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DE COMO O PASSADO, SEMPRE VIVO NA MEMÓRIA
DOS MAIS VELHOS, INTERAGE COM O PRESENTE E
NOS AJUDA A CONSTRUIR O NOSSO FUTURO

NR.: Este artigo é um resumo da palestra feita pelo autor aos professores da ESPM em SP, em abril/05.
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Pensar no futuro e lembrar do passado,
de certa forma, tem constituído parte
da servidão humana, da nossa sina
nesta Terra. As frustrações e alegrias que
vêm do passado e a inquietação com
o futuro são parte importante dos
pensamentos que ocupam as nossas
horas vagas. Goethe já dizia: “A
melancolia é a doença do
pensamento”. Sem dúvida, de tanto
pensar, a gente pode cair na “fossa.”

Schopenhauer dizia: “Não tem saída,
ou o homem sofre ou se aborrece”.
Mas um poeta – Schiller –, que foi
discípulo de Schopenhauer, retrucou:
“Há saída; é o riso. Aquilo que faz rir
nos liberta”. Então, vamos rir o quanto
pudermos, pois o riso nos alivia.

Mas, voltando a falar de “sonhos e

lembranças”, falo naturalmente dos
sonhos que temos acordados e das
lembranças que nos acompanham ao
longo de toda a vida, pois passam a
fazer parte de nós.

O passado é importante. Dele vêm
os recursos materiais que nos per-
mitem investir no futuro. Vêm tam-
bém os conhecimentos e experiên-
cias acumulados que utilizamos e
transferimos às novas gerações. E vêm,
ainda, as crenças e valores que
formam as nossas raízes, sem as quais,
certamente, não seríamos os mesmos.

Que o passado e o futuro se encon-
tram para definir o nosso presente,
não há dúvida. O problema está no
ponto de equilíbrio entre ambos. Não
é bom pensar demais no passado,

Levantávamos às 3h30 da manhã e íamos para a meditação;
trabalhávamos, alternávamos meditação com o trabalho duro –
manter aquilo limpo, arrumar camas, limpar privadas, tudo isso.

✲
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rir nos liberta”.
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pois acabamos nos repetindo. Temos
vários exemplos de nações, em-
presas e pessoas, que perdem a
parada porque insistiram em repetir-
se. Não é bom, também, pensar
demais no futuro, quando se trata de
construí-lo a partir do presente. Je-
sus, numa de suas parábolas, aler-
tou os homens contra “o perigo de
se preocupar demais com o futuro”.
Há perigo nos dois excessos. Mas
não se trata apenas disso, trata-se
também do que vamos extrair de
cada um e de como isso vai influir
no nosso presente, e de como – a
partir do presente – construiremos o
futuro, que é o que, realmente,
importa.

O KOAN
DO MESTRE

Há muitos anos, quando eu traba-
lhava em propaganda, numa agên-
cia internacional, meu chefe cismou
que o Budismo Zen ajudaria a criar
melhores anúncios. Assim – com
outros colegas, de todo o mundo –
fiquei quinze dias numa região
maravilhosa perto de Nova York –
Montauk, num pequeno Mosteiro
Zen Budista. Encantei-me. Infeliz-
mente, a vida não permite que a gen-
te faça tudo o que gosta, tudo o  que
se quer, mas, certamente, eu gostaria
de ter estudado, a fundo, o Budismo
Zen.

O Mosteiro não era o que a gente vê
na televisão agora, com Kung Fu,
aquelas artes marciais, nada disso.
Levantávamos às 3h30 da manhã e
íamos para a meditação; trabalhá-
vamos, alternávamos meditação
com o trabalho duro – manter aquilo

limpo, arrumar camas, limpar pri-
vadas, tudo isso. Fazia parte do
trabalho sessões em que conversá-
vamos com os mestres que nos
transmitiam ensinamentos. Fez par-
te, justamente, destes ensinamentos,
deste diálogo entre o mestre e o
discípulo, o Koan – o Enigma que
me foi confiado. O Koan é uma frase,
um conceito que o Mestre passa ao
discípulo, para que ele pense, e
medite sobre aquilo. O Koan que me
foi passado foi este:

“O passado já não existe, o futuro
ainda não existe, o presente é tudo o
que importa”.

Realmente, à primeira vista, é es-
tranho: “O passado não existe; não
deve ser lembrado. O futuro ainda
não existe; não deve ser conside-

rado?” Isso foi objeto de muita
meditação, muita conversa e – quan-
do finalmente achei que estava
pronto para discutir uma solução –
informei ao meu Mestre, e, para
surpresa minha, ele disse: “Ah, óti-
mo, você já chegou à solução? Mas
não me interessa a sua solução. Vamos
tomar um chá”. E assim encerramos o
assunto.

Curioso. Depois, vim a saber que isso
é parte do Budismo Zen, uma filosofia
religiosa que nasceu na China há
centenas de anos e, hoje, é forte,
principalmente no Japão. Ele influiu
decisivamente na filosofia empresarial
japonesa, principalmente no que se
refere ao planejamento estratégico.
Os japoneses costumam dizer – talvez
com razão – que nós ocidentais não
sabemos planejar o futuro; que nosso

Quando, finalmente, achei que estava pronto para discutir uma
solução informei ao meu Mestre, e, para surpresa minha ele
disse: “Ah, ótimo, você já chegou à solução? Mas não me
interessa a sua solução. Vamos tomar um chá”.

✲
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planejamento estratégico é falho. E
dizem isso, não por empáfia, mas
porque eles raciocinam como
budistas zen;  para eles, o exercício
do planejamento estratégico é bem
diferente do nosso.

Para o Budismo, de modo geral, e para
o Budismo Zen, em particular,
passado, presente e futuro são uma
linha contínua; não há distinção clara
entre elas. Principalmente porque eles
professam a reencarnação, o que
torna ainda mais tênue a distinção
entre essas etapas. No início, as
culturas ocidentais eram um pouco
assim também. Entre os romanos, os
deuses lares eram os deuses da família
de cada um; eram parte da família,
tanto quanto os filhos ou os netos; os
deuses lares tinham presença quase
real, no conselho da família. A liga-
ção entre o passado e o presente era
muito maior.

A SOLUÇÃO
DO ENIGMA

Compreendi, finalmente, que o pre-
sente é o ponto de encontro onde
interagem o passado e o futuro, ou
seja, nossos sonhos e nossas lembran-
ças. Da fusão destes dois elementos
incorpóreos, surge o presente, real e
concreto.

O que narrei aconteceu pouco antes
de eu ter assumido a direção da
ESPM. Vou, agora, mostrar como esta
filosofia – que, desde aquela época,
me acompanha – me ajudou a
desempenhar minha tarefa.

Na verdade, se o passado e o futuro
se “fundem” no presente e, em fun-

ção disto, nós construímos o futuro –
esta é a nossa verdadeira missão.

Quando assumi a direção, em 1981,
a Escola era, realmente, muito pe-
quena. Mas, apesar de pequena, tinha
uma imagem definida – um “capital
intelectual”, por assim dizer, que me
foi legado, e logo percebi que era o
que havia de mais valioso, muito mais
do que o patrimônio físico dos móveis
e das instalações.

NOSSOS SONHOS

De início, eram muito modestos. Re-
sumiam-se em equilibrar as finanças
e consolidar o curso de propaganda
e marketing original. Mas, com-
binando a tradição do passado e os
sonhos do futuro, chegamos pouco a
pouco a uma nova missão: “Quere-
mos ser cada vez mais reconhecidos,
como Centro de Excelência na
geração de conhecimentos no ensino
da Comunicação de Mercado,
Marketing e Administração com foco
no mercado”.

LEMBRANÇAS

Uma sala cedida pelo Professor Bar-
di, no MASP; mais tarde, uma antiga
marcenaria no Bexiga, com o telhado
roído pelos cupins. E quando
mostrei, pela primeira vez, a
planta do atual prédio, ouvi um
cochicho: “O Chico ficou louco?”
Mas, acima de tudo isto, havia
algo que nunca perdemos: nosso
espírito de missão.

Nossa missão já foi “ensinar pro-
paganda”. Começamos numa épo-

Uma sala cedida pelo Professor
Bardi, no MASP; mais tarde, uma
antiga marcenaria no Bexiga, com
o telhado roído pelos cupins.

✲
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ca em que propaganda era algo
meio parecido com “magia
negra”. Se você se apresentasse
como “publicitário”, ninguém
saberia o que era, se explicasse o
que fazia, logo imaginariam que
você era um desses bruxos
americanos, capaz de fazer
milagres com a alquimia da
propaganda. Era esse, realmente,
o clima. A indústria da
propaganda,   daquele tempo,
precisava, desesperadamente, de
jovens talentos bem treinados.

A escola nasceu para isso – e não

era difícil atrair esses jovens ta-
lentos, porque a propaganda,
naquele tempo, era uma profissão
charmosa por excelência. Era o
que foi, há poucos anos, a
informática; mas a informática
perdeu rapidamente o seu charme.
A propaganda não; ela manteve o
charme por muitos e muitos anos.

UM PASSO
IMPORTANTE

Mas chegou o momento em que
ensinar apenas propaganda já não

bastava. Acompanhando a
evolução do mercado, demos um
passo pioneiro e passamos a
ensinar a propaganda no contexto
do marketing. Mais tarde, sempre
acompanhando o mercado, pas-
samos a ensinar marketing no
contexto da gestão empresarial.
Marketing – naquela época – tinha
adquirido a feição, a identidade,
reforçada nos últimos anos, como
filosofia de negócios, muito mais
do que meramente uma função do
negócio. Isto não significava –
como não significa até hoje – que
abandonamos ou esquecemos da
propaganda. Hoje, falamos em
comunicação, é claro, porque a
propaganda, embora seja a forma
mais importante de comunicação
com o mercado já não está
sozinha nisto. Mas a
comunicação, repito, é ensinada
por nós no contexto de marketing,
e o marketing – cada vez mais – é
ensinado no contexto maior da
empresa, como negócio.

Daí vem a formulação de nossa
missão. E isto mostra, também, co-
mo o presente e o passado – em
função do futuro –  interagem. O
que quero dizer é que as
lembranças e os sonhos serão de
pouca utilidade, se não forem
ancorados, se não tiverem base
firme na realidade de hoje. Isto é
o que significa: “O passado já não
existe, o futuro ainda não existe,
a única coisa real que importa é o
presente”, do Budismo Zen.
Compreendem? É do presente que
tiramos a nossa fonte principal de
inspiração para construir o futuro
a partir dos sonhos e levando em
conta as lembranças.

Acompanhando a evolução do mercado, demos um passo pioneiro e
passamos a ensinar a propaganda no contexto do marketing.✲
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NOSSA CULTURA

Mas os valores que herdamos vão
muito além do espírito de missão.
Incluem também a integração na
comunidade, os valores éticos e a
busca da excelência. Esta é a he-
rança de todos nós – professores,
funcionários e alunos da ESPM.

O SEGREDO DA
COMPETITIVIDADE
DAS NAÇÕES

Pondo em prática os valores que
herdamos, nossa Escola sempre se
distinguiu pela sua integração com
o mercado a que serve e pelo seu
espírito inovador. Curiosamente, o
famoso World Economic Forum, na

Suíça, chegou a uma conclusão
semelhante para explicar a força
competitiva das grandes nações.
Segundo o professor Stephane
Garelli, do WEF, as nações mais
competitivas são as que reúnem
estas três qualidades: valores
culturais, capacidade de
implementar rapidamente os
avanços tecnológicos  e nível de
educação dos jovens. Tentaremos
resumir abaixo o que isto significa.

Quando fala de valores, o profes-
sor Garelli se refere, princi-
palmente, aos valores culturais da
juventude, como o amor ao
trabalho, a lealdade e a respon-
sabilidade. A implementação
rápida dos avanços científicos
exige a sintonia permanente com

a realidade do mercado. E quanto
ao nível de educação dos jovens,
é claro que, quanto mais bem
preparados eles forem, melhor
serão os resultados.

Em suma, o professor Garelli diz que o
sucesso futuro de um país (como
também de uma empresa, ou de uma
pessoa), depende de suas raízes culturais,
de sua sintonia com o presente e da
interação destes dois fatores em relação
aos sonhos para o futuro.

O CASO DA AT&T

O leitor deve recordar-se do que
aconteceu, recentemente, com a
AT&T, gigante norte-americana das
telecomunicações. Esta empresa já
teve o monopólio das telecomuni-
cações do mercado americano, mas
foi obrigada pela lei do país a
dividir-se em sete empresas. A AT&T
original ficou com a fatia da comu-
nicação à distância e com a respon-
sabilidade pela pesquisa de novas
tecnologias. Pois bem, pouco mais
de dez anos depois, a AT&T chegou
à insolvência e foi comprada por
uma das sete empresas locais.

O que teria acontecido? A ruptura
da cultura organizacional (perda
dos valores) e a distância do mer-
cado tornaram a empresa incapaz
de responder às demandas de seus
clientes. Por outro lado, a AT&T
errou o foco do P&D e perdeu bi-
lhões de dólares desenvolvendo
tecnologias que não conseguiu
implementar. Em outras palavras, a
AT&T perdeu a sua memória e saiu
da sintonia com o presente. Nessas
condições, de nada adiantou ter sonhos

Quando assumi a direção, em 1981, a Escola era, realmente, muito
pequena. Mas, apesar de pequena, tinha uma imagem definida – um
“capital intelectual”, por assim dizer, que me foi legado, e logo
percebi que era o que havia de mais valioso, muito mais do que o
patrimônio físico dos móveis e das instalações.

✲
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grandiosos para um futuro.

Voltamos a insistir. Tão ou mais impor-
tante do que cultivar os valores do
passado é estar em permanente sintonia
com o presente, pois, é deste que vem
a inspiração para as inovações que
provocarão as mudanças.

SERÁ QUE NÓS
CONHECEMOS O
NOSSO MERCADO?

Por falar nisso, levei um susto ao ler, na
revista Exame de 2/2/2005, que 49%
dos CEO’s brasileiros são engenheiros.
Enquanto isso, os estudantes de
engenharia representam apenas 4,4%
dos diplomandos de cursos superiores.

O QUE HÁ DE TÃO EXTRAORDINÁRIO
NAS ESCOLAS DE ENGENHARIA?

O mais curioso é que a situação se
repete quando se trata dos diretores
comerciais dessas grandes empresas.
Na mesma revista lemos também que,
47% deles são engenheiros, embora o
marketing e a comunicação de
mercado não façam parte do currículo
de engenharia. Parece-nos isto sim, que
o que distingue os formandos de enge-
nharia mais do que os conhecimentos
que adquirem no curso, são as suas
mentes inquisitivas (sempre dispostas a
encontrar respostas para os problemas),
e, os valores tradicionalmente
associados à profissão. Fizemos um
levantamento entre professores e
executivos e chegamos à conclusão
de que as características típicas dos
engenheiros são as seguintes:

1. FOCO NOS RESULTADOS

2. CAPACIDADE ANALÍTICA

3. PROCESSOS DE TOMADA
DE DECISÕES BASEADAS NA
AVALIAÇÃO METÓDICA DAS
ALTERNATIVAS

4. ADMINISTRAÇÃO DOS
PROCESSOS PRODUTIVOS E
DISTRIBUTIVOS – FACILIDADE
PARA LIDAR COM PROJETOS DE
NOVOS PRODUTOS/PROCESSOS

5. FAMILIARIDADE COM A
MATEMÁTICA/MÉTODOS
QUANTITATIVOS – MAIOR
RESPEITO PELOS NÚMEROS

6. SÃO PONDERADOS – OUVEM
MAIS DO QUE FALAM – INSPIRAM
CONFIANÇA

A conclusão nos parece óbvia. Por
mais importantes que sejam os
conhecimentos técnicos transmitidos
a um aluno de graduação ou de pós-
graduação, ganham destaque os
valores atitudinais e comporta-
mentais. Sem exagero, pode-se dizer
que serão estes valores que definirão
os futuros líderes.

CONCLUSÃO

Recapitulando, eis como resumimos
o que dissemos até agora:

❖  Sonhe com um futuro melhor. E
construa-o. Se você crer nele, os
outros também irão crer.

❖  Evolua. Absorva e provoque as

dos CEO’s brasileiros
são engenheiros.

49%
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NEGOCIANTE, ESTRATEGISTA E ESPECIALISTA

ESTRATEGISTA, EMPREENDEDOR

AMIGO DO TESOUREIRO

DEFENSOR DA MARCA, INOVADOR

COMUNICADOR, COORDENADOR

1965 – 2005

2005

1995

1985

1975

1965
Figura 1

mudanças. Mas não rompa com o
passado.

❖  Fique sempre em sintonia com o
seu mercado e o seu ambiente de
negócios. Por exemplo, se você for
um educador, fique sempre ligado
com os alunos e com os futuros
empregadores.

❖  Tire do mercado, e dos problemas
do dia-a-dia a inspiração para as
inovações que criarão vantagens e
diferenças competitivas.

Para que o prezado leitor pense um
pouco mais no que estamos dizendo,
imitaremos agora os mestres do zen
budismo e proporemos dois “koans”,
ou seja, enigmas que não exigem res-
posta. O primeiro diz respeito à
forma como ainda hoje ensinamos
marketing nas escolas, fora da reali-
dade do mercado de hoje.

A Figura I mostra a evolução do con-
ceito de marketing, e do papel do
homem de marketing, nos últimos
40 anos. Como se vê, há 40 anos
esperava-se que o gerente de mar-
keting fosse essencialmente um
comunicador. Este conceito evoluiu
progressivamente ao longo dos anos
e hoje se espera que ele seja essen-
cialmente um negociante, estra-
tegista e especialista. Será que nos-
sos currículos estão acompanhando
esta evolução?

O segundo “koan” que quero pro-
por é o da propaganda. Todos sabem
que a propaganda já representou
mais de 70% das verbas de comu-
nicação de marketing, há apenas 20
anos. Hoje representa cerca de 40%

 A propaganda já
representou mais de

das verbas de comu-
nicação de marketing, há
apenas 20 anos. Hoje a
propaganda representa
cerca de

70%

40%
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1)

e a sua participação continua cain-
do. Isto não significa que a pro-
paganda tenha perdido a sua
importância, mas é preciso levar em
conta as demais formas de comu-
nicação com o mercado. Para ajudá-
lo a pensar no que está aconte-
cendo, daremos duas dicas:

O nome do jogo é relacio-
namento

As arenas da comunicação
agora são pelo menos sete:

I. MUNDO DO ENTRETENIMENTO –
DE MADONNA ATÉ O ROCK IN RIO

II. ESPORTE – PATROCÍNIO DE
ESPORTISTAS E CLUBES

III. MUNDO DA MODA – DE GISELE
BÜNDCHEN A SÃO PAULO FASHION
WEEK

IV. COMUNICAÇÃO PROMOCIONAL
E DIRIGIDA (MERCHANDISING,
PROMOÇÕES, CONCURSOS,
PREMIAÇÕES, INTERNET,
TELEMARKETING ETC.)

V. GRANDES EVENTOS
PROMOCIONAIS, COMO SALÕES
E FEIRAS

VI. GRANDES CADEIAS
VAREJISTAS

VII. PROPAGANDA TRADICIONAL

O NOME DO JOGO É
RELACIONAMENTO

O problema de hoje, cada vez mais,
consiste em manter viva, na mente

2)

Mas, muitas vezes, não é mais: é um patrocínio, é um grande show de
moda, é um grande show de rock.✲
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do consumidor, a imagem da nossa
marca. Já não é mais possível, para
os grandes anunciantes, como anti-
gamente, ter no ar, permanente-
mente, 50 a 60 campanhas. E o que
é mais incrível ainda, falo de coi-
sas de 20, 30 anos atrás, 50 cam-
panhas, e as 50 conseguiam
imprimir a marca de um produto
na cabeça do comprador de tal
forma que ele ia ao supermercado
e preferia aquela marca. Não é
mais possível. O mercado tornou-
se muito mais competitivo, muito
mais sofisticado, o consumidor já
não se emociona com facilidade.

Um estudo recente mostrou que as
três grandes preocupações da
classe média hoje são: primeiro,
plano de aposentadoria para o
chefe de família; segundo, a
educação para os filhos; terceiro,
plano de saúde para a família. São
essas as coisas que têm apelo
emocional, realmente, para a
maioria das famílias de classe
média neste país. Eles não atribuem
grande valor emocional a leite em
pó, sabonete, creme dental, deter-
gente e coisas deste tipo. Os desa-
visados culpam a propaganda: “a
propaganda não consegue mais
vender, porque não consegue mais
marcar a marca”. Que grande
bobagem! Não é culpa da propa-
ganda; é culpa de uma realidade
totalmente nova, culpa das próprias
empresas, que não investiram
como deveriam em inovação, nos
últimos anos, e, hoje, temos uma
mesmice de cair o queixo. A única
referência é a marca, porque o resto
é tudo igual. Aí dizem, novamente:
“culpa da propaganda”. Não, não

é “culpa” da propaganda. O
problema existe, mas seu enuncia-
do é: “Como conservar o relacio-
namento de minha marca com o
consumidor?”

A propaganda de hoje também ga-
nhou limitações de verba, de con-
ceito, de responsabilidade. A pro-
paganda não pode mais se respon-
sabilizar pela construção de marcas
específicas. É praticamente impos-
sível lançar um novo detergente,
investir 200 milhões de reais para
provar que lava mais branco. Por-
que, dentro de um mês, surgirá um
concorrente que vai lavar ainda
mais branco.

Então, a propaganda, cada vez
mais, se preocupa com uma
imagem baseada em confiança, em
fatores subjetivos, o que muda
completamente a natureza da
propaganda, e leva novamente à
pergunta: “Então, como manter o
relacionamento da marca?”. A
resposta existe e os grandes
anunciantes de vanguarda, sem
desprezar a propaganda, estão
encontrando outras formas de fazer,
criar e reforçar este relaciona-
mento. São verdadeiros “esquemas
estratégicos” em que a propaganda
deixa de ser o fator principal, em-
bora continue como fator im-
portante, e algo lhe toma o lugar.
Esse algo pode ser um programa na
mídia, como o Show do Milhão,
um time de futebol ou a figura do
Ronaldo – o fenômeno –, que pro-
move uma nova linha de celulares.
Não há realmente limite para a
imaginação. Se o problema é
relacionamento, a solução ainda

pode ser a propaganda, lá em cima,
no ápice do triângulo. Mas muitas
vezes, não é mais: é um patrocínio,
é um grande show de moda, é um
grande show de rock.

Chegamos ao item seguinte: estou
lançando e propondo a vocês, como
mais uma franchising da ESPM, as
Sete Arenas da Comunicação, por-
que, realmente, ninguém ainda pen-
sou nisto e, entretanto, é o que já
está acontecendo no mundo real.

As agências de propaganda de an-
tigamente baseavam a sua força
para o cliente em duas coisas: em
primeiro lugar, na criatividade; em
segundo lugar, na capacidade de
planejar o uso da mídia de forma
eficiente e econômica.

A mídia o que era? Jornal, revista,
rádio, TV, cinema e cartaz de rua.
As agências, melhor do que nin-
guém, sabiam como combinar esses
veículos e sabiam como criar bons
materiais para usá-los nas campa-
nhas. Hoje, a agência continua a
planejar o uso da mídia, mas já não
é mais exclusiva nisso. A agência sa-
be que, do lado do cliente, muitas
vezes, há gente capaz, tanto quanto
a agência, de planejar aquela mídia
de uma forma perfeita. Sabe que
tem a ameaça dos bureaux de mí-
dia, que podem fazer isso melhor e
mais barato. Qual é a diferença que
a agência, pouco a pouco, poderá
assumir? Na minha opinião: em vez
de planejar mídia com base em
cinco veículos, a agência vai pla-
nejar mídia, com M maiúsculo, com
base nas Sete Arenas da Comu-
nicação.
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As campanhas passam, cada vez
mais, a ter, como ambiente, as Sete
Arenas da Comunicação e não
aquele mundo restrito da propa-
ganda, que é apenas uma delas.
Vocês dirão: “Mas isso é im-
possível. Como é que eu vou
controlar, cobrar comissão, fatu-
rar?” Eu não sei, e pouca gente
sabe, mas garanto a vocês que vão
chegar lá e nossa Escola tem de se
antecipar, e tem de começar a
discutir este tipo de problema com
seus professores e alunos.

A outra grande vantagem da agên-
cia de propaganda para o seu
cliente era, e ainda é, a criativi-
dade. Só que, agora, criatividade
deixa de ser aquele fator mágico
restrito ao anúncio ou ao comer-
cial. Criatividade continua a ser o
bom anúncio, o bom comercial,
mas tornou-se mais do que isso,
precisa ter uma idéia que tire
partido, de alguma forma, das
possibilidades propiciadas pelas
Sete Arenas da Comunicação.

Como fazer isso? Darei um exemplo
singelo: há anos a Fischer & Justus,
que tinha a conta da Brahma, não
conseguiu ou não quis obter, para a
Brahma, o patrocínio de uma cota
da Copa do Mundo, que estava
sendo promovida pela Rede Globo.
Para manter o nome da Brahma, de
alguma forma, presente nas trans-
missões de TV, a Fischer & Justus,
reuniu uns 50 ou 100 “branca-
leones”, com camisetas com o no-
me da Brahma, e essa turma sentava
nos estádios, em lugares privile-
giados, em jogos do Brasil, de tal
forma que, muito a contragosto, a

Globo não escapava de, vez ou ou-
tra, focalizar um daqueles caras
fantasiados, e o nome da Brahma
aparecia na transmissão.

Na época, foi um escândalo, os pu-
blicitários se sentiram traídos, mas
era apenas um tênue prenúncio de
algo que está acontecendo cada
vez mais. A Coca-Cola, há dois
anos, deslocou 90% das suas
antigas verbas de propaganda em
TV, principalmente, para shows
tipo Rock in Rio, e tudo agora é
feito em função de esquemas
promocionais armados a partir
desses eventos. Eu poderia citar
inúmeros exemplos.

Ora, isso é uma oportunidade para
a criatividade das agências e é tam-
bém uma nova responsabilidade
para nós. Quando falamos em cria-
tividade, não basta mais falar em
anúncio e comercial. De alguma
forma, nossos alunos têm de com-
preender, nossos professores tam-
bém, que, criatividade vai muito
além e incluiu a busca de idéias
para o aproveitamento dessas ou-
tras seis arenas da comunicação.

Eu sei que isto é polêmico e vai exi-
gir muita discussão adicional, mas
eu lanço aí a luva, para que vocês
meditem.

Voltando a falar de sonhos. Antes
queríamos ser cada vez mais re-
conhecidos como um Centro de Ex-
celência na geração de conhe-
cimento e no ensino da comuni-
cação de mercado, marketing e
administração com foco no mer-
cado. Agora queremos ser vistos

ANTES

“Queremos ser vistos como
um Centro de Excelência
na formação de futuros
dirigentes e empreendedores
da comunicação e dos
negócios.”

“Queremos ser, cada vez
mais, reconhecidos como
um Centro de Excelência na
geração de conhecimentos
e no ensino da comunicação
de mercado, marketing e
administração com foco no
mercado.”

AGORA

Figura 2
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como um Centro de Excelência na
formação de futuros dirigentes e
empreendedores da comunicação
dos negócios (vide Figura II).

Vocês se lembram daquela frase do
Chacrinha: “Eu não vim para es-
clarecer; vim para confundir”. Pois
eu vim para confundi-los hoje,
deliberadamente, de mil maneiras,
e esta é uma delas.

Confesso que me sinto inquieto com
a formulação de “missão” clássica,
tradicional, que temos, e, estimula-
do por esta questão dos engenheiros,
eu pergunto: não será o caso de
começarmos a pensar nesta Escola,
acima de tudo, como um Centro de
Excelência que forma líderes?

Porque, vejam, formar bons profis-
sionais, nós já formamos. Nós as-
sinamos, em 2004, 1.400 contratos

de estágio e 90% deles deram certo.
Nós estamos formando, para o
mercado de trabalho, bons profis-
sionais em potencial e acho que
poderemos melhorar ainda, mas já
estamos conseguindo. Porém, eu
pergunto: este é um daqueles
pontos decisivos, que chamamos
de “break-throughs”? Não terá che-
gada a hora de assumirmos, para
valer, que, nossa missão daqui para
a frente, em função do mercado de
hoje e pensando no futuro, deverá
ser cada vez mais de “formar líde-
res”? E se assim for, o que fazer para
chegar lá, para que não fique só nas
palavras?

A Coca-Cola, há dois anos,
deslocou 90% das suas
antigas verbas de propaganda
em TV, principalmente, para
shows do tipo Rock in Rio, e
tudo agora é feito em função
de esquemas promocionais
armados a partir desses
eventos.

✲
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