhuma delas, isoladamente, conseguirá medir 

com precisão os resultados alcançados. Não podemos deixar de lado as 

métricas existentes e nem pretender usar todas simultaneamente. O bom 

senso e a capacidade profi ssional dos envolvidos são fundamentais para 

esse discernimento. 

José Estevão Cocco
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O marketing esportivo 
como experiência de marca

JOSÉ ESTEVÃO COCCO
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da Associação de Marketing Promocional (Ampro), diretor-presidente da J. Cocco Sport Sportainement 
Strategy e da J. Cocco Comunicação e Marketing. Foi diretor de Marketing da Confederação 
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vivo.

Palestra proferida em 17.09.2010

Dentro do tema proposto para esta mesa, “Investimento em espor-

tes: como mensurar o impacto dos negócios”, quero apresentar algo 

mais didático. Mensurar impactos é muito mais matemática do que o 

show esportivo em si. “Mede-se” o resultado fi nal, mas, na verdade, o 

que importa é “avaliar” o resultado. A mensuração serve para  verifi -

carmos se uma ação teve impacto ou não e por quê. Isso pressupõe 

que tenhamos um foco bem defi nido, objetivos bem traçados e padrões 

de mensuração bem delineados. No planejamento de uma ação de 

marketing, deve fi car explícito o que pretendemos fazer e alcançar, 

fase por fase, de forma segmentada para cada stakeholder, e como 

mensurar os resultados depois. Enfi m, devemos ter bem claro como 

nossa ação vai se desenvolver em diferentes momentos. 

Em marketing, se não tivermos objetivos precisamente defi nidos, não 

chegaremos a bons resultados. No marketing esportivo patrocinado é a 

mesma coisa. Se fi zermos um bom planejamento, nossos esforços vão 

ter, com certeza, um resultado melhor. O futebol é um bom exemplo do 

que é ter uma meta. Se fi zermos mais gols do que o adversário, ga-

nhamos o jogo. Não basta apenas saber que a bola tem que entrar na 

rede. Se não formos capazes de conseguir isso, por qualquer motivo, não 

atingimos nosso objetivo. 
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Então, para cada ação de marketing que iremos patrocinar, temos que 

saber claramente se se trata de promover vendas ou marcas e quais são 

os objetivos a serem atingidos em relação a cada grupo de stakeholders 

–  acionistas, clientes, comunidades, concorrentes e assim por diante. Te-

mos de atuar de maneira clara e precisa. A meta é atingir 122 acionistas? 

Se fi zermos 100 contatos, não alcançamos nossa meta; se os contatos 

realizados chegaram a 150, superamos nosso objetivo. Vamos realizar 

um evento e queremos atingir 30 mil pessoas. Se conseguimos reunir 32 

mil, a avaliação é excelente. São dois exemplos que mostram o que  é a 

mensuração e a avaliação. 

No marketing esportivo, temos três grandes cases que praticamente 

todos os profi ssionais de marketing comentam: Banco do Brasil, Leite 

Moça e Rexona. Quando o Banco do Brasil começou a fazer marketing es-

portivo, ou seja, a vincular sua marca ao esporte, já faz duas décadas, ele 

se deparava com uma necessidade muito bem identifi cada: rejuvenescer 

a marca, que se achava muito voltada a fazendeiros e agricultores. Por 

estudos feitos na época, o banco chegou à conclusão de que, aliando a 

marca ao esporte, conseguiria rejuvenescer-se mais rapidamente do que 

por meio de campanhas tradicionais de propaganda. Com o Leite Moça 

ocorreu a mesma coisa. Quando ele optou pelo marketing esportivo,  por 

um investimento mais forte no esporte, a marca passou a atingir uma fai-

xa etária muito mais jovem. Quanto à Rexona, ela estava patinando e não 

conseguia emplacar, perdendo continuamente para os desodorantes de 

outras marcas, principalmente da Avon Cosméticos. Entrando no marke-

ting esportivo, com o técnico Bernardo Rocha de Rezende, o conhecido 

Bernardinho, ela chegou a grandes resultados, conquistando o primeiro lugar 

no segmento do voleibol e logo atingindo o top of mind entre as marcas mais 

populares em pesquisa realizada pelo Datafolha. Tudo isso era mensurável. 

Quero rejuvenescer a minha marca. Em que proporção consegui o objetivo? 

A clientela do Banco do Brasil rejuvenesceu-se em mais de dez anos. Com a 

Leite Moça aconteceu a mesma coisa. E a Rexona permanece, até hoje, em 

primeiro lugar. 
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Formas de mensuração e avaliação

Como podemos mensurar e avaliar resultados? Os principais sis-

temas que utilizamos são: o clipping, a informídia® e o photomind®.  

Normalmente se usa mais o clipping, que diz respeito à apuração, à 

coleção e ao fornecimento de recortes de matérias publicadas em jornais 

e revistas a respeito de determinado tópico, pessoa, instituição etc. No 

caso da mídia eletrônica (rádio e televisão), é a mesma coisa, só que, 

em vez de recortes, se fornece ao interessado um conjunto de grava-

ções. O clipping, por sua simplicidade e seu menor custo, é a forma mais 

usada para mensurar resultados e montar dossiês de avaliação. Esse 

procedimento pode gerar exclamações como: “Veja que tamanho de clip-

ping! Isso foi um sucesso!” Em  casos positivos, se costuma afi rmar que, 

quanto maior o clipping, maior o retorno do patrocinador. Nesse sentido, 

temos o exemplo de um clipping do que saiu nos jornais   O Estado 

de S. Paulo e Folha de S.Paulo sobre o skate.  O Estadão o mostrou 

como o segundo esporte paulistano, logo depois do futebol, e que vem 

superando obstáculos sociais e conquistando a geração jovem. A Folha 

apresentava o Brasil como a segunda maior potência nessa modalidade, 

com  2 milhões de praticantes. Mas muitas vezes também acontece jus-

tamente o contrário: se o noticiário for desfavorável ao patrocinador ou à 

modalidade esportiva, quanto maior o clipping, tanto pior.

Quase nunca se utiliza toda a potencialidade do clipping. Normalmen-

te só se faz a apuração do espaço, avaliando quanto este custaria se o 

patrocinador tivesse precisado comprá-lo na mídia. O dossiê apresentado 

ao cliente ou ao patrocinador dirá, por exemplo, que “o espaço consegui-

do foi de uma capa inteira e duas páginas duplas em cores”. Quanto vale 

isso, considerando os preços de comercialização do veículo? O preço 

de tabela do veículo é de 358 mil reais por página em cores. O dado 

fornecido é então: três páginas no valor de 358 mil reais. O que isso quer 

dizer para os interessados (patrocinador, empresa de assessoria etc.)? 

Devemos saber muito mais do que isso. Quem leu? Quantos leram? Que 

tipo de leitura fi zeram? Foi bom para o patrocinador, para o promotor e 
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para a modalidade esportiva? Ou seja, é preciso que se faça uma análise 

mais profunda do clipping.  Dois milhões de brasileiros praticam o skate e 

fazem do país a segunda maior potência desse esporte. O que signifi ca 

isso em quase 1,5 mil exemplares do Estadão e da Folha somados? 

Com certeza, o valor excede em muito o preço total desse espaço pelas 

tabelas dos veículos.

Esse valor é que tem de ser ponderado. É o que se faz com a infor-

mídia®. Pega-se o clipping, tanto de páginas impressas como de grava-

ções eletrônicas, e se  procede a uma análise muito precisa de espaço 

e tempo ocupados por um assunto, de seu valor real, do público que foi 

atingido etc. É um procedimento muito mais científi co, suplementado pelo 

photomind®, processo pelo qual se fotografa e se mede o grau de memo-

rização dos diversos públicos após a realização de um ou de uma cam-

panha publicitária. Então, o que interessa mais? O simples clipping, que 

mensura o espaço conseguido, ou photomind®,  que retrata o que fi cou 

gravado na mente das pessoas? Com certeza o photomind®.  Quando 

investimos milhões de reais em propaganda, não queremos saber qual 

é o tamanho da campanha, mas o qua ele deixou gravado na mente das 

pessoas, que grau de convencimento provocou nelas. 

Trago aqui dois exemplos já mais antigos, do tempo em que eu e 

José Carlos Brunoro éramos sócios da Brunoro & Cocco.  Trata-se de 

aferições baseadas somente em visibilidade. O primeiro caso era da Tim, 

operadora de telefonia celular. Resumidamente, a análise de informídia® 

revelou que, em um período de 107 dias, a marca teve uma visibilidade 

de 84 dias, ou seja, de 78% do período. Os jogos de que ela participou 

somaram 226 mil segundos e ela apareceu em 59 mil segundos, de 60 

mil segundos. Podemos avaliar o retorno que ela obteve. A  receita total 

dos jogos foi de 57 milhões de reais e a da Tim, de 19 milhões de reais.  

Ou seja, tendo investido 1,25 milhão de reais, ela teve um retorno de 19 

milhões de reais. Do ponto de vista fi nanceiro, foi um ótimo resultado. 

Outro caso foi o da União, marca de açúcar mais vendida no Brasil. Ela 

teve uma visibilidade muito grande. De 42 milhões de domicílios do Bra-

sil, ela esteve presente em 30 milhões, atingindo mais de 90 milhões de 
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pessoas. Ela investiu 735 mil reais, que, na época, davam para pagar 

quatro aparições no Jornal Nacional. Seu retorno foi de 5 milhões de 

reais, o equivalente a 27 inserções no mesmo noticiário da TV Globo. Foi 

um retorno muito grande. 

Conquistar a mente e o coração

Mas será que tudo isso teve efetividade e efi cácia?  Ou a Tim e a União  

simplesmente angariaram um incrível retorno fi nanceiro, sendo que  as 

pessoas não gravaram sufi cientemente bem suas mensagens? É aí que 

entra o photomind®. O verdadeiro mercado está na mente das pessoas, 

não nos showrooms ou nas gôndolas dos supermercados. Conquistar um 

lugar nas mentes é muito mais signifi cativo e duradouro, é para a vida inteira. 

Somos fi éis às marcas que nos cativaram. Lembremo-nos, por exemplo, da 

campanha “Não esqueça a minha Caloi”, que ecoou na cabeça de crianças 

e adultos por volta das décadas de 1970 e 1980. Ela repercute até hoje. 

Em toda palestra que fazemos sobre o assunto, determinada faixa etária se 

lembra dela e continua tendo a bicicleta Caloi no coração. 

Até pouco tempo atrás se dava muita importância ao market share. 

Depois se evoluiu para o share of mind, chegando-se à conclusão de 

que é muito mais importante conquistar lugar na mente das pessoas 

do que no mercado. Em pesquisas sobre marcas, a mais citada tem 

o maior share of mind.  E hoje já se fala em share of heart, o vínculo 

afetivo do consumidor com uma marca, estabelecido a partir de uma 

necessidade ou até mesmo por meio de um bom relacionamento de 

acordo com estratégias específi cas de marketing. Nisso o esporte é 

campeão: só ele consegue isso. 

Vejamos o photomind® de um case da Caixa Econômica Federal. 

Patrocinando o Comitê Paraolímpico Brasileiro, ela não estava obtendo o 

retorno esperado para os investimentos. Tendo-nos contratado, fi zemos 

uma campanha que, na época, foi bem interessante. Na pesquisa fi nal, 

depois do clipping e da análise  de informídia® procuramos ver, entre 
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outras coisas, qual era a percepção da imagem da Caixa quanto a tal 

iniciativa. Fizemos isto em vinte capitais. Perguntados se tinham tomado 

conhecimento de algum evento de esporte paraolímpico nos últimos me-

ses,  87% declararam que sim. Para quase 90%, o nome do evento era  

Paraolimpíada. “Quem era o patrocinador?” Caixa Econômica Federal, 

foi a resposta predominante. Só que a Caixa não patrocinou as Parao-

limpíada, mas uma campanha nacional em prol do Comitê Paraolímpico 

Brasileiro. O Banco do Brasil também nada tinha a ver com a  Paraolimpí-

ada, mas foi mencionado. O patrocínio da Visa e da Coca-Cola às Olimpí-

adas não apareceu tanto como o apoio da Caixa ao Comitê Paraolímpico 

Brasileiro. “Quem foi o locutor da Olimpíada?” Vejam que interessante: 

Luciano do Valle, da TV Bandeirantes, foi tão mencionado quanto Gal-

vão Bueno, da TV Globo.  Só que Luciano não narrou a Olimpíada, mas 

os boletins da Caixa que produzimos para distribuição no Brasil. Uma 

pergunta importante era: “O que você acha de atitudes como as desse 

patrocinador para a comunidade?” Para 97%, elas eram importantes, muito 

importantes ou importantíssimas. O patrocínio da Caixa a esses eventos era 

muito importante ou de média importância para 84%. Isso é o que fi cou da 

imagem da Caixa com esse trabalho que ela fez. Muito mais expressivo do 

que as análises de clipping e de informídia® foi identifi car o que se reteve na 

mente e no coração dos cidadãos. 

Planejamento como chave do sucesso

A mensuração precisa estar baseada em alguma coisa que foi pré-

colocada, desde o planejamento. Então precisamos saber como planejar 

e por que planejar. Se quisermos investir na Bolsa de Valores, buscare-

mos saber qual é a melhor ação, quem é seu emissor etc. No marketing 

esportivo, é preciso fazer a mesma coisa. Criei e mantenho o Rank Sport 

Marketing, que lista 55 modalidades esportivas, do atletismo ao xadrez, 

analisadas segundo vinte critérios de marketing. Avaliamos o que cada 

modalidade representa para potenciais investidores. O objetivo é forta-

lecer o marketing esportivo, propiciando um relacionamento mais efi caz 

entre a oferta e a demanda. Esses vinte critérios são distribuídos em dois 
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grupos: um se relaciona com a adequação das modalidades às necessidades 

mercadológicas da empresa; o outro se liga a atributos que determinada mo-

dalidade esportiva agrega a determinada marca que nela está lincada. Quais 

são esses critérios? Adequação ao sexo, às faixas etárias e às classes so-

cioeconômicas, cobertura geográfi ca, consolidação da modalidade, consumo 

que ela pode gerar, mídia com a qual se relaciona, investimento necessário, 

link com a imagem da patrocinadora etc. Tudo isso é muito importante. 

Para patrocinar o voleibol, é preciso fazê-lo do Banco do Brasil para 

cima, senão tudo o que se fi zer para esse esporte será agregado à marca 

dessa instituição. Tivemos a seguinte experiência: montamos um time, o 

União São Caetano, e na primeira pesquisa em que procuramos identifi car 

o conhecimento da população sobre quem era o patrocinador do União, apa-

receu em primeiro lugar o Banco do Brasil. Demorou a maioria fi car sabendo 

que o patrocinador era o Açúcar União. E, mesmo assim, o Banco do Brasil 

continuou sendo lembrado por muito tempo. 

Outros critérios que consideramos são, por exemplo: população 

que pratica determinado esporte, se se trata de um esporte jovem, se 

ele tem status, se  sua imagem é fashion ou tecnológica, se a modalida-

de permite uma brand experience que todas as empresas buscam. Tudo 

isso gera um grande banco de dados para cada uma das 55 modalidades. 

Posso também fazer uma análise de acordo com os objetivos da marca. 

Quem entrar em nosso site verá que se pode personalizar isso. Há vinte 

e nove opções para sabermos o que a marca quer, quem é o consumidor 

etc. Aí o próprio programa gera uma fi cha mostrando qual o target desse 

cliente, de acordo com o que ele colocou lá, dando um ranking específi co 

para aquela marca. Qual a modalidade esportiva mais adequada para a 

marca? Logicamente, apresento aqui apenas um resumo. 

Enfi m, hoje o consumidor, mais do que produtos, “compra” experiências 

que a marca proporciona. E nada melhor que o esporte para propiciar isso. 

Fizemos um evento para mostrar o que seria a tal brand experience. Depois 

a Mastercard recebeu de um dos participantes um e-mail que dizia mais ou 

menos isto: “Gostaria de lhes agradecer pelo convite. Levar a Marina, minha 
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fi lha, pela primeira vez a um estádio, para assistir a um jogo da seleção 

brasileira de futebol, com um gol do Ronaldinho, não teve preço. Parabéns 

pela organização!”. Essa brand experience vai permanecer na mente desse 

pai e dessa garota para sempre. 

A visibilidade da marca é apenas uma das vantagens do marketing 

esportivo. Muitos dos grandes patrocinadores só se preocupam com 

ela – quanto ela  vai  aparecer na televisão, no jornal etc. E grandes 

corporações compram patrocínio esportivo só porque é uma mídia mais 

barata. Mas as principais vantagens de vincular uma marca com esporte 

estão no que isso agrega a ela em termos de valores e no que realmente 

impacta os seus negócios.
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Marketing esportivo, 
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Palestra proferida em 17.09.2010

Sou graduado em Educação Física e não em Marketing, mas a vida me 

levou a ser técnico, dirigente esportivo e a trabalhar com uma empresa de 

marketing esportivo. Aproveitando as oportunidades, procurei, de alguma 

forma, criar situações novas para que o esporte pudesse crescer também. 

Como fui de jogador à dirigente, digo o seguinte: quando era treinador, 

queria ser o treinador que, como jogador, não tive. Quando fui dirigente, 

quis ser o dirigente que, como treinador e técnico, não tive. Hoje trabalho 

com a Brunoro Sport Business, que se volta para o esporte de  uma ma-

neira mais macro, planejando realmente o marketing e a gestão esportiva 

de fi o a pavio, quando uma empresa necessitar. Vou falar desse tema. 

Para que eu chegue próximo daquilo que quero efetivamente transmitir, 

vou abordar uma questão que, na minha visão, é importante: por que 

temos de investir em esporte? 

Só para que entendam um pouco, o faturamento total dos mercados 

regionais e mundiais esportivos com publicidade é de 455 bilhões de 

dólares, sendo que o patrocínio ainda está longe disso. Acho que ainda 

temos muito por alcançar nesse campo. Por meio do patrocínio, podemos 

alavancar mais coisas e chegar mais próximos da publicidade. O patro-

cínio está crescendo muito, enquanto a publicidade vai perdendo algum 

caminho. Já chegamos a 11 bilhões de dólares em termos de patrocínio 
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esportivo, no mundo. Mas ainda temos muito chão pela frente, porque, 

realmente, o patrocínio e o marketing esportivo podem atender a uma 

demanda muito maior do que a publicidade normal. 

Comunicação e marketing esportivo compõem uma plataforma 

completa, não uma plataforma segmentada. Já se pode notar que a 

publicidade está começando a ser inserida dentro dos programas. Está 

aumentando muito essa forma de promoção.  Se não se fi zer assim,  as 

pessoas continuarão mudando de canal quando entra o intervalo comer-

cial. Hoje temos muitos  canais de tevê por assinatura. As pessoas vão 

zapeando até voltar o programa a que estavam assistindo. No marketing 

esportivo, geralmente, não se muda de canal, porque se está em um 

momento gostoso de recepção da mensagem. Se formos perguntar a 

um torcedor qual o patrocinador do seu time, a maioria sabe, sem que 

o clube  precise fazer veiculação para se dar a conhecer. Isso se dá de 

forma natural, em decorrências das novas mídias que estão aparecendo 

pelo mundo. 

Cada vez mais, a publicidade tradicional vai abrindo caminho para 

outras plataformas de comunicação. O mundo do marketing e da co-

municação está mudando. Até há pouco, marketing era exposição em 

quantidade para atingir o consumidor. Hoje isso está mudando, pois 

existe a conexão. Até a palavra “marketing” está sendo substituída por 

“conexão”. É preciso ter conteúdo e emoção, pois não se atinge somente 

um público genérico, mas também “tribos”. O skate, por exemplo, um 

esporte jovem, é um segmento para o qual se pode fazer  algo voltado só 

para ele. Atualmente, quando pretendemos obter retorno, não buscamos só o 

público genérico, mas segmentos diferenciados da sociedade. Podemos hoje 

alcançar segmentos distintos, em razão das novas mídias que,  lado a lado 

com a mídia tradicional, surgiram e vão se consolidando, como a internet, o 

Facebook, o Twitter, o Blog, as redes sociais, enfi m. 
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As marcas precisam emocionar

O marketing esportivo assimila bem essa nossa nova fi losofi a de co-

municação, que é a situação de conexão com todos os segmentos. Um 

aspecto importante é que antes se falava em qualidade e agora se fala 

em emoção. Não dá mais para fazer uma publicidade muito “arroz-com-

feijão”. Nós três que participamos desta mesa, de alguma forma, pode-

mos até abordar tópicos diferentes, mas sempre chegaremos a um ponto 

comum: precisamos emocionar os consumidores, senão eles perdem o 

interesse. Naquela iniciativa da Mastercard quanto à brand experience, 

mencionada por José Cocco, a pessoa se emocionou porque foi uma 

experiência única. E nisso o esporte é mestre. O esporte nos faz viver 

uma experiência e não simplesmente participar de alguma coisa. 

Trabalhei na Fórmula 1 durante cinco anos. É um negócio impressio-

nante! Existe coisa mais chata do que assistir  a uma corrida no autódro-

mo? É um esporte para televisão, mas os espectadores querem viver a 

experiência de estar ali. Um dia estava com meu irmão nos boxes e disse 

a ele que usasse os protetores de ouvidos. “Você está maluco! Quando é 

que vou ter a chance de ouvir todo esse ruído de novo?” Aquilo era uma 

experiência para ele. Quem   vai ao autódromo que ouvir o ronco dos 

motores, principalmente  nas arquibancadas. O resto é para a televisão. 

Quem trabalha para algum piloto  fi ca no box e assiste à corrida em um 

monitor, da mesma forma como a vê  quem está em casa. Um evento, 

hoje, tem de emocionar tanto aqueles que estão presentes nele quanto 

os que o acompanham pela mídia eletrônica.  Aquele que está assistindo a 

ele quer ter o prazer de um dia vê-lo in loco. Peguemos, por exemplo, um 

fi lme norte-americano, no qual um rapaz chega para a menina e diz: “Tenho 

dois ingressos para o Supergame”. Pronto! Ele conquistou a mulher! Parece 

um negócio de outro mundo: ter dois ingressos de um grande espetáculo 

esportivo! Eles o viram na televisão e agora vão vivenciar o jogo no estádio. 

É diferente do Brasil... Lá você vai para um espetáculo e aqui você vai para 

uma aventura... 
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Ao contrário de outras áreas, o esporte comunica de forma não-

invasiva. Como somos agredidos por anunciantes de outros setores!  

Preocupados com sua visibilidade, o que eles praticam é a “intrusivida-

de”. O patrocínio esportivo tem uma visibilidade muito grande e poucas 

situações de intrusividade, que só atrapalham o negócio. O patrocínio está 

lá, ao vivo, mas ninguém quer mudar de canal. As outras formas são muito 

invasivas. O marketing esportivo e o esporte, de uma maneira geral, não. Isso 

porque o esporte comunica entretendo e emocionando. 

Agora certamente nos preocuparemos ainda mais com o marketing 

esportivo, aqui no Brasil. Teremos dois supereventos. Nenhum outro país 

terá essas oportunidades de 2014 e 2016 – os dois maiores eventos 

esportivos do mundo. Acho que será um momento único para nós. Te-

remos novos produtos, organizações, eventos, ídolos... Sobretudo uma 

demanda muito grande de consumo: individual, corporativo, de pessoas 

de alta e baixa renda, jovens, adultos, todos querendo consumir esporte. 

É o grande momento de investir. 

O Brasil já investe no esporte. O fl uxo é este: o poder público investe 

na infraestrutura; o setor privado, em patrocínio. São duas segmentações 

diferentes. Esse investimento vai para as entidades esportivas, para os 

atletas, para a performance, para os envolvidos no esporte, enfi m. O 

investimento público, na realidade, visa ao desenvolvimento socioeconô-

mico. O privado quer comunicação e marketing por meio do esporte. Eu, 

que sou do esporte, sonho que, a partir de 2016, realmente tenhamos 

o desenvolvimento econômico e social que esperamos como retorno 

daquelas duas grandes competições. E que os patrocinadores aprendam 

a gostar de investir no esporte depois daquele ano.  Fizemos agora um 

planejamento para a Confederação Brasileira de Basketball já para 2020. 

Quero que o basquete se consolide de 2016 em diante, com as crianças 

jogando, as pessoas praticando e, com isso, todos usufruindo. Espera-

mos que isso realmente aconteça no Brasil. 

O investimento público, por exemplo, na Copa Mundial de Futebol é 

muito alto em outros países, chegando a algo em torno de 47 bilhões. Foi a 
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média das copas da Alemanha e da África. No Brasil temos doze projetos 

de estádios, 47 de mobilidade urbana, 13 de aeroportos, 7 de portos, 79 

de infraestrutura civil e assim por diante. Tudo isso representa cerca de 

70% de um valor enorme de 33 bilhões de reais. Isso é importante. Já na 

área de investimento privado, que são as receitas dos clubes brasileiros 

com patrocínios, estamos crescendo muito. A tendência é chegarmos, 

em 2014, a 630 milhões de reais em termos de patrocínios. Então há um 

crescimento e uma demanda muito grande para grandes projetos, mas 

que precisam ser muito bem feitos. 

A mensuração do retorno

Ótimo! E o retorno? É a grande pergunta que todos fazem. É sobre isso 

que pretendo passar algo para vocês. Como medir esse retorno? Posso 

dar um rápido exemplo de como era antigamente. Quando entramos na 

Parmalat, vimos que ela tinha uma estratégia de marketing muito simples. 

Patrocinava clubes para manter e consolidar sua imagem. E com a publi-

cidade normal  promovia vendas. Isso dava um resultado espetacular. Só 

que as coisas mudaram. Na época em que a Parmalat apoiou o Palmeiras, 

ela começou uma campanha muito forte. O clube foi campeão e começou a 

ter uma visibilidade ainda maior. E também começou a crescer o interesse 

pelos produtos Parmalat, que se incrementaria, um ano depois, com a cam-

panha dos “mamíferos da Parmalat”, que foi um sucesso. O comercial de 

televisão atingiu em cheio as mães ao mostrar um monte de crianças fofas 

vestidas de mamíferos e um jingle que tocou tanto que não tinha como não 

fi car na história da nossa propaganda. Foi um espetáculo! Mas o nome Par-

malat já estava na cabeça das pessoas. Quando se começou a veicular os 

produtos e a trocá-los pelos bichinhos, foi algo impressionante. A Parmalat 

levou essa estratégia para o mundo inteiro. Eu era responsável por ela em 

toda a América do Sul. Fizemos isso na Argentina, no Chile, na Venezue-

la, patrocinando times em todos esses lugares. Assim, a Parmalat foi um 

exemplo muito interessante. Mas hoje teríamos que mudar alguma coisa. 
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Quando montamos o time de futebol do Palmeiras, pensamos em 

performance e marketing. Naquela época não havia o e-mail.   As mensa-

gens vinham por fax. Tínhamos o atleta Edmundo Alves de Souza Neto, 

que o narrador Osmar Santos apelidou de “animal”,  por seu futebol 

habilidoso e ao mesmo tempo por seu temperamento forte e por sua 

indisciplina em campo. Quando Edmundo  “aprontava” em um jogo, os 

adolescentes diziam: “É isso mesmo, o cara é animal!” E vinham também 

os faxes das velhinhas: “Brunoro, esse menino é tão carente! Você tem 

que ter paciência com ele”. Eram centenas de mensagens relacionadas 

com essas duas situações. Edmundo empolgava nas duas situações, 

algo próprio de um ídolo. Aliás, no Brasil essa ideia do ídolo é muito 

relativa.  Tanto que, em uma pesquisa recente, imaginem qual era o se-

gundo ídolo brasileiro atualmente, segundo os entrevistados. Ninguém! 

O primeiro era Ronaldo, identifi cado com o epíteto de “fenômeno” por 

Galvão Bueno. O segundo, ninguém. O terceiro, Ayrton Senna, que já 

havia morrido. E o quarto, Pelé, que já não jogava havia muito tempo. 

Tal pesquisa revelou uma carência de ídolos muito grande. Nos Estados 

Unidos não existe esporte sem ídolo. Temos de repensar essas coisas. 

Até já estamos conseguindo ter outros ídolos, tanto no futebol como em 

outros esportes. 

Cito outro tipo de mensuração interessante, sobre empresas que inves-

tiram no patrocínio dos Jogos Pan-Americanos de 2007, no Rio de Janeiro.  

A marca mais lembrada, dentre os seis patrocinadores ofi cias, foi a Caixa 

Econômica Federal. O Banco do Brasil não patrocinou os jogos, mas seu 

nome apareceu entre as empresas mais lembradas. Por quê? Certamente 

como refl exo do apoio que ele dá ao voleibol. Talvez por isso não tenha 

achado necessário patrocinar a competição. De qualquer forma, ele apóia 

um dos esportes mais populares do país, o que lhe dá um excelente retorno. 

A lembrança de sua marca no caso dos Jogos Pan-Americanos tinha uma 

relação direta com essa performance. As pessoas guardam isso na mente. 

Mostrei, assim, dois casos de lembrança de marca. O que apresentei fo-

ram resultados de pesquisas feitas no fi nal dos projetos. Hoje não utilizamos 

a pesquisa só no fi nal, mas também no decurso dos projetos, até para veri-

fi car se estamos tendo o retorno esperado. Começamos a fazer as ações e 
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vamos fazendo um monitoramento delas, para avaliar se realmente estamos  

conseguindo conquistar a mente das pessoas, ou seja, se está se efetivando 

aquela “conexão” de que falei.  

Procuramos trabalhar isso de uma forma bem concatenada, passo a 

passo. Mostramos por que o patrocínio esportivo pode ajudar a empresa 

a alcançar os seus objetivos institucionais e mercadológicos. Identifi camos 

as modalidades esportivas mais adequadas para seu investimento. Mapea-

mos as metas a serem alcançadas com este ou aquele formato. E, depois, 

acompanhamos as ações, realizando ajustes quando necessário. Por fi m, 

avaliamos os resultados, valendo-nos de uma métrica estabelecida, com 

pesos para cada item a ser aferido. Enfi m, trata-se de seguir todo um pro-

cesso muito bem planejado. 

Por que investir em esporte?

Existem, pelo menos, quinze razões que podem motivar uma empresa 

a patrocinar uma modalidade esportiva: visibilidade; transmissão de valores; 

conquista de novos mercados; licenciamento; hospitalidade corporativa; sam-

pling (amostra); fi delização; responsabilidade social; integração de marcas; 

marketing; receitas marginais; recrutamento; gestão de relacionamento com 

o cliente (CRM); pesquisa e desenvolvimento (P&D); benefício fi scal. Dividi-

mos essas razões em três grandes grupos, os quais normalmente predomi-

nam entre os interesses das organizações: comunicação, relacionamento e 

benefício econômico. Então, cada uma delas está dentro de uma linha. Por 

exemplo, a visibilidade só está na comunicação. Algumas estão em todas 

elas. E cada uma tem um peso na métrica que criamos. 

Alguns exemplos: “Red Bull dá asas!” – transmissão de valores por 

meio do patrocínio; o Banco do Brasil com a Seleção Brasileira de Vol-

leyball – conquista de novos mercados; “Nestlé torce por você” – hospi-

talidade; carteirinha de saúde Medial – fi delização do torcedor corintiano; 

o atendimento da Companhia Siderúrgica Nacional à comunidade no 

estádio de Volta Redonda – responsabilidade social. Enfi m, é muito am-
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plo o leque de motivos para se investir em marketing esportivo. Cite-se, 

ainda, no campo de pesquisa e desenvolvimento, o caso da Petrobras, 

que patrocinou a equipe de Fórmula 1 da Williams para desenvolver o 

seu combustível premium. Ela não só fez um patrocínio, mas também 

desenvolveu tecnologia. Olhando o programa “Esporte espetacular”, da 

TV Globo, vemos que o esporte oferece campo para múltiplas situações 

de investimento nessa área. Cada um tem um foco. 

Uma empresa quer investir no esporte para conquistas um novo mercado, 

obter a fi delização do cliente e assim por diante. Cada um desses itens tem 

um peso em termos de investimento e a partir daí montamos uma métrica. 

Quando se trata de ampliar a visibilidade de um atleta, sobre o qual tenho 

xis de informídia® e xis de photomind® ,então vou procurar monitorar essa 

visibilidade. A carteirinha de saúde, no caso da Medial/Corinthians, também 

tinha um peso para a fi delização e a cada cota nova repisávamos esse obje-

tivo que queríamos alcançar com o investimento e fazíamos o mapeamento 

de retorno do projeto. 

Por que investir em visibilidade, fi delização e tudo mais? Sempre 

procuramos fazer os ajustes para ampliar a ativação, a comunicação, a 

divulgação e buscar novas propriedades. Temos procurado não só ava-

liar o que aconteceu no fi nal, mas seguir uma métrica pela qual podemos 

monitorar o resultado durante o  trabalho e, se necessário, defi nir novos 

rumos para atingir o que queremos. Temos a linha do tempo – o tempo 

em que o projeto será realizado. Depois fazemos um resumo da métrica 

versus o peso relativo. Isso nos dará o retorno total do investimento na-

quele produto que a empresa escolheu. 

O mundo está mudando. Além do retorno institucional e do retorno de 

investimento, hoje já estamos medindo também o retorno do envolvimento 

das pessoas com a marca. Toda vez que empreendermos alguma coisa, 

não nos esqueçamos de que não devemos buscar apenas o resultado 

econômico, mas também o retorno do que fazemos com as pessoas, 

com a sociedade. E o esporte é um exemplo marcante e valioso do que 

podemos fazer com a nossa sociedade. 
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sobre objetivos, chaves do marketing esportivo 
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Palestra proferida em 17.09.2010

A indústria de esportes movimenta valores acima de 1 trilhão de dó-

lares ao longo do mundo, segundo o International Events Groups (IEG), 

dos Estados Unidos. No Brasil, são mais de 30 bilhões de dólares. Da 

captação mundial de patrocínio, 69% vão para os esportes. Enquanto 

esse tipo de investimento vem atingindo um percentual de 85% a 100% 

ao ano, a publicidade se mantém estabilizada e até em decréscimo. Em 

todo o mundo, os maiores índices de audiência televisiva são do esporte. 

No Brasil, eles chegam a 97% de televisores ligados em copas mundiais 

de futebol. Esses números mostram que, sem dúvida, o esporte é o en-

tretenimento número um no mundo. 

Vou tocar em algumas palavras-chave nesta palestra. A primeira de-

las é recall, normalmente relacionada com a chamada de um fabricante 

a seus clientes para corrigir eventuais falhas detectadas em peças ou 

sistemas de um de um produto. Aqui a uso no sentido de lembrança de 

marca. Façamos uma rápida dinâmica de grupo. Todos acompanharam, 

de alguma forma o Campeonato Brasileiro de Futebol, com jogos no 

domingo e na quarta-feira, dois dias da semana. Citem três propagandas 

que apareciam nos intervalos ou três placas de arena. Cada um citou 

uma... Itaú, Brahma, Volkswagen, Petrobras... Agora, me digam o nome 

de quem patrocina o clube do Palmeiras. Vejam: apareceu o recall da 

Samsung, da Parmalat, da Fiat... E do Corinthians? Do São Paulo? Das doze 
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marcas mais valiosas do Brasil, em 2010, 75% realizam investimentos em 

esporte. São empresas como Itaú, Bradesco, Petrobras, Banco do Brasil, 

Skol, Brahma, Vivo, Embratel, Banrisul, Renner, Antarctica, Natura etc. Esta 

última, aliás, já fez  um trabalho interessante em um nicho bem escolhido, nas 

corridas de aventura, envolvendo os produtos Kaiak. Quando falamos em 

mensuração de retorno de patrocínio, pensemos, então, nisso: recall – lem-

brança de marca. É muito difícil a publicidade deixar um recall. Casos como o 

da Caloi (“não se esqueça de minha Caloi”) e da Parmalat (“os mamíferos da 

Parmalat”), entre outras, são exceções.

Outra palavra-chave é naming rights, direitos de nome.  A prática da 

concessão de direitos de nome é bastante comum entre empresas, que 

constroem, compram ou alugam um espaço esportivo, batizando-o com 

seu próprio nome ou o nome de algum produto relacionado à sua marca.  

Essas empresas têm direito à menção do nome de seus espaços, nor-

malmente representados por arenas. Allianz Arena, Mercedes-Benz Arena, 

Kyocera Arena, Credicard Hall... Um dos primeiros exemplos que temos de 

naming rights no Brasil é o Parque Antartica, da Sociedade Esportiva Palmei-

ras. Tais espaços podem ser explorados como uma plataforma de exposição 

de produtos, de apresentação de know-how, de centros de hospitalidade, de 

fortalecimento da relação com os consumidores, de visibilidade da marca 

perante o público em geral e daí por diante. Já pensamos em mensurar isso?

A mensuração do retorno

Charles Handy, especialista em behaviorismo organizacional, fez um 

estudo sobre mensuração. Para ele, a primeira etapa é mensurar o que 

pode ser facilmente mensurado; isso funciona até certo ponto. A segunda 

etapa é considerar o que não pode ser facilmente mensurado, atribuindo-

lhe um valor quantitativo arbitrário; isso é artifi cial e induz ao erro. A terceira 

etapa é presumir que algo não pode ser facilmente mensurado e não é 

importante; isso é cegueira. A quarta etapa é dizer que o que não pode 

ser mensurado facilmente não é verdade, não existe; isso é suicídio. Todas 

as ferramentas disponíveis podem ajudar na mensuração do retorno de 
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investimentos. No entanto, nenhuma delas, isoladamente, vai conseguir 

medir com precisão os resultados alcançados. Quer dizer, não existe uma 

ferramenta única de medição. Se trabalharmos com uma ferramenta única 

de medição, não conseguiremos chegar àquilo que queremos verifi car. Não 

podemos deixar de lado as métricas existentes e nem tampouco pretender 

usar todas simultaneamente. O bom senso e a capacidade profi ssional dos 

envolvidos são fundamentais para esse discernimento. 

De acordo com os dados da revista Performance Research, 72% das 

empresas não têm orçamentos para pesquisa de retorno, ou seja, não dão 

atenção a um suposto quinto “p” do mix de marketing. Os famosos “quatro 

pés”, ferramentas, largamente difundidas e utilizadas, foram propostas no iní-

cio dos anos 1960 por Jerome McCarthy (alguns as atribuem a Philip Kotler): 

preço, praça, promoção e produto. A pesquisa seria o quinto “p”. Só 1% das 

organizações faz pesquisa de retorno. Ora, a grande maioria depende do 

quê? Do retorno de quem elas patrocinaram. Uma empresa investiu em meu 

evento de surfe? Então devo pesquisar o que esse evento trouxe de retorno 

e informar isso a meu patrocinador. E 61% dos patrocinadores não recebem 

tais informações. Falemos, então, um pouco sobre o return on investment 

(ROI), outro conceito-chave desta minha exposição.  

Uma questão fundamental para a manutenção, ou mesmo para que a 

empresa dê início ao investimento de marketing esportivo, é o modo como 

será mensurado o retorno desse investimento. Entre as formas mais comuns 

está o aumento de vendas – o que é um pouco mais difícil de se averiguar 

porque o patrocínio produz tal efeito em médio e longo prazo. Houve um 

ano em que a Parmalat chegou quase a 1.8 bilhões de vendas, saindo de 

um patamar de 32 milhões. Mas isso não aconteceu na hora, de repente. 

Outra ferramenta de mensuração do retorno seria a pesquisa qualitativa, 

para se avaliar a imagem institucional e o recall. E uma terceira técnica seria 

a da clipagem, abordada por José Estevão  Cocco, em sua palestra. E exis-

tem outras formas mais, como a pesquisa quantitativa.  Com o crescimento 

do marketing esportivo, essas ferramentas têm evoluído muito nos últimos 

anos. Atualmente as empresas podem contar com serviços de profi ssionais 

especializados na construção de relatórios e análises. 
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Algo que também temos de levar em conta: tempo e valores de expo-

sição espontânea versus tempo e valores de compras de anúncios de um 

mesmo veículo. Seria a análise de retorno básica, só que temos de pensar 

no que já foi falado em outra palestra: adianta eu fazer essa conta? Por 

que é tão complicado levá-la a efeito? Porque os veículos dão muito des-

conto. Então se torna m pouco difícil entender isso. Mencionemos alguns 

dados que devem ser considerados: quantidade de inserções, volume e 

perfi l da audiência, patrocinadores envolvidos, ídolos presentes, cober-

tura de mídia, potencial atrativo, celebridades abrangidas, local, público 

participante e propriedade do grau de visibilidade. Apesar de a clipagem 

ser a mais comum das formas de se aferirem resultados, é preciso levar 

em consideração o fato de que não se dispõe de informações sobre qual 

foi realmente a percepção da marca, a brand perception – outro conceito-

chave de minha exposição, diria eu. Aqui entra em questão também o “cli-

pping negativo”. Por exemplo, como fi caram a Petrobras e a Olympikus 

na história de Bruno Fernandes de Souza, o goleiro Bruno, do Flamengo? 

Elas já nem patrocinavam mais o Flamengo, mas, em muitas das fotos 

mostradas o ex-atleta aparecia com o BR da Petrobras no peito. Deve-se 

ter um cuidado muito grande com isso. Esse risco existe. Lembro-me de 

um caso algo parecido. Quando Guilherme Aves, o Guilherme do Corin-

thians, em outubro de 2002, se envolveu em um grave acidente perto de 

Marília (SP), que resultou na morte de duas pessoas, não havia fotos do 

sinistro, mas do atleta treinando no clube, com a marca Pepsi na camisa. 

Com o objetivo de se corrigirem distorções, algumas metodologias 

foram criadas. Nós trabalhamos cinco conceitos para aferir o valor do re-

torno por meio da clipagem. Primeiro: espaço ocupado na mídia; segundo: 

pureza da mensagem, que seria a marca aparecer de forma clara, com fácil 

visualização; terceiro: tempo em que a marca fi cou visível; quarto: aparição 

– contexto em que a imagem apareceu; e, por último, visibilidade – qual foi 

a audiência. Existe um software de monitoramento, de reconhecimento de 

imagem, que permite que a exposição seja considerada na mensuração 

somente se obtiver 75% de visibilidade clara no sentido da leitura, que é da 

esquerda para a direita – o software já consegue  fazer isso. Exposição na 

mídia, aumento de vendas e índices de recall  são itens muito complexos 
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para serem mensurados, já que difi cilmente são consequência única ou 

direta de patrocínios. Assim, a melhor forma de se alcançarem resultados 

com o investimento em marketing esportivo é equacionar bem as variáveis 

de tempo, relacionamento, integração com as outras ações de marke-

ting e, principalmente, ter sempre objetivos claros quanto ao que se 

espera do patrocínio. 

Não nos podemos esquecer de algo que é fundamental: a ativação da 

marca – a brand activation, outro conceito-chave.  Uma empresa não pode 

jogar sua marca no patrocínio e fi car nisso. É preciso ativá-la, mostrando-

a, comunicando-a. Seu benchmark deve voltar-se para o esporte como um 

entretenimento, um show, não apenas uma sucessão de jogos. No mercado 

norte-americano, as empresas gastam em torno de dois dólares em ativação 

para cada dólar investido. Ou seja, se alguém de lá investe 5 milhões de 

dólares, tem 10 milhões de dólares para trabalhar a ativação. Surreal, não é? 

Aqui, no Brasil, o ideal seria um real para cada real investido, o que também 

é pouco provável, pois difi cilmente teremos esse panorama. Com cinquenta 

centavos por real já conseguimos fazer um bom trabalho. 

Retorno sobre objetivos

O esporte lida com bens intangíveis e, como mostramos antes, nem 

sempre poderemos assegurar uma mensuração bastante confi ável dos 

resultados de investimentos na área. Paul Pednault, fundador e presi-

dente da Sponsorium International, com sede em Montreal, no Canadá, 

defende o retorno sobre o objetivo – return on objective (ROO), mais um 

conceito-chave.  Na mensuração do ROO, a questão básica é: minhas 

metas de marketing foram atingidas? Uma variedade de objetivos pode 

ser mensurada. O fato é que as empresas possuem objetivos diferentes. 

Vejamos alguns exemplos na sequência.

Mobil Stock  Car: relacionamento com os parceiros comerciais. Ela quer 

levar os clientes para assistirem a corridas. Marfrig Seara, com a seleção 

brasileira de futebol: tornar-se top of mind de alimentos até 2014. A Marfrig, 
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de Santo André (SP), tendo adquirido a Seara, internacionalizou a marca. 

Com isso, ela foi a primeira empresa brasileira a patrocinar a Fifa. Não, foi 

a Brahma, dirá alguém. Mas a Brahma é um conglomerado e não é só bra-

sileira. Em cada jogo da última Copa Mundial de Futebol aparecia a marca 

Mafrig Seara.  Se a Inglaterra estivesse jogando, entrava algum  frigorífi co 

com o qual a Marfrig trabalha nesse país.  Se era uma partida em que estava 

o Uruguai ou a Argentina, mostrava-se um frigorífi co local. Caixa Econômica 

Federal: rejuvenescimento da marca, com o patrocínio a atletas amadores e 

jovens talentos. Samsung: incremento de vendas, com o patrocínio dos Jogos 

Pan-Americanos de 2007, no Rio de Janeiro e da Olimpíada de Pequim, em 

2008. A empresa obteve um excelente resultado – um aumento de 256% na 

comercialização da linha de áudio e vídeo. Na mídia espontânea, foram 18,70 

mil horas de exposição da marca, com média de cinco aparições diárias nos 

principais veículos de comunicação do país. Quanto custaria isso na mídia 

paga, na qual se chega a pagar mais de 300 mil reais por um comercial de 

trinta segundos? Emirates Airlines: aumentar sua exposição e posicionar-se 

como marca global, ao assumir o patrocínio da Copa Mundial de Futebol da 

África do Sul. A companhia aérea acredita que os 100 milhões de dólares 

investidos deram o retorno desejado.  Foi para ela a maneira mais efetiva 

de atingir seu objetivo, pois alcançou pelo menos 2 bilhões de pessoas. 

Para obter os mesmos resultados sem o patrocínio da copa, ela teria de ter 

gastado cerca de 3 bilhões de dólares. Visa: retorno fi nanceiro, também com 

o  patrocínio ofi cial da Copa Mundial de Futebol. O gasto de estrangeiros 

com cartões de crédito, durante a copa, aumentou em 70%. Em 2010, foram 

312 milhões de dólares. Em 2009, no mesmo período, a receita com cartões 

havia sido de 184 milhões. Quer dizer, o gasto quase duplicou. Enfi m, cada 

empresa tem seus objetivos.

Segundo Joanna Seddon, vice-presidente executiva da Millward Brown, 

uma das maiores consultorias em gestão de marcas do mundo, o patrocí-

nio de um evento de grande porte, como os Jogos Olímpicos pode se mais 

lucrativo do que qualquer outra ação de marketing ao longo do ano. Uma 

pesquisa realizada mostra que um anúncio do Super Bowl, jogo fi nal do cam-

peonato norte-americano da National Football League, equivale, em termos 

de retorno fi nanceiro, a 250 comerciais na programação regular de televisão. 
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Muitas vezes o patrocínio local custa mais do que o internacional. Alguns 

dos patrocínios domésticos em jogos anteriores aos de Pequim fi caram na 

ordem de 50 milhões de dólares – apenas pelo direito de uso. Isso porque 

os maiores efeitos de um patrocínio olímpico ocorrem no país que sedia o 

evento. Dessa forma, a marca ganha exposição no seu próprio mercado 

de origem. O retorno de quem patrocina uma olimpíada costuma ser quatro 

vezes o custo do seu investimento. A marca que investe no Super Bowl ou 

nos Jogos Olímpicos deve perseguir atributos como desempenho, energia, 

juventude, vitalidade e otimismo. São valores defendidos por esses jogos. 

Um patrocinador global, como o Mc’Donalds, a Coca-Cola ou a  Visa, 

desembolsa de 10 milhões a 20 milhões de dólares pelos direitos interna-

cionais de eventos como a Olimpíada e a Copa Mundial de Futebol, mais 

o equivalente a 100 milhões de dólares em ativação desse patrocínio. 

Para Pednault, o patrocínio é considerado a mídia do futuro e a melhor 

ferramenta para que se crie um vínculo entre a marca e o seu público-

alvo. Daí a necessidade de se contar com profi ssionais qualifi cados para 

a avaliação de propostas de patrocínio, para analisar não só dados como 

números e nomes, mas também todos os itens subjetivos que compõem 

um investimento em marketing esportivo de sucesso. Deixo, principal-

mente, estas três palavras para vocês quando se trata de marketing 

esportivo: lembrança, ativação e objetivos. 

“O patrocínio é 

considerado a 

mídia do futuro e a 

melhor ferramenta 

para que se crie 

um vínculo entre 

a marca e o seu 

público-alvo”




