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Ou somos profissionais e estudiosos de comunicação ou não somos e enfiamos a viola no 
saco e ficamos quietos. Mas se estamos no ramo, histórica e apaixonadamente, temos a 
obrigação de manifestar nossa opinião, talvez, também apaixonadamente, sobre assuntos 
que dizem respeito à profissão, não importa se vamos ou não vamos ferir suscetibilidades. 
 
Afinal, temos compromisso com uma porção de jovens aprendizes e com novos profissionais, 
cujas crenças estão muitas vezes à mercê da opinião dos mais velhos ou dos mais bem-
sucedidos. Só que estes também erram e erram feio. Daí, a necessidade de serem 
contestados e criar-se um saudável estado de debate que promova reflexões importantes.  
 
Isso explicado, repito o que escrevi no título deste artigo: Insper é um nome muito ruim para 
substituir Ibmec. Compreendo perfeitamente que o nome Ibmec tivesse motivos para ser 
trocado. Mas se é para mudar há que se mudar para melhor. O que mais me incomoda, em 
casos como esse, é verificar a “defesa” do nome equivocado. Dizer que o nome foi submetido 
à avaliação de 1.800 alunos, ex-alunos e “amigos” para chegar a esse resultado é patético. 
 
Dizer que “Insper” é bom porque remete à “inspiração” e “pertencer”, tenham paciência, nem 
em meus piores momentos de falta de argumento recorri a uma bobagem tão espetacular. Se 
tem uma coisa que “Insper” não lembra é “inspiração”. “Insper” está muito mais para 
“inspeção” (aliás, “Insper” é o nome de uma empresa espanhola de instalações elétricas; 
quiçá, trabalhem com cabos que necessitem de inspeção permanente). 
 
Outra coisa: a pronúncia “ins”, anasalada e fanha, mata a metade da palavra no nascedouro. 
É inaudível. Sobra um “per” absolutamente “perdido”, até porque a pronúncia do “e” no “per” 
é fechada, diferentemente do “é” de “Ibiméque” que, mal ou bem, era sonora como 
“moleque” ou “croquete”. É isso que me incomoda, e muito, em certo comportamento 
acadêmico-profissional: essa vocação para a sustentação “científica” das coisas, sem nenhum 
compromisso com a vida real. 
 
Fazem uma equação de “laboratório” que dá um resultado “lógico” e pronto, está resolvido o 
problema. Não está! O problema só está resolvido quando está resolvido na rua. A solução 
adotada para a troca do nome contrariou qualquer regra de “naming”: não remete à atividade 
do negócio, não é sonoro, não contribui para conceituar os propósitos da marca, não tem 
nada de inspirador... 
 
Enfim, é amorfo, é inexpressivo, é complexo e inútil... Não é possível que não tenha havido 
oposição à proposta. Talvez tenha faltado maturidade para a contestação. É por isso, aliás, 
que muita coisa ruim chega ao mercado, sob diversas formas embalagens, nomes, 
logomarcas, slogans, campanhas etc. Pela falta de coragem de se fazer oposição às ideias 
antes de saírem de controle e de se ter gasto um dinheirão com elas. 
 
O mais chocante dessa história é pensar que o Ibmec é uma instituição especializada em 
administração e marketing. O Ibmec, provavelmente, já resolveu brilhantemente problemas 
dos outros, mas quando se tratou da prosaica troca do próprio nome cometeu um equívoco 
surpreendente.  
 
Trinta e quatro anos de experiência me têm ensinado a sempre focar na criação de propostas 
seja do que for que não necessitem de mais de três linhas para defendê-las. Toda a vez em 
que um projeto criativo precisa de um “tratado” para sustentá-lo, fico com os dois pés atrás. 
Pode parecer que eu esteja sendo muito duro com o Ibmec. E estou mesmo. E o motivo 
principal é o respeito que tenho pela instituição. Estive lá dando uma palestra para o Instituto 
Endeavor e fiquei muito bem impressionado. 
 
Tenho informações de que a instituição leva muito a sério a questão da disciplina e da 
responsabilidade de alunos e professores com o aprendizado. Ótimo! Que continue assim, 
mesmo com um nome ruim. (Aliás, nos vídeos com testemunhais de conselheiros famosos 



sobre a troca do nome, disponíveis no site do Ibmec, fica implícito que a questão do novo 
nome lhes é secundária). 
 
Tiro disso tudo uma lição: é preciso tomar cuidado com as convicções criadas em cativeiro. 
Elas são traiçoeiras e, no mais das vezes, nos obrigam a perder horas de sono, formulando 
teses perfeitas na defesa do indefensavelmente imperfeito.  
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 13 abr. 2009, p. 14.   


