
A volta de "um tipo de gente" 
 
Há um velho ditado gaúcho que diz que “cachorro ovelheiro, só matando”. Significa que o 
cão que uma vez tenha mordido uma ovelha e experimentado o gosto do seu sangue, 
sempre que tiver oportunidade, jamais deixará de atacar e matar o animal. Não haverá 
ensinamento que o contenha no vício. 
 
Muito triste pensar que depois do penoso resgate da imagem da publicidade do fosso 
cavado por gente da estirpe de Marcos Valério e companhia, tenhamos que conviver outra 
vez com o fantasma da corrupção associado ao nosso negócio. E, como sempre, através da 
nefasta aproximação das agências de publicidade com o mundo dos políticos. 
 
Dalton Pastore, presidente do Conselho Superior da Abap, já disse em ocasião apropriada 
que a corrupção não é própria de um tipo de negócio, mas, sim, de um tipo de gente. Nada 
mais correto e nada mais cruel, porém. Afinal, não é tarefa fácil identificar no companheiro, 
até então, parceiro num determinado discurso, de repente, o objeto da contradição. Pois 
que o tal “tipo de gente”, a bem da verdade, às vezes come na mesma mesa, faz coro com 
as mesmas palavras e balança a cabeça anuente, enquanto escuta atentamente as nossas 
propostas moralizadoras. Sim, o tal “tipo de gente” é antes de tudo cínico. 
 
A Abap tem sido pródiga em posicionar-se de maneira firme, diante de denúncias 
comprovadas contra associados seus. Mesmo quando certa pressão corporativista tenta 
colocar panos quentes sobre os fatos, o interesse maior na proteção da imagem do negócio 
tem prevalecido, ainda que à custa de um bocado de ressentimento. 
 
Provavelmente a entidade, nos próximos dias, terá que repetir a fórmula. Não há outro 
meio de demonstrar para o mercado e para o País que a atividade é, a princípio, eticamente 
saudável. E confirmar a tese de que este “tipo de gente” pode estar infiltrado em qualquer 
negócio. Prova disso, aliás, é que este “tipo de gente” na propaganda só consegue realizar 
suas maracutaias quando existe a cumplicidade desse “tipo de gente” no cliente. 
 
É, portanto, um negócio à parte, uma sociedade entre corruptos com especialidades 
diferentes, ou seja, trata-se pura e simplesmente de uma atividade afeita ao crime 
organizado. Não se justifica, portanto, nenhuma tolerância, nenhum tipo de complacência. 
 
É certo que não há atividade de negócios que queira sobreviver num mercado de grande 
competição que possa ser tocada com ingenuidade. Os gestores precisam ser rápidos, 
dinâmicos, atentos às oportunidades, dispostos a correr os riscos próprios das decisões 
arrojadas; têm que disputar, inclementes, clientes com outros gestores de negócios 
similares, muitas vezes bons colegas e amigos próximos. 
 
É próprio da livre-concorrência a disputa ferrenha, que, dependendo da circunstância e do 
ponto de vista, poderá ser percebida como demasiadamente próxima da deslealdade.  
 
Mas essas são práticas que podemos sempre discutir, buscar regramentos, estipular 
princípios e valores que tornem o mundo dos negócios menos selvagem.  
 
Como no futebol, podemos discutir a inconveniência de uma entrada dura. Muito diferente é 
a corrupção, é o assalto descarado aos cofres públicos, é a divisão entre comparsas do 
dinheiro arrecadado de cada um de nós, ricos e pobres. Esse tipo de prática não revela 
apenas oportunismo diante da tentação irresistível ou um tropeço moral ou um pecado 
terrível... É muito pior, pois que revela uma vocação, uma escolha na relação com o 
dinheiro, o vício do “cachorro ovelheiro”. 
 
O perigo maior, agora, reside na celebridade dos envolvidos, o que acaba movendo outras 
personalidades em sua defesa. Aí, o que era ainda uma ferida, ainda que profunda, tende a 
se converter numa infecção generalizada. 
 



Não podemos nos esquecer de que em momentos graves como esse, quando todo mundo 
está nos olhando para ver como reagiremos, é que surge a necessidade urgente de sermos 
tão claros nas decisões quanto claras são as evidências que as justificam. 
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