
NADA MAIS QUE A VERDADE

D O R I N H O

Cedo demais seus componentes percebem que governar não é fácil e agradar a todos é ainda mais difícil

político de oposição ferrenha muda de lado e passa 
a ocupar o trono.

Cedo demais seus componentes percebem que 
governar não é fácil e agradar a todos é ainda mais 
difícil, quase impossível, na grande maioria das ve-
zes.

O que não dizer então das tentações? E dos atos 
daí advindos?

Uma das primeiras coisas a serem então provi-
denciadas é evitar, diminuir ou mesmo negar a auto-
ria do malfeito, palavra suave disseminada na corte 

coisas piores.

Não podendo porém tapar o sol com peneira, par-
tem para a ideia do controle da mídia, sob a alegação 
de que distorce os fatos a favor dos poderosos. Daí o 
uso da palavra mágica democratização, que a todos 
encanta.

Encanta quando verdadeira e não utilizada para 
encobrir segundas intenções.

Sobre a possibilidade de se saírem vitoriosos nes-
sa empreitada repetitiva do seu ideário político, não 
acreditamos. Temos que sempre lutar contra isso e 
devido a essa luta, o controle – que já ocorreu por 

outras mãos em nosso País em outras épocas – não 
mais passará.

2) Neste jornal, que há quase 50 anos conta a histó-
ria do marketing e da sua dileta disciplina que é a pu-
blicidade, não poderia nos escapar um registro a esse 
personagem verdadeiro do mercado pátrio e que nos 
deixou na quinta (9), encerrando uma vida exemplar.

Falamos de Abraham Kasinsky, que viveu 94 
anos sonhando, criando e produzindo, atendendo 
aos apelos do seu irrequieto eu interior.

Kasinsky, como empresário, sempre nutriu pai-
xão e admiração pela propaganda, sentimentos que 

-
te com o sucesso dos cachorrinhos Cofap, criação de 
Washington Olivetto nos anos 80 e cuja campanha 
transformou o relacionamento comercial entre am-
bos numa sólida amizade.

O mesmo Kasinsky, mais recentemente e já em 
outra empresa, aceita ser garoto-propaganda dos 
seus comerciais, promovendo malabarismos sobre 
motocicleta e girando com seu produto dentro de 
um globo da morte.

Abraham Kasinsky deixa um legado que jamais 
será esquecido.

1) Eles não desistem: em pleno século XXI, já dis-
tante mais de uma década do seu antecessor, insis-
tem em controlar a mídia, divulgando com frequên-
cia (pela mídia que querem controlar), manifestos e 
resoluções nesse sentido.

Dentro das comemorações dos seus 32 anos, o 
PT voltou a falar em “democratização dos meios de 
comunicação”, trocando mais uma vez o vocábulo 
certo pelo impróprio, como tem sido a característica 
dos seus integrantes (caixa 2 por recurso não con-
tabilizado, privatização por concessão e assim por 
diante).

Antes de nos perguntarmos se de tanto insistirem, 
acabarão conseguindo o seu objetivo, como a água 
(mole) que de tanto bater fura a pedra (dura), cabe 
indagar por que a mídia não cooptada incomoda tan-
to essa gente.

A resposta está na História: ao longo dos tempos, 
os governantes pouco sérios e os cínicos e dissimu-
ladores em geral sempre tentaram calar a imprensa, 
sob a alegação pueril de que distorcia os fatos.

O argumento não resiste à mínima análise de co-
mo funciona o processo de aproveitamento e divul-
gação de conteúdo pela mídia, que não se sujeita nos 
centros mais avançados sequer ao controle dos seus 
proprietários.

Todo esse trabalho é de responsabilidade de pro-

como nunca para decidir o que deve ser aproveitado 
e opinar, se for o caso, segundo a sua consciência.

Vez ou outra explode um caso de pressão de cima 
para baixo, mas geralmente exercida por funcioná-
rios graduados na hierarquia midiática. E imediata-
mente esses episódios acabam sendo divulgados, mi-
nimizando e até mesmo impedindo a sua repetição 
naquela mídia.

É bom que se diga que estamos no terreno das 
exceções, próprio do ser humano. Na grande, 
imensa maioria das vezes, no cotidiano da impren-
sa livre, os fatos narrados correspondem à verdade 
e, hoje, os meios que se prezam estão se autorre-
gulamentando, abrindo espaços cada vez maiores 
para que os que se sentem atingidos por qualquer 
notícia divulgada exprimam a sua própria versão 
sobre os fatos.

O que preocupa, então, o PT, outrora uma grande 
esperança de reformas e de liberdade na sociedade 
brasileira e hoje tão carente da aura que o consagrou 
no passado?

A questão toda, para nós, reside na conquista do 

como ensinou Joelmir Beting, a máxima se aplica de 
forma ainda mais contundente quando um grupo 

seis embaixadas espalhadas pela 
capital catarinense – Praia Bra-
va, Lagoa da Conceição, Praia 
Mole, Jurerê Internacional, Bei-
ra-mar Norte e a Praia do Riozi-
nho. O evento, que reuniu lazer, 
diversão, esportes, gastronomia 
e atividades que promoveram 
o bem-estar, teve patrocínio de 
Coppertone, Hyundai e Doritos. 
A realização é do Florianópolis 
e Região Convention & Visitors 
Bureau, com promoção do Gru-
po RBS.
 
007
A Heineken prolongou sua parce-

-
mes James Bond. Paralelo ao lan-
çamento do novo longa da saga, 
“Skyfall” – o 23º da série –, a mar-
ca investirá em campanha de mar- 
keting global, que irá atingir cer-
ca de 170 países, incluindo uma 
série de promoções e ativações 
em torno da produção. Inclusive 
contando, pela primeira vez, com 
a presença do ator que interpreta 
007, Daniel Craig. Esta é a sexta 
produção consecutiva que conta 
com a participação da marca de 
cerveja holandesa.

CONVENÇÃO
A Central de Outdoor vai realizar, 
nos dias 28 e 29 de março, em 
Caldas Novas (Goiás), a sua con-
venção nacional anual. Irá reunir 
as diretorias seccionais do Brasil 
para discutir ações e planejamen-

TV GLOBO
A Globo veicula nesta semana, em 

aos 90 anos da Semana de Arte 
Moderna, que ocorreu nos dias 
13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, 
no Teatro Municipal paulistano. 
Com duração de 30 segundos, a 
produção resgata um dos momen-
tos culturais mais marcantes da 
história do país, que representou 
uma ruptura com o passado e 
marcou o início da era moderna 
das artes no Brasil. Nomes como 
Di Calvacanti, Mário de Andrade, 
Victor Brecheret, Heitor Villa- 
Lobos, Tarsila do Amaral e Anita 
Malfati são lembrados no vídeo 
da emissora.

MELISSA
A Casa Darwin é a responsável 
pela campanha de mídia veicula-
da em Nova York para anunciar 
o lançamento da Flagship Store 
da Melissa na cidade – a primeira 
fora do Brasil. A ação contempla 
anúncios de revista, Táxi TV, mí-
dia nas estações de metrô e cam-
panha online. Localizada na Gree-
ne Street, no SoHo,  a loja apresen-
ta aos nova-iorquinos seu conceito 
de “full brand experience”. 

FLORIPA TEM
Um dos principais eventos de 
verão do Sul do país, o “Floripa 
Tem”, recebeu, entre os dias 5 de 
janeiro e 7 de fevereiro, mais de 
um milhão de pessoas nas suas 

to para este ano. Também fazem 
parte da pauta aspectos admi-
nistrativos da entidade.

MENSAGENS
Na próxima quarta-feira (15)
será realizada a 10ª edição do 
Mavam (Monitor Acision de 
VAS Movel), que vai apresen-
tar resultados das pesquisas 
em torno do “Messaging”, tema 
bastante discutido entre os ne-
gócios de VAS (Value Added 
Services) junto a operadoras de 
telefonia móvel e usuários. O 
Mavam irá apresentar como o 
mercado vem reagindo aos no-
vos aplicativos e as tendências 
em torno da adoção de novas 
tecnologias.

DIGITAL
A ABA (Associação Brasileira 
de Anunciantes) promove nesta 
terça-feira (14) o V Fórum Inter-
nacional ABA Petrobras de Co-
municação Digital. Direcionado 
principalmente ao mercado 
publicitário, o objetivo é abor-
dar os aspectos dessa forma de 
comunicação e debater o uso da 
web como uma geradora de ne-
gócios.

MÚSICA E GAMES
O Grupo Petrópolis renovou o 
seu patrocínio anual com o ca-
nal especializado em música e 
games PlayTV. O aumento no 
investimento foi de 25% em 
relação ao ano passado. O pro-
grama diário sobre cinema DVD 
e blue Ray “Cineplay” também 
ganhou patrocínio do Kia Soul, 
da Kia Motors.

LONDRES
O SporTV vai transmitir com 
exclusividade os Jogos Paralím-
picos de Londres. A competição 

será realizada entre 28 de agosto 
e 9 de setembro deste ano, de-
pois dos Jogos Olímpicos, que 

também serão transmitidos pe-
lo canal fechado.

VOCÊ SABIA?
Que Carlinhos Brown concor-
re ao Oscar de Melhor Canção 
Original, com a música “Real 
in Rio”, que compôs com Sergio 
Mendes para o longa “Rio”?
A Academia de Hollywood di-
vulgará os vencedores do Os-
car no próximo dia 26, em rede 
mundial de TV.

FRASES
1. “Tem razão aquele ditado que 
diz que contra a burrice os deuses 
lutam em vão.” (Leitor do Estadão, 
8/2)
2. “Senhor (...) onde houver dúvi-
das, que eu leve a fé/Onde houver 
erro, que eu leve a verdade.” (Tre-
cho da Oração de São Francisco)
3. “Preciso ser muito cuidadosa, 
porque senão corro o risco de acor-
dar num palanque de mãos dadas
com Kassab.” (Marta Suplicy)
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Desenvolvimento do esporte, ao contrário do que se tem 
pensado e discutido no Brasil, vai além dos compromissos 
estruturais. Construir instalações, estádios e prover infra-
estrutura é uma parte fundamental de um processo maior, 
que inclui, entre outras coisas, a conquista de novos fãs e 

esporte: em outras palavras, é preciso ver que para além 
do âmbito físico está a instauração de uma causa social e 
econômica mais ampla, um sentimento nacional.

Portanto, munir essa rede composta de consumidores, mar-
cas, estratégias de comunicação, esportistas, federações, 
brasileiros e a própria prática esportiva, em si, lançando 
sobre ela um olhar mais holístico, é a estratégia perfeita – e 
eu diria obrigatória – para um país que pretende sediar com 
louvor os megaeventos esportivos que teremos

E com a Copa do Mundo não é diferente. Mais que um de-

de crescimento. Mais de R$ 142 bilhões serão agregados 
ao nosso PIB nos próximos quatro anos e essa previsão in-
dica, desde já, o novo cenário que se abre para as empre-
sas, o consumo e o capital humano.

Vejo que muitos param e pensam: “até 2014 ainda falta 
tempo”. No entanto, já estamos caminhando a passos 
largos para 2012 e, passados mais dois anos, como num 

passe de mágica, estaremwos no ano da Copa. O que essa 
velocidade representa?

Representa, como comentei acima, bem mais que visar es-
tádios erguidos. Representa, sim, um compromisso imedia-
to de oferecer a todos os envolvidos no evento – cidades, 
empresas, patrocinadores – condições para que tomem no-
ta de seu potencial e estruturem-se para, em 2014, somen-
te colher bons resultados, em vez de correr desesperada-
mente contra o tempo e um possível fracasso. Representa, 
ainda, e essa é a visão inovadora que deve ser a cartilha 
do marketing esportivo, proporcionar a torcedores e con-
sumidores experiências físicas e digitais únicas, extraindo 
da Copa, através do marketing, tudo aquilo que ela pode 
trazer de bom.

Assim como não se vence uma partida de futebol nos pri-
meiros quinze minutos, apostar nos acréscimos do árbitro 
nunca foi uma boa saída. E assim será. Temos nos próximos 
anos uma longa trajetória, um jogo regado a muita estraté-

a Copa do Mundo, de forma responsável, numa goleada do 
marketing esportivo brasileiro, provando ao mundo que o 
Brasil, mais que pentacampeão, é também um País global. 
Um país criativo, atuante, de marcas fortes e, acima de tu-
do, de fãs de esporte e fãs de marcas.

*Presidente da Momentum

A Copa no Brasil e o marketing esportivo
Marcos Lacerda, MaLa*
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Text Box
Fonte: Propmark, São Paulo, 13 fev. 2012, p. 2.




