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Prefácio

Os fundamentos da economia brasileira foram colocados à prova em 
2009. A crise que se instalou no mundo, deflagrada em setembro de 2008 
após o anúncio de concordata do Lehman Brothers, então o quarto maior 
banco de investimentos do Estados Unidos, abalou a economia dos maio-
res países do mundo. Grandes empresas, como a General Motors, ícone 
da prosperidade americana, viram-se à beira do abismo, na iminência de 
fechar as suas portas.

No Brasil, graças à consolidação da economia, à política monetária e 
a ações anticíclicas adotadas pelo País, o impacto da crise foi ameniza-
do. Empresas e instituições brasileiras viram o momento de instabilidade 
mundial como oportunidade para expandir sua atuação e conquistar no-
vos mercados.

Os projetos de internacionalização de empresas brasileiras ganharam 
fôlego. O próprio Banco do Brasil, ator fundamental nas ações anticíclicas 
adotadas durante a crise, estava atento às oportunidades geradas pela 
retração de alguns mercados. Ganhou share em vários segmentos e ex-
pandiu sua atuação internacional.

A comunicação empresarial, por sua vez, não poderia ficar alheia a 
esse cenário. Novos paradigmas socioeconômicos foram – e continuam 
sendo – estabelecidos no mundo pós-crise. Novas fronteiras foram aber-
tas. Novas necessidades de comunicação surgiram.

O XIV Seminário de Comunicação Banco do Brasil se propôs a deba-
ter e a refletir a comunicação empresarial nesse novo contexto. O tema 
central foi “Os novos desafios da comunicação corporativa”. Durante os 
três dias de evento, os palestrantes abordaram aspectos da comunicação 
que gravitam no tripé crise global e suas consequências, internacionali-
zação e novas formas de relacionamento entre quem comunica e o seu 
público.

A conferência de abertura contextualizou as relações socioeconômi-
cas no mundo pós-crise e apresentou o cenário em que estariam inseridos 
os demais debates. O Seminário seguiu com o mergulho da comunicação 
nessa nova realidade. O resultado foi uma leitura moderna e atual da co-
municação empresarial brasileira.

A alta qualidade das palestras e dos debates resultou em uma das 
melhores edições do Seminário de Comunicação Banco do Brasil, como 
atestaria o mediador e palestrante do evento, professor Carlos Chaparro, 
e o público que esteve presente.

O ano de 2009, marcante, sobretudo, para a economia mundial e para 
o avanço do Brasil a um novo patamar, teve também reflexos na comuni-
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cação empresarial. Entendemos que este livro cumpre o relevante papel 
de documentar os debates a respeito desse período em que as trans-
formações no mundo trouxeram novas reflexões e apresentaram novos 
desafios à comunicação.

Boa leitura!

Banco do Brasil
Diretoria de Marketing e Comunicação
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saberes convergentes

Texto de abertura ou de apresentação de qualquer bom livro – e é 
disso que se trata, neste caso – jamais deverá ter a pretensão de com-
petir com os textos de autor que dão recheio à obra. Isso, pela simples 
razão de que, na estratégia de socialização das ideias e dos saberes 
editados, ao texto de abertura ou de apresentação se delega a respon-
sabilidade prioritária de capacitar os leitores para a decisão de seguir 
adiante, nos proveitos de uma leitura interessada.

Eis aí a boa razão para dar ênfase às duas ideias que, a meu ver, 
sintetizam a significação qualitativa do XIV Seminário de Comunicação 
do Banco do Brasil, cujo conteúdo este livro reúne:

1. O elevado padrão profissional já atingido no Brasil pela chama-
da comunicação corporativa, denominação que identifica, de modo ge-
nérico, os modelos multidisciplinares das práticas comunicacionais nas 
organizações complexas, em sua atuação e em suas responsabilidades 
de sujeitos sociais. 

2. O estágio de maturidade já alcançado pelos seminários de Co-
municação do Banco do Brasil, como espaço público de convergência 
criativa entre saberes acadêmicos e saberes profissionais. O seminário 
de 2009 teve como ponto alto, sem dúvida, a inspirada articulação de 
exposições e debates em ambas as vertentes, ora oferecendo respal-
dos teóricos ao entendimento das experiências relatadas e debatidas, 
ora agregando, à compreensão conceitual dos processos, as verdades 
reveladas pela aplicação prática de conceitos e técnicas, em casos con-
cretos. 

Por longo tempo, na área da comunicação social, sofremos os pre-
juízos de um empobrecedor distanciamento entre a re flexão acadêmica 
e o aprendizado da experimentação prática – com culpas igualmente 
divididas entre os dois lados. Na origem desse distanciamento estavam 
arrogantes preconceitos de ambas as partes.  De um lado, o pragmatis-
mo do mercado não via nos cursos superiores de comunicação compe-
tência que servisse à formação de profissionais aptos para as demandas 
do “fazer”; do outro, a academia refugiava-se em envelhecida arrogân-
cia ideológico-intelectual, para  justificar comportamentos de rejeição ao 
“saber prático” da expansão capitalista do pós-guerra.

Idiossincrasias culturais de tempos idos...

Os avanços tecnológicos e as decorrentes transformações, tanto 
nas relações de poder e nas interações sociais quanto em modelos e 
conceitos gerenciais, impuseram novos paradigmas de competência às 



XiV | seminário de Comunicação Banco do Brasil12

áreas de comunicação social, com efeitos modernizantes tanto nas uni-
versidades quanto nas organizações do mercado. 

Os espaços da pesquisa e do ensino na pós-graduação (lato sensu 
e stricto sensu) viabilizaram esse milagre. E o XIV Seminário de Comu-
nicação do Banco do Brasil serviu, por suas exposições e seus debates, 
para demonstrar quanto se sofisticaram em fundamentação teórica as 
práticas de comunicação, nas organizações complexas, e quanto as prá-
ticas de comunicação têm servido como objeto de pesquisa e estudo nas 
universidades, em favor de um saber teórico conectado ao mundo real 
das pessoas e das instituições.

Em matéria de comunicação corporativa, há, pois, muito a rever e a  
aprender na leitura deste livro, no qual e com o qual o Banco do Brasil 
organiza e socializa o conteúdo de um dos seus melhores seminários de 
Comunicação. 

Manuel Carlos Chaparro
Jornalista e doutor em Ciências da Comunicação, 

mediador  do XIII Seminário de Comunicação



Já que estamos falando de comunicação, o que impressiona, nesse episódio 
da crise instaurada no final de 2008, é que houve uma espécie de lavagem 
cerebral generalizada. Ninguém percebia. Muita gente pergunta por que os 

economistas não alertaram que essa crise estava para ocorrer. Porque os econo-
mistas também estavam envolvidos nessa euforia de achar que nos encontrávamos 
em uma situação muito diferente, que jamais iríamos chegar aonde chegamos. Foi 
assim também em 1929. Um dos maiores economistas da época, chamado Irving Fi-
sher (1867-1947), às vésperas do crash da Bolsa de Nova York, quando perguntado 
sobre o preço das ações, disse: “elas ainda estão baratas”. No dia seguinte, a bolsa 
despencou. Isso é mais um libelo contra a capacidade de previsão dos economistas. 

Luiz Gonzaga Belluzzo

Transformações 
socioeconômicas no Brasil
e no Mundo em Tempos de 

Crise global

Capítulo 1





XiV | seminário de Comunicação Banco do Brasil 15

O Brasil e a crise global de
setembro de 2008

Hoje minhas preocupações e minhas dores de cabeça são muito mais 
com o futebol do que com a minha profissão de economista. Se anos atrás 
eu me aborrecia com a economia e me divertia com o futebol, hoje me 
aborreço com o futebol e me divirto com a economia... Será, assim, uma 
satisfação fazer aqui uma breve reflexão sobre as transformações socio-
econômicas e as perspectivas que nascem para a sociedade brasileira e 
para o mundo a partir dessa crise que atravessamos desde o final do ano 
passado. 

Exatamente hoje, 23 de setembro de 2009, a revista norte-americana 
Newsweek traz uma homenagem ao presidente Lula, dizendo que ele é “o 
político mais popular da Terra”, anotando que “com sua liderança, o Brasil 
passou a crise global melhor que quase todas as outras nações: nem um 
único banco quebrou, a inflação está baixa, a economia crescendo no-
vamente”.  Quero anotar, a propósito, que temos de separar bem aquilo 
que nasce do movimento da economia mundial e o que é fruto da gestão 
econômica desenvolvida pelo governo. Devemos ser muito claros e muito 
sinceros para sermos bons críticos. De qualquer maneira, ressalte-se que, 
talvez depois da China, o Brasil foi o país que se saiu melhor no encami-
nhamento da crise.  

A crise e seu reflexo no Brasil

A crise atingiu duramente o Brasil, sim. Não nos esqueçamos de que 
o produto industrial bruto (PIB) brasileiro caiu de maneira aguda entre o 
último trimestre de 2008 e o primeiro trimestre de 2009. Foi uma queda de-
corrente de uma abrupta cessação dos fluxos financeiros internacionais, 
que afetou, sobretudo, o sistema bancário privado. Os bancos se assusta-
ram. Também nós vínhamos de um ciclo de crédito bastante intenso, mas 
não tão arriscado quanto aquele que se observava em outros países. Além 
disso, de certa forma prevalecia o conservadorismo do sistema financeiro 
brasileiro no que se refere à regulamentação dos mercados de capitais, 
sobretudo dos mercados futuros. E esse cuidado com a regulamentação 
nos preservou e impediu que o choque fosse maior do que foi.

Um outro elemento muito importante foi, então, o fato de que o siste-
ma financeiro brasileiro recebeu o choque e contraiu o crédito, porém, na 
verdade, estava muito mais saudável. Ninguém carregava aquela massa 
de ativos não-líquidos e podres que o sistema financeiro global carregava. 
Uma outra razão do nosso bom desempenho esteve exatamente no fato 
de que o Brasil foi capaz de mobilizar os seus bancos públicos. Digo isso 
sem nenhum propósito de fazer uma espécie de concessão aos partici-
pantes desse seminário do Banco do Brasil. Estou falando da importância 
institucional de nosso país ter três bancos públicos importantes – o Banco 
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do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social (BNDES), este último dirigido pelo meu par-
ticular amigo professor Luciano Coutinho. Os bancos tiveram um papel 
fundamental na condução da crise e no impulso dado à economia para ela 
começar a se recuperar a partir já do segundo trimestre deste ano. 

Vocês sabem que os economistas são muito inclinados a fazer previ-
sões. Na maioria das vezes, talvez em 90% dos casos, eles erram. Leio 
frequentemente o meu correligionário palmeirense, o jornalista Clóvis Ros-
si, que fica indignado porque os economistas fazem previsões e... erram. 
Só que os economistas, bem como os empresários, são obrigados a fazer 
previsões. Os gestores de finanças estão sempre fazendo avaliações para 
frente. Ao analisar o pedido de financiamento de um negócio, olham o ba-
lanço passado da instituição que está  fazendo a demanda, mas também 
analisam  perspectiva do negócio. Fazem uma aposta, mas uma aposta 
em condições de incerteza. Então, os economistas estão fadados a fazer 
previsões. E não só eles. O Fundo Monetário Internacional (FMI) acaba de 
lançar seu World Economic Outlook 2010, com as perspectivas para o ano 
vindouro, e faz uma previsão de que as economias crescerão bem abaixo 
do corrente ano. Essa é uma previsão fácil de fazer porque é muito difícil 
que seu crescimento corresponda ao do ano passado

Voltemos à situação brasileira. Fiz uma previsão de que a economia 
cresceria neste semestre em torno de 2%. Errei por uma fração: ela cres-
ceu 1,9%. Acho que a economia brasileira entrou em uma trajetória de 
recuperação, com uma peculiaridade. Não vou falar do grau de inves-
timento, porque as agências de risco não são confiáveis. Elas erraram, 
de maneira grosseira, na avaliação dos riscos que estavam implícitos no 
ciclo de crédito que foi observado nos Estados Unidos e na Europa. Na 
verdade, avaliaram mal os ativos, avaliaram mal as instituições, erraram 
na atribuição de risco, sobretudo para os bancos norte-americanos. Acho 
que as agencias de risco precisam ser submetidas a algum outro tipo de 
controle e de regulamentação, porque, em seu envolvimento com os clien-
tes, acabaram induzindo os investidores a adquirirem ativos ou papéis que 
não eram exatamente recomendáveis.

Eu diria que a economia brasileira, nesse particular, se saiu muito bem 
e que a crise foi induzida por um choque externo que momentaneamente 
produziu uma contração do crédito e, sobretudo, uma reação muito defen-
siva das empresas. Não sei se vocês se lembram de que nos anos 2007 
e 2008 a taxa de investimento produtivo, nas empresas, estava se expan-
dindo muito rapidamente, mais do que o consumo; este crescia bem, 8% 
ao ano, mas o investimento avançava mais que o dobro. Então, era uma 
economia que estava apresentando um desempenho muito saudável. No 
terceiro trimestre de 2008, quando ocorreu a crise do Banco Lehman Bro-
thers, eu estava aqui em São Paulo,  num almoço com o presidente e o 
ex-ministro Delfim Netto. Dissemos, na ocasião: “Agora é que o samba vai 
começar, porque, com a quebra do Lehman Brothers,  na verdade caiu a 
última cidadela, foi puxada a última coluna que sustentava o mínimo de 
credibilidade”. E aí a crise surgiu com toda a força. No caso do Brasil, ela 
veio, sobretudo, pelo lado das expectativas.

Os bancos 
tiveram um papel 

fundamental na 
condução da crise 
e no impulso dado 

à economia para 
ela começar a se 

recuperar a partir já 
do segundo trimestre 

de 2009.
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O triple A e the last laugh… 

Lembro-me de que, logo depois, fui à Federação das Indústrias do Es-
tado de São Paulo (Fiesp) para fazer uma palestra sobre a crise. A opinião 
de todos os empresários era que se fazia necessário proceder a um ajuste 
muito rápido, tanto no emprego quanto na produção corrente e no investi-
mento, para impedir que o choque provocado pela crise fosse maior. 

Vocês sabem que, tal consenso entre os empresários gera um efeito 
muito ruim para o conjunto. Quando a Fiat limitou os seus projetos de 
investimento e reduziu sua produção, ela cortou a demanda das empre-
sas de autopeças, as empresas de autopeças cortaram a demanda das 
siderúrgicas, as siderúrgicas também cortaram a demanda da Vale do Rio 
Doce e assim a economia foi se contraindo. E foi por isso que a queda 
foi muito rápida logo depois, porque o susto e a contração foram muito 
violentos. Temos de reconhecer  que a política econômica do governo 
foi muito eficaz, ao criar  rapidamente as condições para que os bancos 
públicos começassem a comprar as carteiras dos bancos que estavam 
com maiores problemas.  A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil 
começaram a fazer esse trabalho, o que só era possível tendo-se esse 
sistema de bancos públicos. O BNDES iniciou um processo de refinancia-
mento das posições das empresas que estavam mais frágeis. E o governo 
fez uma política fiscal que hoje em dia é objeto de crítica, porque muita 
gente não aceita uma política fiscal anticíclica. O que quer dizer isso? Ele 
foi baixando os impostos, sobretudo nos setores mais afetados pela crise. 
Foi fundamental para a recuperação o fato de o imposto sobre produtos 
industrializados (IPI) ter sido reduzido para os automóveis. Isso impediu 
que a economia chegasse ao fundo do poço e permitiu que ela começasse 
a se recuperar. 

Havia naquela ocasião uma preocupação muito grande com o mer-
cado de carros usados, que aqui no Brasil funciona como um mecanismo 
importante para a geração de demanda de carros novos. Trata-se de um 
mercado secundário que dá liquidez para aqueles que estão comprando 
carro novo. Esse mercado travou. Muitos bancos estavam comprometidos 
com o financiamento de carros usados e foram eles os que mais sofreram 
com a perda de funding. Aquele foi um momento dramático, porque era 
preciso resolver essa questão do destravamento do crédito. Isso tinha a 
ver com a disposição dos consumidores de continuarem se endividando 
sem medo. Para isso, foi fundamental a ação do governo de reduzir o im-
posto, para fazer com que na camada de cima as pessoas começassem 
a reagir, começassem a comprar. E com isso se pôs em movimento a 
recuperação do mercado.  

Por que sempre falamos do setor automobilístico? Porque ele tem 
efeitos muito importantes para frente e para trás, na cadeia produtiva. A 
cadeia produtiva da indústria automobilística é muito densa, muito rica. 
Quando se produz um veículo, se demanda muita coisa. De certa forma, 
quase todas as economias do mundo são prisioneiras dessas cadeias que 
nos prendem ao modelo automobilístico. O fato é que esses fatores, a 
política fiscal e a política de crédito, além da decisão do Banco Central 

A política 
econômica do 
governo foi muito 
eficaz, ao criar  
rapidamente as 
condições para que 
os bancos públicos 
começassem a 
comprar as carteiras 
dos bancos que 
estavam com 
maiores problemas.
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de criar o seguro de crédito, uma garantia para que os bancos pudessem 
emprestar, tudo isso fez com que a economia brasileira se recuperasse 
muito rapidamente.

A economia brasileira, seu mercado financeiro e seus bancos esta-
vam em uma situação muito saudável para responder ao choque. A pri-
meira reação foi muito mais psicológica, decorrente de um credit crushing, 
uma contração do crédito, que ocorreu fora do Brasil. O que aconteceu 
no exterior foi uma coisa muito grave, porque ali a crise bancária e a crise 
financeira surgiram como consequência de um longo período de má ava-
liação do risco. Em outras palavras, de um crescimento muito rápido da 
concessão de créditos para tomadores de risco, os chamados subprimes. 

Mas não foi só isso. Os bancos também passaram a incentivar o au-
mento do volume de crédito a qualquer custo. O que eles faziam? Ori-
ginavam o crédito, empacotavam esse empréstimo em uma tranche de, 
digamos, US$ 100 milhões. Em cima desta emitiam uma collateral debt 
obligations (CDO), que é um derivativo. E, frequentemente, faziam mais: 
juntavam esses papéis, que representavam esses pacotes de crédito, e 
produziam uma CDO sintética – um ativo de terceira ordem. E vendiam 
isso para outras instituições financeiras, que carregavam esses papéis. E 
onde é que estas iam se financiar? Vocês que trabalham no sistema ban-
cário sabem que lá nos Estados Unidos foi caindo a proporção de depósi-
tos à vista como funding no sistema bancário. Como essas instituições se 
lastreavam? Elas iam ao mercado monetário, ou seja, aos fundos DI, onde 
normalmente as pessoas prudentes aplicam seu pobre dinheirinho. Con-
servadores como eu aplicam no fundo DI, que é um fundo de curto prazo 
que lastreia operações de empréstimo que fazem funding para os bancos.

Então, dentro do sistema norte-americano, se criou uma inter-relação 
de dívidas entre os bancos – e é isso que é grave. Se olhássemos as 
estatísticas do Bank for  International Settlements (BIS), ou mesmo do 
Fundo Monetário Internacional (FMI), iríamos observar o seguinte: a dívi-
da das famílias, tanto nos Estados Unidos como na Inglaterra, crescia 7% 
ou 8% ao ano.  O endividamento das famílias chegou a 140% da renda 
disponível e a 100% do PIB, mas a dívida intrafinanceira crescia mais 
depressa, porque a concessão de crédito às famílias se apoiava numa 
velocidade maior de endividamento dentro do sistema financeiro. Então, 
quando o Lehman Brothers quebrou, perceberam o grau de interdepen-
dência que existia entre as instituições. E os problemas começaram a se 
espalhar como uma praga pelo resto do sistema financeiro. Passaram a 
contaminar tudo, porque a ideia de que se podia repartir o risco vendendo 
esses papéis de uma instituição para outra era uma ideia que até uma 
criança acharia improvável, pois, na verdade, ao invés de repartir o risco, 
se estava disseminando o mesmo. Foi o que a crise do Lehman Brothers 
mostrou.

Faço aqui um parêntesis sobre a questão dos bônus. O que aconte-
ceu com a remuneração dos CEOs ou dos diretores dessas instituições? 
Uma vez que o que valia a pena para as instituições maximizarem o seu 
ganho nesse modelo era o maior volume de crédito, todas elas corriam 
atrás desse objetivo. O desempenho dos gestores dependia disso e os 
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bônus que recebiam estavam correlacionados diretamente com o maior 
volume dos créditos que concediam. Isso introduziu um incentivo moral 
que, na verdade, jogava as instituições numa competição perigosíssima. 

Vocês, que trabalham em um banco sério como o Banco do Brasil, sa-
bem que é preciso fazer análise do risco de crédito, mas isso simplesmen-
te sumiu. Ficaram encarregadas disso as empresas de avaliação de risco. 
Elas pegavam numa tranche de, digamos, empréstimos hipotecários, que 
incluía devedores bons, ruins e medianos, mas estavam todos junto ali. As 
agências de classificação não tinham capacidade de avaliar exatamente 
qual era o risco que estava embutido nisso. Em geral, elas davam o triple 
A para todo mundo – foi a farra do triple A. O que na verdade sustentava 
essa situação extremamente perigosa era o fato de que na base dessas 
operações estava a valorização assustadora do preço dos imóveis. Em 
termos reais, em quatro anos,  descontada a inflação,  os imóveis subiram 
50% nos Estados Unidos e mais que isso na Inglaterra. E, à medida que 
iam se valorizando, eles ajudavam a expandir o crédito, porque serviam 
colateralmente para, por exemplo, realizar  operações de empréstimos de 
compra de um carro, de outro imóvel ou de uma casa de campo.  Com 
isso o endividamento chegou a 140%. Enquanto esse processo de valori-
zação das casas sustentava a emissão desses papéis, todo mundo estava 
ganhando. 

Recomendo ver na internet, no Youtube, um vídeo intitulado “The last 
laugh”. Nele, dois comediantes ingleses explicam, muito melhor do que 
eu estou fazendo agora, como é que isso ocorreu. Um é o banqueiro de 
investimentos e o outro, o entrevistador. Se vocês tiverem oportunidade, 
vão se divertir muito. Eles explicam muito bem como era a mentalidade. 

A comunicação nesse contexto

Já que estamos falando de comunicação, o que impressiona, nesse 
episódio da crise instaurada no final de 2008, é que houve uma espécie de 
lavagem cerebral generalizada. Ninguém percebia. Muita gente pergunta 
por que os economistas não alertaram que essa crise estava para ocor-
rer. Porque também os economistas estavam envolvidos nessa euforia 
de achar que nos encontrávamos em uma situação muito diferente, que 
jamais iríamos chegar aonde chegamos. Foi assim também em 1929. Um 
dos maiores economistas da época, chamado Irving Fisher (1867-1947), 
às vésperas do crash da Bolsa de Nova York, quando perguntado sobre 
o preço das ações, disse: “elas ainda estão baratas”. No dia seguinte, a 
bolsa despencou. Isso é mais um libelo contra a capacidade de previsão 
dos economistas. 

Mas, desta vez, a coisa foi pior, porque a teoria econômica foi le-
vada a uma situação em que era preciso dizer que, na verdade, aquilo 
que aconteceu não poderia ter acontecido. Existe a “teoria dos mercados 
eficientes”, que diz que, diante da informação disponível, os mercados 
precificam da melhor forma os ativos. Seria possível que se tivesse uma 
bolha de ativos, mas essa bolha seria rapidamente corrigida porque os 
agentes – olhem só a explicação – têm expectativas racionais e, portanto, 
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não erram sistematicamente e, se ocorrer alguma bolha, ela se corrige 
automaticamente. Era essa a teoria dos mercados financeiros. Por isso, 
não podia haver uma bolha que tendesse a explodir da maneira como 
explodiu. Os agentes racionais corrigiriam essa trajetória em um determi-
nado momento. 

A Folha de S.Paulo fez um debate, outro dia, sobre o que aconteceu 
com a teoria econômica, o que aconteceu com a economia. Pediu-me 
então para escrever em 1.500 toques um texto sobre essa questão. Tentei  
fazê-lo, mas não sei se fui muito feliz.  Havia gente a favor e outros contra. 
Os economistas mais conservadores estavam meio abespinhados por-
que realmente foi, convenhamos, um vexame em matéria de, pelo menos, 
apontar tendências da economia. Ninguém falou nada, pouca gente con-
seguiu dizer alguma coisa que prestasse. Estou me referindo ao mundo 
inteiro, não especificamente ao Brasil.

Curioso é que alguém escreveu, no caderno Mais! Da Folha, na sema-
na passada, um artigo em defesa da economia convencional no qual dizia 
que o fato de os economistas errarem nas previsões não quer dizer nada 
porque os meteorologistas também erram – o que é verdade. Ele dizia que 
os meteorologistas não são capazes de prever quando é que vai ocor-
rer uma tempestade – o que também é verdade. A ciência meteorológica 
está submetida a um grau de incerteza muito grande, mas não tão grande 
quanto a economia. Só que não era isso que estávamos questionando. Os 
meteorologistas sabem exatamente dizer em que circunstâncias se forma 
uma tempestade. O problema é que os economistas estavam dizendo que 
a tempestade não poderia se formar. Essa era a diferença. Acertar a hora 
em que ela se formará é uma coisa, dizer que ela não pode se formar de 
jeito nenhum é outra. 

Então, o tal articulista estava sofismando, porque, na verdade, precisa 
defender o seu capital humano, sua bolsa de pesquisa e também sua ren-
da e sua profissão, pois, se ele se desmoralizasse muito, a situação ficaria 
ruim para seu lado. Mas isso também é um sinal de crise da ciência eco-
nômica. Um sinal muito grave, diria eu, porque a economia se afastou de 
sua missão de compreender como as coisas realmente funcionam e virou 
uma espécie de jogo formalista. É óbvio que uma pessoa sensata, com 
um mínimo de formação científica, vai achar que a mencionada hipótese 
dos mercados eficientes não é sustentável. Ou que a hipótese do “agente 
representativo”, como uma síntese de todas as pessoas que atuam no 
mercado, é questionável:  elimina-se a diversidade de pontos de vista, de 
posições,  quando é impossível esquecer que há pessoas que se inclinam 
mais  ao risco e outras, menos.

Voltemos à questão da interpretação. Outro problema que não foi per-
cebido é que dos anos 1990 para cá a geoeconomia mundial mudou defi-
nitivamente. Isso é muito importante, pois tem a ver com a forma como foi 
gestada a crise financeira, na metade dos anos 1980. É hoje um dos pro-
blemas que vamos ter de enfrentar. Em 22.09.2008, participei do “Roda 
Viva” da TV Cultura de São Paulo  que entrevistou o renomado economista 
norte-americano Paul Krugman, ganhador do Prêmio Nobel de Economia 
nesse mesmo ano. Perguntei a ele: “Krugman, por que você, há cinco ou 
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dez anos, escreveu um livro chamado Pop internationalism, que era uma 
gozação sobre a competitividade dos países, e recentemente escreveu 
um artigo, na American Economic Review, dizendo que de fato havia um 
problema na estrutura da economia mundial?” Em suma, o que eu queria 
saber era: o que mudou? Ele respondeu: “a China”. Porque a presença 
da China como economia industrial ocasionou uma mudança radical na 
forma como funciona a economia global. Na reunião do G-20 que ocorre 
exatamente nesta semana em que se realiza este XIV Seminário de Co-
municação do Banco do Brasil,  os participantes estão discutindo não mais 
só a China. Estão discutindo o Brasil, a Rússia, a Índia, a China  a China, 
os chamados Bric’s, porque a forma como funciona a economia mundial, 
como ela se reestruturou, mudou a posição relativa desses países. 

Hoje, a China e todo o Sudeste Asiático se constituem no maior clus-
ter manufatureiro do mundo e a reversão dessa situação não é, diria eu, 
previsível nem possível. A China e suas adjacências são o grande centro 
manufatureiro do mundo. E isso concedeu ao Brasil uma situação especial 
porque, quando perguntado sobre o que interessava a ele no Brasil, o pre-
sidente da República Popular da China, Hu Jintao, disse: a água. O Brasil 
tem a maior bacia aquífera do mundo e, portanto, é o maior produtor de 
alimentos em potencial no mundo, tem uma dotação de recursos naturais 
que é completamente o contrário da China. 

O Brasil na transformação mundial

Então, o Brasil, na sua estabilização recente, também deve muito a 
essa transformação da economia mundial. No momento em que estava 
se constituindo a crise no mundo, o Brasil estava fortalecendo a sua eco-
nomia, com US$ 200 bilhões de reservas. Isso não seria possível se não 
tivéssemos uma relação umbilical com a China, assim como a China tinha 
uma relação umbilical com os Estados Unidos – e essa é problemática. 
Onde é que os consumidores norte-americanos gastavam seus dólares 
como consumistas frenéticos? Nos produtos chineses. O que eles com-
pravam da China? Manufaturas. Trinta por cento de insumos, peças e 
componentes da indústria norte-americana – desde a indústria eletroe-
letrônica até a indústria automobilística ou a têxtil – são importados da 
China. O déficit norte-americano, na sua maior parte, era formado por 
empresas norte-americanas ou europeias que exportavam da China para 
os Estados Unidos. Então, mudou a geoeconomia da indústria global, da 
manufatura global e, ao mesmo tempo, se criou para a Índia uma possibili-
dade de expansão de serviços. Foi em serviços que a Índia se expandiu – 
call centers, serviços médicos etc. Redistribuíram-se os serviços, a indús-
tria e a produção de alimentos e matérias-primas, e o Brasil se beneficiou 
largamente com isso.

Eu diria que essa reunião do G-20 está voltada para a questão da re-
distribuição do poder econômico e do poder político mundial. Os Estados 
Unidos dizem: precisamos redefinir isso porque os consumidores norte-
americanos não podem mais cumprir esse papel. É claro que eles não 
podem se endividar mais, não podem se endividar em 200% da renda dis-
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ponível. Eles têm de poupar, de se desendividar. Como a economia norte-
americana pode crescer? Enquanto os consumidores estiverem se desen-
dividando, é improvável que as empresas norte-americanas invistam. Elas 
estão olhando como os consumidores norte-americanos se comportam. 
Trata-se, então, de ver os gastos do governo e as exportações.  Mas, 
discute-se no G-20 que, para os norte-americanos ganharem peso nas 
exportações ou reverterem a situação de sua balança de pagamentos, 
que é fortemente deficitária, eles têm de contar com a demanda do resto 
do mundo, ou seja, dos países que são superavitários: a China, a Índia, o 
Brasil e a Rússia. 

Como é que a China ganhou essa proeminência? Primeiro, ela atraiu 
os investimentos estrangeiros para lá e, segundo, manteve sua taxa de 
câmbio extremamente desvalorizada. No pós-guerra, quando a economia 
norte-americana se tornou líder do mundo ocidental e, depois, do mun-
do inteiro, se vocês observarem, todos os países que cresceram man-
tiveram a taxa de câmbio desvalorizada, porque na verdade o mercado 
norte-americano é uma espécie de mercado de última instância para os 
produtos. Assim foi com a Alemanha, a Coreia, o Japão, Taiwan etc. Todo 
o Sudeste Asiático se desenvolveu assim. Então, a China tem de mudar a 
composição de seu crescimento, porque a maior parte dele é derivada do 
aumento das exportações. Para que os Estados tenham uma melhoria em 
sua balança comercial, os chineses precisam consumir mais. 

Mas qual é o problema de mudar a composição do crescimento chi-
nês? Não é que os chineses não queiram que seus consumidores cami-
nhem na direção das melhorias de uma sociedade de consumo. O proble-
ma é que os chineses não querem perder seu superávit comercial, suas 
reservas em moeda forte, porque eles sabem que o país que não tem 
estabilidade no seu setor externo. Vamos supor que os chineses fizes-
sem déficits crescentes e perdessem as reservas. É  provável que logo 
tivessem uma crise cambial, uma crise de balanço de pagamentos. Então 
a questão que está em questão agora no G-20 é a gestão do sistema mo-
netário internacional. 

O que se está discutindo é: qual vai ser a moeda de reserva?  Conti-
nuará sendo o dólar norte-americano? Ou  caminharemos para um siste-
ma plurimonetário? Ou talvez para uma moeda realmente internacional? 
E por que essa questão é importante e decisiva? Porque a história recente 
da economia mundial mostra que quem tem o privilégio de emitir a moeda 
de reserva é o país que tem capacidade de se autofinanciar, de se endivi-
dar em sua própria moeda. Isso lhe dá um poder imenso. Em 1944, John 
Keynes propôs, em Bretton Woods,  o plano de criação do bank corn, de 
uma moeda internacional, uma moeda bancária que, na verdade, era uma 
espécie de uma câmara de compensação enorme, em que os países liqui-
dariam as operações entre eles por meio de uma moeda escritural, sem 
que houvesse movimento de capitais.   Ele estava falando em nome de um 
país que estava perdendo a hegemonia. E os norte-americanos disseram: 
negativo, ssenhor Keynes, a moeda internacional é o dólar. E, assim, a 
economia mundial serviu à expansão americana. 
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O que é curioso é que a própria expansão norte-americana, à medida 
que suas empresas saíam para fora – primeiro para a Europa, depois para 
a América Latina e agora também para a China –, criou as raízes da sua 
fragilização. A forma da expansão norte-americana criou as raízes de sua 
fragilização porque os Estados Unidos transportaram boa parte de seu 
potencial produtivo para fora. Mas isso é da lógica do crescimento norte-
americano. Vou encerrar por aqui, porque discutir isso daria uma outra 
conferência...  
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A comunicação está diretamente ligada ao modelo de gestão de empresa 
ou ao modelo de negócio. Por mais que a área, por meio de seus jornalis-
tas, relações-públicas, publicitários e comunicadores de marketing, possa 

induzir as empresas a determinadas práticas, é importante saber que ela é parte de 
um todo e que o modelo de gestão de uma organização é que vai definir também a 
gestão de sua comunicação.  Para  ficarmos com o exemplo da crise, se as empre-
sas a trataram com medo, se esconderam, promoveram demissões como primeira 
reação defensiva, sem se preocupar com outros aspectos, a comunicação vai refletir 
isso,  porque não se consegue mais ocultar nada da sociedade. Hoje, até por causa 
do grande número de canais de comunicação existentes, inclusive dentro da empre-
sa, não é mais possível esconder nenhuma realidade. Então, se a transparência já 
não fizer parte do DNA de uma empresa, é necessário mais do que nunca adotá-la 
como estratégia. Para ser sustentável, a empresa tem de ser transparente. E para 
isso deve ter modelos muito mais claros  para gerir a sua informação.

Marco Antônio Lage

O Papel da Comunicação 
Corporativa

Diante da Crise global 

Capítulo 2
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A comunicação da Fiat no contexto da 
crise  de setembro de 2008

Quero trazer um pouco da nossa experiência na Fiat, para vocês do 
Banco do Brasil, uma instituição pública que é referência para o sistema 
bancário e que faz uma comunicação de ponta em todo o país.  Vou, en-
tão, falar um pouco de comunicação nesse ambiente de crise que vocês 
entendem muito bem. Quando há uma crise econômica mundial, a comu-
nicação assume um papel estratégico em todas as organizações de forma 
geral. Mas geralmente é nos bancos que as crises econômicas  batem 
primeiro e com mais força.  

Reflitamos aqui um pouco sobre a crise imobiliária, hipotecária e fi-
nanceira que se instaurou nos Estados Unidos e, por extensão, no resto 
do mundo, a partir do final de 2008. Nossas antenas começaram a ficar 
ligadas quando, um ano antes, em agosto de  2007, a American Home 
Mortgage, uma das maiores empresas de hipoteca dos Estados Unidos, 
pediu concordata. No primeiro trimestre de 2008, o Citigroup e o UBS In-
vestment Bank anunciam a perda de muito dinheiro com o subprime. Em 
março de 2008, o J. P. Morgan compra o banco Bears Stearns. É outro si-
nal e as atenções se voltam para o sistema financeiro mundial. Em setem-
bro de 2008, o Merrill Lynch é vendido para o Bank of America. E a gota 
d’água, todos se lembram muito bem, foi a quebra do Lehman Brothers. 
Naquele momento  se deflagrou efetivamente a crise. 

A leitura dos sinais

Um dos papéis da comunicação corporativa é o de acompanhar os 
sinais do mercado, os sinais que vêm de fora, para preparar as estra-
tégias de ação e reação. Em comunicação, é preciso estar sempre pre-
parado. Então, esse ligeiro review da crise foi muito mais para entender 
o seguinte: havia sinais claros e era importante que as estratégias, de 
defesa e de ataque, começassem a ser preparadas antes, para que, 
quando a crise fosse deflagrada, os sistemas pudessem cobri-la melhor 
e saber aonde ir. Esse é o papel da comunicação em tais contextos: sa-
ber enxergar a crise.

Uma vez deflagrada a crise, começam todos os efeitos psicológicos 
sobre os mercados. Acredito, mais do que nunca, que os sistemas finan-
ceiro e bancário são os  primeiros a sentir todos os efeitos, psicológicos 
e reais da crise, que se traduzem em menos consumo, menor liquidez, 
menor produção e, naturalmente, desemprego. As reações iniciais dos 
países foram de caráter emergencial. O Brasil também  irrigou a econo-
mia com 117 bilhões de dólares naquele momento, além de subsidiar 
bancos menores, reduzir juros, cortar o IPI de uma série de produtos, 
apoiar os exportadores, entre outras medidas para minimizar os efeitos 
da crise. 
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Ficar de olho nos sinais implica também ler a sociedade como fazem 
os grandes economistas, embora suas leituras por vezes se tornem moti-
vo de piadas – se a situação está boa, eles têm uma visão; se está ruim, 
têm outra. Eles enxergam o copo da metade para baixo ou da metade 
para cima. De qualquer forma, nas interpretações ora feitas, o venezuela-
no Moisés Naím, ex-diretor executivo do Banco Mundial, considera que a 
grande decepção, nesse contexto, foi a debilidade da Europa. Já a China 
e o Brasil se saíram melhor do que se esperava. Agora os governos, sem 
dúvida, terão um peso maior na economia. O papel do Estado na gestão 
desse momento tem sido fundamental, diz Naím. Para Barry Eichengreen, 
professor da Universidade da Califórnia, a economia mundial perderá boa 
parte do seu fôlego, principalmente porque os Estados Unidos e a Europa 
crescerão mais vagarosamente. Enquanto isso, os países de mercados 
emergentes, como o Brasil, terão nos próximos cinco anos uma capacida-
de de  expansão maior do que os países de economias já consolidadas. 
Mas, segundo Edward Prescott, ganhador do Prêmio Nobel de Economia 
em 2004, no que diz respeito ao Brasil e a outros países emergentes, o 
ponto fundamental agora é batalhar pelo aumento da competitividade e 
pôr em prática políticas de redução de impostos e de estímulo à produtivi-
dade. Então, temos  um dever de casa enorme e, por isso, o papel do Es-
tado nesse momento de crise é importante, porque é preciso – como quis 
dizer em outras palavras o economista –  fazer reformas para, exatamente, 
aproveitar esse momento de migração do sistema produtivo e de consumo 
para esses mercados emergentes.  Para John Taylor, da Universidade de  
Stanford, na Califórnia, o Brasil e outros países emergentes alinharam-se 
às boas práticas monetárias e fiscais e, assim, saíram-se relativamente 
bem da crise, quando comparados às economias desenvolvidas. Mais um 
estudioso, George Magnus, autor do livro The age of aging: how demogra-
phics are changing the global economy and our world (2008), considera 
que no Ocidente as sociedades ficaram ainda mais velhas e nos países 
em desenvolvimento as populações continuarão a se expandir e serão, 
por muito tempo ainda, bem mais jovens. Essa juventude terá aspirações, 
facilidades e poder. E, finalmente, de acordo com pesquisas da Euromo-
nitor International, algumas necessidades do passado tornaram-se luxo 
e isso trouxe uma nova mentalidade. Durante os próximos dois anos, é 
provável que as pessoas continuem a frear seus gastos.

Menciono tudo isso para dizer que o mundo inteiro vê no Brasil e nos 
outros mercados emergentes uma grande oportunidade para os próximos 
anos. Os países em desenvolvimento vão ter mais facilidade para enfren-
tar a crise porque são economias estáveis, sem mercados estagnados, 
e existe uma grande demanda reprimida, aqui como na  China, na Índia 
e na Rússia. Existe uma migração muito grande, para esses países, de 
empresas e negócios do setor automobilístico, no qual atuo, mas também 
de quase todos os setores produtivos da economia. 

Isso significa que há uma grande oportunidade para desenvolvimento 
da economia. E a comunicação brasileira, do Banco do Brasil como de to-
das as organizações do país, tem de ser adequada a esse momento, para 
ser eficaz. É preciso que saiamos um pouco da caixa, para começar a 
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enxergar o papel da comunicação de uma forma muito mais ampla. Vê-la 
em seu papel estratégico, voltada para o negócio, nesse ambiente de de-
senvolvimento econômico, que envolve mais e mais  desafios, de gestão 
das organizações como tais e da própria comunicação das organizações. 

Estamos diante uma nova realidade. Os países emergentes sairão 
fortalecidos como grandes polos produtores e grandes mercados de con-
sumo. As empresas internacionais, fundindo-se de forma crescente, vêm 
para cá disputar mais mercado. A concorrência entre as empresas será 
cada vez mais acirrada. No setor financeiro, isso já se acha muito conso-
lidado: as grandes organizações financeiras internacionais já estão aqui.  
Mas, no setor automotivo, o país tinha poucas marcas e agora pratica-
mente não se conseguem reconhecer as marcas de automóvel no merca-
do. A cada hora se vê uma marca diferente – um produto coreano, chinês 
e assim por diante – aparecendo por aí. 

Isso representa um aumento de competitividade e de novos desafios 
para as organizações. Em um ambiente de concorrência acirrada, o con-
sumidor é cada vez mais bem informado, tornando-se mais exigente, além 
de mais seletivo na busca das marcas mais sustentáveis. Trata-se então 
de desenvolver um processo de comunicação que atinge todos os públi-
cos de uma maneira eficaz: o público interno, os stakeholders de maneira 
geral e os clientes. O consumidor está cada vez mais preparado para 
debater sobre produtos, sobre processos e sobre as organizações. Deve-
rá haver maior regulação da economia pelo Estado, no bom sentido, de 
maneira ampla. Inovação tecnológica e sustentabilidade serão palavras-
chave para o sucesso das empresas. E a comunicação não está disso-
ciada disso. São grandes os desafios nessa área. Como inovar, como de-
senvolver novas ferramentas de comunicação? As mídias estão cada vez 
mais diversificadas. Como vamos atingir com elas os públicos, as “tribos”, 
os nichos, os indivíduos? Recentemente, jantei com uma publicitária que 
tinha, sozinha, 1.500 contatos diários. “Você é um veículo de comunica-
ção!” – disse eu a ela.  As mídias sociais são uma realidade hoje: blogs, 
chats, twitters... O universo das tecnologias e dos veículos individuais é 
algo que devemos considerar e compreender cada vez mais. Essa é a 
reflexão que temos de fazer. 

gestão empresarial e comunicação

A comunicação está diretamente ligada ao modelo de gestão de em-
presa ou ao modelo de negócio. Por mais que a área, por meio de seus 
jornalistas, relações-públicas, publicitários e comunicadores de marketing, 
possa induzir as empresas a determinadas práticas, é importante saber 
que a comunicação é parte de um todo e que o modelo de gestão de 
uma organização é que vai definir também a gestão de sua comunicação.  
Para  ficarmos com o exemplo da crise, se as empresas a atravessaram 
com medo, se esconderam, promoveram demissões como primeira rea-
ção defensiva, sem se preocupar com outros aspectos, a comunicação 
vai refletir isso,  porque não se consegue mais ocultar nada da sociedade. 
Hoje, até por causa do grande número de canais de comunicação existen-
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tes, inclusive dentro da empresa,  não é mais possível esconder nenhuma 
realidade. Então, se a transparência já não fizer parte do DNA de uma 
empresa, é necessário mais do que nunca adotá-la  como estratégia. Para 
ser sustentável, a empresa tem de ser transparente. E para isso deve ter 
modelos muito mais claros  para gerir a sua informação.

A comunicação, segundo Gaudêncio Torquato,  é um sistema-meio, 
não um fim em si mesmo. Trata-se de uma ferramenta que todas as áreas 
empresariais deveriam usar para maximizar os seus recursos e aperfei-
çoar suas técnicas. É suporte, apoio, veículo, instrumento de emissão e 
de recepção. E são muitas as ferramentas de que dispomos para criar um 
modelo sólido de comunicação, que todos os gestores possam comparti-
lhar.

O diálogo aberto com toda a sociedade é fundamental, seja para uma 
empresa pública como o Banco do Brasil, seja para uma Fiat ou uma 
TAM, que têm de identificar-se com o cliente e com o cidadão brasileiro. É 
imprescindível que as organizações ponham o foco no desenvolvimento 
sustentável, nos aspectos que o configuram – o econômico, o social e o 
ambiental. Manter diálogo com os stakeholders, os públicos com os quais 
a organização se relaciona, valendo-se de todos os instrumentos disponí-
veis, é uma experiência que, quando levada a efeito, torna tudo mais fácil 
nos momentos de crise. 

É importante ter uma estratégia anticrise. Mas, antes de ter uma es-
tratégia anticrise, é imprescindível ter, sobretudo, uma estratégia de di-
álogo, uma postura de diálogo permanente com todos os stakeholders. 
E para tanto é preciso ver a comunicação como um investimento e não 
como  uma despesa. Reduzir o investimento em comunicação quando o 
público mais precisa de informações confiáveis é um erro.  Ainda se veem 
empresas adotando essa prática: em um momento de crise, cortam aqui e 
ali e também na comunicação. É uma visão equivocada. Pode até parecer 
um paradoxo pensar em aumentar o investimento em comunicação num 
momento de crise. Mas, pelo menos, deve-se evitar fazer cortes e, por 
outro lado, há que se buscar dar mais corpo ao trabalho de comunicação. 
É a mesma coisa com a publicidade, que depende do tipo de organização, 
do modelo de negócio, se é da área varejista ou não. Também aqui, se a 
organização não investe em momentos de crise, estará cortando um rela-
cionamento que levou anos para ser construído.  

Há que se pensar também na questão da inovação. É preciso inovar 
no negócio e também na comunicação das organizações. Vemos as em-
presas inovando em produtos, em serviços, em marketing. Como gestores 
de comunicação, temos de começar a pensar também em como inovar 
nossos processos e nossas experiências nesse campo, valendo-nos in-
clusive da pesquisa para assegurar mais solidez às nossas estratégias. A 
assessoria de imprensa, particularmente, é muitíssimo importante nesse 
contexto. Na Fiat, são cinco áreas de comunicação e a de assessoria de 
imprensa é aquela na qual menos me valho da terceirização. Ter uma 
equipe de profissionais da própria empresa é importante para a boa con-
dução de todo o processo de comunicação, com todos os públicos. Temos 
de estar atentos aos novos veículos de comunicação, avaliar o papel do 
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jornal, da internet, dos novos veículos que estão por aí, das mídias so-
ciais... Quem sabe um release para aquela publicitária dos  1.500 contatos 
diários, para ver se ela põe em seu twitter o lançamento de um novo carro 
Fiat que está por nascer...

Em um cenário como este no qual vivemos, é preciso manter abertos 
canais transparentes com os veículos de comunicação. Essa deve ser uma 
postura diária  à qual temos de estar atentos, muito atentos, pois assim  
expressamos seriedade e contornamos o risco de notícias deturpadas, ge-
radas pela falta de informação. A pior coisa que pode acontecer no rela-
cionamento de um empresa com um veículo de comunicação é a falta de 
informação. O tal do no comment, quando se tem um fato relevante em uma 
empresa internacional e não se pode falar nada, é terrível. Por isso sempre 
damos um jeito de falar alguma coisa. Insisto na importância desse  relacio-
namento com a imprensa. Às vezes pomos a ênfase na inovação e nos no-
vos veículos e nos esquecemos um pouco dos canais tradicionais, que são 
o grande elo de ligação de nossa empresa com a sociedade. Por mais que 
invistamos em publicidade, nada pior do que ver sair uma matéria negativa 
sobre nós na Folha de S.Paulo, em O Estado de S. Paulo ou qualquer outro 
grande veículo de comunicação. É preciso ter cuidado com a tentativa de 
dourar a pílula, principalmente em momentos de crise. Divulgar resultados 
positivos com meias verdades ou inverdades é muito perigoso. 

O assessor deve saber administrar a ansiedade dos executivos e fa-
zer com que eles não deixem de atender a imprensa, pois muitas vezes 
eles prefeririam se esconder. Principalmente em momentos de crise, é im-
portante convencê-los a dedicarem um pouco de tempo a se prepararem 
para isso. Tanto para uma entrevista específica, quanto para não serem 
pegos de surpresa em determinadas situações.  Resolver o problema da 
ansiedade dos executivos é um papel que temos de cumprir como as-
sessores de imprensa. O  “nada a declarar” não deixa de ser um gesto 
descortês e pode ser muito perigoso. É por isso que sempre encontro um 
jeitinho  de falar alguma coisinha.

Lembro-me aqui da história, relacionada com o papel do assessor 
de imprensa, que o Edson Vaz Musa contava quando era presidente da 
Rhodia. É daquela passagem da Bíblia em que o povo judeu, perseguido 
pelos egípcios, de repente estava acuado entre o exército inimigo e o Mar 
Vermelho. O líder, Moisés,  não podia recuar porque não tinha armas nem 
soldados suficientes para enfrentar o exército. Virou-se então para o povo 
e disse: “A única solução será abrir esse mar para a gente poder passar.” 
Então, o assessor de imprensa de Moisés disse: “Chefe, se o senhor abrir 
o mar para a gente passar, garanto dez páginas na Bíblia”. Esse é o papel 
do assessor de imprensa. E ainda houve gente que achou o assessor ine-
ficiente. “Imagina, isso merecia a capa!”

A comunicação da Fiat na crise

Abordo agora concretamente a comunicação da Fiat, para mostrar 
como nós agimos nesse contexto da crise. Pegamos um eixo que era 
importante para uma mensagem-chave para todos os stakeholders. Na 
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indústria automobilística, sobretudo, isso é muito sério,  porque, quando 
começa a cair o mercado, há um pânico e ele se alastra rapidamente. O 
investimento de R$ 5 bilhões no Brasil, que tinha sido anunciado em 2008, 
foi confirmado, até como resultado de um trabalho de indução levado a 
efeito pela área de comunicação.  Precisávamos ter um gancho,  uma 
espinha dorsal para nossa comunicação naquele momento.  Assim que a 
manutenção do plano de investimento foi confirmada pela matriz, come-
çamos a trabalhar com essa informação. Para o público interno, para os 
parceiros, para todos os públicos, a confirmação do investimento era um 
sinal importante da leitura que a empresa fazia daquele cenário de crise. 
Começamos a trabalhar. 

Ao primeiro sinal do governo quanto a reduzir o Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados (IPI) de alguns setores, a indústria automobilística 
exerceu um lobby positivo em Brasília. A Fiat atuou diretamente nessa 
questão, que era importante para o mercado como um todo. A decisão do 
governo nesse aspecto foi muito positiva, porque o setor automotivo tem 
um poder multiplicador na economia, representando hoje  22% do PIB 
industrial brasileiro. São mais de 200 mil empresas no Brasil que vivem 
diretamente em função do setor automotivo. 

Procedemos também a uma intensa mobilização interna, promovendo 
encontros com todos os níveis de trabalhadores para capitalizar o lado 
positivo da  decisão de manter os investimentos programados.  Buscamos 
valer-nos de figuras de destaque para atrair a atenção e dar credibilidade 
a nosso trabalho. Trouxemos o piloto Felipe Massa, que é um colega nos-
so, porque a Ferrari é do Grupo Fiat. Ele se juntou ao corpo de profissio-
nais e aos empregados para falar da crise, dos investimentos e consolidar 
entre todos essa mensagem positiva. Então, os colaboradores internos 
foram  o primeiro público a ser trabalhado diante desse contexto de crise.

Depois nos voltamos para os fornecedores. Fizemos várias reuniões 
com diferentes segmentos da cadeia produtiva, detalhando os investimen-
tos que tínhamos planejado e confirmando também os investimentos que 
seria feitos por eles. A cadeia toda estava planejada para acompanhar o 
processo de investimento da Fiat, para garantir o processo de desenvol-
vimento. A comunicação direta com os fornecedores era de  fundamental 
importância. Nosso presidente manteve contatos com os presidentes das 
principais empresas. O presidente mundial da Fiat, Sergio Marchionne, 
gravou vídeos específicos para públicos específicos do Brasil. Esse cui-
dado era mais do que justificado, porque o Brasil hoje representa 30% dos 
negócios da empresa no mundo. 

Na área de marketing, promovemos a antecipação de lançamentos, 
buscando movimentar-nos e fugir da inércia, que também poderia ocasio-
nar uma leitura negativa da situação. A Fiat procurou lançar novas versões 
de produtos para dar sinais de que não estava parada, de que não havia 
inércia, de que ainda estávamos no mercado. Assim, apresentaram-se ao 
mercado o Stilo BlackMotion com motor turbo, para um nicho de mercado 
especial, mostrando que a empresa estava se movimentando; o Palio Fire 
Economy, uma versão que estava prevista para ser lançada seis meses 
depois, mas que nós antecipamos para baixar o preço do carro, buscando 
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ajudar a movimentar o mercado em um momento de crise; e também o 
Siena mais básico. Assim, a empresa estava fazendo o seu papel, lançan-
do versões mais baratas para contribuir para a movimentação do mercado. 

Mantivemos os investimentos em publicidade. O lançamento desses 
produtos naturalmente teria que vir acompanhado de uma campanha pu-
blicitária. Dessa forma, se mantinha a empresa na televisão e na mídia 
paga. Promovemos uma comercialização agressiva com feirões por todo 
o Brasil. 

No relacionamento com a imprensa, procuramos praticar a transpa-
rência de  que já falei, no que se refere  a mercado e produção, clareza de 
atividades e disponibilidade de informação, análise de risco. Preparamos 
na empresa porta-vozes alinhados naturalmente com alguns conteúdos 
para poder falar com a imprensa, para aumentar os contatos com os for-
madores de opinião, reafirmar as decisões de  investimento. Então, quan-
do todos estavam perplexos, a Fiat anunciou que tinha confiança no país. 
Preocupamo-nos com todos esses conceitos que já pontuei, de senso de 
oportunidade, de transparência  com todos os stakeholders, de otimismo 
e confiança, de estratégia da empresa centralizada na demanda  dos par-
ceiros e da cadeia produtiva, explorando todos esses conteúdos de comu-
nicação com todos os públicos. A tarefa foi trabalhosa. Reunir todo mundo, 
fazer a comunicação direta, foi uma empreitada de uns dois meses, mas 
quando terminamos, por volta de novembro do ano passado, tinhamos 
todos os públicos alinhados com esse conteúdo de informação da Fiat.

O resultado para nós foi positivo. O mercado caiu no início, mas reagiu 
e em seguida já estávamos batendo recordes de venda. No Brasil, ape-
sar do susto, o crescimento foi preservado e a crise não causou maiores 
danos. Preservarmos o investimento planejado, elevamos a produção, de-
mos início à expansão. Mantivemos o primeiro lugar absoluto no mercado 
brasileiro, que lideramos desde 2000. Em janeiro de 2009 confirmou-se a 
fusão da Chrysler com a Fiat, o que também se constituiu em fator positivo 
em termos mundiais. Com isso, a entrada da Fiat no mercado americano 
foi mais um fato positivo de reafirmação de solidez mundial da marca, que 
já tinha passado por crises, mas já as tinha superado.  Para essa liderança 
de resultados, a comunicação foi um fator sumamente estratégico.

Buscar os fatos positivos em relação à empresa, jogar luz sobre todos 
esses fatos positivos antes que os negativos tomem conta... Mais uma 
vez, reitero que esse é o grande esforço, quase que diário, que temos de 
fazer. Precisamos saber antever, fazer a leitura dos cenários, preparar-
nos para não sermos pegos de surpresa. Por isso, a comunicação é uma 
área essencial das empresas. O norte-americano Warren Buffet, inves-
tidor, industrial e filantropo, em mais uma de suas famosas frases, diz: 
“Uma reputação leva vinte anos para ser construída e cinco minutos para 
ser arruinada. Se você pensar nisso, vai fazer as coisas de forma diferen-
te”. Ele diz também: “Só quando a maré baixa é que você descobre que 
está nadando pelado”. 
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A comunicação corporativa na crise:
cuidando de casa

Em nosso meio, quando falamos em gestão de comunicação nas cri-
ses, geralmente pensamos na chamada opinião pública, que será infor-
mada pela mídia. Então, a atenção acaba se concentrando no trabalho 
de relações com a imprensa. 

Quero aproveitar o mote proporcionado pelos colegas do Banco do 
Brasil para contar um pouco da experiência que tivemos com nosso pú-
blico interno na TAM Linhas Aéreas S. A. 

Somos cerca de 25 mil funcionários em todo o Brasil, na América 
Latina, nos Estados Unidos e na Europa. Além dessa dispersão terri-
torial, devo lembrar que parte considerável desses funcionários passa 
um bom tempo voando, literalmente – são cerca de 7 mil tripulantes na 
companhia.

Além das distâncias envolvidas, a maior parte dos tripulantes não 
tem acesso permanente à intranet da companhia, que só pode ser feito 
no ambiente da rede corporativa. Existe um site do tripulante, para infor-
mações específicas e comunicados, com acesso pela internet, por meio 
de login e senha.

Essas características tornam ainda mais desafiadora a tarefa de 
comunicação interna na companhia. E a crise econômica global de-
mandava uma conscientização e uma mobilização ainda maiores que 
o normal.

A crise de 2008 já vinha despontando no cenário de alguns analis-
tas, mas não com a virulência e com as proporções que tomou. Ninguém 
poderia prever a quebra do Lehman Brothers, ou que a maior segurado-
ra do mundo, AIG, teria de ser socorrida.

Bem, do nosso lado, essa virulência toda também não pôde ser pre-
vista, e acabamos tendo prejuízo nos resultados do ano.

Temos na companhia uma política de hedge de petróleo, um ins-
trumento financeiro para nos proteger da flutuação dos preços de 
combustível (que representa cerca de 40% dos nossos custos). Não 
temos controle sobre os preços desse combustível, então o hedge 
se torna indispensável. Trata-se de uma política de gestão financeira 
austera e segura, instituída na companhia desde 2005 e que cumpriu 
muito bem sua função até 2007, proporcionando até ganhos financei-
ros.

Em 2008, com a crise, a cotação do petróleo desabou para níveis 
inimagináveis meses antes, fazendo com que o hedge funcionasse ao 
contrário, por assim dizer. Tivemos um prejuízo contábil expressivo, ape-
sar de nosso lucro operacional ter sido um dos maiores da indústria mun-
dial da aviação nesse ano.

Nosso desafio, então, foi conscientizar todos de que não se apro-
ximava o fim do mundo, como poderia parecer – e aparecia com fre-
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quência na mídia. No nosso caso, pelo contrário, fizemos a aposta no 
crescimento e na recuperação rápida do mercado. Enquanto empresas 
pelo mundo afora cortavam investimentos, decidimos manter o tamanho 
de nossa operação e um plano de investimentos para renovação da frota 
de aeronaves no valor de US$ 6,9 bilhões até 2018. E nada de “facão” 
no quadro de pessoal!

O medo de demissões em massa sempre acaba gerando boataria, 
e queríamos evitar isso, comunicando de modo eficiente e extensivo a 
visão que a companhia tinha da crise, qual a nossa aposta e o que era 
esperado dos funcionários para que chegássemos inteiros e saudáveis 
do outro lado. Vou descrever as ferramentas que tivemos à nossa dispo-
sição e como elas nos ajudaram.

Portal

A nossa intranet é o Portal Mundo TAM. Aliás, adotamos “Mundo 
TAM” como a marca padrão da nossa comunicação interna, batizando 
todos os veículos. Achamos que ela sintetiza os conceitos de interna-
cionalização e integração que vivemos na companhia, onde nos pre-
paramos inclusive para nossa entrada oficial, no próximo ano, na Star 
Alliance, a maior aliança global de empresas aéreas.

O portal originalmente era administrado pela área de Recursos Hu-
manos, num misto de site informativo e canal de e-learning, uma fer-
ramenta para treinamento de pessoal. Migrou no início de 2008 para a 
recém-criada Gerência de Comunicação Interna, na nova Diretoria de 
Assuntos Corporativos, que assumi em novembro de 2007.

Um dos nossos desafios é estender o acesso ao portal a todos os 
funcionários, o que ainda não acontece hoje. Além dos tripulantes, que 
não conseguem acessar fora da rede corporativa, muitos funcionários 
das áreas de manutenção e de rampa (operações de solo nos aeropor-
tos) também não têm acesso permanente ao portal. Em vários lugares 
disponibilizamos totens para uso daqueles que possuem login e senha.

Usamos o Portal Mundo TAM como nosso grande hub de comuni-
cação na empresa, com a publicação de notícias, campanhas internas, 
mensagens dos gestores e comunicados diversos. As diversas áreas 
da empresa têm canais especiais, que reúnem informações específicas 
desses departamentos.

Temos também no portal um espaço de artigos, ocupados ocasio-
nalmente por autores externos à companhia e que trazem alguma men-
sagem útil ao público interno. Durante a crise, postamos no Mundo TAM 
um artigo do nosso vice-presidente de Finanças, Gestão e Tecnologia 
da Informação, Líbano Barroso, fazendo um paralelo muito interessante 
entre a gestão de custos da companhia e os cuidados com o orçamento 
doméstico. “Como cuidar de suas finanças” cumpre a função de ser uma 
matéria de serviço ao funcionário e, ao mesmo tempo, ilustra a impor-
tância da preservação do caixa e da eliminação dos desperdícios num 
momento de crise.
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Antes desse artigo, quem ocupou a seção foi o diretor de Planeja-
mento da TAM Linhas Aéreas, Sandoval Martins. Ele fez um relato de 
várias medidas que todos os funcionários deveriam tomar para reduzir 
custos.

Foi também pelo portal que divulgamos os resultados de outro mo-
mento importante no enfrentamento da crise, um workshop com todos 
os gestores da companhia, a partir de gerentes (cerca de 300 pessoas). 
As melhores ideias surgidas desse trabalho foram postadas para conhe-
cimento de todos e implementadas tão logo comprovada sua eficácia.

Um bom exemplo foi um programa interno para funcionários, bati-
zado de “Embarque já”. Baseado no mesmo conceito das promoções 
de passagens mais baratas que fazemos ao longo do ano, o programa 
divulga no portal Mundo TAM trechos selecionados, que têm menor ocu-
pação e horários com menor procura. Nossa unidade de negócios de 
turismo, a TAM Viagens, faz a venda dessas passagens aos funcioná-
rios e dependentes, com grandes descontos. Ao mesmo tempo em que 
beneficia os funcionários e suas famílias, o programa – que nasceu no 
workshop – vem gerando um faturamento adicional ao usar um ativo que 
vinha sendo desperdiçado (assentos vazios em alguns voos).

newsletter e murais

Mais conhecida como “Radar”, a Newsletter Mundo TAM é enviada 
por e.mail todas as terças e quintas, no final da tarde. É composto de 
uma manchete com foto ou ilustração e até oito chamadas, com as no-
tícias de destaque desde a última edição. Todas as informações contêm 
links para o material completo no Portal Mundo TAM. É uma maneira adi-
cional de chamar os usuários para o portal, sinalizando que há conteúdo 
atualizado na página.

Temos, eventualmente, edições extras da newsletter, também co-
nhecida como “Radar Extra”, quando alguma informação importante e 
urgente demanda a atenção dos funcionários. Uma das providências que 
estamos tomando é a conscientização de todos para o caráter extraor-
dinário desse tipo de comunicação, pois a maioria das áreas, na disputa 
pela atenção do restante da companhia, costumar demandar edições 
extraordinárias da newsletter sem que haja, realmente, a necessidade – 
são assuntos que poderiam esperar a edição regular.

Os murais hoje na TAM são objeto de um estudo para sua reformu-
lação e otimização. Ainda são algo precários, se comparados ao que 
de melhor se faz hoje em algumas empresas no Brasil, onde estamos 
fazendo benchmarking.

Blog

Em abril deste ano 2009, por orientação do nosso presidente, co-
mandante David Barioni Neto, criamos um blog interno. Foi um projeto 
conjunto das áreas de Assuntos Corporativos, Marketing e Tecnologia 
da Informação, com apoio da Vice-Presidência de Gestão de Pessoas. 
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A intenção do presidente era ter um canal mais pessoal e informal com 
os funcionários, um pouco inspirado em uma experiência do presidente 
do Banco Real (depois Santander), Fábio Barbosa, que mantém um blog 
para os funcionários.

Uma das preocupações, dadas as especificidades tecnológicas da 
companhia, foi garantir que o blog poderia ser acessado tanto pela intra-
net (Portal Mundo TAM) como pelo Site do Tripulante.

No “Blog do Barioni”, o presidente usa uma linguagem mais pessoal, 
apesar de os temas principais girarem em torno da companhia, da ges-
tão e de nossas conquistas. Nesse momento em que precisamos de am-
pla mobilização, o blog foi uma saída para que o presidente ficasse mais 
próximo dos 25 mil funcionários espalhados pelo país e pelo mundo.

Cabem ali vários assuntos. Há posts sobre a visita do presidente 
às bases, sempre com fotos com as equipes reunidas. Obviamente, por 
mais que ele viaje constantemente às bases nacionais e lá fora, nunca 
seria possível um contato face a face frequente com todos esses milha-
res de funcionários. Precisávamos de uma comunicação mais rápida e 
constante para que a mensagem chegasse a todos, transmitindo tam-
bém a confiança de que a empresa está com uma direção segura num 
momento de incertezas.

Dúvidas e questionamentos sobre todos os temas da empresa for-
mam a maior parte dos comentários dos funcionários. A moderação ficou 
a cargo da gerente de Relações Institucionais e Governamentais, Adria-
na Vera e Silva, que, nos últimos meses, vem acumulando a Gerência de 
Comunicação Interna na companhia.

Adotamos a seguinte política na administração do blog: todos os 
comentários deveriam ser assinados e eram revistos pela moderadora. 
Para nossa satisfação, foram pouquíssimos os comentários recusados, 
pelo anonimato dos autores ou por conterem termos ofensivos.

Na impossibilidade de o presidente responder a todas as perguntas 
diariamente, as questões são agrupadas por temas e respondidas em 
bloco, com atualizações semanais ou até duas vezes por semana, o que, 
pela pesquisa que fizemos, é um ritmo muito bom de atualização para 
um blog de um presidente de grande empresa.

Em um dos episódios em que blog se mostrou muito eficiente, o pre-
sidente respondeu a perguntas de funcionários sobre um artigo apócrifo 
e calunioso que começou a circular na internet, com o objetivo de atacar 
sua gestão. Ele esclareceu a questão e informou que seriam tomadas as 
providências legais cabíveis no caso.

Num exemplo da abordagem mais pessoal que o presidente deu ao 
blog, ele postou fotos de seu planador e contou da paixão que tem pelo 
voo a vela, que pratica nos fins de semana.

Webcast

Chegamos a analisar, anos atrás, a criação de uma TV corporativa, 
mas não levamos adiante o projeto piloto, por uma questão de custos, 
principalmente. Com a crise e com a necessidade ainda maior de alcan-
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çar o maior número possível de funcionários, criamos um novo canal, o 
webcast, ao vivo, com o presidente e executivos convidados.

Fizemos o primeiro webcast no dia 31 de março deste ano, na divul-
gação de resultados (balanço) de 2008. Vamos situar melhor como isso 
funciona. Somos uma companhia de capital aberto, listada nas bolsas 
de valores de São Paulo e de Nova York (a New York Stock Exchange – 
Nyse). NYSE. 

Esse ritual envolve um conference call com analistas de mercado, 
tradicionalmente iniciado às 11h do dia seguinte ao arquivamento dos 
resultados na CVM (Comissão de Valores Mobiliários), a autoridade bra-
sileira do mercado de capitais, e na SEC (Securities and Exchange Com-
mission), sua equivalente nos Estados Unidos. Na parte da tarde, é co-
mum o presidente e o vice-presidente financeiro atenderem a imprensa, 
seja na forma de uma entrevista coletiva ou atendendo individualmente 
um certo número de repórteres.

Pois bem, decidimos que, a partir de então, apresentaríamos os re-
sultados aos nossos funcionários primeiro, antes de conversar com os 
analistas e a imprensa. Demos prioridade ao nosso público interno, ex-
plicando os resultados, o que aconteceu, qual é a política da empresa 
com relação a isso e como nós faríamos, todos juntos, para superar 
essas dificuldades. E a maneira mais simples (se é que podemos usar 
essa palavra) de alcançar os 25 mil funcionários ao redor do mundo é a 
internet (e a intranet). De novo, fomos buscar uma tecnologia que nos 
permitisse transmitir o webcast tanto no Portal Mundo TAM quanto no 
Site do Tripulante.

Com o apoio da nossa equipe de Tecnologia da Informação e de um 
fornecedor externo, criamos uma interface amigável em que a tela do 
computador tinha três espaços principais: um monitor de imagem, uma 
apresentação em Power Point e um campo de chat, onde cada uma po-
deria enviar perguntas ao vivo aos executivos no webcast.

A cada webcast, improvisamos um estúdio na nossa sede no Ae-
roporto de Congonhas, o Hangar 7, com duas ou três câmeras, depen-
dendo do número de executivos que entram ao vivo na transmissão. No 
caso da divulgação dos resultados financeiros, temos na mesa o presi-
dente Barioni e o vice-presidente de Finanças, Líbano Barroso.

A primeira transmissão foi acidentada, devido a particularidades tec-
nológicas: o número de acessos foi superior ao previsto, sobrecarre-
gando a rede da intranet, problema corrigido nas transmissões subse-
quentes. Uma das recomendações que fazemos ao nosso pessoal é que 
assistam o webcast em grupo, algumas bases dispõem de um “telão” 
para a projeção. Desse modo, podemos aliviar a rede, que tem um limite 
para transmitir imagens em acessos simultâneos.

A cada webcast fomos “pegando o jeito” e aprendendo junto com 
o público. Um dos recursos que usamos para que mais gente tenha a 
chance de fazer perguntas ao vivo foi uma compilação, um FAQ (fre-
quently asked questions), com as questões mais frequentes e que sem-
pre se repetiam. Passamos também a cadastrar perguntas alguns dias 
antes da transmissão, “aquecendo” a audiência para o dia do webcast.
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Para encerrar

Essas ferramentas que usamos, nesse esforço concentrado de co-
municação interna, teve o efeito benéfico de reduzir a especulação, a 
boataria, para que a empresa mantivesse o foco no essencial, que é re-
duzir custos, eliminar desperdícios e buscas a excelência em tudo o que 
faz. Para isso, investimos em organizar a comunicação de uma maneira 
transparente, alinhando o discurso externo e o interno e deixando os 
funcionários mais próximos da gestão.

O trabalho de relações com a imprensa é fundamental, mas o cui-
dado com o público interno não é menos importante. Transportamos, na 
TAM, de 80 mil a 100 mil passageiros por dia. Esses clientes, aqui ou 
no exterior, estão em contato próximo com nossos tripulantes e nosso 
pessoal nos aeroportos, nas lojas. São 100 mil pessoas por dia! Alguém 
se atreveria a negar que esses funcionários são tremendos formadores 
de opinião?
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Afinal, o que é marca? É uma infraestrutura que funciona, na qual a em-
presa conhece todos os seus recursos tangíveis e intangíveis, controla 
esses recursos e os explora com inteligência e responsabilidade. Para 

Jimj Collins, se você prevalece ou falha, resiste ou morre, depende muito mais do 
que faz consigo mesmo do que daquilo que o mundo faz com você. Vemos exem-
plos de resiliência, disciplina e inovação nos exemplos de empresas que souberam 
explorar brechas, controlar e administrar os seus fatores de riscos e se tornaram 
grandes marcas nas adversidades. É possível criar e sustentar marcas de sucesso, 
ter negócios valiosos e se desenvolver, mesmo sob a influência da pior das crises 
que ainda possa estar por vir. 

José Roberto Martins

Como a Crise global 
impacta As Marcas 

Capítulo 3
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Crises?
só para quem tem logotipos

Não falarei tanto sobre a economia e a comunicação de marcas. 
O primeiro tema deve ter sido abordado com bastante propriedade na 
noite de ontem, pelo renomado e competente professor Luiz Gonzaga 
Belluzzo. Quanto à comunicação de marcas, nosso próximo palestrante, 
Armando Strozenberg, certamente saberá conduzir o tema com igual 
brilhantismo.

Fui executivo no mercado financeiro por mais ou menos 15 anos e 
dessa época guardei não só o figurino, mas também a experiência de ter 
vivido muitas crises. No espaço de mais ou menos 30 anos de trabalho, 
somando-se os períodos em que atuei como executivo e em que traba-
lho como consultor na GlobalBrands, vivenciei muitas crises. Na verda-
de, posso assegurar que estou permanentemente em estado de crise. 
Não acredito que seja possível administrar marcas sem um permanente 
estado de atenção, como se estivéssemos permanentemente à beira de 
um abismo. Sei que isso soa um tanto neurótico, mas aprendi que se 
pode viver bem, profissionalmente, com esse estado de atenção.

Então, crise pra mim não é novidade, não é algo excepcional. Só pra 
fazer uma rápida retrospectiva, apresento um levantamento do Banco 
Central sobre a evolução da moeda brasileira da década de 1970 até 
1994, período no qual tivemos seis moedas diferentes, até a última, o 
atual real. Alguém aqui tem ideia do que é passar em dez anos por seis 
mudanças monetárias profundas? Alguém tem pelo menos uma impres-
são do que isso significa na prática?

O sentido de oportunidade das crises

Acredito que quem trabalha em banco é um profissional que tem 
uma maior tarimba para lidar com crises.  Já defrontei crises espetacula-
res de empresas, de gente que tinha tudo e que perdeu tudo diante dos 
meus olhos. Em algumas ocasiões consegui ajudar os empresários, em 
outras nada pude fazer.

Apesar da força atual do real, o Brasil ainda não tem uma moeda 
conversível. Isso atualmente não é um grande problema, devido ao porte 
de nossas reservas e da redução dos custos do endividamento em moe-
da estrangeira. Mas em todas as crises econômicas do passado tivemos 
também as crises cambiais, sempre muito graves em razão da nossa 
baixa credibilidade internacional.

Naquelas crises a “marca Brasil” não desfrutava de boa imagem e, 
para nós, os recursos de captação de moeda forte para financiar o pró-
prio endividamento ou os meios produtivos primários eram muito escas-
sos. A instabilidade cambial que isso causava costumava derrubar mui-
tas empresas e até ferir mortalmente algumas marcas. Era comum ver 
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empresários que tinham, por exemplo, 1 milhão de dólares em estoques 
de matérias-primas importadas, financiadas, digamos, pelo valor equiva-
lente a 2 milhões de reais. Conforme os ventos da crise de identidade, 
em questão de dias esse endividamento subia para 2,2 milhões, 3 mi-
lhões de reais! Certamente eu não conseguiria prosperar como consultor 
numa época daquelas. O melhor mesmo era trabalhar em banco.

Nenhum empresário com dívida em moeda estrangeira conseguia 
fazer qualquer planejamento num ambiente tão instável. Para piorar, en-
tre 1968 e 1991, existiu algo chamado de Conselho Interministerial de 
Preços (CIP). O órgão mantinha mais de 300 funcionários para realizar 
uma análise mensal de pouco mais de mil pedidos de aumentos, feitos 
por empresas fabricantes de 21 categorias de produtos. Como os preços 
eram tarifados, os empresários “cipados” não tinham muito interesse em 
investir. Para o consumidor, restavam a submissão aos preços “cipados” 
e o consumo de produtos jurássicos.

Não vejo a crise de setembro de 2008 como mais grave ou menos 
grave que as que a precederam. Então a minha intenção, neste pouco 
tempo que tenho à disposição, é mostrar minha visão otimista, e no âm-
bito da gestão de marcas (branding). Aprendi a gostar de ver os copos 
meio cheios em relação às crises, embora não acredite que devamos 
fingir que elas não existem. Aquela paranoia a que há pouco me referi 
surgiu até bem antes da famosa frase-título de Andrew Grove: Só os 
paranóicos sobrevivem.

Evidentemente, isso não significa que os empresários precisem ficar 
correndo desesperados de um lado para o outro em suas salas, perdi-
dos em seus traumas econômicos. O que prefiro é pensar que devemos 
desenvolver os nossos negócios preparados para as crises, isso porque, 
se é verdade que elas sempre acontecem, também o é que elas afetam 
os negócios de maneiras diferentes. Uns sofrem mais, outros menos, 
uns se desenvolvem, outros naufragam.

Outra lição que aprendi, e que posso garantir que é verdade, é que 
sozinhas as crises não derrubam nenhuma marca. Uma empresa que 
diz que a marca dela foi afetada, que os negócios foram atingidos por 
causa da crise, está procurando a desculpa que faltava. Está pegando 
uma situação de mercado e botando a culpa em outro jogador. Contra 
essa mania dos conformistas e dos administradores ineptos, quero en-
tão apresentar o que é marca na minha visão.

O que é uma marca?

Cada palavra aqui tem um papel fundamental na definição do que é 
uma marca, mas não tenho a pretensão de esgotar o assunto, pois mui-
tas pessoas podem até mesmo ter uma definição melhor que a minha.

Para mim, a marca é um sistema integrado que promete e entrega 
soluções desejadas aos consumidores. Também precisamos compreen-
der que marca é a união de recursos tangíveis e intangíveis simbolizados 
num logotipo, gerenciados de forma adequada e que criam influência e 
geram valor. É um pouco extensa essa definição, mas ela é basicamen-
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te a teoria que exploro no meu livro Branding: o manual para você criar, 
gerenciar e avaliar marcas, o qual pode ser acessado gratuitamente para 
download no site www.globalbrands.com.br.

Sozinha a marca não existe. Ela só faz sentido se for administrada 
como um sistema, como um processo dentro da organização. Como isso 
é muito difícil e exige muitos recursos materiais e imateriais, sobretudo 
de inteligência e de competência organizacional, não consigo ser muito 
popular com essa visão.

Quando comecei com a GlobalBrands, há 15 anos, fui um dos pri-
meiros nesse país a dizer que marca valia dinheiro, que marca era um 
ativo, e vinha então pregando o discurso de branding. Naquele momento 
a visão que se tinha de marca era, e acredito que ainda é em muitos 
lugares, uma visão muito estética e muito simbólica. Concordo que é 
muito mais agradável cuidar dos aspectos estéticos de uma marca, pois 
ficamos muito mais próximos de lidar com a capacidade de comunicar 
as emoções positivas.

Mas quem conhece os bastidores das organizações sabe das difi-
culdades para se criar, posicionar e comunicar uma marca e entregar 
as promessas de seu posicionamento, especialmente devido à grande 
concorrência atual entre as indústrias, já que é cada vez maior o número 
de empresas que fabricam bons produtos e vendem serviços eficien-
tes. Vejamos, por exemplo, a indústria automobilística mais ou menos 
na década de 1980. Quantas marcas de automóveis nós tínhamos no 
Brasil? Quatro: General Motors, Ford, Volkswagen e a Fiat, que chegou 
por último. Hoje quantas marcas temos no Brasil?  Vinte? Trinta? E vão 
chegar ainda mais marcas. Quantas marcas fortes de cerveja tínhamos 
na década de 1980? Praticamente duas, cada uma delas alegando ser a 
maior: Brahma e Antarctica. A histórica “guerra das cervejas” fez muitas 
agências de propaganda milionárias, para chegarmos ao presente com 
cerca de 130 marcas, e todas vendendo bem, encontrando seus nichos, 
crescendo. A cerveja do tipo pilsen é uma commodity, mas fora desse 
segmento temos muitas marcas criando produtos fantásticos e que cus-
tam tanto quanto as melhores cervejas internacionais.

As marcas diante das crises

Outra coisa que podemos aprender com as crises é que todas as 
marcas importantes enfrentaram grandes dificuldades, fossem elas de 
natureza econômica, gerencial ou causadas pelas crises externas. Na 
verdade, a história de grandes marcas de sucesso deveria ensinar aos 
empresários que é da natureza de todas as empresas enfrentar e apren-
der com as dificuldades. Selecionei aqui quatro livros, com base nos 
quais pretendo apresentar essa teoria a vocês. Falarei primeiro sobre 
três exemplos valiosos do que é possível fazer mesmo nos piores mo-
mentos da economia. E, depois, abordarei a análise contemporânea de 
Jim Collins sobre a temática.
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Hewlett-Packard (HP): 
desenvolvendo capital de conhecimento

O primeiro exemplo, e um dos meus livros favoritos de negócios, 
é The HP way: como Bill Hewlett e eu construímos nossa empresa, de 
David Packard (Rio de Janeiro: Campus, 1995). Considero o caso HP 
bastante interessante, não só pelas crises que estiveram na trajetória 
dessa empresa desde a sua concepção e durante o seu desenvolvimen-
to. Valorizo a empresa, igualmente, pelo seu pioneirismo na tecnologia 
da informação e também pelo fato de os fundamentos defendidos pelo 
seu fundador continuarem extremamente atuais.

Quando David Packard conheceu Bill Hewlett e criou a HP, em 1935, o 
mundo ainda se achava sob os reflexos de grande depressão de 1929. Na 
Alemanha, todos os bancos tinham sido fechados, Hitler se tornara chan-
celer e logo depois começaria a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). 

Na verdade essa empresa se beneficiou do momento desfavorável 
de crise internacional, o que não é como a crise “sem sangue” atual, já 
que nos remetemos a um ambiente de guerra mundial. Muitas pessoas 
perderam os empregos e a vida naquela época, o que nem de longe se 
aproxima da crise atual.

Em 1954, a HP criou um programa de capacitação no qual 400 en-
genheiros fizeram mestrado e doutorado patrocinados pela empresa. Ou 
seja, vemos hoje as empresas fazerem universidade corporativa, uma 
prática considerada moderna, às vezes sem saber que a HP já lidava 
com capital de conhecimento e investia na capacitação dos seus recur-
sos humanos. Essa política de investimentos sólidos nos recursos hu-
manos foi uma das estratégias de administração que fez a HP se tornar 
uma grande corporação.

Uma coisa importante, da qual, a meu ver, muitas empresas não se 
lembram, é que a HP criou já naquela época um modelo de transferência 
de responsabilidade. Ela mantinha os principais executivos, as pessoas 
que articulavam as operações, muito próximas dos consumidores finais. 
Hoje se veem muitas empresas fazendo isso? Não. Há pouco tempo, 
tive um problema com meu cartão de crédito numa viagem internacional. 
Liguei para o setor responsável.  Era um problema meio complicado e fui 
atendido por uma menina de um call center que não tinha nenhum poder 
de decisão e não fazia a menor ideia de como resolver meu problema. 
E o que aconteceu? Fiz uma queixa no Banco Central contra o cartão 
de crédito.  Passadas duas semanas, me ligou uma gerente, aí sim uma 
executiva, pedindo desculpas e solucionando o problema, sem antes di-
zer que o sistema da administradora seria mudado. Penso que tudo isso 
poderia ter sido evitado, se no nosso primeiro contato eu tivesse encon-
trado uma pessoa com algum poder de decisão ou que pudesse ter en-
caminhado a solução de uma maneira adequada. A realidade, acredito, é 
que as empresas, quando tentam ficar próximas, talvez estejam ficando 
muito distantes dos consumidores, certamente por causa de um proces-
so de terceirização em que se transfere não só o custo da infraestrutura 
como também o bom senso.
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Então, ao analisarmos as crises de algumas marcas, vemos que 
elas têm muito mais a ver com infraestrutura do que propriamente com 
as crises que estão além dos muros das fábricas. David Packard adotou 
e disseminou uma máxima que é muito famosa e até em um livro recente 
é citada como sendo de outro autor: “os negócios morrem muito mais 
de indigestão do que de fome”. Na verdade, essa frase não era dele, 
mas sim de um gerente de banco para o qual ele estava pedindo um 
empréstimo. O gerente disse que uma dificuldade do analista de crédito 
é entender o que o cliente vai fazer com o dinheiro emprestado, e não 
necessariamente dar ou não o dinheiro para o cliente. Isso é verdade, 
porque muitas vezes as empresas morrem por terem muito dinheiro e 
não por falta dele. Quantas campanhas de vendas, quantos negócios, 
quanta energia de comunicação nós já vimos em que o problema era a 
falta de recursos qualitativos importantes que não foram ou não pode-
riam ser monetizados!

Starbucks: explorando o boca-a-boca

Outro caso de marca nascida e desenvolvida em ambiente de gran-
de crise econômica nos é apresentado no livro Dedique-se de cora-
ção: como a Starbucks se tornou uma grande empresa de xícara em 
xícara, de Howard Schultz e Dori J. Yang (São Paulo: Negócio, 1999). 
Schultz foi o empreendedor que fez a empresa ser a marca Starbu-
cks. Ele conta que em 1971, em Seattle, os fundadores entraram, cada 
um, com US$1.350,00 e ainda tomaram um empréstimo no banco de 
US$5.000,00. Enquanto isso, Idi Amim tomava o poder em Uganda, a 
Rolls-Royce falia, os aviões americanos bombardeavam os vietcongs, 
explodia o escândalo de Watergate e a Índia fazia o seu primeiro teste 
de bomba nuclear.

Não era, evidentemente, um bom momento para se pensar em abrir 
um negócio, quanto mais no mercado norte-americano de cafés, porque 
que conhecesse café e tentasse tomar uma xícara nos Estados Unidos 
veria que o consumidor médio desse país não fazia a menor ideia do 
que era um bom café. A Starbucks viu nisso uma oportunidade. Schultz 
diz que não era uma época promissora para se abrir um negócio: a ci-
dade de Seattle vivia uma crise muito séria, porque a principal indústria 
da região, a Boeing, havia falido. E aí começou a surgir uma série de 
problemas com o desemprego. Foi alarmante. Schultz recorda que belas 
casas em belos locais estavam vazias e abandonadas. Tantas pesso-
as perderam seus empregos e mudaram-se da cidade que um outdoor 
perto do aeroporto brincava: a última pessoa a sair de Seattle, por favor, 
apague as luzes.Vimos algo parecido na crise de setembro de 2008, nos 
Estados Unidos:  muitas casas abandonadas em vários lugares porque 
as pessoas não podiam pagar suas hipotecas. 

De qualquer forma, na década de 1970 nascia o que veio a se tornar 
uma das marcas mais importantes do mundo, num modelo de negócios 
muito inovador, que foi a Starbucks. Schultz continua recordando que um 
estudo de mercado naquela época não teria recomendado a criação de 
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uma empresa, ainda mais um negócio de cafés. Mas o pessoal não esta-
va preocupado com isso, e sim em suprir uma necessidade não atendida 
pelo mercado à época: oferecer cafés de qualidade num padrão total-
mente diferente de serviços.

As empresas especializadas em café naquela época ofereciam um 
produto muito ruim e tinham uma visão totalmente torta do negócio. A 
turma do Starbucks acreditou não só que o projeto deles era interessan-
te, mas também que ele iria entregar para o mercado uma nova realida-
de à qual o consumidor não estava habituado. Ele não beberia apenas 
um bom café, mas também contaria com uma ambientação diferenciada 
e agradável. Foi o que norteou a ação dos empreendedores. E isso não 
tinha nada a ver com o momento de crise, que não recomendava esse 
tipo de ação.

O empreendedor tem que criar as suas próprias oportunidades, e 
estas não têm necessariamente relação com o ambiente externo. Mui-
tas vezes o ambiente interno, que normalmente começa pela análise da 
própria cabeça do empreendedor, é o principal desafio que este tem que 
enfrentar. A Starbucks procurou criar um modelo de varejo em que ela 
pudesse permanecer próxima das emoções dos consumidores.

Para comunicar sua marca, ela trabalhou muito com o boca-a-boca. 
Tenho certeza de que no Brasil muitas pessoas queriam experimentar 
um Starbucks e nunca tinham visto um comercial da marca, não conhe-
ciam ninguém que tinha ido a uma loja dela e,  quando ela se instalou 
no aqui, vimos a formação de imensas filas. Em alguns lugares, embora 
as lojas Starbucks estejam se expandindo e devam virar uma “epide-
mia”, muitas pessoas ainda fazem filas, dependendo do horário. Assim, 
podemos comprovar que a comunicação da marca com o boca-a-boca 
lembrada por Schultz funcionou. 

Esse recurso é cada vez mais importante para a comunicação de 
marcas no mundo. Vejo-o como a capacidade de fazer com que a sua 
marca e os seus benefícios “contaminem” um núcleo de públicos que 
você precisa atingir para o seu negócio ser bem-sucedido. Muito mais do 
que utilizar as mídias sociais para elaborar e fixar uma imagem da mar-
ca, o que realmente a posicionará no mercado será a entrega legítima e 
continuada de suas promessas.

Veuve Clicquot: descobrindo brechas

Outro caso é encontrado no livro A viúva Clicquot: a história de um 
império do champanhe e da mulher que o construiu, de Tilar J. Mazzeo 
(São Paulo: Rocco, 2008).  A obra conta a história de uma marca que 
hoje é uma das mais conhecidas e cultuadas do mundo, a do champanhe 
Veuve Clicquot. Considero esse livro um dos melhores de administração 
que vi nos últimos tempos, especialmente porque ele não foi concebido 
para ser de administração. Trata-se de um livro sobre a história de uma 
empreendedora que em plena revolução francesa conseguiu construir 
uma marca de sucesso.
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A empresa surgiu em 1772 pelas mãos de Phelipe Clicquot. Barbie 
Nicolle, o nome da famosa viúva, nasceu em 1777 e se casou com Fran-
çois, filho de Phelipe, que morreu muito cedo. Aos 27 anos de idade ela 
assumiu a direção da empresa, enquanto aconteciam a queda da Bas-
tilha, a Revolução Francesa, guerras da França com Napoleão pulando 
para lá e para cá, invadindo vários lugares, inclusive a Rússia. E vocês 
sabem onde essa mulher foi ganhar dinheiro e fazer sua marca ficar fa-
mosa? Justamente na Rússia.

Ela contrabandeava champanhe para a Rússia em pleno movimento 
de guerra. A ousadia de uma mulher de 27 anos e sem nenhuma expe-
riência de negócios, num país totalmente adverso, sob circunstâncias 
completamente desfavoráveis, é realmente surpreendente. Ela conse-
guiu se tornar a mulher mais rica da Europa em sua época e numa região 
que, se não me engano, detinha cerca de 60% do dinheiro do mundo. 
Basicamente, ela era o Bill Gates do champanhe de sua época. Seu 
mérito foi fazer de um negócio pequeno e quase marginal uma operação 
bastante importante.

Como Barbie conseguiu isso? Ela continua um exemplo para nossos 
dias graças a sua habilidade para descobrir e atuar nas brechas. Foi de-
terminada ao superar obstáculos e ao criar recursos que na época eram 
muito diferenciados, inclusive com uma prática atualmente indispensável 
em branding, no caso associada à identidade da marca. Na época o lo-
gotipo da marca do champanhe era apenas uma âncora com as iniciais 
do nome da empreendedora, uma espécie de brasão que era colocado 
na rolha, o qual ainda se encontra presente nos rótulos. Quando a marca 
começou a se tornar muito reconhecida, especialmente na Rússia – por-
que na Inglaterra, por razões óbvias, ligadas a Napoleão, ela não pode-
ria vender a marca –, esse brasão começou a ser falsificado.

Para assegurar a procedência do produto, por volta de 1812 a viúva 
já implementava o conceito de etiqueta (etiquete em francês), criando 
um rótulo com a sua assinatura para diferenciar o seu produto das fal-
sificações. Alguma diferença com as grifes famosas de hoje? Então, já 
em 1812 a viúva Clicquot enfrentava esse sério problema, pois ela não 
podia contar com os modernos recursos de comunicação para escla-
recer os públicos de que aquela era a sua marca, de que aquele era o 
seu produto. Ela teve uma safra muito famosa, se não me engano, em 
1811, e essa safra deu origem a um vinho espetacular. Anote-se que na 
época o champanhe não era o que conhecemos hoje, mas similar a um 
vinho barato da atualidade, adoçado com três colheres (chá) de açúcar 
em cada copo.

É uma história bastante interessante, e não apenas para quem gosta 
de vinho e champanhe. Barbie teve de superar corajosamente muitas 
barreiras e muitas restrições. Teve estoques apreendidos por revolucio-
nários que queriam roubar tudo dela e destruíram suas plantações, teve 
de vender propriedades, pegar dinheiro emprestado em banco. Aconte-
ceu praticamente tudo com essa empreendedora nas primeiras décadas 
dos anos 1800, até morrer com perto dos 90 anos, sem ter deixado su-
cessores.
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razões do declínio de uma marca

No livro How the mighty fall: and why some companies never give in 
(Harper Collins Publishers, 2009), Jim Collins explica a trajetória comum 
de organizações que despencam de um patamar elevado em que se 
achavam. Por que uma GM, que anteontem era a maior empresa do Pla-
neta, de repente bateu às portas da falência? Por que o Banco Lehmann 
Brothers caiu? O que ocorreu com essas empresas? Onde estavam os 
sinais que indicavam que essas organizações poderosas sucumbiriam 
ou veriam diminuída sua importância?

No livro, Collins descreve com bastante propriedade que as crises 
não acontecem do dia para a noite. Como consultores, temos que ter 
bastante sensibilidade para identificar sinais de problemas de gestão 
nas empresas. Isso é necessário, pois de modo geral os problemas mais 
graves são invisíveis, não raro para os próprios administradores. Por 
causa da minha experiência, tenho alguma facilidade para identificar si-
nais de problemas e procuro conduzir meus trabalhos para refinar mi-
nhas impressões e assim conseguir ajudar as empresas a corrigirem 
alguns rumos. Mas, muitas vezes as transformações necessárias numa 
corporação são tão complexas e tão grandes que você, evidentemente, 
não vai conseguir socorrê-la, principalmente quando os seus administra-
dores acreditam que nada precisa ser corrigido. 

Collins chega mais ou menos a essa conclusão, não sem antes des-
crever o que ele identificou como “os cinco estágios do declínio” das 
organizações: a arrogância do sucesso; a busca indisciplinada por mais; 
a negação dos riscos e perigos; a luta pela salvação; e a capitulação, de-
cretação de irrelevância ou morte. O primeiro ponto, e talvez o mais im-
portante, na minha opinião, é a arrogância do sucesso, a qual podemos 
detectar na maioria das organizações. Não é por acaso que se diz ser a 
vaidade o pecado favorito do diabo e que o melhor lugar para encontrá-la 
costuma ser nas grandes organizações.

Muitos empresários imaginam que o que os levou à condição de 
possuírem uma marca bem-sucedida foram acontecimentos fortuitos. Ou 
seja, eles se julgam merecedores legítimos do sucesso. Eles se acham 
tão bons, tão espertos e tão magníficos que não poderiam merecer se-
não o sucesso que estão experimentando. Nem sequer lhes ocorre que 
o sucesso também precisa ser creditado a equipes altamente compe-
tentes. Que eventualmente pode ter sido uma pura questão de sorte 
estarem no lugar certo na hora certa, com a ideia certa, com as pessoas 
certas. Quantas vezes já não vimos isso? 

Collins alerta que essas pessoas deixam de ter dúvidas e começam 
a pensar só por meio de porquês: que isso é assim por causa disso, 
aquilo é assim por causa daquilo etc. Elas começam a achar que podem 
tudo, que o que vem de fora passa a ser irrelevante, e perdem totalmente 
a vontade de aprender. Então, nessas empresas existe esse clima de 
que elas que dominam todos os riscos do mercado. Collins diz com bas-
tante propriedade que não se pode determinar tempo para ocorrência 
desta ou daquela causa.  Uma empresa pode ficar, por exemplo, vinte 
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ou trinta anos no estágio 1, dez ou vinte anos no estágio 2 (a busca por 
mais), que é consequência do estágio 1. É mais ou menos assim: olha, 
nós somos muito bons, ninguém pode com a gente, vamos começar a 
comprar um monte de coisas, vamos começar a comprar concorrentes, 
vamos entrar em novos negócios, em novos nichos, vamos pintar e bor-
dar porque “somos nós” e o resto não interessa. 

Collins não quer dizer com isso que as empresas não devam ser ino-
vadoras. O que ele quer dizer é que elas devem ter uma disciplina na sua 
situação e que só podem partir para um novo ciclo de desenvolvimento 
quando tiverem certeza de que não deixaram de fazer bem as coisas 
que as levaram a chegar ao sucesso. Em O imperio das marcas – obra 
que escrevi com Nelson Blecher (São Paulo,  Negócio Editora, 1996) –, 
mencionei a observação de que as empresas muitas vezes saem em 
busca de vida em outros planetas e mal enxergam as formigas que exis-
tem no quintal das próprias fábricas. Então acontece muitas vezes de 
elas investirem pesadamente em novos negócios, em nova estrutura, e 
não serem capazes de fazer as coisas mais simples e que proporcionam 
resultados importantes, como atender bem um cliente que liga para a 
empresa por causa de um simples problema com o seu cartão de crédi-
to... As empresas muitas vezes estão faturando bilhões e se esquecem 
de fazer o básico que as levou ao sucesso.

E isso na teoria do Collins ocorre em razão da vaidade do suces-
so. As empresas que são bem-sucedidas muitas vezes se tornam ar-
rogantes, o que, convenhamos, é muito difícil de evitar, porque é uma 
tendência natural do ser humano querer supervalorizar publicamente o 
seu talento. Isso faz com que muitas vezes o discurso saia distorcido e 
que negligenciemos as coisas básicas. Mas não se pode duvidar que 
também é possível inovar fazendo o básico e com isso obter os recursos 
necessários para ser ou permanecer uma grande corporação.

Muitas vezes as organizações apresentam números e fatos grandio-
sos, mas nas suas entranhas existem problemas em ebulição, capazes 
de transformar toda a sua história em muito pouco tempo. Seus admi-
nistradores gostam de divulgar números grandiosos, o que nem sempre 
evidencia a saúde da empresa, negando muitas vezes a realidade e 
assim chegando ao estágio 3, da negação dos riscos e perigos. Se olhar-
mos para empresas que quebraram, não são raros os casos em que os 
números estruturais eram grandes, eram positivos, e mesmo assim es-
sas empresas estavam ruindo.

O estágio 4, a luta pela salvação, refere-se à busca desesperada 
pela bala de prata, termo que Collins usa para descrever a solução má-
gica esperada por todas as empresas que passaram pelos estágios an-
teriores. Isso lembra um pouco o caso recente da Sadia, que em seu 
relatório anual de 2006 celebrava o fato tolo de ter sido a marca mais 
valiosa do setor de alimentos no país por quatro anos (2001, 2003, 2004 
e 2005). Em 2007 a empresa já revelava sinais de modéstia, ao declarar 
que ficara entre as 20 mais bem colocadas no ranking das 100 marcas 
mais valiosas do Brasil. Quem estuda comunicação conhece o recurso 
do “ficar entre”, algo muito diferente da afirmação sobre “ser a maior”. 
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Enquanto a Sadia celebrava suas posições de destaque nos extra-
vagantes rankings de avaliações de marcas, algumas coisas aconteciam 
nos bastidores, as quais levariam a empresa outrora candidata à compra 
da Perdigão ao status de “presa” desta.  De outro modo, a organização 
Sadia talvez tivesse falido, mesmo sendo titular de uma marca celebra-
da. Listas de valor das marcas são recursos estéreis e já foram frequen-
tadas por marcas outrora famosas, incluindo-se os casos recentes do 
Lehmann Brothers, da AIG e do Unibanco, entre tantos outros. Por causa 
de exemplos como esses é que decidimos jamais publicar listas, por 
acharmos que elas de nada servem para orientar e informar o mercado. 
Voltando ao caso da Sadia, e só para esclarecer, não custa lembrar que 
um investidor norte-americano de fundo de pensão decidiu entrar com 
uma ação na justiça dos Estados Unidos contra a empresa. O motivo foi 
o prejuízo milionário causado com operações de derivativos, o que afe-
tou profundamente as contas da empresa.

O estágio 5 chegou de forma amenizada para a Sadia, pois a marca 
e outros ativos intangíveis da companhia sobreviveram graças a nova 
direção da Perdigão. Mas, infelizmente, outras empresas donas de mar-
cas importantes sucumbiram, ou, como no exemplo da Sadia, se trans-
formaram para sobreviver. Cabe destacar que nem sempre a marca foi a 
bala de prata desses negócios. É o caso do Unibanco que, incorporado 
pelo Itaú, teve sua marca engavetada, talvez até porque não parecia 
um banco. Com tudo isso, volto ao meu copo. Este ora está meio cheio, 
devido ao fato de eu ser otimista e acreditar que a maioria das empresas 
pode fazer ainda muito mais. Ora está meio vazio, pois frequentemente 
me deparo com empresários turrões e às vezes até ingênuos ao celebra-
rem posições aparentemente vantajosas em listas de valor das marcas, 
enquanto suas corporações são corroídas às vezes por detalhes. Vejo 
que é preciso insistir no esclarecimento a respeito do que é uma marca 
e do que se pode esperar dela quando pensamos em crises econômicas, 
as quais tendem a ocorrer com frequência cada vez maior. 

Afinal, o que é marca? É uma infraestrutura que funciona, na qual a 
empresa conhece todos os seus recursos tangíveis e intangíveis, contro-
la esses recursos e os explora com inteligência e responsabilidade. Para 
concluir, uma mensagem importante de Collins: se você prevalece ou 
falha, resiste ou morre, depende muito mais do que faz consigo mesmo 
do que daquilo que o mundo faz com você. Vimos exemplos de resiliên-
cia, disciplina e inovação nos exemplos da HP, da Veuve Clicquot e da 
Starbucks, que souberam explorar brechas, controlar e administrar os 
seus fatores de riscos e se tornaram grandes marcas nas adversidades. 
Por conta de casos como esses, prefiro manter a minha visão otimista 
e acreditar que é possível criar e sustentar marcas de sucesso, ter ne-
gócios valiosos e se desenvolver, mesmo sob a influência da pior das 
crises que ainda possa estar por vir. 
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A crise e a publicidade. 
Ou a nova publicidade da crise?

Imaginem-se numa espécie de aeromóvel. Que nos permitiria iden-
tificar, localizar e comentar – com alguma isenção – aspectos dos pro-
váveis milhares de abalos que precederam a quebra do banco Lehman 
Brothers e que, desde então, vem acompanhando as consequências da 
crise financeira mundial. Mais especificamente nos vários segmentos da 
comunicação publicitária. Um percurso que para mim, como para grande 
parte dos meus colegas mundo afora, parece conter desafios profundos, 
assustadores, exigindo tratamento diferenciado à medida que até as per-
guntas mudaram. Como veremos nestes cases e nestas reflexões que 
proponho visitarmos juntos. 

Presença detectada no radar

Nossa primeira escala indica que a crise já estava no mercado pu-
blicitário norte-americano antes de se transformar em uma crise global. 
Desde o início dos anos 2000, aprofundava-se um debate entre os gran-
des anunciantes em torno, por exemplo, da inserção de comerciais du-
rante a transmissão da final do campeonato de futebol norte-americano 
(conhecido como Super Ball), ápice da audiência de tevê aberta nos 
Estados Unidos. Com um custo médio de 3 milhões de dólares por co-
mercial de 30 segundos, justifica-se o investimento para uma marca que 
não é top of mind? E o que fez um anunciante? Aprovou uma campanha 
composta de comerciais de apenas 1 segundo, cujo teor limitava-se ao 
enunciado e ao conceito da marca - “Miller. High Life”. A receptividade à 
audácia da ideia na opinião pública em geral (bebedores ou não de cer-
vejas) foi espetacular, bem mais ampla que a economia de 2.97 milhões 
de dólares por inserção.    

Já havia naquele momento clara preocupação com o que fazer dian-
te de uma situação que se anunciava. Ou melhor: na área de publicidade 
e marketing a crise econômica já se prenunciava havia mais tempo e, 
quando ela chegou, e com a força com que chegou, as novas mudanças 
de alguma maneira já estavam em gestação. É como se alguém desfi-
lasse semana sim, semana não, em carro de som pela Madison Avenue, 
aos gritos: “Se você não acompanhou tudo o que aconteceu até agora, 
não se preocupe. Amanhã muda tudo e você poderá se atualizar sem 
passar pelo que aconteceu hoje”. 

O que seria esse novo modelo, se é que podemos qualificá-lo as-
sim?  1) De “alma do negócio” e de “rainha de todas as ações”, a publici-
dade se transforma numa ferramenta de plataforma múltipla e sinérgica; 
2) Tornam-se mais nítidos os contornos do que podemos chamar hoje 
de novas arenas da comunicação: plataformas capazes de conter men-
sagens comerciais, lançamentos de produtos, posicionamentos, promo-
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ções, ações de relacionamento e vendas em conteúdos como o esporte, 
o entretenimento, o sportainement, a moda, o marketing cultural, a inter-
net, os advergames; 3) Mas a velha e  boa propaganda permanece como 
o grande trunfo dos anunciantes para potencializar todas essas outras 
arenas. 

Exemplos significativos dessa tendência podem ser sintetizados em 
duas campanhas de sucesso. A da operadora de celular britânica TMobi-
le, que literalmente inventa o conceito de mob. Isto é: de repente, a Victo-
ria Station londrina, um espaço público, de grande circulação, é invadida 
simultaneamente por um poderoso som de  rock e por um animado grupo 
de dançarinos e malabaristas que, como num passe de mágica, transfor-
ma o local numa imensa rave, posto que em segundos transeuntes se in-
tegram espontaneamente à coreografia. No dia seguinte, mas desta vez 
em forma de comercial de 90 segundos, o que ali aconteceu reaparece 
nos veículos de comunicação eletrônica como se a rua se transformasse 
em propaganda, adquirindo uma autenticidade, uma energia renovada, 
um endosso incomum em benefício do anunciante.

 O segundo belo exemplar é a ação de oportunidade da cadeia es-
candinava Ikea de lojas de móveis e artigos para casa. Alguns dias an-
tes da posse de Barack Obama como presidente dos Estados Unidos, 
espaços públicos de Washington recebem réplicas 1X1 do oval office 
(o gabinete presidencial da Casa Branca) devidamente mobiliadas com 
produtos Ikea, com direito a até dois seguranças cada, documentos top 
secret sobre a mesa de trabalho etc. “Embrace change” (“Junte-se à mu-
dança”) é o tema da campanha que literalmente embarca na carona do 
tema vitorioso das eleições: no dia da posse, uma frota de limusines per-
corre as principais ruas da cidade, transportando nos seus porta-malas 
parcialmente abertos móveis encomendados pelos novos moradores da 
Casa Branca. Saldo: mais de 400 horas de cobertura jornalística es-
pontânea, aplausos entusiásticos de multidões nas ruas, avalanche de 
emails com mensagens de simpatia e respeito  à inteligência das suas 
ideias. Anúncios da Ikea em jornais e televisão nos mercados em que 
atua consolidam o recall da ação promocional e buscam com a oferta 
de produtos dar substância à mensagem de casa nova, look novo, cara 
nova que embala o conceito Change (Mude). 

O que se capta no aeromóvel? Há poucos anos um monólogo, a 
propaganda hoje trabalha sinergicamente. Isso lhe dá ainda mais força 
multiplicadora, muito além do papel de  motivadora única  de compras. E 
lhe garante um novo e vigoroso papel na construção de marcas. 

Socialcast: as pessoas no poder

Das novas arenas de comunicação revigoradas pela crise econô-
mica, as redes sociais são as mais desafiadoras, por reproduzirem a 
realidade da opinião pública como ela de fato é, mas de forma bem mais 
rápida, potente e praticamente ilimitada. Elas sinalizam como ninguém 
mais a transição entre o mundo do broadcast, que tanto marcou a segun-
da metade do século XX, no qual tínhamos os emissores de um lado e os 
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receptores do outro, para o socialcast de hoje, o diálogo digital no qual a 
comunicação deixa de ser processo de mão única. 

A Universidade de Columbia, de Nova York, criou este gráfico em 
dois tempos que, com grande clareza didática, ilustra a transição do bro-
adcast para o socialcast: 

De início, o esquema funcionava basicamente com uma só mão, 
ou seja, numa ponta se tinha o emissor, o anúncio, a informação etc. 
e na outra, o consumidor à espera na ponta oposta. Num determinado 
momento, ali pelos anos 1960 e 1970, surge a figura do formador de 
opinião (jornalista, testemunhais por celebridades, garotos-propaganda, 
motes de campanha publicitária etc.), cujo papel na intermediação entre 
as pontas cresce exponencialmente, o que aprofundou – e legitimou –  a 
percepção de que o meio seria a mensagem. Nos últimos anos, com o 
poder que essas redes sociais adquiriram, a comunicação assume confi-
gurações múltiplas e de toda ordem – horizontais ou verticais, próximas 
ou distantes –, ampliando enormemente o seu alcance, intercomunican-
do milhões e até bilhões de pessoas. 

Uma outra forma de avaliar o alcance das mudanças no processo de 
comunicação contemporâneo é o método criado pela empresa de pes-
quisa Nielsen, que o batizou de “Pinball effect” (“Efeito fliperama”). Apli-
cado à campanha de Sarah Palin, governadora republicana do Alaska, 
candidata a vice-presidente nas eleições de 2008, eis um exemplo prá-
tico dos resultados:

1) entrevista à jornalista Katie Couric, da CBS: 6 milhões de espec-
tadores; os cinco clipes que mostraram os principais highlights dessa 
entrevista tiveram 3 milhões de espectadores cada, superando a própria 
audiência da CBS; 

2) imitação de Sarah Palin pela atriz Tina Fey no programa humo-
rístico Saturday Night Live, na NBC: 9 milhões de espectadores; os me-
lhores momentos da performance desse programa tiveram cerca de 25 
milhões de visitas na web; 
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No passado, a indústria da propaganda buscava ampliar o share of 
voice por meio do que se convencionou chamar de impactos obtidos jun-
to ao público-alvo. O que se pretendia era quantificar o número de pes-
soas que haviam sido impactadas pelo investimento publicitário e das 
que tinham efetivamente comprado o produto ou serviço anunciado. Isso 
levou à criação do até hoje consagrado Return on investment (ROI), isto 
é, o retorno sobre o investimento, que deveria responder à pergunta: “o 
que o dinheiro aplicado em determinado anúncio vai render para a marca 
ou o serviço anunciado?” E, para medir com pretensa exatidão, adota-se 
até hoje o COM – custo de mil impactos em determinada audiência sele-
cionada num determinado veículo de comunicação de massa. A fórmula 
é a seguinte: divide-se o custo da publicidade (produção e veiculação) 
pelo número total de espectadores, leitores ou ouvintes atingidos (em 
milhares) pelo anúncio. 

Mas, com o vertiginoso  crescimento do acesso à web 2.0  e da 
amplificação descomunal das vozes que compõem as redes sociais, as 
marcas e os serviços estão no limiar de uma revolução na própria es-
sência com que se comunicarão com os seus consumidores (ou segui-
dores, se preferirem...). E é por meio desses diálogos contemporâneos 
que vai se disseminar o conjunto de  valores (capital social), apropriados 
individualmente por cada consumidor e por eles próprios retransmitidos 
em suas redes. Assim, estabelece-se, na prática, uma espécie de nova 
moeda de troca (moeda social), cujo valor está no conteúdo criado e 
retransmitido. 

Confiança, comunicação e expertise estariam construindo o capital 
social da marca ou do serviço, gerando uma moeda social composta 
dos benefícios emocionais, operacionais e financeiros. Da mesma forma 
como não se sabe aonde isso vai levar ou como vai terminar, ninguém 
é capaz de afirmar com segurança qual será o próximo passo. É esse o 
grau de poder que os cidadãos-consumidores detêm hoje.

Do nosso aeromóvel podemos observar dois novos exemplos que 
indicam a potencial radicalidade dessas tendências. Para fixar a sua 
marca entre as gigantes (Évian, Perrier, San Pellegrino) do setor de 
águas minerais em que atua nos Países Baixos, uma pequena produto-
ra engarrafadora local decidiu usar a sua modesta verba (cerca de 200 
mil euros) para submeter ao mercado a seguinte proposta publicitária: 
o primeiro consumidor que concordasse em trocar em cartório o seu 
nome  pela marca da água mineral (Gerolsteiner) receberia da empresa 
um presente na forma de um Porsche 911, modelo Carrera. Haja fatos 
compartilhados, reputação, confiança etc. para justificar o sucesso da 
iniciativa... 

Este outro exemplo também contempla o  setor de bebidas, mas o 
de cerveja – a James Ready (JR para os consumidores fiéis). Assustada 
com a crise, a marca decidiu radicalizar ainda mais as suas campanhas 
que sempre prometeram manter o seu preço de venda em apenas 1 dó-
lar. Em busca de credibilidade para a promessa publicitária, suas mensa-
gens já solicitaram em outras ocasiões a devolução dos vasilhames em  
determinados locais e em perfeito estado, indicaram como deveriam ser 
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encaminhadas para reciclagem as tampinhas dos seus produtos, como 
também e recomendaram que os consumidores das JR’s devolvessem 
os rótulos das cervejas para reaproveitamento. Desta vez, a custos pro-
posta era que assumissem os de produção e veiculação de uma campa-
nha de outdoors em  determinadas regiões do país. Bastava que envias-
sem pela internet as fotos e/ou mensagens pessoais que gostariam de 
ver veiculadas nos outdoors. Um enorme sucesso, que se transformou 
em campanha permanente desde 2008. 

O que estaria levando as pessoas a literalmente mudar ou a em-
prestar as suas identidades, em função do produto por elas considerado 
realmente merecedor de tal atitude? Seriam os novos valores embutidos 
no conceito atual de capital social e moeda social? Antes imperava uma 
visão sociológica da comunicação, em que, basicamente, a confiança 
num banco, por exemplo,  era resultado de detalhes operacionais do 
tipo: 1) a comunicação tinha que cuidar muito da noção de solidez;  2) a 
comunicação tinha que ser  eficaz, independentemente do critério esta-
belecido pela área de marketing naquele momento; e 3) a comunicação 
tinha que passar ao consumidor a ideia de que o banco entendia de seu 
negócio, ou seja, de que ele realmente cumpria muito bem o que o mer-
cado esperava dele. A perfeita tradução desses fatos é que determinava 
o sucesso da campanha publicitária. 

Hoje surgiram, no mínimo, três novos elementos a serem acres-
cidos, todos caracterizados pelo que podemos chamar de elo social 
na comunicação: 1) o que o consumidor quer saber hoje é se o banco 
mexe com os seus sentimentos, além das relações puramente opera-
cionais e utilitárias que tem com ele; 2) quer também conhecer com 
clareza as ideias e os valores que estão norteando a sua atuação; e 
3), finalmente, quer resultados, mas não apenas na área de sua com-
petência.

O consumidor da crise quer se ver parte integrante de um capital so-
cial. Não quer estar a serviço do anunciante. Quer compartilhar as con-
quistas, ser chamado a opinar sobre as mudanças, ser envolvido para 
definir opções mercadológicas, quer fazer parte.  Assim, cada vitória de 
uma equipe patrocinada pelo Banco do Brasil, por exemplo, se constitui 
em fato que, de alguma forma, potencializa uma relação de afeto com 
a instituição. Esse sentimento será compartilhado não mais apenas no 
seu círculo familiar ou social, mas também, e cada vez mais, em blogs, 
facebooks, orkuts, msn’s, twitters etc. 

quem subiu? quem caiu?

O que o nosso aeromóvel capta também são sinais inequívocos de 
que a crise econômica provocou uma fissura real de confiança dos con-
sumidores.

Eis o que revela, por exemplo, a edição mais recente (2009) de pes-
quisa feita pela empresa de relações públicas Edelman, desde 2001, 
com 400 cidadãos norte-americanos “bem informados”, mulheres e ho-
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mens com idades entre 35 e 64 anos, sobre a “Confiança nos negócios 
e nas marcas” publicada na revista Business Week. 

Percebe-se que a partir de meados de 2008 a confiança cai de forma 
exponencial. 

Outra pesquisa, esta da Interbrand, mostra que, em 2009 as marcas 
internacionais que mais se valorizaram em relação ao ano anterior foram 
aquelas que melhor se relacionaram com os consumidores, criaram va-
lores e geraram confiança.

Não me surpreende a liderança das marcas Google e  Amazon.com. 
Afinal, a crise levou as pessoas para o interior das suas casas, numa 
espécie de refúgio existencial, mas onde também estava garantido o 
fluxo de informações com o Planeta. Outra vencedora é a Zara, que 
há anos associa à sua marca a ideia de moda contemporânea a preço 
justo, valendo o que cobra – fato que também beneficiou a marca sueca 
H&M, embora sua presença no mercado norte-americano seja bem mais 
tímida que a de sua concorrente espanhola. Em tempos difíceis, preva-
lece quem já tem tradição no mercado e cujos produtos são facilmente 
associados à alimentação e confeitaria de qualidade média perceptível, 
categorias nas quais se enquadram marcas como Nestlé, Wrigley, Dano-
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ne e Heinz. Enquanto Apple e Ikea são os novos ícones de inovação e 
futuro, atributos relevantes em tempos de incerteza. 

Outra faceta da pesquisa da mesma Interbrand revela as marcas 
que mais perderam no período. Além das obviamente prejudicadas 
pela crise, como as instituições financeiras, entre elas o suíço UBS, 
os norte-americanos Citi, Morgan Stanley e American Express, além 
do britânico HSBC,  foram exatamente aquelas marcas que não sou-
beram construir ou dar sequência ao diálogo (geração de fatos novos) 
com os consumidores que se revelaram as grandes derrotadas pela 
crise econômica.

Quais são elas? A Harley Davidson, uma marca icônica, que em 
função do ambiente de crise perde 43% de seu valor, talvez por parecer 
excessivamente supérflua, tornando rapidamente démodé o contraste 
entre a realidade cotidiana e o altíssimo consumo de combustível; ou 
a defasagem entre o espírito de altas aventuras intrínseca à marca e o 
baixo astral gerado pelo alto índice do desemprego ou pelo mau humor 
dos mercados. Aprofunda-se a perda de substância da marca Starbucks, 
fenômeno já detectado cinco anos antes, quando a própria empresa cria-
dora do conceito genial, cuja base é a simples venda de cafés, começa 
a sofrer a concorrência das demais cadeias de fastfood e de uma série 
de outros players mais ágeis, com propostas menos previsíveis. A Sony 
e a Dell, duas outras marcas perdedoras, sofrem as consequências de 
um processo que também começou antes do auge da crise, quando seus 
produtos deixaram de significar paradigmas da modernidade. (A Apple, 
por sua vez, absorveu a imagem do novo como também intensificou o 
volume de lançamentos).  E, enfim, a marca  Lexus, há uma década 
ungida como símbolo  do luxo supremo dos carrões norte-americanos, 
produto fabricado – que ironia!... – pelos japoneses da Toyota. De uma 
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hora para a outra, os produtos Lexus deixam a condição de sonho de 
consumo da alta classe média da América para se transformarem em 
vilões diabólicos, ameaça ao equilíbrio  que a natureza, cada vez mais, 
exige do homem. 

As grandes ideias ficam. Sempre

É nesse novo ambiente que o nosso aeromóvel vai encontrar os 
publicitários tentando responder às novas perguntas. Afinal, a crise é 
um desafio de comunicação permanente porque, em última análise, nin-
guém está livre de passar por uma, como vimos aqui. O que aprende-
mos é que não há espaço para lidar com as crises apenas quando elas 
surgem. Não é por acaso que delas emergem novos atores, mudanças 
importantes, revisões profundas. E muitas ideias nas quais a publicidade 
tem papel psicossocial, além de mercadológico.

Gestadas na crise, eis quatro dessas ideias cujos atributos fize-
ram a diferença apesar da crise: 

1. A ousadia da marca japonesa Komatsu, que transforma as suas 
próprias possantes máquinas agrícolas e empilhadeiras em efetivos 
entregadores de material promocional a prospects urbanos da Europa, 
gerando atingimento de 100% dos objetivos comerciais, além de  um 
fortíssimo buzz (comentários informais) na internet, onde os melhores 
momentos da operação foram devidamente postados.

2. A inteligência do título de imprensa alemão Stern,  que, para am-
pliar a sua percepção de relevância e modernidade, usa o seu braço 
digital (stern.de) para construir uma obra-prima de comunicação mer-
cadológica: início de sessão de cinema na sala 1 do complexo X, em 
Hamburgo, Alemanha. Mulher aos gritos revela que sente dores de par-
to, o que leva o seu marido a  ligar do seu celular para um serviço de 
emergência, quando pede – aos  brados – o envio de ambulância,   en-
quanto se retira da sala amparando a futura mamãe. Cerca de dois a três 
minutos depois, estampada na tela do cinema, a notícia do site: “Mulher 
acaba de dar à luz a um bebê em casa de saúde próxima à Sala 1 do 
complexo X de cinemas em Hamburgo. Ambos passam bem”. Assinatu-
ra: Stern.de – Notícias sempre velozes. As plateias dos cinemas explo-
dem em  gargalhadas sempre que a dramaturgia encanta e surpreende.

3. Os sensíveis publicitários que atendem à conta dos pneus Dunlop 
identificam oportunidade de ação institucional em Nagano, cidade turís-
tica do Japão, que vive um drama em função de alta taxa de acidentes 
na principal estrada da região. A empresa financia a construção de um 
curto trecho da estrada com um tipo de aplicação de asfalto que garante 
a geração  de um tema musical, mas apenas quando o veículo trafega 
numa velocidade mínima de 10 km/h e máxima de 40 km/h. Resultado: 
110% de aumento de visitantes em Nagano nos primeiros três dias da 
inauguração do trecho. Além, é claro, de a iniciativa ter sido capaz de 
atrair a atenção mundial para a ideia, que, por sua vez, transformou o 
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making off num dos recordistas de acessos no YouTube, além de um co-
mercial de tevê que, em seis meses, multiplicou por dois o faturamente 
da Dunlop em território japonês. 

4. Se, por um lado, a Tower Records, a maior rede de lojas de discos 
e cd’s do mundo até há alguns poucos anos, se viu obrigada a fechar 
as suas portas, acho que é meu dever concluir a palestra com um case  
que, visto do nosso aeromóvel, está fadado a entrar na roda do que pa-
rece que vai ser a síntese do futuro da comunicação publicitária. Trata-
se de um projeto concebido para durar cerca de dois anos. Nome: Fiat 
Mio. Tudo começou com um hotsite para que as pessoas do mundo in-
teiro pudessem dar ideias a respeito do que o carro-conceito deveria ser 
em termos de  design, materiais, propulsão etc. O nome do produto final, 
é claro, também será escolhido pelo público. Afinal, estamos falando de 
um carro para ser chamado de “meu”, cuja concepção foi acompanhada 
dia a dia por milhares de pessoas num processo de envolvimento único. 
Seu lançamento, previsto para outubro de 2010, será uma espécie de 
multiplataforma, com televisão, revista, internet, entre outras, além de 
livro (invenção do século XVI...), que contará a história do projeto.

Provocar – eis uma forma que me parece a mais adequada para 
concluir uma reflexão sobre os efeitos da crise na minha seara. O fascí-
nio pelo ineditismo, que está se transformando em vício, não deve nos 
impedir de inovar com o que já temos. Quem converge é o público, não 
as plataformas. As marcas, cada vez mais, seremos nós.
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O que acontece com o mercado? No mercado, há necessariamente uma 
série de aspectos que de alguma forma constrangem a comunicação 
corporativa. Uma delas é a própria concentração empresarial que se 

acelera em nome de uma pretensa alavancagem dos negócios. E o que acontece 
com a sociedade? Mobilizada por alguns setores da mídia ou pelos movimentos 
sociais, ela passa, de alguma forma, a ter ciência dos problemas e cobra mudanças. 
E com os grupos de interesse? Eles assumem cada vez mais o papel de parceiros e 
patrulheiros e cobram coerência entre o falatório vazio e a realidade. Isso deixa mais 
vulnerável os  discursos, por exemplo, do marketing verde  e da responsabilidade 
social, porque é fácil perceber atrás deles as verdadeiras intenções de quem se 
proclama sustentável sem fazer direito a lição de casa. Queiramos ou não, a comu-
nicação de uma organização não está descolada da relação com o mercado, com a 
sociedade, com os públicos de interesse.

Wison da Costa Bueno

Comunicação Corporativa: 
Conflitos e Horizontes

Capítulo 4
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gargalos e horizontes da comunicação 
corporativa brasileira

A escola brasileira de comunicação corporativa, apesar de ter nasci-
do sob a inspiração da escola norte-americana, é única no mundo. For-
temente influenciada pelo jornalismo, ela apoiou-se num relacionamento 
baseado na geração de bons conteúdos, no respeito à ética e na busca 
da transparência.

Temos ainda a assessoria de imprensa como nossa principal ferra-
menta de atuação, embora se note um visível esforço das empresas e 
das agências de comunicação na direção de implementar e valorizar as 
demais ferramentas, como comunicação interna, relações governamen-
tais, relações com investidores, relações comunitárias etc.

A pegada jornalística da comunicação corporativa brasileira cres-
ceu e se multiplicou pela chegada massiva desses profissionais à área, 
atraídos por melhores condições de trabalho. Esse é ainda um grande 
mercado profissional para os jornalistas, mas os relações-públicas ga-
nharam um certo fôlego nos últimos anos, fruto dessa revalorização das 
demais ferramentas de trabalho. Profissionais de outras áreas também 
começam a ter espaço, pela necessidade das empresas, sobretudo das 
agências de comunicação, de montar equipes ecléticas e com múltipla 
capacidade de atuação.

Há no Brasil atualmente, segundo estimativas da Associação Brasi-
leira das Agências de Comunicação (Abracom), perto de 1.100 agências 
de comunicação, que, em conjunto, faturaram em 2008 algo ao redor de 
1 bilhão de reais. Ou seja, temos aí efetivamente um segmento econô-
mico relevante e que, embora enfrente problemas sérios como todos os 
demais, alcançou um novo patamar no mercado. 

É um segmento que gera alguns milhares de emprego e que se 
transformou no maior mercado profissional para os jornalistas, maior até 
mesmo que as redações. Não há estimativas confiáveis, mas os precá-
rios dados estatísticos disponíveis dão conta de que já vão além dos 
50% os jornalistas empregados nessa área, na comparação com as re-
dações. E nesses números incluem-se, é claro, os jornalistas que estão 
a serviço da comunicação corporativa tanto na iniciativa privada (direta-
mente dentro das empresas e também nas agências de comunicação) 
quanto no setor público (nos três poderes e nas esferas federal, estadual 
e municipal).

Em todo esse ambiente profissional merece destaque especial o 
segmento que congrega as agências de comunicação, o qual segura-
mente mais cresceu nas últimas duas décadas, ao ritmo de 15% a 20% 
ao ano. O detalhe é que esse assombroso avanço deu-se basicamente 
na iniciativa privada, já que na área pública dificilmente se contrata uma 
agência de comunicação e quando isso é feito se dá por meio de contra-
tos guarda-chuva com agências de propaganda, de forma quarteirizada, 
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como veremos mais adiante. No serviço público o normal é o próprio 
órgão manter suas estruturas, a despeito de essa nem sempre ser a al-
ternativa melhor e mais econômica. Isso está mudando.

A chegada do setor público a esse mercado

Como o tema proposto desse painel fala em conflitos e também em 
horizontes, está aí uma questão que aponta um promissor horizonte para 
a atividade da comunicação corporativa, sobretudo para as agências de 
comunicação: a chegada do setor público a esse mercado.

O raciocínio é muito simples: se apenas ou prioritariamente focado 
no setor privado, o segmento das agências de comunicação faturou 1 
bilhão de reais em 2008, o que se pode imaginar quando o setor público 
começar, efetivamente e em grande quantidade, a comprar no mercado 
os serviços de comunicação que hoje desenvolve internamente ou em-
bute nos chamados contratos guarda-chuva de publicidade?.

Quero chamar a atenção porque isso não é nenhuma utopia ou fruto 
da imaginação de algum maluco.  O setor público começa a entender 
que pode, concomitantemente com montar e manter estruturas próprias 
de comunicação – que são importantes e insubstituíveis –, também se 
valer adicionalmente dos serviços de empresas do mercado, que são 
competitivas, têm know-how, sabem planejar e montar estratégias etc. 

E, por incrível que pareça, o grande aliado nesse sentido foi o Tri-
bunal de Contas da União (TCU), que de uns tempos para cá começou 
a glosar os contratos guarda-chuva e a exigir contratos específicos para 
assessoria de comunicação. Trata-se daqueles contratos em que uma 
agência de propaganda ganha uma licitação e depois utiliza a verba de 
acordo com os humores e desejos da autoridade de plantão, contratando 
quem bem entende. 

Algumas concorrências pioneiras foram realizadas no âmbito fede-
ral, mas a que mais se destacou, tornando-se paradigma para o mer-
cado, foi a da Secretaria de Comunicação da Presidência da República 
(Secom), que mobilizou o segmento das agências – para o bem e para 
o mal, com impugnações, denúncias etc. e se transformou num marco 
histórico. Ela foi realizada com o objetivo de divulgar o Brasil no exterior. 

Chamo a atenção para o valor dessa concorrência: 16 milhões de 
reais por ano, válida pelo período de cinco anos, naquele que foi o maior 
contrato da história do segmento das agências de comunicação e que 
representou, só ele, praticamente um acréscimo de 30% no faturamento 
bruto da empresa vencedora, que, coincidentemente, é uma das líderes 
do mercado.

Insisto: foi apenas um contrato. E foi simplesmente o maior da histó-
ria. Agora quero que vocês acompanhem comigo o que pode acontecer 
com esse mercado se essa tendência prevalecer – e, creio, ela vai pre-
valecer:

• Na área federal temos ainda todos os ministérios e um punhado 
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de autarquias que são potenciais compradores desse trabalho de 
comunicação, sobretudo em áreas como saúde, educação e trans-
portes, entre outras;

• Vamos agora descer para o âmbito estadual, considerando que te-
mos 26 estados e um distrito federal, cada um deles com secretarias 
estratégicas;

• E sigamos mais abaixo ainda, no campo municipal, onde poderemos 
vislumbrar pelo menos umas cinco ou seis centenas de municípios 
com capacidade para aprimorar a sua comunicação;

• E, se quisermos, vamos acrescer a esse universo os poderes legis-
lativo e judiciário, ambos também nos âmbitos federal, estadual e 
municipal.

Nós apenas arranhamos, como dizia anos atrás um dono de uma 
importante agência de comunicação, a casca da laranja. Ou seja, se o 
setor, sem a presença da área pública, cresceu nos últimos 15 anos a 
uma base de 20% ao ano, dá para imaginar o que sucederá com a entra-
da da área pública como cliente nesse mercado.

um setor com relativo vigor

Esse relativo vigor demonstrado por esse setor se deve muito às 
profundas mudanças econômicas, políticas, sociais e tecnológicas acon-
tecidas no mundo e obviamente no Brasil nas últimas décadas. Eu elen-
caria aqui fatores como a redemocratização do país, a globalização, o 
surgimento da internet, a “descoberta” da cidadania como influenciado-
res desse processo.

As empresas e demais organizações tiveram de sair da zona de con-
forto de fazer comunicação por via de mão única e aprender a ouvir, a 
enfrentar crises e questionamentos (de consumidores, de organizações 
civis, da imprensa), para sobreviver.

Elegeram a mídia como canal preferencial, mas cada vez mais tive-
ram de, paralelamente, se voltar para os demais públicos, como governo, 
investidores, comunidades, consumidores, fornecedores, entre outros.

Como fazer isso compatibilizando uma demanda crescente com um 
inexorável processo de enxugamento de quadros? Comprando fora boa 
parte da operação e também cada vez mais a estratégia. O que faz 
sentido se considerarmos que a comunicação numa empresa que não é 
desse ramo é uma atividade-meio e não uma atividade-fim.

Aí reside um outro ponto que considero relevante. Ora, se não tenho 
na minha organização os recursos humanos necessários para desenvol-
ver um amplo planejamento, para pensar nas melhores estratégias de 
comunicação compatíveis com as estratégias de comunicação da minha 
organização, preciso de recursos para comprar isso lá fora. Mas, para 
comprar isso lá fora, é necessário que haja fornecedores com essa ca-
pacidade.

E aí pecávamos, porque não tínhamos em determinado momento 
essa condição. Com a demanda surgida, os fornecedores de serviços de 
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comunicação, ou seja, as agências de comunicação do país, se puseram 
em campo dispostas a dar conta do recado. As poucas agências inter-
nacionais existentes aqui instaladas valeram-se tanto do conhecimento 
que haviam adquirido da realidade local quanto da experiência global 
de suas matrizes e demais filiadas. E as agências nativas mesclaram, 
quando possível, desenvolvimento próprio com absorção de know-how 
internacional, via parcerias operacionais, sociedades ou mesmo convê-
nios. Várias dessas agências em menos de duas décadas saíram de 
minúsculos escritórios e um número tímido de funcionários para sedes 
amplas, filiais em outros estados e dezenas, quando não centenas, de 
funcionários. Foi, sobretudo, por constatar a maturidade existente nesse 
mercado que a Secretaria de Comunicação da Presidência da República 
(Secom) decidiu enfrentar a burocracia reinante e favorável aos contra-
tos guarda-chuvas, para fazer valer as exigências do Tribunal de Contas 
da União (TCU) e licitar comunicação corporativa com empresas que de 
fato atuam nessa área. Empresas com a capacidade até mesmo de fazer 
um trabalho internacional, como o que foi contratado.

Claro que nem tudo são flores. Ao contrário. Há queixas muito rele-
vantes e consistentes do mercado contra as agências, que muitas vezes 
não entregam o que prometem, põem profissionais sem a qualificação 
necessária para determinados atendimentos, não conseguem ir além do 
arroz com feijão etc. Do mesmo modo, há críticas das agências contra 
os clientes (mas que não se tornam públicas por razões óbvias), como 
o esmagamento dos fees, sobretudo nessa fase de crise, a entrada da 
mesa de compras nas negociações de contratos, apropriação indébitas 
de projetos e por aí vai.

Mas, creio que estamos diante de um ambiente que amadureceu 
muito nos últimos anos e que tem dado demonstrações muito claras de 
profissionalismo e de capacidade de realização. Por isso vimos no início 
da década a vinda para o Brasil de várias outras multinacionais de rela-
ções públicas, todas elas hoje com bandeira fincada no país e apostando 
muito em crescimento, apesar da crise.

Penso que um dos calcanhares de aquiles dessa área seja a aca-
demia –  e está neste seminário o professor Wilson Bueno, que pode 
comentar com maior propriedade essa questão. Mas, o que vejo é que 
essa é uma área em que, por paradoxal que possa parecer, o mercado 
ensina a academia e não o contrário.

Não temos – e se temos, desconhecemos – pesquisa pura, pesquisa 
aplicada, dentro da universidade no campo da comunicação corporati-
va. Não me lembro de ter visto um único experimento, uma pesquisa de 
fôlego que tenha sido feita pela universidade e que tenha se transferido 
como ensinamento para o mercado. Ao contrário. O que se vê é a aca-
demia correr atrás do que o mercado faz, para tentar compreender, sis-
tematizar e aplicar nas salas de aulas como ensinamento.

Talvez isso seja assim também em outros países e talvez seja essa 
mesmo a característica dessa atividade, mas ainda assim não justifica 
termos um mercado com um ritmo tão frenético de crescimento e desen-
volvimento e uma contrapartida acadêmica tão tímida. Exceção feita a 
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Wilson Bueno e mais dois ou três professores que pensam, sugerem, 
criticam, orientam, pouco ou nada vemos nessa direção.

A inocuidade do corporativismo

Outro gargalo é o chamado corporativismo defendido pelas cate-
gorias profissionais, sobretudo, dos jornalistas e dos relações-públicas. 
Não que os pleitos pela defesa do mercado de trabalho, do diploma, 
da regulamentação profissional não sejam justos, mas a verdade é que 
no caso da área de comunicação corporativa eles são absolutamente 
inócuos, visto que o mercado exige capacidade de realização, entrega, 
qualidade, sem se preocupar com quem está fazendo o serviço. 

Todos sabemos que, obviamente, são os profissionais diplomados 
os mais qualificados, de um modo geral, para atuar nas áreas de pro-
dução para as quais se habilitaram, mas pôr porteiras não funciona. O 
mercado é um bicho arisco que só enxerga resultados.

 Acho que o melhor exemplo que posso dar é o dos relações-pú-
blicas. Quanto mais policialescos foram  seus dirigentes, alocados no 
conselho federal e nos conselhos regionais, multando as empresas com 
o suporte da lei (por haver pessoas sem diploma de relações públicas 
atuando na área), mais o mercado se afastou deles. Pouco a pouco as 
vagas minguaram e o mercado para eles se encolheu.

O que acontecia? Simples: ao receberem uma multa por desobe-
decerem à lei, as empresas retiravam de suas áreas de comunicação o 
termo relações públicas, colocando outro qualquer. Num passe de mági-
ca, entravam na legalidade, impedindo novas ações dos conselhos e se 
tornando inimigas dessa atividade profissional.

É uma situação que não está de todo resolvida, visto que a lei e 
também os conselhos continuam em vigor e,  se cismarem, saem por aí 
multando, como volta e meia acontece. O que só traz prejuízos para eles 
mesmos.

Os jornalistas, embora também corporativistas, conquistaram es-
paço muito mais por posicionamento e visão profissionais do que por 
privilégios ou atuação corporativa de suas instituições – apesar de ela 
também tenha existido, mas com menos intensidade. 

uma época de ouro para a comunicação corporativa

Tudo isso, no entanto, passa neste momento por profundas mudan-
ças com o surgimento e a expansão das mídias sociais, que se apresen-
tam como um desafio de grosso calibre para todos: empresas, assesso-
res, mercado, imprensa e públicos em geral.

O que fazer, por exemplo, contra um videoclipe belíssimo de um 
cantor que decidiu colocar toda a sua revolta contra o mau atendimento 
da American Airlines numa bela canção que caiu no gosto popular e já 
foi vista por milhões de pessoas em todo o mundo?  Tudo porque sua 
guitarra foi danificada numa viagem e a empresa se recusou a bancar 
o conserto ou a troca e, quando se deu conta e quis corrigir o proble-
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ma, era tarde demais. Ou então naquele outro episódio, também nos 
Estados Unidos, de uma pessoa que filmou, com o celular, ratos numa 
cozinha de uma rede de fast food, que explodiu como rastilho de pólvora 
na internet, tão logo foi postado, causando prejuízos incomensuráveis à 
organização.

Como conclusão, penso que, quanto mais complexos e desafiado-
res os problemas, maior será a necessidade de se fazer Comunicação 
com “c” maiúsculo e maior será o campo profissional para quem se de-
dicar a essa área. 

A principal diferença – e me perdoem a simplificação desse conceito 
– é que antes, anos atrás, a comunicação era unilateral e envolvia pú-
blicos restritos e estratégicos. Hoje, a comunicação tem de ser necessa-
riamente multidirecional e envolve públicos e meios diversos. Antes, era 
possível controlar as ameaças; hoje há que se preparar para enfrentá-
las, pois poderão vir dos lugares e ambientes mais inesperados, com a 
força de um tsunami.

É reconfortante, mais que isso, estimulante, estar vivendo essa épo-
ca. Uma época de ouro para quem é da comunicação, respira comunica-
ção e acredita na força da comunicação para transformar o mundo.
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A necessidade de uma perspectiva 
abrangente e crítica para a
comunicação empresarial 

A comunicação empresarial encerra muitos conflitos, que certamen-
te têm a ver com a falta de percepção, de uma sintonia fina que muitas 
organizações não têm com respeito a mudanças importantes que estão 
acontecendo no mercado, na sociedade, na relação com os públicos de 
interesse e, sobretudo, na maneira pela qual muitas delas contemplam a 
chamada comunicação corporativa.

Eu corro até o  risco de não ser bem compreendido, de ser acusado 
de radical ou algo equivalente, mas não posso deixar de ressaltar que 
esses conflitos derivam muitas vezes dessa falta de percepção, dessa 
falta de sintonia fina com algumas circunstâncias que estão dadas, como 
a realidade do mercado, as novas exigências da sociedade etc., que, se 
não suficientemente incorporadas nos projetos e nas políticas de comu-
nicação, farão, cada vez mais, com que as organizações se vejam diante 
de crises.

Evidentemente, temos ressalvas, temos exceções neste cenário 
pouco alentador. Mas, levando em conta essa falta de perspectiva crítica 
da comunicação empresarial brasileira, é conveniente – e assumo isso 
– enumerar os conflitos e, quando for o caso, revelar o milagre e nome-
ar o santo. Porque, do meu ponto de vista, a comunicação empresarial 
brasileira é, em sua maioria, hipócrita, abarrotada de cases de sucesso, 
cheia de oba-oba e de autoelogios. Quase sempre, os porta-vozes, os 
executivos e os gerentes de comunicação, encontram dificuldade para 
revelar publicamente os equívocos da área, para colocar o dedo na feri-
da, porque estão quase sempre falando “em nome de”. E aí é muito mais 
difícil ser autêntico, o que se pode entender, mas não justificar, porque a 
franqueza, a transparência e a coragem deveriam ser atributos naturais 
em profissionais éticos e competentes.

Vou falar muito rapidamente o que acontece com o mercado, com a 
sociedade e com os públicos de interesse, para nos debruçarmos espe-
cificamente sobre o que ocorre com a comunicação ou os gestores de 
comunicação corporativa desse país.

Mercado, sociedade e públicos de interesse

No mercado, o que ocorre é que ele realmente assumiu uma sín-
drome de camaleão e muda de cor a cada momento. Evidentemente, 
essa zona de conforto é cada vez menos possível. Acho que temos de 
estar mesmo vigilantes, atentos e críticos, de estar investigando e inco-
modando o tempo todo. A acomodação necessariamente nos conduz 
para um terreno perigoso, sobretudo em uma sociedade em mutação 
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permanente. E, certamente, como estamos percebendo, a aceleração e 
a dramaticidade dessas mudanças serão crescentes.

Mas há necessariamente uma série de aspectos que de alguma for-
ma constrangem a comunicação corporativa. Uma delas é a própria con-
centração empresarial que se acelera em nome de uma pretensa ala-
vancagem dos negócios. São as farmacêuticas comprando fabricantes 
de genéricos, sufocando a concorrência, e o paciente pagando a conta. 
São os cinco maiores bancos brasileiros respondendo por 77% dos ati-
vos e os 10 primeiros por quase 90% dos ativos, enquanto os juros con-
tinuam cada vez mais elevados e as tarifas, cada vez mais abusivas. É 
perceber que o governo sustenta montadoras, contemplando gestões 
incompetentes e perdulárias, e os carros se multiplicam pelas ruas, ma-
tando milhares de pessoas nas cidades por acidentes sucessivos e pela 
contaminação provocada por combustível sujo. São empresas transna-
cionais de biotecnologia avançando sobre as produtoras de sementes 
nacionais, consolidando o monopólio nessa área e criando problemas 
para a segurança alimentar e para a nossa soberania.

O que acontece com a sociedade? Mobilizada por alguns setores da 
mídia ou pelos movimentos sociais, ela passa, de alguma forma, a ter ci-
ência desses problemas e cobra mudanças. Como aconteceu agora com 
o apagão tecnológico e o apagão ético da Telefônica. A sociedade sentiu 
na pele como é problemático o telefone de emergência dos bombeiros 
ficar sem funcionar. Qualquer esforço de comunicação não vai resolver o 
problema e a comunicação não foi feita para apagar incêndio. 

Percebe-se  também saindo do armário de uma série de ONGs de 
fachada, que funcionam simplesmente para captar recursos e que, à 
medida que expuseram a cara, acabaram mostrando no espelho a face 
nem muito conhecida de empresas públicas e privadas.

O que acontece com os grupos de interesse? Eles assumem cada 
vez mais o papel de parceiros e patrulheiros e cobram coerência entre 
a teoria, o falatório vazio e hipócrita e a realidade. Isso deixa mais vul-
nerável o discurso, por exemplo, do marketing verde, o discurso da res-
ponsabilidade social, porque é fácil perceber atrás deles as verdadeiras 
intenções de quem se proclama sustentável sem fazer direito a lição de 
casa. 

E as perguntas surgem naturalmente: o carro flex não era o mais 
sustentável? O recall das montadoras é uma ação de responsabilidade 
social ou é uma recorrente confissão de incompetência do seu sistema 
de qualidade? Depende de quem vê. Depende de quem lê. Prefiro ima-
ginar que aquele quarto de página de anúncio pago pelos montadoras e 
que informa que meu carro está com defeito é mais um favorecimento, 
mais uma generosidade que a legislação permite, para que empresas 
irresponsáveis joguem o problema no colo dos consumidores. O recall é 
sempre vendido como uma ação legal, uma ação importante de respon-
sabilidade social, mas cidadãos conscientes preferem outra alternativa. 
Por que as montadoras não fazem o carro com qualidade? Aliás, elas 
produzem carros há muito tempo e já deviam ter aprendido a construí-los 
sem problemas.
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Os públicos de interesse exigem mais competência das organiza-
ções, das empresas. Favorecidos por essa facilidade tecnológica, pela 
possibilidade de expressão que não se encerra na mídia de massa, mas 
se manifesta nas redes sociais, no Twitter, no Orkut, no Facebook, nos 
blogs, acabam expressando e mobilizando pessoas para a promoção de 
mudanças, de posturas e de compromissos. E isso, evidentemente, para 
cada um de nós que trabalha com comunicação, representa, ainda bem, 
um desconforto formidável.

Pessoalmente, fico muito satisfeito ao perceber que temos hoje ca-
nais de expressão que não passam necessariamente pelo sistema de 
controle que era muito comum quando a gente dependia necessaria-
mente dos monopólios da televisão e dos nossos jornalões. É funda-
mental ter esses outros espaços e poder competir com os tradicionais 
na expressão de reclamações, reivindicações, falas etc. Os públicos de 
interesse estão se valendo cada vez mais deles. E, felizmente, são espa-
ços sobre os quais a maioria das organizações não tem controle algum.

Os sindicatos e os ambientalistas, nesse contexto, conseguem levar 
para o mundo inteiro uma pauta de reivindicações, mobilizar cidadãos 
para a construção de uma cidadania planetária. Sindicatos se tornam 
solidários com respeito aos direitos humanos, ao meio ambiente, às 
questões de gênero etc. O embate pelos direitos humanos, que era lo-
calizado, passou a ser planetário, exatamente porque, graças às novas 
tecnologias, o congraçamento entre as minorias ou aqueles que dificil-
mente, pelo autoritarismo das legislações locais, conseguem atravessar 
barreiras, está encontrando eco em todos os quadrantes e ganhando 
força cada vez maior. São esses movimentos que se organizam rapi-
damente e que certamente incomodam as organizações, focados, por 
exemplo, no desmatamento da Amazônia, no aquecimento global etc. 
Podemos enumerar uma série de questões para as quais esses movi-
mentos se mobilizam. Agora, fica mais fácil denunciar as perseguições 
aos jornalistas ambientais no Brasil, particularmente no Norte e no Cen-
tro-Oeste. É muito amplo o rol de situações em torno dos quais os movi-
mentos sociais se mobilizam. 

Alguns equívocos da comunicação corporativa

O que tem a comunicação corporativa a ver com tudo isso? Queira-
mos ou não, a comunicação de uma organização não está descolada do 
seu processo de gestão, da sua cultura, dessa relação com o mercado, 
com a sociedade, com os públicos de interesse. A maioria das organi-
zações – as exceções são açodadas – acaba tendo uma dificuldade em 
se alinhar com essas novas posturas. Certamente, assim como as uni-
versidades demoram um pouquinho a responder ao mercado, as orga-
nizações, muitas delas, demoram muito a entender quais são os novos 
valores, os novos paradigmas, as novas formas de relacionamento etc. 
Por incrível que pareça, embora a filosofia de planejamento exista nas 
organizações há muito tempo, o planejamento em comunicação empre-
sarial ainda engatinha por aqui. O planejamento a que muitos gestores 
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de comunicação se referem não passa de uma mera descrição de ati-
vidades e produtos e seus custos correspondentes. Falta o essencial 
para um autêntico planejamento. Falta diagnóstico, falta pesquisa, falta 
conhecimento mais detalhado dos públicos, falta uma série de coisas 
que são necessárias, se quisermos efetivamente assumir o conceito real 
de planejamento. E, evidentemente, planejamento com essa amplitude, 
que é aquele que se deve praticar, exige recursos, exige competência, 
exige qualificação, exige tempo, exige essa visão menos imediatista da 
comunicação corporativa que é a que prevalece no mercado.

A comunicação corporativa continua cometendo alguns equívocos 
formidáveis. Vou alinhar alguns deles, com base em minha percepção. 
Evidentemente, há quem tenha posições completamente diferentes. O  
que importa na comunicação corporativa – e isso acontece pouco – é 
que haja debate aberto, franco sobre as divergências. Porque, muitas 
vezes, em nossos eventos, nossas apresentações, se apresentam ca-
ses de sucesso, mas acabamos nos contentando com as versões e não 
necessariamente contemplando a realidade.

Na prática, a segmentação de públicos e de canais não acontece. 
Ainda convivemos com o house-organ, aquela publicação genérica que 
se destina a todos os públicos, internos e externos, que tem a pretensão 
de atingir os investidores, os consumidores, os acionistas, os jornalistas 
e o colega da gerência, o colega do “chão de fábrica”. Na verdade, fala-
se muito em segmentação, mas não a praticamos. O que só confirma a 
tese de que a comunicação empresarial pouco ou nada tem de estra-
tégica. Na prática, a atividade mantém a sua característica “tarefeira”, 
imediatista, sem fôlego,  porque certamente a maior parte das organi-
zações não considera a comunicação estratégica a não ser no discurso. 
Não assume uma perspectiva crítica, acreditando mais em versões do 
que em fatos. É impressionante ver os cases apresentados nos even-
tos e imaginar que, diferentemente de outras áreas, diferentemente da 
ciência, os gestores de comunicação... não erram. Sempre... acertam. 
Sempre as coisas saem bem, sempre os resultados são ótimos. Os erros 
que acontecem, os deslizes pelos quais passamos, isso não frequenta 
as falas, a literatura da comunicação organizacional, sobretudo quan-
do de autoria dos gestores de comunicação das organizações. Temos 
um mundo cor-de-rosa, absolutamente fantástico, de bons resultados, 
que pode não interessar aos cidadãos e muitas vezes não interessa aos 
funcionários, mas enche de alegria os gestores, os responsáveis pelos 
processos e os seus patrões.

Ainda há organizações e agências absolutamente resistentes a 
abandonar a comparação entre espaço publicitário e espaço editorial. 
Todo mundo assume que propaganda é uma coisa e informação é outra,  
mas promove-se o equívoco de confundi-las para salvar a pele de agên-
cias e assessorias ou mesmo de chefias incompetentes. Além disso, há 
uma visão simplista em nossa área, quando a realidade é especialmente 
complexa. Não há um público interno, mas públicos internos; não há 
uma imprensa brasileira, mas várias imprensas. É só sair de São Paulo, 
ir à Bahia, ao Maranhão ou ao Pará, para perceber que a chamada im-
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prensa brasileira é diversa, os sistemas de produção aqui e acolá não 
são iguais, os constrangimentos sobre a mídia não são necessariamente 
os mesmos e os interesses são muito diferentes. Evidentemente, acos-
tumamo-nos com uma visão simplista, que considera tudo no singular, 
quando, pedagogicamente, talvez seja mais razoável, mais importante, 
mas equilibrado, trabalharmos com essas coisas sempre no plural. 

As universidades, só para falar de lugares que frequento com muita 
regularidade, continuam achando que têm um único público interno, con-
tinuam fazendo um jornal “oba-oba”, voltado para alunos, funcionários e 
professores, como se todos estes exibissem perfis idênticos no ambiente 
interno. É uma forma equivocada, comodista de simplificar os processos, 
de se acomodar a certas situações, de não exigir mais recursos e de, evi-
dentemente, não incomodar os que estão lá em cima. Raramente nossos 
colegas, os comunicadores empresariais, têm disposição ou coragem de  
dizer aos patrões, às chefias, que assim não funciona e que há perfis di-
ferentes de públicos,  que eles precisam ser entendidos a partir de suas 
singularidades. Pratica-se também uma descontraída e pretensamente 
democrática comunicação com os públicos externos, mas se submetem 
os funcionários a um autoritarismo fora de lugar e do tempo. Pelas esta-
tísticas que costumam ser publicadas nos jornais, o número de processos 
por assédio moral cresceu brutalmente. A postura da AmBev, conhecida 
por uma pressão interna obsessiva sobre seus colaboradores (que termo 
hipócrita!...), por um processo predador com relação a seus funcionários, 
tem sido agora copiada por algumas organizações que aproveitam a crise  
para levar às últimas consequências o nefasto assédio moral.

A comunicação corporativa não leva a fundo os conceitos, antes os 
desconstrói e avacalha. E há agências, assessorias e gestores de co-
municação que insistem em destruir conceitos importantes, como os de 
responsabilidade social, cidadania e sustentabilidade. Se acompanhar-
mos mais de perto a cobertura jornalística associada à responsabilidade 
social, perceberemos facilmente que as agências e as organizações e 
mesmo  os profissionais não entendem os conceitos, confundem ações 
isoladas, pontuais, muitas vezes com intenções meramente mercado-
lógicas, com algo mais profundo, como a gestão, a filosofia de negó-
cios, a cultura para responsabilidade social e sustentabilidade. Ainda há 
quem prefira praticar o marketing verde, tentar convencer-nos de que 
fabricantes de cigarros são sustentáveis, quando eles não sustentam 
nem a vida de milhões de pessoas que consomem os seus produtos. A 
sustentabilidade tem que ser trabalhada a partir da noção básica, aquela 
que está definida há décadas: guardar para gerações futuras um planeta 
pelo menos próximo do que temos aqui, o que a maioria desses setores, 
dessas organizações não faz. Mas setores e organizações continuam 
se apropriando de um discurso da sustentabilidade camuflado, hipócrita, 
construído por agências de comunicação e executivos que acham que, 
com isso, estão fazendo um belíssimo trabalho.

As células-tronco organizacionais geram mais bocas do que ouvi-
dos. A comunicação corporativa mais fala do que ouve. Algumas em-
presas são absolutamente arrogantes – quanto mais dinheiro têm, mais 
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falam e menos ouvem. Por isso, algumas delas se valem de página du-
plas nos jornais, coloridas, dispostas a falar o tempo todo, com o objeti-
vo de nos vencerem pelo cansaço. Mas não ouvem a comunidade, não 
ouvem seus funcionários, e essa é a característica de muitas empresas 
conhecidas, que investem milhões na comunicação e imaginam que po-
dem cooptar todo mundo – líderes sindicais, ambientalistas, veículos de 
comunicação –, esquecendo-se de que hoje a gente também fala pelos 
blogs, pelo Twitter, nas comunidades, no Facebook e no Orkut. A comu-
nicação corporativa defende a tese de que as redes sociais são espa-
ços privilegiados para propaganda e manipulação. Está equivocada. São 
ambientes novos, de interação, de relacionamentos. 

Algumas organizações gastam uma fortuna com o objetivo de des-
cobrir quem está falando mal delas nesses novos espaços, imaginando 
ser possível neutralizá-los, silenciá-los. Poderiam gastar um pouco me-
nos. Esses ambientes existem exatamente para se fazerem amigos e 
não para caçar adversários. É uma outra perspectiva, um outro olhar. 
Mas elas mantêm uma visão ainda velha, ultrapassada, arrogante, por-
que acham que podem tudo com o dinheiro que possuem. Imaginam 
que têm poder suficiente para calar todos. Enganam-se redondamente: 
a cada segundo surge um perfil novo no Twitter. Milhões de perfis cada 
dia, milhões e milhões de blogs, milhões de novos colegas no Facebook. 
Essas organizações não se deram conta ainda de que devem adotar 
uma outra estratégia. A estratégia do controle não funciona.  Acredito 
que percebo essas coisas por ser inquieto, por desconfiar das hipocri-
sias, por achar que “não há almoço grátis” e entender que as coisas não 
acontecem simplesmente por acaso. 

A comunicação corporativa ainda confunde a visibilidade com trans-
parência. É possível manter muitos blogs, o que não significa assumir, 
com isso,  que a transparência se torna também maior. Sobretudo quan-
do blogs corporativos funcionam a reboque da pressão das redações, 
pressão da opinião pública.

É preciso desmascarar a tese cínica da autorregulação defendida 
por empresas de alimentos, empresas de tabaco, empresas de bebidas, 
com a cumplicidade imensa de anunciantes, agências de comunicação 
e veículos, que, mais do que interessados com a saúde da população, 
com a qualidade de vida, estão de olho nas verbas que transbordam 
nessas áreas. Trata-se de uma hipocrisia sustentada necessariamente 
por agências de propaganda, por assessorias de imprensa e de relações 
públicas, que na verdade estão defendendo seu próprio negócio, mas 
praticam um discurso hipócrita, respaldado numa pretensa liberdade de 
expressão. 

A comunicação corporativa privilegia muitas vezes a forma e não o 
conteúdo. Eu me lembro sempre da imagem da mariposa seduzida pelo 
brilho da lâmpada. Fala-se muito adjetivamente, mas com pouca subs-
tância. Estamos assistindo também à privatização da comunicação pú-
blica. É possível perceber nitidamente a destruição de algumas equipes, 
de uma identidade organizacional, em função de projetos imediatistas, 
muitas vezes de interesse de dirigentes das organizações. A memória 
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de algumas organizações públicas está sob ameaça com a entrada de 
agências que vão executar jobs para atender interesses específicos, 
muitas vezes, neste momento, com um caráter nitidamente eleitoreiro. 
Observa-se a demissão de funcionários, a perda da identidade das es-
truturas de comunicação, em nome de resultados imediatos para atender 
o ego de dirigentes ambiciosos. A custos absurdos! E não tenho nada 
contra as agências que andam tomando esses espaços. Mas, como ci-
dadão, acho absurdo que uma empresa com 1.150 profissionais de co-
municação na sua estrutura, como a Petrobras, tenha tido necessidade 
de contratar uma empresa para superar um de seus momentos de crise, 
como o gerado pela criação de uma Comissão Parlamentar de Inquéri-
to no Congresso Nacional. Será que as suas centenas de profissionais 
não conseguiriam ter resolvido esse problema?  Ela gastou R$ 180 mil 
por mês, muito bem pagos, porque o trabalho da agência certamente foi 
competente, mas é de se estranhar que uma estrutura com tantos comu-
nicadores não tenha profissionais especializados em crises – que não 
são poucas na Petrobras.

Nota-se a ausência de uma política efetiva de comunicação nas or-
ganizações e muitos gestores acreditam que é possível fazer milagres 
apenas trocando as cores do house-organ. Poucos sabem que a política 
de comunicação de uma organização implica necessariamente a criação 
e implantação de uma autêntica cultura de comunicação. E que isso 
não é necessariamente – e nem pode ser – tarefa exclusiva da estrutura 
profissional de comunicação. É também de quem atende o telefone, do 
vendedor, da pessoa que serve o cafezinho,  de todos nós. Há gente 
que não tem uma visão ampla do processo de comunicação nas organi-
zações e imagina que é possível fazer uma revolução na comunicação 
apenas com a substituição do assessor de imprensa, com a melhora do 
mailing,  com a compra de um cadastro novo de jornalistas etc. O buraco 
certamente está mais em cima. É preciso mudar a cabeça dos dirigen-
tes, é preciso mudar a forma de enxergar e contemplar a comunicação.

não obstante, horizontes promissores

E os horizontes? Os horizontes são bons, apesar desse cenário 
conturbado e desfavorável. Porque algumas mudanças que já podemos 
identificar são frutos dessa insatisfação do mercado e da sociedade com 
o status quo. Estamos ficando cada vez mais capacitados, profissionali-
zados, convencidos de que não podemos permanecer estáticos, inertes, 
curtindo essa zona de conforto. As nossas universidades oferecem pro-
gramas de pós-graduação lato sensu e stricto sensu em comunicação e 
contamos com entidades de prestígio e competentes, como a Associa-
ção Brasileira de Pesquisadores de Comunicação Organizacional e de 
Relações Públicas (Abrapcorp).

As organizações estão precisando cada vez mais de relações públi-
cas, cada vez mais de gente que assuma uma perspectiva abrangente 
e crítica para a comunicação empresarial. Nós não precisamos só de 
produtores de conteúdo. Nós precisamos de gente que tenha a capaci-
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dade de enxergar as tensões, de resolver os problemas, de enfrentar os 
wilsons-buenos da vida etc. 

A gente vai ter que se acostumar com o poder das redes sociais. A 
gente vai ter que se acostumar com a ideia de que é necessário negociar 
e dialogar, de que não adianta controlar e impor.

 A literatura tem ficado cada vez mais competente, os cursos de 
especialização se multiplicam, o número de colegas do mercado que 
frequentam a academia aumenta exponencialmente e todos estamos ga-
nhando. Eu acho que, assim como o mercado descobriu a contribuição 
que pode ser dada pela universidade, esta, felizmente, passou a se de-
bruçar, sobre as questões propostas pelo mercado e, com isso, assisti-
mos à redução do hiato entre a teoria e a prática. 

Vamos certamente encontrar um mundo mais complexo e desafiador 
para os profissionais de comunicação do futuro, mas não tenho dúvida 
de que pelo menos os mais críticos, os mais competentes, os mais cora-
josos saberão vencer esses desafios. Quem viver verá.
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As ações comunicativas precisam ser guiadas por uma filosofia e uma 
política de comunicação integrada que levem em conta as demandas, os 
interesses e as expectativas dos públicos estratégicos e da sociedade. 

Isto é, deve haver total integração entre a comunicação administrativa, a interna, a 
institucional e  a de negócios para a busca e o alcance da eficácia, da eficiência e da 
efetividade organizacional, em benefício dos públicos e da sociedade como um todo 
e não só de uma empresa. Pode parecer utopia, mas temos que perseguir a utopia. 
Ai de nós se não tivermos ideais, se não tivermos utopias!Assim é que a comunica-
ção organizacional integrada pode fazer toda a diferença. 

Margarida M. Krohling Kunsch

Como a Comunicação integrada 
Pode Fazer a Diferença? 

Capítulo 5
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A comunicação das organizações no
contexto socioeconômico

Quero inicialmente destacar a importância desse seminário anual 
de comunicação do Banco do Brasil. Certamente o de 2011 vai ser 
uma festa, pois   serão 15 anos de produção ininterrupta desse evento 
e dos livros que consusbtanciam os temas abordados.  Militando em 
entidades científicas, sei como é difícil organizar e manter tal iniciativa 
de forma regular, bem como editar e publicar as palestras em uma obra 
coletiva, a fim de socializá-las democraticamente para um âmbito maior 
da sociedade. Faço então esse registro, porque vejo a relevância des-
sa iniciativa, com a qual o Banco do Brasil extrapola sua atividade-fim, 
ao contribuir para os estudos e a  prática da comunicação nas organi-
zações. 

Quando recebi o convite para falar sobre a questão dos novos de-
safios da comunicação corporativa  e como a comunicação integrada 
pode fazer a diferença, pus-me a pensar em qual deveria ser o  foco 
e em qual poderia ser minha contribuição. Na segunda edição des-
se evento, em 1996, tive a oportunidade de falar dos novos desafios 
para o profissional de comunicação nas organizações. Acredito que 
esses desafios não mudaram tanto, porque as crises, as transforma-
ções mundiais, as novas exigências da sociedade e do mercado são 
assuntos que continuam se fazendo presentes nos fóruns de debates  
e na atividade  cotidiana. 

Pensar a comunicação nas organizações no contexto socioeco-
nômico mais amplo

Gostei muito de um texto mais recente de Manuel Castells, que integra 
a coletânea organizada em Madri  por Adela Cortina e que foi traduzida e 
publicada no Brasil em 2007 pela Loyola, com o título Construir confiança.  
No capítulo trabalhado por Castells, “Para além da caridade: responsabi-
lidade social no interesse da empresa na nova economia” (p. 55-74), ele 
aborda a interação entre a responsabilidade social e a organização social 
do mundo. Nesse ponto eu gostaria de compartilhar com vocês algo que 
tem me preocupado muito, ao longo de toda a minha trajetória acadêmica: 
procurar sempre situar as organizações no contexto mais amplo da socie-
dade. Elas fazem parte dessa sociedade e têm que ser vistas como atores 
importantes na dinâmica da história social,  política e econômica. Vale 
registrar o que diz Castells (p. 56): “Não estão separados, de um lado, o 
contexto mundial, o contexto social, o contexto das instituições e, de outro, 
a atividade da empresa. Ao contrário, existe uma relação absolutamente 
íntima, motivo pela qual, se a prática empresarial não assimila o que ocor-
re no mundo e deixa de contribuir para a transformação do contexto, sua 
dinâmica chega a um ponto de estancamento”.
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Com isso, quero colocar a necessidade que nós temos de pensar a 
comunicação nas organizações num contexto socioeconômico mais am-
plo, para chegarmos a  uma reflexão mais profunda, mais abrangente do 
que aquela visão de globalização meramente econômica. Então, quando 
falamos hoje do contexto socioeconômico, qual é o mundo atual? Qual 
é a transformação do sistema técnico, social, econômico e institucional 
que estamos vivendo? Não vou ficar aqui comentando detalhes sobre 
esses pontos. Todos nós já estamos meio cansados de ouvir esses as-
suntos, muito presentes em fóruns dessa natureza. Temos que recorrer 
aos pensadores clássicos e contemporâneos, como os filósofos, cientis-
tas sociais e  políticos,  a exemplo de  Antony Giddens, do próprio Ma-
nuel Castells e de muitos outros, para que nos ajudem a compreender 
a complexidade da sociedade na qual estamos vivendo neste início do 
século XXI.

São inúmeras as considerações que poderíamos fazer sobre a so-
ciedade na qual estamos vivendo no contexto da era digital e do poder 
da informação e da comunicação em todo esse contexto. Como se ca-
racteriza o mundo de hoje neste século XXI? Necessidade de antigas e 
novas abordagens faces aos vários acontecimentos que estamos vien-
ciando: violências, guerras, direitos humanos, alfabetização digital, mul-
ticulturalismo, novas competências na era digital etc. Situar a sociedade 
na qual estamos inseridos constitui condição sine qua non para análises 
de contexto, reflexões e o planejamento de ações propositivas de inter-
venção tanto no meio social, político, econômico, quanto no mercado 
da comunicação corporativa. Manuel Castells, na obra citada (p. 57-58), 
caracteriza esta era digital, ou da informação ou sociedade-rede, sob o 
ponto de vista  tecnicoecnômico, em três traços: produtividade, (produ-
ção de conhecimentos e gestão da informação), emergêcia de uma nova 
forma organizativa (formação em rede eletronicamente potencial, base-
ada na internet) e globalização (nova forma de organização econômica 
com unidade planetária em tempo real).

É justamente nesses novos contextos que as organizações existem 
e operam. Daí a necessidade  de se considerarem novas realidades e 
demandas sociais.  Sou otimista e defendo o trabalho positivo que as 
empresas desenvolvem em benefício da sociedade. É preciso ver o lado 
muito mais construtivo. À medida  que as organizações não podem se 
isolar deste mundo em que nós estamos vivendo hoje, que é o mundo da 
incerteza, das crises globais, das inseguranças, dos mercados financei-
ros voláteis etc., todos os atores sociais precisam participar contribuindo 
naquilo que têm de melhor. Imaginem vocês se as empresas, as orga-
nizações estiverem contra a sociedade. Como é que elas conseguirão 
sobreviver? Não vejo, então, as empresas como inimigas da sociedade. 
Acho que há todo um trabalho positivo, construtivo que está sendo feito 
e que  temos que considerar e valorizar. Sem  os apoios empresariais  
nos campos da responsabilidade social, da sustentabilidade e da cultu-
ra,  os problemas de desigualdades sociais seriam muito maiores. 

No  contexto da comunicação corporativa, qual seria  o papel dos 
gestores de relações nessa direção? Como podemos e devemos sensi-
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bilizar os dirigentes de que não basta só gerar empregos, pagar impos-
tos e atingir os lucros, mas que se deve ir além. Deve existir uma relação 
sinérgica entre o mundo e as organizações. E,  nesse contexto, é a co-
municação que viabiliza todo o processo. O funcionamento do sistema 
econômico como uma unidade planetária só se viabiliza graças à exis-
tência de um novo sistema tecnológico de comunicação e informação. 
Então, a grande diferença da complexidade, hoje, o grande mote é jus-
tamente o poder da era digital, sobretudo da internet, com todas as suas 
consequências nas formas de sociabilidade e nos processos de gestão. 

O poder das organizações na sociedade  
e os novos desafios

Outro aspecto, também, que não podemos deixar de considerar é o 
poder que as organizações exercem na sociedade e os novos desafios 
que são colocados diante delas. Elas são partes integrantes do siste-
ma econômico global. Arie de Geus, autor do livro The living company 
(1997), citado no livro Presença: propósito humano e o campo do futuro, 
de Peter Senge e outros (São Paulo, Cultrix, 2007, p. 19),  diz  que “o 
século XX assistiu ao advento de espécies novas na Terra, o das institui-
ções, sobretudo, as corporações globais”. Então, esse poder das orga-
nizações, principalmente no século XX, de forma acentuada em termos 
do desenvolvimento econômico,  foi uma marca. Só que de lá para cá, 
contestando o que Milton Friedman defendia, o lucro a qualquer preço, 
esse isolamento do mundo corporativo cedeu lugar a um novo pensar.

Para reforçar o que é esse poder das organizações, das empresas, 
gostaria de destacar uma citação de Stuart Hart, em sua obra Capitalis-
mo na encruzilhada (Porto Alegre, Bookman, 2006, p. 222-223): “À me-
dida que adentramos um novo século, as empresas se destacam como 
as instituições mais poderosas do Planeta. Há 700 anos era a religião. 
As catedrais, as mesquitas e os templos são testemunhas da primazia da 
religião organizada naquela época. Há 200 anos era o Estado. Nenhum 
passeio estaria completo sem uma visita aos palácios impressionantes, 
às assembleias legislativas e aos complexos governamentais, os quais 
nos lembram de como o governo era centralmente importante na era do 
iluminismo. Hoje, as instituições mais poderosas são as empresas: veja as 
torres dos escritórios, bancos e centros comerciais que dominam as gran-
des cidades. Embora ninguém negue a importância permanente e crucial 
dos governos, da religião e da sociedade civil, não há dúvida de que o co-
mércio se tornou uma instituição dominante”. Isso é um exemplo, mas que 
mostra muito.  Neste ano,  estive na Ilha da Madeira, em Portugal, e fiquei 
impressionada:  quando achava estar vendo um monumento público, lá  
estava  uma grande empresa multinacional ou um banco... 

Outros exemplos contundentes dizem respeito ao peso econômico 
das empresas em comparação com o PIB dos países.  Ignacio Ramo-
net, no citado livro organizado por Adela Cortina, chamava a atenção, 
em 2007, de que “na atualidade, das duzentas primeiras economias do 
mundo, mais da metade não são países, mas empresas”. José Antonio 
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Pupim de Oliveira, autor do livro Empresas na sociedade: sustentabilida-
de e responsabilidade social (Rio de Janeiro: Elsevier, 2008), tomando 
como base a revista Fortune, em edição de 2005, trazia os seguintes 
dados: os negócios da  General Motors superavam o PIB da Dinamarca 
e também da Finlândia e Portugal  (p. 4); os da Ford eram maiores que o 
PIB da  África do Sul e o da Toyota ultrapassava o da Noruega (p. 103); 
em 2005, 100 empresas estavam entre as 150 maiores entidades do 
mundo em termos econômicos –  a Wal-Mart era a 22a., seguida de per-
to pelas gigantes do petróleo, como a BP, a Esso e a Shell, com receitas 
que superavam o PIB de países como Portugal, Grécia e Finlândia (p. 
3-4). Em relação a paises da África, as vendas da Nike  eram do tama-
nho do PIB da Nigéria; as do Carrefour equivaliam ao PIB da Etiópia; e 
as da Nokia  se comparavam com a riqueza dos Camarões.

Isso mostra algo do poder das organizações,  que estão sendo cha-
madas para um novo questionamento do seu papel no sistema social 
global. Hoje, o grande desafio das organizações é justamente superar 
aquela visão meramente econômica, tecnicista. É ultrapassar também 
aquele discurso de uma responsabilidade social e uma sustentabilidade 
sem nenhum comprometimento público. O grande desafio que vejo é 
justamente adotar o conceito real e autêntico de sustentabilidade, que 
implica o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social e o de-
senvolvimento ambiental. Em outras palavras: as organizações precisam 
ter bons resultados financeiros, sim, porque, sem eles, como criariam e 
manteriam empregos, como pagariam impostos etc.? Só que elas têm 
de  ir além e fazer isso com responsabilidade, sem agredir  o ambiente e  
promovendo o bem-estar humano e social das pessoas,  tanto os seus 
empregados  quanto os seus demais públicos. 

A  questão ambiental e a preservação do Planeta fazem parte da 
pauta dos grandes temas da sociedade contemporânea. As alterações 
climáticas, o aquecimento global, as desigualdades sociais, os grandes 
desastres naturais, entre tantos outros problemas, são questões que 
precisam ser enfrentadas por todos os agentes, compreendendo o Esta-
do, o setor produtivo empresarial e o terceiro setor. Não se admite mais 
que as organizações se pautem apenas por uma visão centrada no ne-
gócio e de resto fiquem apenas no discurso. Ou elas assumem uma nova 
mentalidade para valer ou vão perder terreno e até mesmo correrão o 
risco de não sobreviverem. 

As organizações e a sua comunicação

Se as organizações devem privilegiar a incorporação do tripé eco-
nômico-social-ambiental da sustentabilidade, como a comunicação deve 
contemplar essa integração em seu discurso, em suas manifestações? 
Se as organizações precisam agir de forma sustentável e dentro de um 
compromisso público, a comunicação tem que somar esforços nesse sen-
tido. A visão, a formação, o senso de responsabilidade social e pública de 
quem administra essa comunicação são fatores importantíssimos.  Aquilo 
que o gestor entende como valor ético, ele também vai ter que defender. 
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É por isso que sempre preconizei a necessidade de abandonar a 
fragmentação e de se adotar uma filosofia e política de comunicação in-
tegrada.  Nesse contexto, quais seriam os principais desafios dessa co-
municação e de seus atores em todo esse processo? Primeiro, é preciso 
substituir aquela visão linear da comunicação,  aquela visão instrumen-
tal, que a vê  como simples transmissão de informações. A comunicação 
nas organizações  deve ir muito além. Aquela visão de que a comunica-
ção faz milagres, de que resolve tudo e de forma   mecanicista,  tem de 
ser substituída por uma visão muito mais complexa e abrangente.

Além disso, é preciso ver a comunicação em mais dimensões. Ulti-
mamente, nas minhas pesquisas,  tenho trabalhado a comunicação nas 
organizações  em três dimensões: a  humana,  a instrumental e a  es-
tratégica. Quando falamos em priorizar a dimensão humana, queremos 
ressaltar que as organizações, os gestores e os responsáveis pela co-
municação não podem ficar presos apenas àquela visão pragmática dos 
resultados do negócio ou a uma mera visão de como utilizar os meios 
de comunicação disponíveis.  É necessário, antes de qualquer coisa, 
pensar que lidamos com pessoas e que temos de criar mecanismos, 
formas de valorizar as pessoas com que lidamos, nos ambientes interno 
e externo.

Trata-se de uma necessidade dos novos tempos. A questão da sub-
jetividade dos públicos no ambiente organizacional, que é formado por 
pessoas e  interlocutores sociais, precisa ser considerada.  A produção 
comunicativa não deve ficar restrita à questão da técnica e das mídias. 
Uma meta constante deve ser a busca de  uma maior coerência entre o 
discurso organizacional e a prática cotidiana.

Na era digital e das redes sociais,  as empresas não  têm mais con-
trole quando os públicos se veem afetados. Se não houver coerência por 
parte das empresas, se não houver verdade naquele seu certificado de 
sustentabilidade ou naquele seu balanço social, isso pode ser colocado 
em cheque e ir parar nas redes sociais. As pressões vêm de fora – da 
sociedade, da legislação etc. As empresas não mudam porque querem, 
mas por causa das pressões sociais e do mercado.   

Quais seriam então os desafios que poderíamos  colocar para a 
área de comunicação? Fazer um monitoramento constante e auditorias 
sociais, para avaliar os cenários, ouvir  a opinião pública e acolher as de-
mandas e expectativas do público. Ou seja, temos que chamar o público 
para o diálogo e ficar antenados com o que está acontecendo. Vocês 
percebem que isso vai exigir do profissional de comunicação uma visão 
de mundo?  Ele não pode ficar só em um simples trabalho técnico de 
mandar releases, de fazer clipping de imprensa etc. Deve ser criativo, 
inovar, buscar soluções próprias. E, sobretudo, ter como meta a ética e 
a transparência das ações comunicativas, um desafio dos maiores.

Comunicação organizacional integrada

Afinal de contas, o que é comunicação organizacional? Seria uma 
especialidade? Um departamento? Uma especialidade a mais no depar-
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tamento? Seria um fenômeno? Seria sinônimo de mídias? Seria uma 
simples forma de expressão das organizações? 

Quando falamos de comunicação organizacional, temos que consi-
derar primeiro que ela abrange todos os tipos de organizações, públicas, 
privadas ou do terceiro setor. Ela lida com tudo que está implicado no 
contexto comunicacional das organizações: redes, fluxos etc.  Então, em 
primeiro lugar, temos que entender a comunicação organizacional como 
parte integrante na natureza das organizações. Ela é um  fenômeno que 
acontece dentro das organizações e pode ser estudado de diversas ma-
neiras. 

Passando para  o tema mais específico desta mesa, sobre a co-
municação integrada, além de todos os aspectos já mencionados  em 
relação ao  processo, às  redes,  ao fenômeno etc., a comunicação orga-
nizacional se manifesta, na prática, por meio de diferentes modalidades, 
formando esse mix que chamo de “comunicação integrada”. Trata-se de 
um tema que venho trabalhando desde 1985 e estou buscando funda-
mentar sempre mais teoricamente. Quando falo de “comunicação orga-
nizacional integrada”, não o faço para criar um conceito arbitrário. O que 
quero é deixar clara a natureza de cada modalidade comunicacional. Por 
exemplo, qual seria a natureza da comunicação interna, voltada para 
aqueles que trabalham na organização, os executivos e os funcionários? 
Qual seria o sentido da comunicação institucional? De posicionamento  
da organização diante dos públicos, da opinião pública e da sociedade. 
E a natureza da  comunicação mercadológica? De  persuadir quanto aos 
produtos e serviços da organização. Quando pensei na terminologia “co-
municação organizacional integrada”  para esse mix, minha preocupa-
ção foi mostrar como as organizações estabelecem relações confiantes, 
por meio de suas manifestações, que podem ser com fins internos,  fins 
institucionais e fins mercadológicos.

Busco responder a grande pergunta desta mesa: como a comunica-
ção organizacional integrada faz a diferença? Primeiro, quando contribui 
para agregar valor às organizações e para a sustentabilidade da socie-
dade. Quer dizer, essa comunicação que eu defendo tem que compor 
uma visão de conjunto, envolvendo-se ao mesmo tempo com a questão 
social, a questão econômica e a questão ambiental. Há que se ter ao 
mesmo tempo a preocupação com o desenvolvimento das pessoas, de 
uma filosofia de compromisso público e de uma política de respeito à 
cidadania e aos direitos individuais e sociais. E tudo isso planejado es-
trategicamente e com apoio em bases científicas.

Já temos hoje muito conhecimento acumulado no campo da comu-
nicação, o qual precisa chegar melhor ao mercado. Justamente por isso, 
existe uma demanda muito grande pelos cursos de pós-graduação lato 
sensu. As pessoas querem uma base científica. Elas querem sair dos im-
provisos, dos “arranjos” para resolver problemas, e trabalhar com bases 
mais científicas. Então, o grande diferencial de um processo de comuni-
cação bem construído está nas pesquisas, nos diagnósticos situacionais 
etc. Uma comunicação organizacional bem planejada faz a diferença! 
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Para fazer a diferença, proponho inverter a pirâmide comunicacio-
nal, estabelecendo novas possibilidades e alternativas. Onde, geralmen-
te, com a Revolução Industrial e principalmente nas últimas décadas,  
começa o trabalho de comunicação? Com os esforços para divulgar um 
produto ou serviço. Se o Banco do Brasil tem um produto novo, é obvio 
que vai se preocupar em divulgar esse produto no mercado,  por meio da 
comunicação mercadológica em todas as suas expressões – promoção, 
propaganda etc. Proponho inverter essa pirâmide. 

Primeiro, o cuidado tem que ser com a comunicação administrativa, 
que é uma espécie de “prima pobre”, a mais  esquecida. É a comuni-
cação do dia a dia. Ela tem muita importância,  porque faz as ponte 
na gestão operacional, tanto no ambiente interno como no externo. Se 
você, por exemplo,  tem uma política de responsabilidade social, mas 
não conscientiza o fornecedor e não estabelece limites, como é que 
você vai praticar a responsabilidade social? Retomo o que falei no início, 
quando mencionei a preocupação com a visão socioeconômica das or-
ganizações. Faz-se necessário começar a partir da base, estabelecendo 
princípios éticos nos relacionamentos. 

E a comunicação interna? A questão da sustentabilidade tem que 
começar em casa, com a valorização das pessoas dentro daquele tripé 
do desenvolvimento sustentável. Na prática, não é fácil compatibilizar os 
interesses dos empregados da organização. E, nesse contexto, vivemos 
hoje novas relações de trabalho. Aquela produtividade que era passada 
de forma muito tranquila pelos mais velhos para os novos, no sentido da-
quele conhecimento tácito que o trabalhador vai aprendendo na prática 
pela experiência, isso hoje está sendo substituído pela individualização. 
Cada um vai fazendo o seu portfólio.  Um dos grandes desafios,  hoje, é 
você também saber que tipo de comunicação interna vai fazer. A comu-
nicação interna vai muito além das mídias. Ela tem o propósito de buscar 
a integração entre capital e trabalho. Tem-se ainda a figura do terceiri-
zado, que constitui mais uma vertente a ser considerada. Outra questão 
também é a tão apregoada flexibilidade do trabalhador. As coisas não 
são tão simples como se imaginam. Deixar  um emprego estável ou ser 
despedido dele e  buscar outras alternativas traz  insegurança, angústia, 
estresse, depressão etc. São contextos que precisam ser pensados no 
âmbito da comunicação interna.

E a comunicação institucional? O que é? Vocês estão vendo que 
eu a coloco como parte integrante da comunicação organizacional. A 
comunicação institucional está ligada exatamente com a instituição pro-
priamente dita, com a sua personalidade, com a sua maneira de ser. E 
ela valoriza muito mais os aspectos corporativos ou institucionais que 
explicitam o lado público das organizações. A questão, por exemplo, da 
visão, da missão, dos valores, com relação aos quais é grande  a res-
ponsabilidade dos agentes da comunicação. Cada vez mais os públi-
cos vão cobrar isso das organizações. Nós mesmos, se uma empresa 
promete no Serviço de Atendimento ao Consumidor  uma coisa que ela 
coloca como valor mas não cumpre, nós,  como consumidores,  vamos 
reclamar. A comunicação institucional diz como as organizações devem 
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se posicionar perante a sociedade. Elas têm um compromisso. Devem 
ter um posicionamento, pois são cobradas.

O professor Manuel Chaparro, há muitos anos,  defendeu seu mes-
trado, na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Pau-
lo (ECA-USP), sobre a revolução das fontes, mostrando a necessidade 
de as organizações e as empresas fazerem um trabalho correto, justo. 
Não vamos generalizar, dizendo que “tudo está errado”. Há muitas ex-
ceções, muitos trabalhos sérios sendo feitos. De qualquer forma, não se 
pode mais tentar enganar, pois o público não é bobo, a sociedade e a 
opinião pública  estão vigilantes. 

Como lidar com os ativos intangíveis – marca, cultura, confiança, 
imagem, reputação? Acho que vocês acompanharam o caso bem re-
cente da agência DM9, de um cartaz produzido para a respeitadíssima 
organização não-governamental WWF, mostrando a Ilha de Manhattan, 
ainda com as duas torres do WTC, sofrendo uma espécie de raids de 
jatos de passageiros. No alto, a imagem do simpático panda da ONG, 
com os dizeres “Um tsunami matou cem vezes mais pessoas que o 11 
de Setembro. O planeta é brutalmente poderoso. Respeite-o e preserve-
o”. Essa peça vazou e deu o que falar. Por quê? Uma coisa impensável 
em termos de reputação e imagem: pensando na preservação do Pla-
neta, a agência minimizava o problema do 11 de Setembro, gerando 
toda uma polêmica e criando sérios problemas para a imagem da DM9 e 
da DDB Brasil. Houve a reação do presidente de agência, que fez uma 
carta dizendo que não era bem assim, que a culpa foi de juniores, de 
pessoas que não estão mais na agência. Sobre esse caso vocês podem 
ler o texto de Daniel Hessel, no site <http://brandmanifesto.wordpress.
com/2009/09/02>.  Vejam  que responsabilidade temos em lidar com o 
que faz parte da imagem, da reputação nesse contexto da comunicação 
institucional.

Outra questão: como direcionar os projetos sociais e culturais por 
meio de uma comunicação institucional coerente com o comportamento 
organizacional? Eu vejo o seguinte: os exemplos de projetos selecio-
nados como cases  que nós, comunicadores,  exploramos muito, como 
agentes e até propagadores, são positivos e podem até ser multiplicados 
e imitados por   outras empresas. Não vou entrar no mérito, não vou 
fazer juízo de valor. O que a gente defende? Que haja uma filosofia de 
gestão. E que haja comprometimento público. 

Outro aspecto que também considero importante é a parceria entre 
o público e o privado. Não é a empresa que vai decidir lá em Belém do 
Pará o que é melhor para a cidade. São esta e sua comunidade, junto 
com o poder público local e a sociedade civil organizada, que vão real-
mente participar do processo.

E a comunicação mercadológica? Todas essas manifestações sim-
bólicas do mix da comunicação persuasiva também têm que ter um 
compromisso. Não adianta fazer uma campanha pensando em causar 
impacto ou então para vender alguma coisa. Hoje temos que pensar 
mais em priorizar os indivíduos e os cidadãos do que os clientes e os 
consumidores. 

Não vamos generalizar, 
dizendo que “tudo está 

errado”. Há muitos 
trabalhos sérios sendo 
feitos. De qualquer for-
ma, não se pode mais 
tentar enganar, pois a 
sociedade e a opinião 

pública  estão vigilantes.
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E, por último, a questão de fazer a diferença. As ações comunica-
tivas precisam ser guiadas por uma filosofia e uma política de comu-
nicação integrada que levem em conta as demandas, os interesses e 
as expectativas dos públicos estratégicos e da sociedade. Isto é, deve 
haver total integração entre a comunicação administrativa, a interna, a 
institucional e  a de negócios para a busca e o alcance da eficácia, da 
eficiência e da efetividade organizacional, em benefício dos públicos e 
da sociedade como um todo e não só de uma empresa. Pode parecer 
utopia, mas  temos que perseguir a utopia. Ai de nós se não tivermos ide-
ais, se não tivermos utopias! Assim é que a comunicação organizacional 
integrada pode fazer toda a diferença. 
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uma visão prática do papel da comunicação 
integrada na gestão da imagem de marca

O consumidor é o grande influenciador de todas as transformações de 
mercado. Não é diferente neste momento, em que a tecnologia é o facili-
tador da interação das marcas com seus públicos e vice-versa. Por isso, é 
preciso como nunca conhecer a fundo o consumidor. Quais os seus dese-
jos, as suas esperanças e  aspirações, como é a sua família,  seu trabalho, 
seu estilo de vida?  Enfim, o consumidor pertence a grupos socioeconômi-
cos, mas ele quer ser reconhecido como indivíduo. E, ao mesmo tempo, 
tem preocupações coletivas, como as de ordem ambiental, por exemplo.

O consumidor virou protagonista e usou a tecnologia a seu favor 
principalmente para se comunicar. Nós,  profissionais de comunica-
ção, temos a responsabilidade de fazer com que todo ponto de contato 
entre a marca e seus públicos seja uma oportunidade única de falar e 
interagir, transmitindo os valores daquela marca.

Todo momento de mudança exige uma revisão de conceitos. A ló-
gica das empresas começa a mudar. O conceito clássico para objetivo 
da empresa é gerar lucro. O conceito moderno para objetivo da em-
presa é gerar valor sustentável para a marca e para o acionista, o que 
obviamente inclui o lucro. Mas deve haver visão de longo prazo, de 
como sustentar o negócio ao longo do tempo, redundando em ganhos 
futuros, que somente se sustentarão se houver uma relação forte de 
preferência e lealdade com aquela marca.

Marca e branding

Mas o que é, afinal, uma marca? É a síntese dos valores de uma 
empresa, um conjunto de percepções que cria algum significado único 
e uma poderosa ferramenta de alavancagem de negócios. Na essên-
cia, a marca é o próprio negócio. 

Os produtos e serviços estão cada vez mais comoditizados. É mui-
to fácil, em um mundo com tanto acesso a tecnologia e informação, 
copiá-los e reproduzi-los. O que vai diferenciá-los efetivamente é a 
marca. A marca é capaz de atuar dentro de um universo de valores, ex-
pondo claramente as suas promessas, significando algo. Compramos 
produtos e serviços, mas nos relacionamos com marcas. 

Pensemos, por exemplo, na marca da Harley Davidson. É uma 
marca de moto, mas tem asas, símbolo da liberdade. É o sentido da 
marca. Algo que as pessoas têm orgulho de tatuar no braço. Quando 
alguém tem uma identificação muito forte com uma marca, fala sobre 
ela. É uma emoção. É uma conexão, que faz com que as pessoas ex-
perimentem novos produtos daquela marca, a recomendem a amigos, 
advoguem em favor dela, combatam seus detratores. Enfim, essa co-
nexão emocional desencadeia uma série de atitudes que se refletem 
nos resultados da empresa dona daquela marca.
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Vejamos um pouco a questão da gestão das marcas, ou seja, do 
branding, ponto de partida para entendermos a importância da comuni-
cação integrada. Há várias definições para branding, mas gosto espe-
cialmente de duas, que são as mais simples. 

Branding é o equilíbrio na gestão de imagem, rentabilidade e mar-
ket share.  Lembremo-nos do que eu disse há pouco: que a marca é 
o próprio negócio. Porque todas as ações que são geradas com base 
na ótica do branding devem obedecer à própria visão de negócio. Toda 
ação empresarial tem que impactar positivamente essas três vertentes 
– imagem, rentabilidade e market share. Nós, profissionais de comu-
nicação, atuamos primordialmente no vetor da imagem, da  percepção 
de marca.

Outra boa definição é aquela que diz que branding ou gestão 
de marca é a transformação de valor em ação.

Antes de definir a imagem da marca, temos que definir a sua identi-
dade, o que ela é, qual a sua promessa. Essa identidade tem que estar 
evidente em todas as ações que ela desenvolver e também na sua co-
municação com todos os seus públicos e em todos os seus pontos de 
contato. Resumindo, uma coisa tem que ficar muito clara no nosso tra-
balho. O que é a empresa, a sua identidade, o próprio negócio. Como 
a empresa fala, como se comunica, é a sua imagem. Uma coisa tem 
que estar alinhada com a outra. O principal ativo de uma empresa são 
seus clientes. E não adianta veicular belíssimas campanhas na mídia 
de massa, nos meios digitais etc. se a experiência dos consumidores 
no contato com aquela marca não revela o que ela diz na comunica-
ção. Isso destrói o valor da empresa e traz uma série de prejuízos de 
curto, médio e longo prazo. Ela mesma cria detratores para sua marca, 
as pessoas a criticarão e disseminarão suas falhas etc. Há um frase 
que diz que “o cuidado com a alma reside nas ações diárias na vida”. 
Cuidar da marca é um exercício diário em todos os níveis da empresa 
e não somente na comunicação.

Branding não é um discurso, não pode ser apenas um discurso. 
Tem que ser exercido diariamente em todos os pontos de contato com 
os públicos internos e com os públicos externos. É algo que não pode 
se restringir a uma campanha de endomarketing. Não é algo que se 
resolve tomando um chope com o chefe no final do dia. É uma pratica 
cotidiana e tem de ser consistente.

Por que ocorria tanta dissonância entre o discurso interno e o dis-
curso externo? Porque historicamente havia uma diferença entre a ló-
gica comercial e a lógica corporativa. A área corporativa cuidava de as-
suntos, digamos, “mais nobres”, como recursos humanos, patrimônio, 
cultura da empresa, e a área comercial era mais voltada para os coisas 
mais cotidianas, canais de vendas, negócios, assuntos considerados 
menos “nobres”, digamos assim. Mas o que o branding nos ensina é 
que os valores da empresa têm que ser os mesmos, seja na ótica co-
mercial, seja na ótica corporativa.

Toda ação empresa-
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Ao consumidor o poder de interagir

Voltemos à revisão de conceitos, assinalando que  o conceito mo-
derno de marketing é de uma conversa permanente com o consumidor, 
onde ele tem espaço para julgar rejeitar, abraçar ou endossar a marca, 
espaço esse, de novo, muito favorecido pela tecnologia. É por isso que 
se observa nas empresas uma melhoria no serviço de atendimento ao 
consumidor.  Além disso, as empresas estão adotando ações social-
mente responsáveis e fazem questão de divulgá-las, porque falam dire-
tamente sobre a marca. As pessoas hoje querem saber que o sabão em 
pó lava mais branco, mas não polui os rios. Gerar valor para a empresa 
exige um monitoramento incessante, porque o acesso à informação se 
dá em mão dupla e é constante. O principal executivo  de uma empresa  
pode ir dormir tranquilo hoje, mas, se amanhã houver alguma denúncia 
na internet, ele perde o sono por um mês. Enfim, exige-se um monito-
ramento constante de todos os meios e a criação de ambientes onde 
os consumidores possam interagir, interferir, participar e compartilhar. 
Porque esse espaço o próprio consumidor já sabe criar.

Dar ao consumidor o poder de interagir é o que tem orientado a 
ação de algumas marcas, como, por exemplo, a Burger King, rede de 
restaurantes norte-americana presente em dezenas de países do mun-
do,  que criou games com seus mascotes para o Xbox, o videogame 
da Microsoft. A marca promete diversão e oferecer coisas adequadas 
ao jeito do consumidor. Tudo o que ela faz confirma a sua promessa. 
É por isso, também, que  a Starbucks, rede norte-americana de cafés,  
tem nos seus consumidores verdadeiros gerentes de produto. Que a 
American Airlines tem um dispositivo no Facebook para aproximar os  
que gostam de viajar. Que o McDonald’s tem um cardápio de comidas 
saudáveis. Que a Nike tem um milhão de corredores conectados no 
mundo inteiro. Que a Dell faz ponta de estoque no Twitter, sua maior 
ação de sucesso nos últimos tempos. Que o Hipercard é uma love mark 
no Nordeste brasileiro. É impressionante como essa marca é querida 
lá, como ela atende bem o consumidor. É uma marca que atendi e 
adorei atender, porque seus valores são evidentes. Os funcionários, 
o consumidor, todos gostam dela, porque ela pratica seus valores em 
todos os pontos de contato. 

Cito aqui  ainda um exemplo muito interessante de âmbito global 
que também envolve aspectos de comunicação integrada. Estive re-
centemente em Amsterdã, onde fui visitar a fábrica da Heineken no 
centro da cidade.  O lugar é superbonito. Antigamente eles usavam 
cavalos para entregar os barris de cerveja. Lá dentro há os estábulos 
onde se veem os cavalos. Até hoje, em eventos promocionais, eles 
põem esses cavalos na porta. Na visita, proporcionam experiência em 
4D,  oferecem cerveja e entretenimento. Perguntaram-me de onde eu 
era. “Do Brasil”. E logo eu tinha um folheto em português na minha 
mão... Em Amsterdã!... Em escaninhos, vi folhetos de todos os países 
onde a Heineken está presente. Então, lá você se sente bem recebido, 
em casa. O conceito mundial da Heineken era “experimentar o mundo 
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experimentando Heineken”, que agora eles atualizaram para “encontre 
a cerveja, divida a magia”. Mas o que ela quer nos dizer é que, onde 
quer que estejamos no mundo, encontraremos a Heineken que conhe-
cemos, aquela que está ao nosso lado, que nos entende você, que  nos 
proporciona uma boa experiência. Se achei o máximo eles me terem 
dado um folheto em português,  interessante também é que permitem 
que façamos fotos e vídeos à vontade para compartilhar com os ami-
gos quando regressarmos para casa. Quer dizer, nós  nos tornamos 
agentes divulgadores da marca. De lá mesmo a gente pode enviar fo-
tos.  Na saída, ainda me deram uma garrafinha de Heineken com meu 
nome escrito no rótulo.  Não há como não ficar envolvido, não é? 

integrando a mídia massiva e a mídia digital

Voltemos para a comunicação. Por que e como as coisas muda-
ram, para onde elas devem ir? O século XIX foi a era da economia in-
dustrializada, que criou a produção em massa, a distribuição em massa 
e, portanto, mercados de massa. A indústria da mídia surgiu em de-
corrência desse contexto. Tornou-se cada vez mais necessário atuar 
com grandes redes de jornais, rádios e televisão para promover  os  
produtos em larga escala.  Recentemente, vivenciamos a virada da in-
formação da era industrial para a informação da era digital, com novas 
mídias, que são imersivas, interativas, socialmente conectáveis. Mas 
cada meio tem a sua função e por isso as duas realidades, da mídia 
massiva e da mídia digital, precisam coexistir, porque no fim tudo diz 
respeito ao comportamento do ser humano.

As agências de comunicação precisam entender que as marcas 
precisam significar cada vez mais um verbo, uma ação, e não um subs-
tantivo. Elas precisam ter um sentido para a vida das pessoas, exercer 
um papel capaz de despertar interesse, de gerar conexão. Trabalha-
mos para gerar conhecimento, e o jeito de tornar as coisas conhecidas 
mudou.  Trabalhamos para criar fama, e o conceito de fama não é mais 
o mesmo. Trabalhamos para  engendrar possibilidades, e os públicos 
hoje são muitos e com interesses muito próprios. Trabalhamos para 
construir fidelidade à marca, só que manter a fidelidade fica cada dia 
mais difícil num mundo de experimentação. Por isso, torna-se cada vez 
mais importante fazer com que os valores sejam consistentes e se fa-
çam presentes em todos os pontos de contato. Quando uma marca se 
comunica com seus públicos, ela precisa ser transparente e verdadei-
ra, precisa refletir aquilo que efetivamente são as suas práticas. 

As empresas de comunicação passam a ter então um papel diferen-
te, porque precisam compreender essa realidade. Mas ainda existem 
alguns mitos.  Como o que diz que a necessidade de levar as marcas a 
novas experiências é incompatível com a necessidade de mensurar os 
resultados da comunicação. Fazer  mensurações, na minha opinião, é 
uma coisa que veio para ficar: vivemos a era do rigor numérico. Antiga-
mente as organizações tinham que lidar só com duas visões: a do em-
preendedor e a do criador. Hoje há uma terceira vertente, que é a visão 
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do capital. As empresas estão se fundindo, fazendo aquisições abrindo 
capital... Então a visão do capital passa a ser considerada diariamente 
na gestão. Mas isso é um mito, isso não é uma verdade, principalmente 
porque as iniciativas digitais são totalmente adequadas à mensuração. 
E quando somamos mídia de massa, ações presenciais e comunicação 
digital, não podemos tratá-las isoladamente. Temos que tratá-las de 
maneira que todas elas se integrem. E se elas estão todas integradas, 
conseguimos medir o impacto que uma ação traz para a outra. Basta 
eleger variáveis para cada uma delas. 

Outro mito: os profissionais de comunicação estão preparados para 
este novo mundo, enquanto as demais áreas não estão preparadas. Não 
dá para aceitar essa afirmação. Todo mundo está se preparando. O mun-
do virou de cabeça pra baixo. As empresas mal tiveram a oportunidade 
de entender como funcionam as redes sociais, e os consumidores já es-
tavam lá tomando conta  desse novo ambiente.  Por isso, as empresas 
estão correndo  para entender como funcionam as redes sociais dentro 
de uma lógica que já foi moldada pelo consumidor. Mas isso não deve 
ser tratado como um problema e sim como um benefício. É um benefício 
poder estar perto do consumidor, dialogar com ele e ouvi-lo. Isso impac-
ta até mesmo a geração de novos produtos, a reorientação de ações, a 
rentabilização de investimentos em comunicação etc. 

Mídia digital é boa, mídia de massa, não.  Outro mito, outra afir-
mação que não procede! Cada meio tem sua função. Os meios têm 
que estar interligados. Vejamos um case brasileiro, da SulAmérica. Eu 
atendi essa conta e achei esse case superinteressante, exatamente, 
porque ele desmistifica essa questão de isolar o que é comunicação de 
massa e o que é comunicação digital. 

A propósito, primeiro uma pergunta: o que caracteriza um case?  
Acho importante deixar isso claro, porque muitas vezes se chama de 
case algo que não é um  case. Um case, em primeiro lugar, precisa ir 
ao encontro  de uma época e de um sistema cultural. Além disso, ele 
precisa conjugar teoria, informação e metodologia. E, por fim, tem que 
ter números, para ser quantificado. 

O cenário era esse: apesar do amplo conhecimento da marca em 
São Paulo, a SulAmérica  se envolvia apenas com o seguro-saúde. 
É uma marca consolidada, conhecidíssima no Brasil inteiro, mas com 
diferenças regionais muito grandes. No caso específico de São Paulo, 
era preciso aumentar a penetração do seguro de veículos, porque essa 
é a porta de entrada para a categoria de seguros, por se tratar do maior 
mercado do Brasil.

 O briefing era: como reverter isso de maneira inovadora, que es-
tratégia armar para a aproximação com esse mercado. Daí surgiu a Rá-
dio SulAmérica Trânsito, para colaborar com o cidadão no trânsito de 
São Paulo. Quais os resultados? Por exemplo: a lembrança de marca 
saltou do quarto para o segundo lugar em apenas 30 dias. Criada em 
2007, a  Rádio SulAmérica Trânsito completou dois anos em abril des-
te ano. O awareness cresceu 82% em 90 dias e as vendas superaram 
com folga as metas. 
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Mas onde é que entram os meios digitais nesse case? Em primeiro 
lugar, o modelo do negócio está apoiado num recurso tecnológico que 
é o celular. A Rádio SulAmérica Trânsito não tem repórter. Se ela tives-
se que ter profissionais contratados para trabalhar na rua,  o modelo de 
negócio já seria diferente. Nesse esquema,  os “repórteres” são os ou-
vintes que ligam. Já há até  aqueles que ligam todo dia. O locutor fala: 
“Oi, Fulano, já estava esperando você ligar”. Então,  alguém diz: “Estou 
aqui na Ponte Eusébio Matoso e não recomendo ao motorista vir por 
aqui”. É um sucesso! Segundo, a rádio por si só já é um meio de rela-
cionamento, mas ela é potencializada por outros meios digitais dentro 
das comunidades na internet. A presença da rádio nas comunidades é 
incrível. Faz parte do dia a dia das pessoas. Costumamos brincar que 
as conversas de elevador aqui em São Paulo são sempre sobre o trân-
sito, não é? O que acontece na Rádio SulAmérica Trânsito é isso. Os 
que ligam são facilitadores de encontro entre pessoas, de jantares, de 
happy hours. O primeiro aniversário da Rádio SulAmérica Trânsito foi 
organizado por eles e não pela empresa. No segundo ano eles fizeram 
jingles e mandaram de presente para a rádio. É hoje um negócio ex-
traordinário, um ativo de valor da marca SulAmérica, sendo o conteúdo  
divulgado em outros meios digitais, como num site, no Twitter,  porque 
o ser humano está em todos os lugares. Existiria coisa mais adequada 
do que falar de trânsito no rádio do carro? O rádio é um meio que tem 
mais de cem anos de idade... Só que eu também estou com o meu 
celular na mão, também estou ligada na internet o dia inteiro. Então, o 
entendimento de que uma coisa não exclui a outra e que a combinação 
das mídias faz a comunicação integrada também é muito importante.

Relato aqui uma notícia que saiu no site brasileiro  Bluebus. O 
Google fez uma campanha lá nos Estados Unidos com painéis de mí-
dia exterior. Ficou interessante porque as páginas iam mudando. Aí um 
consumidor mandou um e-mail comentando, indignado: “Fiquei com a 
pulga atrás da orelha: se agora tudo é mídia digital, se os norte-ame-
ricanos são o povo mais conectado do mundo, eu pergunto: por que 
será que o Google, justamente o Google, recorreu a uma mídia con-
vencional pra fazer publicidade?” Eu é que fiquei indignada com esse 
comentário. Acesso o Google umas  trinta ou mais vezes por dia, mas 
estou na rua, nós estamos na rua, a vida real não acabou, ela existe. 

Outra notícia  que posso citar é uma declaração de um dos funda-
dores do Twitter dizendo exatamente que ele não entende que a mídia 
digital substituiu a mídia de massa, mas sim que as mídias digitais e 
sobretudo o Twitter são reflexo dos desejos, dos pensamentos e das 
necessidades humanas. No fim, tudo diz respeito ao ser humano.

Bem, há  coisas que nunca vão mudar, que têm sempre de fazer 
parte do nosso dia a dia. Há perguntas que nunca devem deixar de 
ser feitas quando se trata de ativar uma ação de comunicação. Qual 
é o objetivo da comunicação? Isso tem que ser muito claro e conciso.  
Não pode haver cinco objetivos num briefing, por exemplo. Com que 
públicos queremos falar?  Que ação a comunicação espera influenciar 
e como ela contribuirá para a relação da marca com o consumidor, 
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numa visão de longo prazo? Porque essa relação também tem que 
ser sustentável. E,  definitivamente,  é preciso entender uma coisa: a 
modernidade está no jeito de pensar, independentemente  da época.

É muito comum, quando se fala em novas mídias, pensar em mídia 
digital. Nem sempre é assim, às vezes a  adequação de um conteúdo 
a uma mídia é uma inovação. Dou aqui como exemplo uma notícia do 
SuperBowl. O Superbowl tem o espaço publicitário mais caro do mun-
do, historicamente sempre foi, as marcas disputavam para ver quem 
conseguia comprar primeiro. Este ano pela primeira vez elas fizeram 
uma espécie de leilão e pagavam quanto queriam pelo espaço. Lem-
brei-me de uma frase de Shakespeare, de 1601: ”Nada vale mais do 
que o preço que nós próprios damos”. Shakespeare é moderníssimo, 
concordam?

num mundo tão complexo, a mediocridade não tem lugar

Algumas palavras têm de integrar as nossas vidas. Valor, conhe-
cimento, transparência, ética, conexão, colaboração, mobilização... O 
mundo está em transformação. Ninguém tem a fórmula secreta indi-
cando o momento ideal para fazer comunicação. Temos muito mais 
públicos aos quais falar agora. Mas o que muda no mundo, o meio ou 
a mensagem? Podem mudar os meios e muitos ainda vão surgir, mas 
a mensagem continua sendo o mais importante.  Qual será a gran-
de marca de sucesso da próxima década? Alguém arrisca um palpite? 
Não sabemos, não é? Pode ser que ela esteja nascendo amanhã. Isso 
é um fato. Há dois anos ninguém falava de Twitter. 

E como é que isso tudo se aplica no nosso dia a dia e como deve 
atuar um profissional de comunicação que começa a se desenhar nos 
dias de hoje? Em primeiro lugar, ele vai ao encontro de uma maior com-
plexidade do mundo. E eu digo que, quanto mais complexo o mundo, 
mais valorizado será o nosso trabalho com comunicação. Temos que 
entender que estamos no Brasil e não em Nova York. Historicamente, 
a comunicação sempre se inspirou muito nos modelos norte-america-
nos, muito voltados para as classes médias consumidoras. Só que hoje 
existe uma nova classe média brasileira. Somos um país que deixou 
de ser pobre e passou a ser emergente. Temos uma enorme massa de 
novos consumidores. Nosso marketing não pode ser da Europa ou dos 
Estados Unidos. 

No ano passado fui ao festival de Cannes com o claro propósito 
de conhecer os publicitários da China, da Rússia e da Índia, que antes 
não participavam desse evento e cuja presença agora se tornava uma 
novidade.   Para mim ficou muito claro que o Brasil realmente desponta 
na comunicação. E não me refiro aqui ao festival de Cannes do ponto 
de vista publicitário. Estou vendo esse evento como o maior simpósio 
que existe de profissionais de comunicação. É por isso que gosto de 
participar dele. Porque  encontramos pessoas do mundo inteiro. Se 
antes o Brasil estava muito atrás em muitas coisas, hoje está ali pari 
passu com o resto do mundo. A Rússia vive um outro lado.  O mundo 

Algumas palavras têm 
de integrar as nossas 
vidas. Valor, conheci-
mento, transparência, 

ética, conexão, colabo-
ração, mobilização...
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dela é bem distante do nosso mundo atual. É impressionante ver que 
o que se veicula lá hoje são coisas que nós já vimos aqui nas décadas 
de 1980 e 1990, em termos de formato, de estética. A China, se eu pu-
desse resumir numa palavra, é grandiosidade. Algumas iniciativas da 
Índia foram muito parecidas com o que aconteceu Nordeste brasileiro. 
Por exemplo, a Danone começou a comercializar na Índia uns pacotes 
menores de biscoito para poder se tornar acessível ao consumidor, 
exatamente como a Nestlé fez no Nordeste brasileiro. Lá a Philips ven-
de rádio de corda. É verdade!  Onde não há energia eltétrica nem pilha, 
o rádio é de corda.

Mais algumas considerações interesssantes. A Coca-Cola tem es-
sas campanhas que conhecemos, com a mesma cara no mundo intei-
ro. Lançou-as lá na Índia, sem nenhum sucesso. Pepsi na liderança! 
Quando ela passou a fazer os comerciais com os atores de Bollywood 
(a maior indústria de cinema indiana), o quadro se reverteu de imedia-
to.  O indiano olhou e disse: “Agora sim, isso aí é para mim, me enten-
dem, falam comigo”. A diferença entre nós e a Índia é extraordinária. 
O Brasil está muito à frente da Índia em alguns aspectos: maior índice 
de desenvolvimento econômico, melhor saneamento básico, migração 
consolidada do campo para a cidade. Lá tudo está acontecendo ago-
ra. Mas onde eles fazem diferença e podem levar vantagem é que in-
vestem, e muito, em educação, na mão de obra da base da pirâmide, 
diferentemente de nós. Isso eu acho incompreensível no Brasil. Para 
mim, esse é o grande fator de competição que vai se desenrolar nos 
próximos anos. 

Temos que entender essas práticas bem-sucedidas lá, em um lu-
gar mais parecido com nosso país. Da população brasileira que está na 
internet, 50% são de  emergentes, que primeiro tiveram de descobrir 
o acesso, depois se conectar às pessoas e por fim se entreter. Então, 
é óbvio que novos valores serão gerados a partir daí. Conhecer os 
consumidores brasileiros é conhecer o Brasil.  Só conseguimos nos 
comunicar se sabemos com quem estamos falando. Só conseguimos 
integrar duas coisas se conhecemos essas duas coisas. 

Dou aqui algumas dicas práticas. Em primeiro lugar,  calçar os sa-
patos dos nossos clientes, saber que as grandes soluções são sim-
ples, que os seres humanos gostam das coisas simples. Ler todas as 
revistas semanais a cada semana, ler todas as colunas de negócios a 
cada dia, pois necessitamos de aprofundar-nos. Temos que andar de 
ônibus, frequentar eventos populares, conversar com as pessoas na 
rua. Conhecer o mundo não é navegar na internet, é andar na rua. Re-
comendo que leiamos muito. Como teóricos da comunicação, indicaria 
dois autores que acho muito importantes: McLuhan, que cunhou a ex-
pressão “o meio é a mensagem” e na década de 1970 preconizou que 
o mundo ia ser uma aldeia global; e Noam Chomsky, que é um crítico 
da mídia norte-americana. Ler alguns livros que falam sobre o Brasil, 
para entendermos a gênese do povo brasileiro, porque, se não enten-
dermos a gênese do povo brasileiro, não saberemos com que universo 
de valores estamos lidando. O livro Mergulho na base da pirâmide: 

Quanto mais complexo 
o mundo, mais valoriza-
do será o nosso traba-
lho com comunicação.
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uma nova oportunidade para sua empresa, de André Torretta (Saraiva, 
2009), é a única obra publicada no Brasil sobre esse assunto desde 
que a chamada “nova classe média” brasileira se formou. E, por fim, é 
preciso entender que não somos mais o rabo do primeiro mundo, mas 
a cabeça desse mundo emergente.

Para encerrar, uma frase de David Ogilvy,  que gosto de citar, para 
incomodar os profissionais de comunicação. Ele diz que “este não é um 
lugar para mediocridades assustadas e preguiçosas”. É preciso levan-
tar-nos da cadeira e entender com quem  estamos falando.

“Este não é um lugar 
para mediocridades 

assustadas e preguiço-
sas”.



Falando sobre novos paradigmas na relação entre jornalistas e fontes, de-
vemos começar pelo entendimento de que o jornalismo vive atualmente 
a sua terceira grande revolução, a revolução das fontes, depois de ter 

passado pela revolução da notícia e pela revolução da reportagem. São três marcos 
fundamentais na crescente inserção discursiva do jornalismo nos processos políticos 
e culturais das democracias modernas.   Ao longo dessa caminhada evolutiva, mu-
daram não só os conceitos, as formas e os modos de fazer jornalismo, mas também 
as relações de poder entre os sujeitos sociais intervenientes nas ações jornalísticas 
de relatar e comentar os acontecimentos da atualidade. 

Manuel Carlos Chaparro

novos Paradigmas na relação 
entre jornalistas e Fontes 

Capítulo 6
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Tempos novos e novos paradigmas nas 
relações entre fontes e jornalistas

Para falar sobre novos paradigmas na relação entre jornalistas e 
fontes, devemos começar pelo entendimento de que o jornalismo vive 
atualmente a sua terceira grande revolução, a revolução das fontes, 
depois de ter passado pela revolução da notícia e pela revolução da 
reportagem. São três marcos fundamentais na crescente inserção dis-
cursiva do jornalismo nos processos políticos e culturais das democra-
cias modernas.   

Ao longo dessa caminhada evolutiva, mudaram não só os concei-
tos, as formas e os modos de fazer jornalismo, mas também as rela-
ções de poder entre os sujeitos sociais intervenientes nas ações jorna-
lísticas de relatar e comentar os acontecimentos da atualidade. 

revolução da notícia

A revolução da notícia, que mudou o jornalismo na segunda metade 
do século XIX, está diretamente associada às invenções tecnológicas 
que aumentaram a velocidade e o raio de alcance da informação jorna-
lística. E teve como eventos geradores a invenção do telégrafo e a sua 
utilização pioneira pelas (então recém-criadas) agências noticiosas.

Com o telégrafo, reduziu-se substancialmente o intervalo existente 
entre a ocorrência material dos fatos socialmente relevantes e a sua 
divulgação. Em favor da rapidez e da precisão exigida pela nova tec-
nologia, as agências noticiosas criaram, desenvolveram e universaliza-
ram um estilo para o texto jornalístico – o estilo chamado de “pirâmide 
invertida”. 

A revolução da notícia foi acelerada pela modernização mecânica 
dos processos de produção e reprodução gráfica, graças ao surgimen-
to da impressora rotativa (1846), da zincogravura (1852) e da linotipo 
(1885). Com a incorporação desses inventos, os principais jornais au-
mentaram as tiragens, viabilizaram a periodicidade diária e ampliaram 
a distribuição da informação a distâncias cada vez maiores.

Assim, o relato resumido dos fatos, em forma de notícia, ganhou 
velocidade, espaço e vigor político na mancha impressa antes ocupa-
da quase só por artigos. Num crescendo que se alongou pelas últimas 
décadas do século XIX, a notícia avançou sobre o artigo. E tornou-se, 
então, marca forte na fisionomia impressa do jornalismo. 

Pela notícia, as sociedades organizadas falavam e se informavam. 
E isso teve efeitos transformadores nos comportamentos sociais, por-
que gente informada passa a exigir explicações e contextualizações 
que a elucidem. E, em função dessa demanda, ao final do século XIX, 
a cultura jornalística foi enriquecida, por uma nova espécie de texto – a 
reportagem.
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A revolução da reportagem

A revolução da reportagem marcaria todo o jornalismo do século 
XX. Com fases brilhantíssimas. 

Ele teve, por exemplo, papel de relevo no debate público da reali-
dade americana, depois da grande crise de 1929. Para o sucesso do 
seu New Deal, Franklin Roosevelt usou intensamente a vocação expli-
cativa da reportagem para socializar o seu discurso político em favor 
de uma reconstrução nacional fundamentada em valores democráticos 
e no fortalecimento das classes médias.

Pouco mais tarde, na cobertura da Segunda Guerra Mundial, a re-
portagem cresceu em tamanho, ambição e qualidade. Com ousadia, 
criatividade e talento, os correspondentes de guerra consolidaram-na 
como forma de escritura predominante no discurso jornalístico, agre-
gando-lhe encantos e artes da literatura.  Com a reportagem, o jorna-
lismo aprendeu a usar recursos narrativos e liberdades estilísticas da 
melhor ficção, sem cair nela. 

Nas décadas de 1950 e 1960, as glórias da reportagem de sabor 
literário alcançaram o seu ápice, nas páginas das grandes publicações 
internacionais (jornais e revistas), graças principalmente, à sedução es-
tilística do new journalism.  Criado nos Estados Unidos nos anos 1960 
e tendo como expoentes escritores como Tom Wolfe, Norman Mailer, 
Truman Capote e Gay Talese, o new jornoulism chegou a ser classifi-
cado como “romance de não-ficção”. E tornou-se paradigma que, como 
escola e tendência, influenciou fortemente o jornalismo mundial. 

Mas, enquanto o jornalismo saboreava as vitórias e glórias da re-
portagem literária, no mundo da ciência e da tecnologia alguns dos me-
lhores cérebros do Planeta geravam um mundo novo.  As três primeiras 
décadas do pós-guerra foram marcadas por inventos tecnológicos que 
no cenário mundial mudaram as relações sociais e as relações de po-
der –  na política, na economia, na cultura, na religião, em todas as 
áreas e atividades das interações humanas.

Desde 1951, com a invenção do transistor, e de forma mais deci-
siva a partir de 1957, quando se deu a criação do circuito integrado e 
o lançamento do primeiro satélite artificial soviético, a humanidade foi 
beneficiada por uma revolucionária e continuada explosão de novas 
tecnologias convergentes de informação e comunicação. Daí resultou 
aquilo a que Manuel Castells chama de “sociedade em rede”, criando-
se, assim, a possibilidade de difundir e acessar informações em âmbito 
universal e no ritmo da instantaneidade. 

Nesse processo, os anos 1970 tiveram a importância de um divisor 
não apenas tecnológico, mas também cultural, dadas as repercussões 
de natureza civilizatória que a revolução tecnológica produziu nos or-
denamentos e comportamentos humanos. 

Sim, um novo mundo surgiu. No dizer de Nicholas Negroponte,  um 
mundo digital – termo que, no sentido que lhe é dado pelo autor, remete 
ao uso articulado de dedos e de dígitos, nas novas artes humanas de 
viver e sobreviver, de agir e interagir. 

A transformação que mais 
profundamente afetou o 
jornalismo, nas relações 
com esse mundo novo, 

foi o progressivo encurta-
mento do intervalo entre o 
acontecimento e a notícia.
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Não há mundo novo sem novo jornalismo. E porque esse é o nosso 
tema, há que ir direto ao ponto essencial: a transformação que mais 
profundamente afetou o jornalismo, nas relações com esse mundo 
novo, foi o progressivo encurtamento do intervalo entre o acontecimen-
to e a notícia. 

Antes de o século XX terminar, já era possível assistir em tempo 
real, e universalmente, aos acontecimentos mais relevantes. Ou seja: 
desaparecera o intervalo entre o acontecimento e a noticia, espaço 
onde o jornalismo reinava, com o poder  organizado das redações tra-
dicionais. 

Com a convergência digital das várias tecnologias de difusão e 
captação, o milagre da difusão instantânea e universal de conteúdos 
alargou-se extraordinariamente nos primeiros anos do século XXI. 
Hoje, com um microcomputador comum, até mesmo com um celular 
sofisticado, já é possível (e  não apenas às instituições e aos grupos 
organizados, mas também às pessoas, individualmente) transmitir ao 
mundo, em tempo real, qualquer acontecimento e qualquer conteúdo – 
com imagem, áudio e texto.

Decorrência inevitável: a notícia não apenas passou a fazer parte 
do acontecimento, mas atua nele como núcleo discursivo a ser difun-
dido. Portanto, a sua parte principal. E, porque a difusão universal em 
tempo real dá à notícia um extraordinário poder de intervenção na reali-
dade, noticiar passou a ser a mais eficaz maneira de os sujeitos sociais 
organizados agirem e interagiram, no mundo e sobre o mundo. 

Quem derrubou as torres gêmeas de Nova Iorque, naquele 11 de 
setembro de 2001, sabia disso. E disso deu ao mundo a mais espanto-
sa e dramática demonstração. Ao vivo e em cores.

Nessa nova lógica, o sujeito que produz e controla o acontecimento 
tem, pois, o poder de produzir e controlar a notícia. E as fontes assumi-
ram progressivamente esse poder de forma competente, ao longo das 
últimas três décadas e meia. Contrataram e treinaram elencos de pro-
fissionais de comunicação, preferencialmente jornalistas, para a tarefa 
de cuidar da notícia na sua origem.  Fizeram a revolução das fontes. 

A revolução das fontes

As fontes, que a cultura jornalística quase sempre tratou como ob-
jetos passivos, assumiram lugar e poder de sujeitos nos cenários da 
notícia. Que também poderemos chamar de cenários da “atualidade”, 
entendida como o espaço abstrato onde se dá a contínua reelaboração 
do presente, pelos embates do agir humano. 

O jornalismo faz parte da atualidade, na qual lhe cabe um duplo 
papel: ser espaço público dos conflitos que estruturam e pelos acordos 
aperfeiçoam a sociedade, na aventura humana de viver e sobreviver; e 
ser a linguagem narradora confiável desses conflitos.

 Portanto, quando se fala em fontes, fala-se dos protagonistas da 
atualidade que agem e falam como sujeitos dos processos sociocultu-
rais – e nisso se incluem os vários campos da atuação humana na teia 

As fontes, que a cultura 
jornalística quase sem-
pre tratou como objetos 
passivos, assumiram 
lugar e poder de sujeitos 
nos cenários da notícia.
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das relações de poder que dão ordem e rumos ao mundo, por lógicas 
de sucessivos conflitos e acordos.  

Mesmo quando não eram reconhecidas como tal, as fontes sempre 
foram intervenientes importantes dos processos jornalísticos – e o são, 
cada vez mais.  

Hoje, qualquer grande ou pequena instituição, formal ou informal, 
legal ou transgressora, só existe e se movimenta no espaço das rela-
ções sociais (que são inevitavelmente relações de poder) se for capaz 
de formular e socializar o seu próprio discurso. E o faz com interven-
ções concretas na vida real, por meio dos fatos, das falas e dos conte-
údos noticiáveis que produz. Com a notícia e pela notícia, luta-se por 
prestigio, dinheiro, espaço e poder. Luta-se por ideias e ideais, logo, 
pela conquista  de mentes e vontades. Luta-se para mudar e luta-se 
para conservar. 

De tais e tantos conflitos se nutre o jornalismo. 

Mas tudo isso faz parte da caminhada civilizatória que impulsiona 
o presente em construção e que se expressa  pelos códigos de valores 
e princípios  gestados nos mecanismos  culturais, e que dão razão de 
ser às ações humanas. Por esses códigos, as sociedades organizadas 
expressam os ideários que definem o mundo a construir, em função do 
qual os conflitos ganham sentido. 

Como linguagem e como espaço público dos conflitos que interes-
sam ao mundo a construir, o jornalismo vincula-se  ao projeto ético da 
“sociedade” tanto quanto à dinâmica transformadora da “atualidade”. 
Porque, tanto para a narração quanto para a argumentação jornalís-
ticas, os ideários da sociedade são fonte essencial de critérios para 
valorar e atribuir significados aos acontecimentos da atualidade – e a 
esses critérios se devem ater também as fontes, no seu agir como pro-
dutores de fatos, falas e conteúdos noticiáveis. 

Por um novo entendimento

Na parte final da sua trilogia sobre A era da informação (vol. I, II e 
III, São Paulo, Paz e Terra, 1999), o cientista Manuel Castells propõe 
um entendimento novo das relações entre o jornalismo e o mundo real 
dos conflitos entre sujeitos sociais institucionalizados. Escreveu  ele:

“Batalhas culturais são as lutas pelo poder na era da informação. 
São travadas basicamente dentro da mídia e por ela, mas os meios de 
comunicação não são os detentores do poder. O poder, como capaci-
dade de impor comportamentos, reside nas redes de troca de informa-
ções e de manipulação de símbolos que estabelecem relações entre 
atores sociais, instituições e movimentos culturais por intermédio de 
ícones, porta-vozes e amplificadores intelectuais.”

Eis aí uma lúcida síntese do mundo novo de que falamos. Mundo 
do qual faz parte este seminário de comunicação promovido pelo Ban-
co do Brasil, uma das nossas  mais importantes instituições geradoras 

“O poder reside nas redes 
de troca de informações e 
de manipulação de símbo-
los que estabelecem rela-
ções entre atores sociais, 
instituições e movimentos 
culturais por intermédio de 
ícones, porta-vozes e am-

plificadores intelectuais.”
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de conteúdos noticiáveis. E também uma das mais competentes insti-
tuições usuárias do jornalismo, como espaço e linguagem de socializa-
ção das ações discursivas por meio das quais os sujeitos sociais orga-
nizados agem e interagem nos cenários competitivos em que atuam.

Ao usarem a força difusora do jornalismo, os sujeitos sociais pro-
tagonistas da atualidade projetam no noticiário discursos particulares 
interessados – e assim deve ser, porque sem discursos particulares 
não há como a narração jornalística fazer aflorar os conflitos que inte-
ressam à sociedade. 

Mas o jornalismo não pode nem deve limitar-se à simples reprodu-
ção dos discursos particulares. Sem rejeitar nem fraudar os discursos 
particulares, o jornalismo tem que ir além do que é visto e ouvido. Tem 
de escolher e elaborar contextos, para que significados sejam ou pos-
sam ser atribuídos ao que é dito e feito pelos sujeitos sociais protago-
nistas do noticiário. 

Neste novo mundo, do jornalismo se espera, além do relato veraz, 
as contextualizações, explicações e divergências que façam aflorar e 
elucidem os conflitos da cultura e da democracia, tendo em vista o 
aperfeiçoamento da sociedade. Afinal, esse é o objetivo a que devem 
servir as ações humanas, quaisquer que sejam os conflitos em que se 
insiram.

Termino esta reflexão com a citação do art. 19 da Declaração Uni-
versal dos Direitos Humanos, que trata do direito à informação, assim 
conceituado e definido:

 “Todo homem tem direito à liberdade de opinião e expressão; este 
direito inclui a liberdade de, sem interferências, ter opiniões e de pro-
curar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, 
independentemente de fronteiras”.

Eis aí o paradigma que deve dar fundamento às relações entre fon-
tes e redações. Nele, o direito da informação desdobra-se em duas ver-
tentes igualmente importantes: o direito de saber, de ter acesso pleno 
às informações e às ideias; e o direito de dizer, de espalhar ao mundo 
as próprias informações e opiniões. 

Como linguagem e espaço público das macrointerlocuções sociais, 
o jornalismo tem a aptidão primordial de ser instrumento de viabiliza-
ção desses dois direitos da cidadania. Isso o torna um bem público, a 
ser protegido por todos os que o fazem e/ou o utilizam. 

O jornalismo não pode 
nem deve limitar-se à 
simples reprodução dos 
discursos particulares. 
Ele tem que ir além do 
que é visto e ouvido. Tem 
de escolher e elaborar 
contextos.
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Credibilidade, a alma do jornalismo

O desafio que me foi proposto é muito grande: falar sobre o “novo” 
momento do jornalismo no mundo e no Brasil e sobre a “nova” relação 
entre jornalistas e fontes. No fundo, “novo” não é a expressão mais 
apropriada. Afinal, no jornalismo, há coisas que não mudaram e que 
não devem mudar nunca. Na relação entre jornalistas e fontes, alguns 
princípios e alguns valores devem subsistir necessariamente, indepen-
dentemente do meio usado para divulgar a notícia. Não importa se é 
o jornal impresso ou uma revista, a internet ou o Twitter -- o meio é 
menos importante do que os valores que estão por trás da publicação 
da notícia. 

O grande valor que pautará cada vez mais o jornalismo, daqui para 
a frente, aquilo que vai diferenciar o verdadeiro jornalista do profis-
sional especializado em “espalhar noticias”, é a credibilidade. E ela é 
sempre uma via de duas mãos. Quando a fonte é boa, crível portanto,  
a notícia é boa.  Fontes boas tendem a se relacionar com veículos de 
comunicação e jornalistas igualmente críveis – e o resultado disso tudo 
é a informação de qualidade.

Credibilidade é um patrimônio que leva anos para ser construído. 
E esse processo passa necessariamente pela transparência. Quando o 
jornal espanhol El Pais publica seus valores na abertura de  seu manu-
al de redação, é sinal que os considera fundamentais e que reconhece 
que o leitor ou a audiência tem o direito de conhecer sua agenda, con-
corde ou não com ela. Isso não está claro para todo mundo. Parece 
óbvio. Mas é algo pouco praticado e ainda raro, sobretudo no jornalis-
mo dos novos meios. Como pregar a credibilidade da informação se 
não sabemos quais os valores de um veículo de imprensa e de seus 
jornalistas?

O veículo de comunicação ou o jornalista é a favor da democracia, 
dos direitos humanos, da liberdade de expressão, da livre iniciativa 
(no caso de uma sociedade capitalista) ou da interferência do Estado 
(numa sociedade comunista)? Quem está por trás das palavras, da no-
tícia? A credibilidade depende da resposta a essas perguntas.

jornalista, guardião de valores

Analisemos o caso de The Economist, revista britânica com mais 
de 150 anos de história. Para mim, a melhor revista do mundo na atua-
lidade. Na primeira página, desde seu primeiro número, um enunciado 
informa o leitor que aquela é uma publicação concebida para defender 
a livre iniciativa, a democracia etc. Isso não é um discurso, mas uma 
prática materializada nas páginas de The Economist. Semanalmente, a 
revista defende seus valores: a livre iniciativa, a democracia, um mun-
do livre da pobreza, a ética na política. É provável que, no dia em que 
esses valores forem apenas um enunciado, The Economist deixe de 
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O jornalista, o verdadeiro 
jornalista, é e será cada 
vez mais o guardião dos 
valores da sociedade. 
Isso pressupõe a credi-
bilidade.

ser relevante, respeitada e, assim, caminhe para o ostracismo e a mor-
te. As fontes, ou pelo menos as boas fontes, deixarão de ser fontes de 
The Economist, porque sua credibilidade terá desaparecido. Quando 
a credibilidade acaba, um veículo perde legitimidade social e, quando 
isso ocorre, foi-se o jornalismo, pelo menos do meu ponto de vista.  

A construção da credibilidade depende da busca incessante de fon-
tes críveis em meio a um oceano de pessoas, empresas, autoridades 
dispostas a publicar suas declarações e seus interesses. Como disse 
Manuel Chaparro, nada do que está num jornal, numa revista, num site 
institucional, nada disso nasce dentro das redações, mas no mundo, 
na realidade, sendo os jornalistas intermediários da informação. Na 
verdade, somos mais do que isso. E é ai que está a salvação do jorna-
lista, porque, se fôssemos apenas intermediários entre a realidade e a 
sociedade, perderíamos o sentido, estaríamos mortos. Com um pouco 
de pretensão, eu diria que o jornalista, o verdadeiro jornalista, é e será 
cada vez mais o guardião dos valores da sociedade. Isso pressupõe a 
credibilidade: o que o jornalista noticia tem que ter base na realidade. 
A fonte tem que acreditar no jornalista, no veículo, no transmissor de 
informação. 

O que dizer aqui dos blogueiros, dos twitteiros? Eles  vão acabar 
com os jornais, com as revistas? Sinceramente, não é possível pre-
ver se o os veículos impressos vão sobreviver aos meios digitais, e 
por quanto tempo. Ninguém pode prever esse tipo de coisa. Mas isso 
importa menos do que saber se o jornalismo vai sobreviver.  Tenho 
certeza de que o jornalismo de verdade não morrerá. O jornalista pode 
ser blogueiro ou twitteiro. O blogueiro ou twitteiro podem ser jornalis-
tas? As fontes conseguem detectar quais são os valores que estão por 
trás desse mar de blogueiros e twitteiros? Sabem como eles são finan-
ciados? Quais são os seus propósitos? Não estou, de forma alguma, 
querendo dizer que todos têm interesses escusos. Nem garantir aos 
jornalistas tradicionais o monopólio da honestidade.  Mas, até agora, 
os valores de parte do jornalismo praticado na internet são mais difu-
sos do que os valores praticados no jornalismo tradicional de primeira 
linha. Cabe às fontes lançar o olhar sobre esse mundo da mídia e de-
finir com quais veículos querem se relacionar. E elas estão cada vez 
mais preparadas para isso. Que veículos dispensam credibilidade à 
minha palavra, às minhas ações, ao produto do meu trabalho, à minha 
comunicação?

O que é notícia

 Quando um jornal recomenda a seus profissionais que “descon-
fiem das assessorias de imprensa”, certamente o faz porque, durante 
muito tempo, as assessorias pareciam não saber o que era notícia. Ou 
consideravam notícia apenas aquilo que podia interessar a seus clien-
tes. Em um lago totalmente amainado, quando alguém joga uma pedra 
na superfície, ondas em maior ou menor dimensão se formarão, depen-
dendo do tamanho da pedra. O que as assessorias muitas vezes não 
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querem enxergar é que a  pedra que estão jogando não é notícia e que 
por isso não formará ondas – não terá nenhum impacto junto ao leitor. 
Como disse Ivy Lee, as fontes, ou suas assessorias de imprensa, não 
devem mandar para o jornalista algo que só tem valor de anúncio para 
as páginas de classificados. Notícia é algo que vai provocar impacto 
em determinado número de pessoas e, assim, provocar algum tipo de 
transformação, de decisão ou de reação. 

Falo aqui do universo com o qual mais me relaciono, formado, so-
bretudo, pelas empresas. Notícia não é fruto de geração espontânea. 
Ela precisa estar embasada em movimentos da empresa que terão 
impacto na sociedade e no mundo dos negócios, que irão transformar 
a vida de um consumidor e de uma região, por exemplo. As empresas 
precisam entender que tipo de notícia elas geram. E tentar comunicá-
la da melhor forma possível, com a maior transparência possível. A 
comunicação é cada vez mais vital para a construção da imagem da 
empresa.

Mas não adianta tentar construir uma imagem descolada da reali-
dade. A sua imagem tem de ser aquilo que você é.  Como comunicar 
isso? Identificando os veículos de maior credibilidade, escolhendo os 
melhores porta-vozes.  Quem é o porta-voz daquela instituição, daque-
la empresa? Como ele vai passar esta ou aquela informação? Com que 
argumentos? Com que fatos? Isso tudo vai ser cada vez mais determi-
nante e, quanto mais confiança houver entre fontes e veículos, melhor 
para o leitor.

jornalista versus bom jornalista

O domínio da informação e de sua divulgação não é mais restrito. 
Fatos e opiniões se manifestam de forma rapidíssima, sobretudo por 
meio da internet. Esse parece ser um movimento inexorável, mas traz 
riscos no que diz respeito à credibilidade da informação transmitida. 
Temos que aprender a reagir a esses movimentos com muito mais agi-
lidade.

A capacidade de explicar os fatos de uma forma clara e precisa e 
a credibilidade da informação deve continuar a ser a essência do jor-
nalismo. Tendo trabalhado durante meus 17 anos de carreira na revista 
Exame, não temo pelo futuro do jornalista. Estou me referindo, claro, 
ao “bom jornalista”, aquele que mantém a retidão no que se refere a 
valores e princípios fundamentais. Este, na minha opinião, sempre vai 
ter um lugar na sociedade. 

Tenho ojeriza do jornalista que se vale de meios escusos ou que 
erra de maneira propositada. Erros,  evidentemente, acontecem todos 
os dias, porque a quantidade de informação contida num jornal, numa 
revista ou num site é brutal.  Mesmo em uma única matéria é enorme a 
quantidade de dados e de fontes envolvidas. Mas os erros não podem 
ser provocados pela má-fé ou por interesses invisíveis ao leitor. O jor-
nalista e o veículo que põem o interesse do seu leitor em primeiro lugar 
serão reconhecidos pela sociedade, porque é isso que ela quer. A so-
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ciedade não quer ser manipulada por interesses comerciais, políticos, 
financeiros, de poder. Os leitores querem escolher, dentro do princípio 
da liberdade de imprensa, aqueles veículos e jornalistas que se identi-
ficam com seus valores. 

Mais do que informar-se, o leitor quer conhecer

Acho extremamente saudável que um cidadão tenha voz.  Temos 
que saber lidar com isso. Mas, no meio desse turbilhão de vozes tão 
dissonantes, o cidadão precisará fazer escolhas. Não é possível ter 
acesso a tudo, a todo o tempo. Haverá espaço para tudo. Não  me 
parece que o jornalismo impresso vá morrer, que o Twitter vá  acabar 
com as matérias mais longas porque todo mundo só desejará ler textos 
de 140 caracteres. Não consigo acreditar que o ser humano vá regredir 
tanto. Ele vai evoluir: vai querer a notícia e a explicação da notícia; vai 
querer conhecimento. A informação é fundamental, é nossa matéria-
prima. Mas o leitor e a audiência querem cada vez mais conhecimento, 
conteúdo que vá além da informação. E é isso que as fontes podem 
nos garantir, se elas forem escolhidas de uma maneira correta.  Infor-
mação o twitteiro pode dar, eu posso dar. Um garoto de 14 anos pode 
dar porque está com seu celular mais próximo ao fato – só para dar um 
exemplo. Ontem as imagens da explosão de Santo André, feitas num 
celular de alguém, foram as primeiras a chegar ao público.  O instru-
mento de captação do fato de um não-jornalista estava muito próximo, 
muito acessível.  Mas isso não basta pra uma sociedade evoluir. O que 
faz a sociedade evoluir é o conhecimento. Como tenho esperança no 
ser humano, creio que a sociedade buscará cada vez mais conheci-
mento. 

O papel do jornalista vai ser mesmo sempre mais complexo. E sua 
presença será cada vez mais fundamental, porque conhecimento é 
mais que informação. E é conhecimento que vamos produzir por meio 
do contato com pessoas brilhantes dispersas pelo mundo e que hoje, 
felizmente, conseguimos acessar aqui no Brasil, na China, nos Estados 
Unidos, em qualquer lugar. Nossa tarefa é trazer aos nossos leitores 
as ideias desses produtores de conhecimento e de informação espa-
lhados por aí. 

O que faz a sociedade 
evoluir é o conheci-
mento. Como tenho 
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cada vez mais conhe-
cimento. 





O uso das mídias sociais na comunicação digital corporativa implica um 
processo que envolve a discussão de suas características, a indicação 
do grau de seu determinismo para a empresa, no aprendizado de seu 

uso e de sua gestão, bem como na avaliação do seu potencial de agregação de valor 
para o negócio. As principais plataformas e ferramentas de mídia social que estão 
disponíveis hoje na rede são, em sua maioria, gratuitas e incluem: blogs, podcasts, 
salas de bate-papo, sites de comunidades, sistemas de noticias sociais, microblogs 
como o Twitter, sistemas de alertas, sistemas de avaliação da informação, comparti-
lhamento de informações por meio de agregadores RSS, pequenos aplicativos cha-
mados widgets, ambientes de compartilhamento de vídeos, fotos e arquivos, além 
da ferramenta wiki, entre outras possibilidades. 

Elizabeth Saad Corrêa

Comunicação empresarial 
e as Mídias sociais 

Capítulo 7
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O impacto das mídias sociais na 
comunicação corporativa 

Gostaria de apresentar resumidamente a cena contemporânea da 
comunicação corporativa a partir do advento das mídias sociais, com a 
evidente  aceleração e transição das formas e dos meios com os quais 
a sociedade se comunica e se relaciona. 

um momento de mudanças

Assistimos a uma simultaneidade de mudanças: na estrutura das 
empresas, nos processos tecnológicos e na própria sociedade. Com 
isso evidencia-se a necessidade de um posicionamento com relação à 
participação e ao envolvimento no ritmo das mudanças. 

Se considerarmos uma perspectiva geracional, a humanidade de-
morou muito mais que mil gerações para chegar à primeira expressão de 
linguagem como forma comunicacional; o advento da escrita demorou 
mais trezentas gerações; dominada a escrita, o advento da imprensa 
vem depois de mais trinta gerações; e depois disso, quando se inventa 
a eletricidade e iniciamos o século XX, se estabelece uma relação muito 
próxima entre comunicação e a própria eletricidade, gerando inovações 
sucessivas como telégrafo, o cinema mudo e falado, o rádio a televisão, 
focadas na aceleração do processo de distribuição da informação. No 
início dos anos 1990, com o predomínio da tecnologia digital e a velo-
cidade das inovações, se assume um ritmo tal que não se pode mais 
avaliar o progresso por gerações, e sim por décadas, anos e dias. O 
vídeo Did you know? 3.0 (Você sabia? 3.0), de 2008, criado por Karl Fis-
ch e modificado por  Scott McLeod, é um excelente termômetro desse 
processo.

O que se coloca em questão, tanto para as empresas quanto para 
cada um de nós, é estabelecer um parâmetro ideal de acompanhamen-
to das inovações nos processos de comunicação. É sobre isso que 
gostaria de refletir agora: como a estratégia de comunicação de uma 
dada empresa poderá incluir uma identidade de referência e de influ-
ência para seus públicos-alvo; como a empresa poderá se diferenciar 
num universo sem medida do ciberespaço. 

O papel da comunicação digital

A decisão de participação no mundo da inovação e da comunica-
ção digitais depende, em muito, da clareza que temos sobre o papel 
do processo de comunicação. A comunicação digital, hoje, não é um 
modismo, mas já está entranhada em estratégias, planos e ações co-
municacionais. Também é um processo integrado, não podendo ser 
tratada como um elemento à parte. Faz parte da estratégia global da 
empresa, assim como da estratégia, dos planos e das ações de comu-
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nicação, atingindo todos os ambientes da empresa –  interno e externo; 
a relação com os diferentes stakeholders; etc.

Fechando um conceito, a comunicação digital busca utilizar ferra-
mentas, sistemas e tecnologias digitais para acelerar e melhorar o pro-
cesso de comunicação integrada nas empresas. A partir disso, define-
se uma estratégia específica para cada ambiente, sem nos fixarmos 
em modelos fechados ou pré-existentes. Cada empresa é diferenciada, 
cada ambiente tem suas características especificas, dentro de seu am-
biente existe uma diversidade de usos e públicos, e formas de aplica-
ção do meio digital também são específicas. É fundamental pensar a 
comunicação digital em função da natureza do negócio, da cultura da 
organização, das características do publico e, especialmente, ter uma 
visão de que comunicação digital é algo que vai ser perene.  Portanto, 
é essencial se ter uma perspectiva de futuro, incluindo a perspectiva 
de investimento, pois a crença generalizada de que o mundo digital é 
barato, reduz custos de impressão,  reduz equipes, utiliza softwares e 
plataformas gratuitos, não é real. A comunicação digital exige investi-
mentos fundamentais em recursos humanos, em gestão do conteúdo 
que se coloca na rede e em recursos de análise e mensuração típicos 
do cenário do de mídias  sociais. É preciso ter pessoas qualificadas 
para entender simultaneamente o que são essas novas ferramentas 
de mídia social, como atuar nesse conjunto e, mais, quem conheça a 
empresa e a estratégia da empresa, que tenha competência para falar 
pela empresa nesse mundo digital.  

Ampliando a discussão, se fizermos uma comparação entre a cul-
tura do mundo corporativo formal e a cultura do mundo digital, veremos 
que não são culturas exatamente muito próximas. No mundo corporati-
vo, tem-se uma postura mais hierarquizada, necessidade de indicado-
res quantitativos, a exigência de gerar valor e retornos financeiros. Já 
no mundo digital, tem-se uma ideia mais ampla de participação e cola-
boração, a hierarquização não é fechada, as relações são muito mais 
abertas, o processo de trabalho e relacionamento é muito mais flexível. 
Essas diferenças em convivência devem ser levadas em conta quando 
se define a estratégia de comunicação, integrando as peculiaridades 
do mundo digital.

 
As mídias sociais na comunicação digital corporativa

O uso das mídias sociais na comunicação digital corporativa impli-
ca um processo que envolve a discussão de suas características, a in-
dicação do grau de seu determinismo para a empresa, no aprendizado 
de seu uso e de sua gestão, bem como na avaliação do seu potencial 
de agregação de valor para o negócio. 

As principais plataformas e ferramentas de mídia social que estão 
disponíveis hoje na rede são, em sua maioria, gratuitas e incluem: blo-
gs, podcasts, salas de bate-papo, sites de comunidades, sistemas de 
noticias sociais, microblogs como o twitter, sistemas de alertas, siste-
mas de avaliação da informação, compartilhamento de informações por 
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meio de agregadores RSS, pequenos aplicativos chamados widgets, 
ambientes de compartilhamento de vídeos, fotos e arquivos, além da 
ferramenta wiki, entre outras possibilidades. 

A partir dessa disponibilidade, o próximo passo é entender seus 
possíveis usos para uma determinada empresa, as competências ne-
cessárias para tanto e a propriedade de sua aplicação. Exemplificando: 
é comum na comunicação das empresas o uso do blog não como uma 
ferramenta de dialogo e conversação, e sim como uma forma de baixo 
custo para construção do website institucional. Ou, ainda, é preciso ter 
consciência, ao se criar uma identidade corporativa no Twitter, de que 
o publico de interesse está no ambiente Twitter ou se irá responder às 
mensagens ali inseridas.

A compreensão e o exercício de adequação entre estratégia, pú-
blicos, ferramentas e retornos são atitudes importantes na definição da 
estratégia de comunicação digital. Inadequações podem gerar avalia-
ções de resultados pífios.

Fechando o conceito de mídias sociais, podemos entendê-las 
como qualquer tecnologia ou prática que permite o compartilhamento 
de conteúdo, opiniões, ideias e expressões sobre assuntos relevantes. 
Todas essas ferramentas são comunitárias, ou seja, estão construídas 
para a participação coletiva, não são ferramentas de uma voz unidire-
cional. Isso é fundamental entender nesse processo de uso das mídias 
sociais.

Definindo importância e adequação estratégicas

Sabemos que hoje informações, ambientes e ferramentas que cir-
culam no universo da rede mundial de computadores podem ser or-
ganizados em dois conjuntos de processos, conhecidos por web 1.0 e 
web 2.0. A web 1.0 é a mais tradicional, oferecendo portais e websites 
formais, que se propõem relacionar-se com os usuários de forma su-
postamente interativa, mas nem tanto, porque não estabelecem um 
diálogo em tempo real. Destaca-se o uso do e-mail, o processo é mais 
fechado no seu formato construtivo e no seu design. Por outro lado, na 
web 2.0 predominam o dialogo, a possibilidade de relação de muitos 
com muitos, a geração de conteúdo fora do controle da empresa (o 
conteúdo nasce do público).

São dois mundos que habitam o mesmo ciberespaço, mas que são, 
ao mesmo tempo, razoavelmente diferentes em suas características. É 
possível estar simultaneamente nos dois ou equilibradamente em cada 
um, usando recursos do mundo 1.0 e iniciando alguns passos no mun-
do 2.0 e se preparando para uma evolução consistente na tecnologia 
digital. 

Falamos, portanto, sobre como a empresa deve se preparar para 
trafegar entre dois mundos cuja diferença essencial está na perda do 
controle da emissão da mensagem e da preservação de um discurso 
corporativo uniforme. A web 2.0 e suas ferramentas e seus ambientes 
de mídias sociais implicam uma horizontalização do polo de emissão, 
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como por exemplo quando um usuário escreve em um blog ou posta 
um video no YouTube.

Essa expressão do velho receptor transformado em emissor pode 
ser favorável ou não à empresa. Algo razoavelmente diferente do web-
site instalado na lógica 1.0, a comunicação da empresa sabe e controla 
o seu conteúdo. Agora ela passa a ter que conviver com uma sucessão 
de emissores no mesmo nível de importância, implicando um evidente 
momento de descontrole do processo de comunicação. 

Vivenciamos, então, um momento de descontrole, se mesmo as-
sim o uso das mídias sociais é determinante ou não para a relação da 
empresa com a contemporaneidade. Utilizando uma metáfora, se pen-
sarmos na água representando informação e conteúdo – uma mesma 
matéria-prima –, é o momento de se definir se priorizamos a produção 
de água engarrafada, ou seja, formatada, embalada, uniformizada e, 
portanto controlada; ou se a comunicação da empresa irá optar por 
deixar a água fluir por uma cachoeira, sem formato pré-definido e com 
volume dependente dos próprios recursos naturais. É fundamental de-
cidir se é determinante entrar nesse mundo de fluxos ou  preferir ter a 
informação formatada,  engarrafada, mas controlada.

Mídias sociais em ação 

O engajamento comunicacional nas mídias sociais exige método, 
regularidade, atualidade, participação e reciprocidade. Exige, portanto, 
trabalho qualificado.

Não é possível criar um blog corporativo, por exemplo, e não atu-
alizá-lo sistematicamente. Não cabe na lógica do usuário participativo 
navegar por um website sem encontrar ali recursos multimidiáticos, re-
cursos de opinião, expressão, diálogo, todos bidirecionais.

Os mesmos procedimentos de planejamento e posicionamento que 
utilizamos para o relacionamento com os públicos externos por meio 
das mídias sociais podem ser aplicados no relacionamento decorrente 
da comunicação interna na empresa.

O processo de relacionamento que se desenvolve nas mídias so-
ciais possibilita um novo papel para o funcionário/colaborador nele en-
volvido. Ele representa, ao mesmo tempo, a marca sem abrir mão de 
sua identidade pessoal. Empresas como IBM,  Google e HP (embora 
tendo como negócio principal a própria tecnologia da informação) utili-
zam fortemente a experiência do colaborador de falar sobre a sua em-
presa, individualmente, com o seu próprio nome.  Surge na sequência 
a questão da reputação, tanto da marca e da imagem corporativas, 
quanto a do próprio colaborador, que muitas vezes pode estar na rede 
não representando a empresa, mas, de algum modo, vai haver uma 
correlação de identidades. É exemplar nesse contexto o caso do vídeo 
United breaks guitars, de Dave Carroll, disponível no YouTube, que 
marcou negativamente a imagem da  United Airlines. 

Ao planejarmos as ações de mídias sociais para uma empresa, é 
preciso lembrar que a web 1.0 não morreu. Na verdade, ela permanece 
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como a base informativa dos usuários das mídias sociais. Todas essas 
ferramentas de mídia social, em geral, remetem o usuário para o web-
site, ou seja, para uma área digital mais estática onde estão informa-
ções mais detalhadas sobre uma chamada postada num twitter. Então,  
falamos de  um processo extremamente integrado: não é por estarmos 
entrando no mundo das mídias sociais que uma empresa vai deixar de 
lado a manutenção, a melhoria e a alavancagem de suas ações 1.0. 
Sem estas ela não terá uma boa participação no mundo 2.0.

Um outro aspecto importantíssimo é definir o público que usa e 
aborda sua marca nas mídias sociais e se aproximar dele. Entender 
como ele se comporta,  o seu modus operandi nas as mídias sociais, 
conhecer esse comportamento deverá se constituir em ação rotineira 
da comunicação corporativa. Vale a frase “ir aonde seu público está e 
participar, estar junto, se equiparar”.  Os motivos para tanto são fortes: 
hoje o Brasil é o país que mais usa sites de rede sociais na internet 
global e isso precisa ser considerado como um novo segmento para 
ser tratado na comunicação. Ao participar com esse público, sentar-se 
junto com ele, será preciso ter a clareza de que  ele não é um número, 
mas na verdade um tag (um rótulo), ou seja, ele é uma identidade, tem 
um significado, tem expressões e desejos, tem voz e, portanto, qualifi-
cação. O público nas mídias sociais caracteriza-se como uma audiên-
cia qualificada, é um publico formador de opinião e que gosta de opinar, 
que gosta de falar, não é um público mudo,  acostumado apenas com 
e-mail ou com uma “fale conosco” que não responde.

 Estamos mudando o patamar de relacionamentos com esses pú-
blicos no mundo 2.0. As mídias sociais não acontecem só na tela do 
computador, é fundamental levar em consideração as mídias móveis 
com uma ampla oferta de aplicativos. É um outro modo de se comuni-
car com as pessoas, bastante diferente das interfaces de computador, 
dadas a concisão e a objetividade decorrente do dispositivo.

Com isso, por meio das mídias móveis é preciso se comunicar não 
apenas como uma conexão, mas com a oferta de objetos sociais. É pre-
ciso oferecer contexto, amplificação do conteúdo, correlações, retornos. 

Mudança de atitude

Resumindo as proposições apresentadas, hoje, em tempos de mídias 
sociais, os comunicadores nas empresas precisam mudar de postura. Sair 
da unidirecionalidade do discurso e da mensagem e escutar, participar, 
conversar, compartilhar e  experimentar. Esse é um mundo que possibilita 
as experimentações, ainda não é um mundo fechado e, fundamentalmen-
te, as formas de mensuração têm que ser adaptadas. Quantidade, volume 
de usuários, amigos ou seguidores não representam retorno se a qualida-
de dos relacionamentos estabelecidos não prevalecer. 

É importante entender o contexto e, para isso, é recomendável 
configurar uma função de analista, que entenda de análise de conteú-
do, dos aspectos semânticos e dos significados do conteúdo expresso 
em áreas de redes sociais. 
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O on-line como reflexo social 

Existe uma exaustiva discussão sobre mídias sociais e internet. A 
comunicação, principalmente do ponto de vista corporativo, mudou e 
ainda vai mudar um tanto mais. Precisamos correr para entender esse 
universo de novos nomes que surgem todos os dias (Twitter, Facebook, 
Foursquare, Formspring, Buzz, Places etc.), as novas profissões que 
chegam ao mercado e as demandas de um consumidor que pode “ba-
gunçar” tudo com apenas um clique. Sim, ficamos assustados e retra-
ídos com tanta informação e pressão. Mas o bom é que, ao contrário 
do que pensamos, as redes sociais não são tão à parte de nós e da 
nossa compreensão. Para entendê-las, basta analisar nossos próprios 
comportamentos. 

A web como um meio de comunicação estratégico

O boca-a-boca sempre existiu. Antes de comprar um carro, por 
exemplo, íamos até o vizinho perguntar se ele estava satisfeito com 
o dele, quanto tinha pagado e como era o atendimento da concessio-
nária. Se ele estivesse feliz e nos passasse boas impressões, iríamos 
considerar aquela escolha. Se ele estivesse descontente, provavel-
mente descartaríamos aquela montadora. 

Hoje, continuamos fazendo isso, mas não somente com quem co-
nhecemos fisicamente. Confiamos mais em pessoas como nós e, além 
dos nossos conhecidos, recorremos a blogs e comunidades para saber 
o que consumidores – gente como a gente -- dizem de uma determina-
da marca ou produto antes de nos decidirmos por uma compra. 

Da mesma forma que estamos em busca da opinião dos outros, os 
outros estão em busca da nossa. Constantemente usamos nossos perfis 
nas redes sociais para corroborar ou expressar sentimentos. Comparti-
lhamos nossas experiências, positivas e negativas. Se antes os nossos 
pensamentos ficavam limitados às relações pessoais, hoje amplificamos 
nosso alcance e nos tornamos líderes de opinião. Isso porque nos liga-
mos a pessoas que nem sempre conhecemos profundamente, mas que 
de alguma forma ganharam o status de “amigos”. Elas conquistaram a 
nossa confiança da mesma forma que passaram a confiar em nós. Toda 
vez que passamos adiante a mensagem de twitter de alguém, por exem-
plo, assinamos embaixo daquela opinião. Os nossos seguidores passam 
a acreditar naquela informação porque a endossamos. Se as nossas 
mensagens são repassadas no twitter, nos tornamos influenciadores. É 
um efeito em cascata. Os seguidores de quem  espalhou a mensagem 
também passam a confiar naquilo que leram. 

E por isso dizemos que, hoje, os consumidores têm poder sobre as 
marcas. Neste exato momento os usuários estão falando sobre o que 
amam ou odeiam e contribuindo para a formação de percepções, boas 
ou ruins, sobre empresas e serviços. 
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As corporações têm que monitorar essas conversações e partici-
par delas. Os usuários estão organizados em nichos, compartilhando 
interesses comuns. Monitorar é a melhor forma de acompanhar e ana-
lisar o que está sendo dito, quais são as demandas, as necessidades 
e os anseios dos consumidores, o que eles dizem da concorrência e 
encontrar pontos de melhoria ou mudanças que ajudem a atrair novos 
clientes. 

O monitoramento é, ainda, o primeiro passo que toda empresa 
deve dar antes de se aventurar on line. Só depois de entender onde 
estão os consumidores, o que eles pensam e como se comportam é 
que é possível determinar estratégias corporativas nas mídias sociais. 
É preciso lembrar que uma questão crucial na internet é a confiança, 
como falamos acima. E ter em mente que as pessoas vão prestar mais 
atenção e acreditar em quem elas “conhecem”. Por isso, mais do que 
simplesmente estar on line com campanhas pontuais, as empresas 
precisam buscar serem “amigas” de seus consumidores. É uma rela-
ção que se constrói, cativa e mantém de forma transparente. Sendo 
assim, o monitoramento deve ser visto com cuidado e deve-se também 
atentar para questões estruturais internas antes de uma companhia 
começar a se relacionar com seus clientes nas mídias sociais.

Após o monitoramento e o mapeamento das conversações, é pre-
ciso determinar o que é que a empresa quer comunicar, que valor tem 
a agregar para os usuários, em que canais ela quer atuar, com que 
frequencia e rapidez é capaz de agir. E é preciso conhecer muito bem 
as ferramentas para saber como lidar com elas no dia a dia. 

Por exemplo, se o monitoramento mostrou que os consumidores 
não conhecem de fato um determinado produto, a empresa deve estu-
dar maneiras de mudar esse cenário com bons conteúdos em canais 
estratégicos. Não há nada melhor do que prover informação para aju-
dar os usuários a espalhar dados corretos e oficiais sobre marcas e 
produtos. 

Se existem muitas menções negativas a respeito de uma marca, a 
internet é um dos ambientes mais favoráveis para transformar percep-
ções ruins em experiências positivas. Mas é necessário um preparo 
interno para lidar com a web, principalmente por parte do Serviço de 
Atendimento ao Consumidor (SAC) e do departamento jurídico. Não 
adianta nada transferir para o on-line os gaps e gargalos que existem 
no off-line. A internet atua em tempo real. Uma vez que a empresa se 
estabelece nas redes sociais, não adianta “puxar os canais da tomada” 
quando algo negativo acontece. 

Se uma corporação precisa falar com a classe C, que cada vez 
mais tem computador, mas não necessariamente banda larga, talvez o 
melhor seja pensar em atividades simples, até mesmo no Orkut. Mas 
se o público é early adopter, abraçando uma nova tecnologia antes que 
muitos outros o façam, e está antenado com as novidades e tendências, 
criatividade é importante, além de um bom programa de engajamento.

Essas são algumas das situações que a internet nos apresenta. Os 
desafios são muitos, sobretudo em companhias de mentalidade mais 
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conservadora e acostumadas a tentar controlar o que acontece ao re-
dor delas.  Esse controle nunca existiu. A diferença é que antes está-
vamos acostumados a falar com intermediários – os publicitários e a 
imprensa. Agora falamos com todos os públicos diretamente e eles nos 
devolvem aquilo que realmente pensam. Somos obrigados a enxergar 
e a tomar atitudes. A web é uma enorme vitrine e nunca foi tão impor-
tante estreitar relacionamentos para gerenciar reputação.

O que importa mesmo são as pessoas

Aí vem o pulo do gato. Nós, consumidores, esperamos ser tratados 
como únicos, queremos ser ouvidos, respeitados, cuidados e agrada-
dos pelas empresas. Estamos cada vez mais conscientes, queremos 
qualidade por preço justo, comprar de empresas que tratam bem seus 
funcionários, ajudam as comunidades, preservam o meio ambiente, ad-
mitem e consertam erros com humildade. Por isso, os executivos têm 
de se colocar no lugar de seus clientes e pensar em si próprios quando 
criarem suas estratégias on-line. O que gostaríamos que as marcas 
fizessem para nós é provavelmente o que os nossos consumidores es-
peram das nossas marcas. Assim, a internet deixa de ser tão obscura 
e passa a ser uma extensão de nós. 

Quanto mais as marcas forem humanizadas e amigas de seus con-
sumidores, mais atrairão confiança e poderão se posicionar de maneira 
positiva. E as empresas precisam olhar além do simples lançamento de 
produto ou do conteúdo factual. 

A web tem espaço para todo tipo de informação. As corporações 
detêm um conhecimento importantíssimo sobre todos os universos que 
permeiam suas marcas: comportamentos, hábitos de consumo, ten-
dências, tutoriais. Ajudar consumidores a buscar respostas para suas 
necessidades é uma forma incrivelmente eficaz de gerar recall de mar-
ca. Independentemente de quantas vezes um determinado assunto 
saiu na imprensa, ele ficou velho para as publicações tradicionais, não 
para quem está on line. Uma pessoa que acabou de comprar um smart-
phone precisa de ajuda para acessar o bankline mesmo que isso já 
tenha sido publicado novecentas vezes. E a empresa tem a oportuni-
dade de se aproximar de seu público-alvo exatamente nesse momento 
– estendendo a mão, literalmente. 

Causas também são uma maneira interessante de gerar aproxima-
ção com o consumidor. Defender um mote, conscientizar sobre assun-
tos importantes, encorajar mudanças na sociedade. Essas são formas 
pelas quais as marcas podem estabelecer diálogos relevantes com 
seus públicos. 

Enfim, as possibilidades são inúmeras. Blogs corporativos, concur-
so culturais, comunidades, fan pages, hotsites, atendimento ao consu-
midor pelas redes sociais etc. Existe um campo infinito a ser explorado 
pelas empresas na internet. O importante é tratar a web como um meio 
de comunicação estratégico, que precisa estar alinhado com os obje-
tivos da companhia, e saber que as ferramentas são apenas um meio. 
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Hoje o Orkut perde usuários para o Facebook, o Twitter cresce e os ce-
lulares tendem a ser uma via cada vez mais popular de acesso às mí-
dias sociais. Os canais mudam e vão mudar numa velocidade cada vez 
maior. No meio disso tudo, o que realmente importa são as pessoas. 
E é nelas que as empresas devem pôr o foco. As empresas precisam 
estar onde estão as pessoas e manter-se abertas a dialogar sempre, 
não importa se nos 140 caracteres do Twitter ou mais.

No meio disso tudo, o 
que realmente importa 
são as pessoas. E é 
nelas que as empresas 
devem pôr o foco.





Quando se trata de internacionalização das empresas brasileiras, há três 
desafios principais para a comunicação. Primeiro, é preciso conhecer 
a cultura local. As empresas têm que procurar estabelecer ou reforçar 

uma identificação com o país e com a sociedade, para contornar qualquer tipo de 
resistência. Outro desafio importante é ter a sensibilidade para entender as diferen-
ças entre os mercados. Cada um tem suas particularidades, suas características 
próprias. As empresas têm que saber como atuar e como se comunicar em cada 
uma das regiões. E, por último, há a necessidade de procurar criar uma identificação 
de valores entre empresas e países, por meio de ações. É muito importante que haja 
apoio de empresas brasileiras a manifestações culturais locais em países onde se 
fazem presentes. 
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A contribuição da secom na divulgação 
do Brasil no exterior

Abordarei primeiro, rapidamente, o processo de internacionaliza-
ção das empresas brasileiras; em seguida, o papel da comunicação 
nesse contexto; e, por fim, o trabalho da Secretaria de Comunicação 
Social da Presidência da República (Secom) nessa área.  

A internacionalização das empresas

Na minha percepção, a internacionalização das empresas é um 
conceito e um fenômeno bastante amplo, compreendendo desde a ex-
portação de bens e serviços, até a produção direta no mercado exter-
no. Quanto a vendas no exterior, temos vários exemplos de empresas, 
como a Petrobras, a Gerdau, a AmBev. De produção direta no mercado 
externo, menciono concretamente o caso do suco de laranja, que foi 
marcante na década de 1980, quando havia muita restrição – ainda 
há – à entrada desse produto brasileiro no mercado norte-americano, 
por conta do poderoso lobby dos citricultores da Flórida. Então, alguns 
produtores daqui resolveram se instalar nos Estados Unidos para te-
rem a vantagem de estar produzindo lá e assim se livrarem dos óbices 
que havia.  

Outro fenômeno importante tem a ver com o novo processo de in-
ternacionalização da empresas brasileiras e com a maior participação 
que os países em desenvolvimento têm tido no cenário internacional. 

Mas por que essas empresas se internacionalizam? Acho que há 
vários fatores, que vão além do que sempre ouvimos falar, de poderio 
do mercado interno brasileiro. De fato, o mercado interno brasileiro é 
muito forte e nós tivemos aqui, nos últimos anos, um crescimento muito 
grande da classe média. Mas o fato é que ainda temos, por parte das 
empresas, uma baixa cultura exportadora. Claro que isso também tem 
muito a ver com as incertezas inerentes à presença de uma empresa 
brasileira no exterior, em mercados mais complicados, menos conheci-
dos, além de ainda termos uma baixa relação entre PIB e exportação 
no Brasil. Hoje esta taxa está em 13% e há países como Alemanha, 
China e outros em que ela já chega a 40%. Além desses fatores, que 
se poderiam chamar de estruturais, há também fatores de caráter mais 
conjuntural, como a taxa de câmbio; hoje nós temos um real bastante 
fortalecido, abaixo de R$1,80. Isso faz com que muitas empresas se 
sintam desestimuladas a exportar.

Ainda assim, percebo um crescente interesse das empresas brasi-
leiras em se internacionalizarem. As empresas podem obter vantagens 
em participar desse processo. Normalmente, elas costumam apresen-
tar índices superiores de rentabilidade e taxas maiores de crescimento 
de vendas e, evidentemente, há um importante fator aqui que é a eco-
nomia de escala, principalmente no Mercosul.
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Alguns especialistas fazem críticas à nossa política externa volta-
da para a América do sul, à relação muito estreita que temos hoje em 
dia com nossos vizinhos.  Para a Argentina, por exemplo, nós expor-
tamos produtos com valor agregado altíssimo: 90% da nossa pauta 
exportadora para a Argentina é constituída por itens de valor agrega-
do. Essa transformação e essa internacionalização ocorrem muito em 
função da necessidade de adequar nossas empresas às normas e aos 
padrões técnicos do mercado de destino, considerando os controles 
mais rígidos, as preocupações ambientais etc.  Mas nossa participação 
no comércio internacional ainda é muito limitada. Nos últimos dez anos, 
ela sempre girou em torno de 1%,  não mais do que isso.

E para onde caminha a internacionalização das empresas brasilei-
ras? Em termos de exportação, nossos principais parceiros, hoje, são 
a China e depois os Estados Unidos e a Argentina. Como já mencionei, 
a pauta exportadora já é diferente em termos de qualidade em rela-
ção à Argentina, há investimentos crescentes brasileiros na América 
do Sul, temos várias empresas participando como investidoras, 20% do 
investimento externo direto na Argentina dos últimos sete anos são de 
empresas brasileiras. Cada vez mais há a presença de empresas bra-
sileiras não somente em aquisições de empresas locais, mas também 
em importantes investimentos nesses países.

internacionalização e comunicação

Agora, quanto a tudo o que falei até aqui, o que interessaria mais 
diretamente a vocês em  termos de comunicação? Acho que há três 
desafios principais para a comunicação a partir do que eu falei. 

Conhecer a cultura local

Primeiro, é preciso conhecer a cultura local para não encontrar re-
sistências governamentais ou na sociedade local. Cito mais um exem-
plo argentino. Como o Andrew Greenlees mencionou, eu vim recente-
mente de lá. Os brasileiros adquiriram empresas-símbolo na Argentina 
nos últimos anos. A AmBev comprou a Quilmes, uma cerveja bastan-
te conhecida, a mais popular na Argentina. O grupo Camargo Correa 
adquiriu a Loma Negra, uma espécie de Votorantim argentina. Então, 
essas empresas têm que procurar estabelecer ou reforçar uma identifi-
cação com o país, para contornar qualquer tipo de resistência.

Entender a diferença entre os mercados
 
Outro desafio importante é ter sensibilidade para entender as dife-

renças entre os mercados. Claro, o mercado norte-americano é um, os 
mercados asiático, europeu  e sul-americano são outros. Cada um tem 
suas particularidades, suas características próprias, que fazem com 
que as empresas tenham que saber como atuar e como se comunicar 
em cada uma dessas regiões ou em cada um dos seus países. 
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Identificação por meio de ações de marketing

E, por último, há a necessidade de procurar criar uma identifica-
ção de valores entre empresas e países, por meio de ações de ma-
rketing.  É muito importante que haja apoio de empresas brasileiras a 
manifestações culturais locais em países onde se fazem presentes. Até 
me preocupa às vezes ver que empresas brasileiras importantes, com 
atuação vigorosa em países sul-americanos, não tenham ali uma ação 
estruturada de promoção de eventos culturais. No caso de países pe-
quenos, por exemplo a Bolívia e o Paraguai, a marca dessas empresas 
têm um efeito muito forte.

A secom e a promoção do Brasil no exterior

Vou falar agora do meu trabalho à frente da Área Internacional da 
Secom. Os órgãos públicos, assim como as empresas estatais, estão 
se internacionalizando cada vez mais. As assessorias internacionais 
dos ministérios, por exemplo, têm um crescente número de ações vol-
tadas para o exterior. 

Um exemplo é a discussão atual sobre meio ambiente. Teremos, 
em dezembro de 2009, a importantíssima reunião em Copenhague, so-
bre mudanças climáticas. Há um envolvimento de quem conduz a ne-
gociação por parte do Brasil, mas ele não faz isso sem envolver outros 
órgãos públicos, como o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da 
Ciência e da Tecnologia. Então, é importante reforçar a mensagem de 
que houve uma expansão da atuação dos outros ministérios e órgãos 
públicos nas mensagens que queremos levar ao mundo.

A Área Internacional da Secom foi criada em janeiro de 2009 e em 
março assumi o cargo de diretor. Dentro das atribuições da Secom, 
sempre constou a de promover o Brasil no exterior. Mas ocorre que 
isso sempre tem ficado a cargo de vários órgãos do governo, como o 
próprio Itamaraty, o Ministério do Desenvolvimento, da Indústria e do 
Comércio Exterior (MDIC), a Agência Brasileira de Promoção de Expor-
tações e Investimentos (Apex-Brasil),  a Empresa Brasileira de Turismo 
(Embratur), entre outros.

É importante dizer que não se trata de subordinação desses órgãos 
à Secom, mas sim de cooperação, de coordenação de esforços, para 
atingir nossos objetivos comuns. Não é um objetivo do atual governo, 
mas da sociedade brasileira, de promover o país no exterior.

Nossa constatação básica é que o Brasil mudou de patamar no 
cenário internacional. Todos reconhecem isso, não sendo preciso me 
alongar sobre o assunto. Mas acho que ainda há um trabalho enor-
me a ser feito para reforçar nossas mensagens, para prestar informa-
ções e até para desconstruir algumas mensagens equivocadas. Nós 
não podemos projetar e reforçar a imagem do país sem que haja uma 
correspondência entre aquilo que está acontecendo aqui e o que esta-
mos comunicando. Nós não podemos  propagar uma mensagem sem 
conteúdo. 
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Nós levamos mensagens com base no que está sendo feito. E mui-
to está sendo feito no país pela sociedade brasileira. Sempre digo que 
não faço trabalho de caráter propagandístico. O nosso trabalho é mais 
de gerar uma mensagem positiva do país, sem vinculação com esque-
mas publicitários. Há um departamento na Secom que se encarrega 
de aspectos publicitários, mas que está desvinculado do meu trabalho.

O nosso trabalho é disputar a agenda da imprensa internacional 
junto aos formadores de opinião, junto aos think thanks, às universida-
des, para reforçar a mensagem de um país sólido, em que as institui-
ções funcionam. E não vamos fugir dos nossos problemas.  Nós ain-
da temos enormes desafios na sociedade brasileira, mas acho que há 
muita coisa, muitos aspectos que reforçam a nossa mensagem. Agora, 
como é que nós, na Secom, trabalhamos a promoção para o exterior?  
De várias formas. Primeiro, por meio da análise editorial. A partir da 
análise de 49 veículos da Europa, da Ásia, dos Estados Unidos e da 
América do Sul, procuramos reforçar uma ou outra mensagem que tal-
vez precise de mais trabalho de nossa parte. Fazemos então um ma-
peamento do que está havendo de positivo no nosso trabalho e do que 
há de negativo.

Agora, o que observo desses sete meses de análise é que temos 
tido áreas em que o Brasil se mostra muito bem, em que a mensa-
gem está sendo bem transmitida,  como o caso de muitos fundamentos 
econômicos. Outra área que melhorou muito a percepção do público 
externo sobre o Brasil é a questão social. Nas viagens ao exterior, te-
nho notado que a questão social deixou de ser algo que transmitisse 
preocupação maior por parte do público externo. Não estou dizendo 
que ela não exista, mas que tem sido atenuada por causa dos avan-
ços que tivemos nos últimos anos. A redução da desigualdade social, 
então, deixou de constituir nosso principal problema no exterior. A meu 
ver, a questão ambiental é que ainda nos tem dado uma visibilidade 
negativa em muitas matérias. É claro que é um trabalho importante que 
nós temos que fazer, porque há coisas para mostrar. Nós temos uma 
redução no desmatamento na Amazônia, bons exemplos de manejo 
florestal de qualidade. Temos muita coisa para mostrar e para disputar  
essa agenda negativa.

Um outro item que quero mencionar são as chamadas fam trips – 
viagens de familiarização. Trata-se de viagens de formadores de opi-
nião ao Brasil que nós estamos organizando. Para esse segundo se-
mestre de 2009, ainda há duas viagens planejadas: uma sobre etanol e 
outra sobre meio ambiente, aproveitando a Conferência da ONU sobre 
Mudanças Climáticas, a COP 15, a realizar-se de 7 a 18 de dezembro,  
para reforçar a nossa mensagem nessa área. 

O que sempre fazemos é elaborar esses programas em coordena-
ção com as empresas privadas e com os órgãos públicos envolvidos. 
Convidamos um número restrito de jornalistas formadores de opinião, 
cinco ou seis, no máximo, para que tenhamos uma viagem mais eficaz. 
No nosso ponto de vista, os jornalistas participantes têm que ter uma 
visão mais clara, uma percepção mais nítida do que está acontecendo 
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no Brasil. A ideia é que eles conheçam mais a realidade brasileira, para 
saber dos esforços que nós temos feito nas várias áreas importantes 
para nós.

Também realizamos seminários  coordenados por algum grupo de 
comunicação. Achamos que assim temos uma mensagem menos “cha-
pa-branca”, ao nos associarmos com órgãos de imprensa que empres-
tam mais credibilidade ao próprio seminário. Vamos realizar um outro 
agora em novembro, com o Financial Times e também com o jornal 
Valor Econômico. Em um deles, realizado em março deste ano,  está-
vamos no meio da crise e eu me lembro de previsões bastante pessi-
mistas de bancos norte-americanos sobre a performance da economia 
brasileira, dizendo que nós teríamos um PIB negativo de 4,5%. Vê-se 
que as previsões nem sempre se realizam.

Fazemos também eventos especiais que chamo de teleconferên-
cias, aproveitando algumas questões importantes, algumas mensagens 
que desejamos reforçar, como a divulgação do PIB ou na área tecno-
lógica. Essas conferências telefônicas  são realizadas com algumas 
autoridades do governo, ministros de estado, presidentes de estatais  
e de órgãos públicos, além de jornalistas e formadores de opinião. São 
entre 10 e 15 pessoas que ficam em contato com o ministro ou a au-
toridade do governo. Nessa conferência telefônica há a oportunidade 
de o ministro levar a sua mensagem e também responder  a perguntas 
sobre os assuntos que estiverem em pauta.

Também estamos organizando um programa com os estudantes 
brasileiros no exterior. Ontem mesmo tive várias reuniões relacionadas 
com isso. Nós queremos que alguns estudantes brasileiros se tornem 
agentes da promoção do Brasil no exterior. Isso é muito importante, 
porque esses estudantes estão em  universidades, em centros aca-
dêmicos. Em tese, é importante que eles tenham esse contato com as 
instituições e com a base para falar do Brasil. Apesar da internet e de 
todas as facilidades dos meios de comunicação, acho que os estudan-
tes brasileiros ainda se ressentem de uma maior interação com órgãos 
públicos brasileiros. 

Em breve, estará no ar o novo portal do Brasil na internet. Nesse 
portal, que está sendo muito bem desenhado, muito bem organizado, 
haverá uma sessão dedicada ao exterior. Nosso público são investido-
res, profissionais de imprensa, pessoas interessadas no Brasil e que 
querem ter uma interação conosco.

Trabalhamos também com pautas. Tentamos conversar com alguns 
jornalistas, correspondentes ou não,  mostrando a eles a importância 
de um ou outro assunto que interesse ao Brasil. Esse trabalho com 
os jornalistas é importante por uma razão muito simples:  os corres-
pondentes brasileiros sediados aqui estão em três  cidades brasileiras 
–  Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Em Brasília estão mais con-
centrados em agências de notícias, como a Reuters e  a AP. Em São 
Paulo se preocupam mais com o jornalismo econômico e financeiro. No 
Rio de Janeiro, fazem um pouco de miscelânea. É importante termos 
um trabalho muito estreito com esses correspondentes,  para levá-los 
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a conhecer um pouco mais sobre o Brasil. Talvez alguns, apesar de 
morar aqui por muito tempo, só conheçam mais o centro – Rio de Ja-
neiro, São Paulo, Minas Gerais, Brasília –  e não o restante do país. 
E,  como as matérias que eles fazem aqui têm um impacto também no 
exterior, muitas das publicadas lá fora voltam pra cá e são menciona-
das por jornais como Folha de S.Paulo, O Estado de S.  Paulo etc. As 
matérias publicadas nos jornais brasileiros, principalmente nos de mais 
prestígio,  também têm repercussão no exterior. Então é uma via de 
mão dupla. É um trabalho importante essa interação entre a imprensa 
nacional e a imprensa internacional.

Quero reforçar essa mensagem para vocês. O Banco do Brasil está 
se internacionalizando. É importante que o Banco participe desse es-
forço de conhecer as peculiaridades, as características dos mercados, 
para que vocês possam desenvolver uma ação mais eficaz. Com esse 
esforço que nós fazemos de divulgação do Brasil no exterior, todos se 
beneficiam. Não só o governo. Quando fui convidado a exercer esse 
cargo na Secom, me foi dito que eu faria um trabalho para o país e para 
a sociedade brasileira. E é isso que nós temos procurado fazer. 

É um trabalho impor-
tante a interação entre 
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investir em comunicação no exterior: uma 
decisão estratégica dentro do processo 
empresarial

Como o tema proposto é a importância da comunicação na inter-
nacionalização de empresas e instituições, gostaria de iniciar retirando 
por alguns instantes o termo “internacionalização”, para contextualizar 
o papel estratégico que a comunicação assume hoje em empresas pri-
vadas, empresas públicas, entidades, organizações não-governamen-
tais, enfim todas aquelas instituições que entendem cada vez mais a 
importância estratégica da comunicação para a execução dos seus ob-
jetivos de forma mais eficiente e consistente.

A comunicação deve estar presente na empresa ou instituição 
desde o início dos processos, ou seja, desde quando se começa um 
trabalho de planejamento de uma ação. Era comum no passado – e 
ainda acontece bastante – que a comunicação fosse chamada no final 
do processo, por exemplo: planejava-se o lançamento de um fábrica 
e dois dias antes do lançamento a comunicação era chamada para 
organizar o evento, fazer o trabalho de divulgação. Mas o trabalho da 
comunicação tem que ser feito no momento em que se começa a falar 
sobre o que será essa fabrica nova, o que queremos traduzir com  ela, 
o que ela significa no contexto da instituição e, ao final deste processo, 
como é que vamos comunicar a abertura. A comunicação corporativa 
tem esse papel hoje estratégico nas organizações e é bom que seja 
assim e cresça ainda mais. Isso vale com ou sem internacionalização.

Eu tive recentemente, no mês de junho, o prazer de ser jurado no 
Festival de Cannes, que abriu a pela primeira vez a categoria de Rela-
ções Públicas. Lá tivemos uma discussão bastante interessante entre 
os 16 jurados sobre qual é exatamente o papel da comunicação hoje 
dentro de uma empresa ou dentro de uma instituição.  A conclusão a 
que chegamos é de que a comunicação corporativa tem hoje o papel 
de gerar e estimular o diálogo entre as partes. A empresa, a instituição 
deve procurar não só transmitir mensagens, mas gerar diálogo. No iní-
cio da tradicional assessoria de imprensa, o trabalho encerrava-se com 
a transmissão de mensagens. Hoje não. Hoje você tem um trabalho 
de geração de dialogo, tem que ouvir também os outros participantes. 
Temos que dialogar com os públicos estratégicos, aqueles que têm 
um interesse ou um impacto sobre aquela instituição que promove a 
comunicação. 

O dialogo produz o networking, os relacionamentos. Ao transmitir 
as minhas mensagens e também ouvir o que o outro tem a comentar 
e opinar, começo a gerar grupos de relacionamento de acordo com 
os interesses, com as entidades, com os públicos estratégicos. Aí se 
chega ao que é hoje  o objetivo da comunicação corporativa: promover 
o envolvimento, relacionar-se com os públicos de forma proativa e pla-
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nejada, buscando os objetivos estratégicos da instituição e trabalhando 
a comunicação como um elemento-chave na geração de credibilidade, 
de transparência e todos os requisitos que se esperam hoje de uma 
instituição. 

Hoje está mais do que provado que o consumidor vê uma empresa 
também a partir de seu movimento em relação à sociedade. O consu-
midor pode optar por um produto ou um serviço daquela empresa por 
essa razão, mais até do que por preço.  O fato é que o intangível, o 
elemento que não se consegue segurar na mão, tem impacto sobre a 
decisão de consumo. Assim, as empresas devem fazer comunicação 
não só porque é a coisa certa, porque é a transparência que está na 
ordem do dia, porque a sociedade democrática assim exige, mas tam-
bém porque traz resultado concreto empresarial.  Este é o envolvimen-
to legitimo da marca com seu público, sem escorregar para tentativas 
de maquiagem, de comunicação enganosa, que acabam sendo des-
mascaradas com o tempo. O envolvimento efetivo é um ativo hoje para 
qualquer empresa ou instituição. A partir daí, geram-se as percepções, 
que são chaves na construção de relacionamentos.

A comunicação olhada dessa forma permite a inserção no ambiente 
concorrencial. Se  eu não me comunicar de forma proativa, planejada, 
estratégica – entendendo isso como uma ação da maior importância 
que deve ser feita de forma profissional –,  meu concorrente vai fazer. 
Essa é uma visão bastante pragmática de que a comunicação é hoje a 
forma como você se insere no ambiente concorrencial.

A compreensão das práticas de comunicação locais

Aqui passamos para o tema que nos foi proposto. Até agora fa-
lamos de comunicação que vale para empresas internacionalizadas 
como vale para instituições que não têm esse projeto de se interna-
cionalizarem. Olhando para empresas que estão em processo de in-
ternacionalização, a primeira coisa é o planejamento de comunicação 
integrado às  estratégias internas da empresa,  ou seja, o planejamento 
que é feito para o exterior conversa com o planejamento de comunica-
ção que é feito para o Brasil. Considerando empresas brasileiras que 
vão operar no exterior, não adianta você ter uma comunicação interna 
estruturada e deixar por conta do seu representante no exterior, de 
seu agente lá fora, a montagem de uma estratégia independente. As 
mensagens são as mesmas. Elas serão traduzidas de forma diferente 
e aí entra a compreensão da cultura local: quem melhor se desenvolve 
na área internacional são as empresas que investem na compreensão 
das práticas de comunicação locais, que entendem a cultura local sem 
abrir mão de uma estratégia montada a partir do comando da empresa.

Para ajudar a entender essa cultura local, é muito comum as em-
presas que estão se internacionalizando usarem apoios locais, ou seja, 
profissionais que atuam naquele mercado. São agências de comunica-
ção, de publicidade, de relações institucionais ou de relação governa-
mental ou lobby. Nos Estados Unidos, aliás, a palavra lobby não é tão 
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assustadora como no Brasil. Lá você tem o lobby profissionalizado, or-
ganizado, regulamentado e transparente. É um trabalho importante de 
relacionamento com o público fundamental que é o governo. Ninguém 
faz negócios no Brasil ou em qualquer outro país sem ter um relacio-
namento transparente e sadio com o governo. É natural e é importante 
que isso seja feito de forma profissional e  técnica.

O mapeamento dos públicos ganha uma importância muito grande 
no exterior, para que a empresa possa entender com quem deve se 
relacionar, entender quem está falando, quem influencia, quais são as 
opiniões, qual é a melhor forma de a instituição chegar até esses públi-
cos e levar as mensagens. Entender o que determinado público pensa 
de mim ou do meu setor, de que forma eu posso levar informações 
complementares ou até corrigir informações incorretas.

Aqui lembro uma experiência que tivemos com a cana-de-açúcar. 
Foi o trabalho de desconstruir informações, algumas erradas outras 
de ma-fé mesmo, que se construíram no exterior em relação ao etanol 
produzido a partir da cana no Brasil. Colocamos em prática programas 
de relacionamento entre a mídia e entidades representativas do se-
tor. Foi um trabalho estruturado, com planejamento. Do ponto de vista 
operacional, construímos um relacionamento com os correspondentes 
estrangeiros que estão no Brasil. O Brasil tem uma importância cres-
cente na mídia internacional – nós todos estamos acompanhando – e 
isso se traduz em que os veículos de comunicação estrangeiros estão 
dando cada vez mais importância e cada vez mais espaço aos seus 
correspondentes no Brasil. Nós temos hoje no eixo São Paulo—Rio de 
Janeiro—Brasília registrados nas associações quase 300 correspon-
dentes estrangeiros. Calculamos que metade seja de correspondentes  
que estão realmente na ativa, procurando informações sobre o Brasil, 
querendo buscar espaços nos seus veículos e que estão abertos à in-
formação de qualidade, a informações exclusivas sobre o Brasil, sobre 
investimentos, enfim.

Muitas vezes, a solução para uma empresa que quer fazer um tra-
balho de comunicação no exterior começa aqui no Brasil mesmo, com 
um bom programa de relacionamento  com os correspondentes. Isso 
ajuda no passo seguinte, que é um trabalho de relacionamento com os 
editores que ficam nos seus países de origem, com os colunistas, com 
os editores de opinião, com a cúpula dos jornais, das revistas, das tele-
visões, dos sites, mais o trabalho com os correspondentes, o que aqui 
já é meio caminho andado.

Se quero ser uma instituição internacional, tenho que atuar na ve-
locidade da informação global, quer dizer não dá para ter uma estrutura 
acanhada ou pensar em termos de horas. O pensamento tem que ser 
em termos de segundos a partir do momento em que eu libero uma 
informação ou a partir do momento em que acontece alguma coisa 
na instituição e, por mais que eu não queira que aquilo seja divulgado 
com um celular, hoje, com as ferramentas tecnológicas que existem, o 
tempo entre acontecer algo na minha instituição e isso ser público já é 
contado em termos de minutos.
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Eu trouxe alguns dados de um trabalho que a CDN Comunicação 
Corporativa realiza para analisar a imagem de um grupo de empresas 
brasileiras que têm atuação no exterior. Nós fazemos o acompanha-
mento diário em cerca de 40 veículos da América do Norte, da América 
do Sul, Europa e Ásia. É bem significativa e, de forma geral, crescente 
a média de citações. A Petrobras, empresa que  naturalmente atrai 
enorme atenção da mídia internacional, aparece de forma destacada,  
em razão de todo o impacto do pré-sal. A Vale e a Embraer  também 
marcam presença. Temos notado neste levantamento que ainda há 
uma predominância das empresas com American Depositary Receipts 
(ADRs),  recibos lastreados em ações na bolsa de Nova York. Significa 
que outras empresas que não estão nessa lista têm uma enorme opor-
tunidade,  porque mesmo quem não tem ADR na bolsa pode ter ativi-
dades internacionais e, portanto, tem que comunicar. Há espaço para 
aproveitar esse momento em que o Brasil é noticia lá fora e há uma 
enorme oportunidade de comunicação. Sempre dizemos lá na CDN 
que, quando olhamos esses gráficos, temos que olhar a oportunidade: 
não é só o numero frio.

É preciso lembrar  que competimos com o noticiário mundial. Vo-
cês podem imaginar o editor de negócios do The New York Times  e 
a quantidade de reportagens ao final do dia de empresas de uns 60 
países diferentes. Por que ele vai escolher  a de uma empresa brasilei-
ra? Então a briga por espaço é realmente muito grande e é preciso ter 
qualidade de informação. 

A comunicação externa das empresas brasileiras 

Acho que o que interessa muito é a pratica, como as coisas efetiva-
mente são colocadas em movimento. Então eu queria dividir com vocês 
algumas experiências que conheço do trabalho de empresas ou enti-
dades no exterior, como elas se estruturam e os resultados que elas 
começam a recolher. A primeira tem a ver com a área da maioria de 
vocês, é a junção da Associação Nacional dos Bancos de Investimento 
(Anbid), da  Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e da Bolsa 
de Valores, Mercadorias e Futuros (BM&Fbovespa), que  estão nesse 
momento planejando uma série de road shows na Ásia para apresentar 
aos mercados de lá o que é o mercado financeiro, de investimentos 
no Brasil. Quer dizer, eles entenderam que é necessário ir ali à fonte 
e até quem toma as decisões. Uma coisa é falar a partir daqui, outra 
é o cara-a-cara com os banqueiros, com os decisores dos fundos de 
pensão, com os mutual funds. É mostrar quais são as oportunidades no 
Brasil hoje e aproveitar esses workshops para fazer um trabalho com 
a imprensa desses países. É fazer um trabalho de educação, de escla-
recimento, levar materiais, levar técnicos daqui do Brasil para dizer o 
que o Brasil tem a oferecer como oportunidade. Se nós não o fizermos, 
algum concorrente do grupo Bric certamente vai, se é que já não está 
fazendo. Os indianos fazem isso de forma muito organizada.
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Comentei agora há pouco sobre a entidade que reúne os produtores 
de etanol aqui de São Paulo, a  União da Indústria de Cana-de-Açúcar 
(Única). Ela notou já há algum tempo que a briga internacional era muito 
forte, que a questão do etanol era tratada muitas vezes com má-fé ou 
falta de informação. As noticias eram de que a cana-de-açúcar estava 
devastando a Amazônia,  sendo que a plantação de cana mais próximo 
da Amazônia fica a 3 mil quilômetros da floresta. Quer dizer: problemas 
de informação e de dados que estavam realmente gerando problemas 
de imagem, de percepção muito sérios, com repercussão no negócio. 
Então a Única montou escritórios em Washington e em Bruxelas para 
atuar  seriamente na questão, para conversar com os tomadores de de-
cisão nesses países, com os congressistas, com os jornalistas, com as 
entidades, enfim, com as áreas universitárias que muitas vezes são ci-
tadas como fontes de informação. É muito comum que os think thanks 
nos Estados Unidos sejam fontes dos jornalistas e que formem opinião.  
Think thanks são usinas de ideias, organizações que produzem pesqui-
sas, análises e conselhos orientados a política de temas domésticos e 
internacionais. Dar informações a esses think thanks é outro elemento 
fundamental numa estratégia de globalização de sucesso.

A Odebrecht, um dos maiores grupos do Brasil,  presente hoje em 22 
países, tem uma característica interessante, um método no qual ela dá 
muita liberdade para os seus operadores locais. Ela tem um modelo em 
que cada negócio, cada obra, cada empresa, cada projeto do qual parti-
cipa é um projeto em si, com o seu líder, a sua estrutura, podendo o líder 
tomar a decisão sobre a melhor estratégia de comunicação a seguir. 
Obviamente, ele tem que seguir uma linha estratégica que é ditada pela 
empresa a partir do Brasil, mas tem liberdade de atuar. Em todas esses 
22 países a Odebrecht tem uma estrutura de comunicação,  porque ela 
entende que, mais do que obras ou projetos de energia, ela faz também 
relacionamento e depende de credibilidade,  porque muitas vezes está 
em concorrências publicas, por exemplo, nas quais credibilidade é uma 
assunto fundamental. Isso é um valor intangível muito forte.

Temos um outro cliente, cujo nome não vou citar, que atua na área 
de infraestrutura e que, algum tempo atrás, teve um problema ambien-
tal no Brasil, ganhou manchetes etc. Naquele momento, ele participava 
de uma concorrência pública num país da América Central. Não de-
morou dois dias para o concorrente levar ao governo daquele país as 
cópias das reportagens que saíram no Brasil sobre aquele concorrente. 
Essa empresa tem e tinha uma estrutura de comunicação naquele país 
e rapidamente trabalhou junto ao governo para mostrar que o proble-
ma que tinha acontecido aqui estava solucionado, explicou as razões 
técnicas do problema, mas vejam como em dois dias o concorrente já 
estava usando aquilo contra ele numa concorrência internacional.

Há o caso da Vale. A empresa tem uma preocupação grande com a 
comunicação interna, porque ela está em vários países e tem uma pre-
ocupação com a comunicação com seus funcionários em cada país.  É 
bom lembrar sempre que o funcionário é o seu primeiro porta-voz, é ele 
que vai comentar com a família e na comunidade e é ele que vai even-
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tualmente ser procurado por um jornalista. Portanto deve estar bem 
informado, estar por dentro das prioridades da área de comunicação. 
A Vale, entendendo isso, se preocupou com os funcionários desses di-
versos países e até mesmo colocou para as agências que lá trabalham 
o desafio de desenvolver no Brasil uma mensagem sobre a empresa 
que pudesse ser traduzida culturalmente para países como, por exem-
plo, Oman, Moçambique e Suíça. Produzir uma mensagem que fosse 
global e comum à empresa como um todo. Então,  os desafios não são 
pequenos.

Só mais um exemplo: a Natura, empresa de cosméticos que tem 
uma atuação global. Ela tem uma coisa interessante: antes de abrir um 
novo mercado, faz um trabalho prévio de comunicação de um ano, ou 
seja, tem gente naquele mercado entendendo a cultura, mapeando os 
públicos, conversando com os jornalistas um ano antes ou ao longo do 
ano que leva ao inicio efetivo das atividades. 

Um último exemplo: a Embraco, que produz compressores, e que 
está hoje em cinco países. Ela tem um jornal para o publico interno 
que é enviado também a formadores de opinião em cada um desses 
países. É um jornal que está em checo, mandarim, inglês, francês, ita-
liano. Há uma preocupação em se encontrar as reportagens que vão 
interessar àqueles públicos, as mensagens que devem ser enviadas 
aos executivos ou aos membros do governo de determinados países 
que têm envolvimento com a área de atuação da Embraco. E a empre-
sa fez uma coisa interessante: em cada uma dessas plantas ela tem 
pessoas locais de comunicação que trabalham com a equipe aqui do 
Brasil. Tive a oportunidade de participar de uma reunião dessas pesso-
as, um grupo de seis ou sete. Como falavam o português, criaram um 
clima de interação muito legal, chamando-se de equipe brasileira de 
comunicação.

O importante é que a comunicação é uma via de duas mãos. Da 
mesma forma que falei aqui das empresas que estão trabalhando lá 
fora, é importante que nós expliquemos o Brasil para quem está che-
gando. O país está atraindo investimentos, é grande o interesse por 
ele como oportunidades de negócios. O governo está trabalhando isso 
fortemente, faz parte da missão da Secretaria de Comunicação Social 
da Presidência da República.

Minha mensagem final é sobre a importância de investir em comu-
nicação, seja para trabalhar no Brasil ou trabalhar fora do Brasil. Inves-
tir em comunicação não é mais uma opção. É uma decisão estratégica 
que tem de estar dentro do processo empresarial como um todo, desde 
o inicio do planejamento. 
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O que medimos? Medimos imagem e reputação, no final das contas. 
Reputação é um conceito denso. Também para a pesquisa. De uma 
maneira simples, a reputação pode ser considerada como a imagem 

acumulada ao longo dos anos para mais ou para menos. Não se mede a reputação 
de forma direta, portanto. Mede-se a imagem ao longo dos anos e observando o que 
dela é gerado. A imagem é uma resultante, produto da percepção que os públicos 
têm da empresa, construída e administrada pela instituição. Ela é de curto prazo, 
porque assentada em uma estratégia de sobrevivência e tem a comunicação como 
ferramenta por excelência. Já a reputação é resultante da comunicação dos valores 
da empresa refletidos nas relações com todos os públicos ao longo do tempo. Fruto 
do longo prazo, assenta-se na sustentabilidade, na densidade e no relacionamento. 

Cristina Panella

Comunicação, estatísticas
e Pesquisas 

Capítulo 9
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Desafios da comunicação no século XXI: 
antecipar-se, planejar e mensurar

Discorrer sobre os desafios atuais da comunicação empresarial im-
plica, necessariamente, fazer uma rápida análise histórica do nosso 
setor no Brasil. Para isso, proponho dividir a história em quatro fases, 
sendo que o que distingue uma fase da outra é o foco. Assim, teremos 
as fases do foco na ação, do foco no planejamento, do foco na reputa-
ção e, por último, do foco em resultados.

A fase que tem foco na ação nos transporta de volta às décadas 
de 1960 e 1970. Nessa época, empresas e órgãos de governo tinham 
grandes estruturas de comunicação, normalmente dedicadas à asses-
soria de imprensa, à produção de publicações empresariais, a eventos 
e ao atendimento ao presidente.

Dito assim, tudo parece bem completo. No entanto, é preciso en-
tender que assessoria de imprensa não queria dizer, nem de longe, 
relações com a imprensa. Ou seja, não visava estabelecer diálogo e re-
lacionamento. O que a  empresa fazia era produzir seus press releases 
e os endereçar, às centenas, às redações. E, muitas vezes, estes eram 
reproduzidos na íntegra.

Publicações empresariais eram “jornaizinhos chapa-branca”: a em-
presa escrevia e o público lia – pelo menos, acreditava-se que lia. Sem 
questionamento nem participação. Eventos eram festas. Considerando 
que eventos são ferramentas poderosas que, dentro de um planeja-
mento estratégico, podem gerar resultados muito satisfatórios, as tais 
festas visavam – e de forma questionável – confraternizar.

O atendimento ao presidente era reduzido, não raro, à tarefa do 
diretor de comunicação de acompanhar o presidente em eventos diver-
sos, atuando muito mais como um secretário de luxo do que como um 
assessor estratégico para zelar pelos relacionamentos corporativos.

Anos 1980. Chegamos à fase que tem como foco o planejamento. 
A comunicação começa a ser vista como estratégica e deve estar ali-
nhada ao planejamento global da corporação. As empresas passam a 
zelar mais por seus relacionamentos e o planejamento mostra um pon-
to de partida e um ponto de chegada objetivado. 

Podemos dizer que foi nos anos 1990 que passamos a viver uma 
nova fase. Deixamos de falar na comunicação que gera ganhos ins-
titucionais e passamos para a comunicação que constrói reputação. 
Deixamos de trabalhar para divulgar empresas e passamos a trabalhar 
pela construção de marcas. Isso aproxima muito a comunicação do 
marketing e promove a comunicação integrada.

Século XXI, fase quatro: foco em resultados. O mundo migra do 
Word para o Excel. Organizações globais, dirigidas por financistas, pre-
cisam comprovar resultados. As áreas de comunicação devem com-
provar a contribuição de suas ações. Tudo o que é investido deve ter 
retorno  mensurável. E aí vem o grande desafio: como medir?

GISELE  LORENZETTI
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As agências de comunicação

Importante fazer um paralelo dessa linha do tempo com a atuação 
das empresas integrantes da Associação Brasileira das Agências de 
Comunicação (Abracom). 

O grande desenvolvimento desse setor se deu entre as décadas 
de 1980 e 1990. Nessa época surgiu um número expressivos de agên-
cias que ofereciam serviços de assessoria de imprensa. Criadas, em 
sua grande maioria, por jornalistas saídos das redações, cabia a essas 
agências somente o trabalho de relacionamento com a imprensa.

O desenvolvimento do setor empresarial brasileiro, com a chega-
da de grandes grupos estrangeiros e a internacionalização de empre-
sas brasileiras, começou a demandar serviços mais completos na área 
de comunicação. E foi assim que as agências começaram a oferecer 
serviços de comunicação interna, publicações empresariais, eventos, 
preparação de porta-vozes, treinamento de crise e planejamento estra-
tégico de comunicação.

A Abracom, que congrega 325  empresas presentes em 23 estados 
e no Distrito Federal, percebe que as agências realmente evoluíram e 
acompanharam a história do setor. Já oferecem serviços integrados, 
sempre buscando auxiliar clientes na construção de uma reputação 
sólida. Parte significativa delas está adotando métricas e metodologias 
diversas para avaliar o resultado do trabalho desenvolvido.

Mensurar resultados

Sempre que o assunto mensuração de resultados em comunica-
ção está em pauta, surge uma dúvida: a comunicação contribui para a 
construção de marcas?

Vários são os exemplos de empresas cujas marcas são consagra-
das e cuja reputação é reconhecida pela opinião pública, tendo elas 
conseguido esses resultados praticamente sem investimento publicitá-
rio. Ou seja, por meio de outras ações – a comunicação dirigida com 
públicos de interesse – conseguiram construir o reconhecimento de 
suas marcas.

Vejamos alguns casos bem emblemáticos. Viagra é um medica-
mento e por isso há uma série de restrições quanto à sua divulgação. 
E, mesmo sem contar com investimento publicitário, não há quem não 
conheça o medicamento e seus benefícios. Como isso foi construído? 
Por meio de ações, muito bem planejadas e executadas, junto a mé-
dicos, acadêmicos e à opinião pública por meio da imprensa. Numa 
segunda fase, depois que a “pílula azul” já era bem conhecida, a Pfizer 
produziu uma campanha publicitária. Importante ressalvar que a boa 
imagem só foi construída porque o produto é bom e cumpre o que pro-
mete.

Linux é um sistema operacional aberto. Traduzindo: não tem dono. 
Não possui uma grande corporação ditando regras para a dissemina-
ção da marca. No entanto, não é preciso ser profissional de tecnologia 
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da informação para se conhecer a  marca e ter simpatia por ela. Não há 
dúvida de que essa simpatia foi construída pela imprensa, sem, jamais, 
tirarmos o mérito do sistema: é de fato aberto e vem contribuindo para 
o surgimento de centenas de soluções para a área de TI. 

E quem não sabe o que é o Twitter? Mesmo não sendo usuário, não 
há quem não saiba do que se trata. Recentemente, foram publicadas 
matérias que mostravam que a marca Twitter já vale aproximadamente 
1 bilhão de dólares. Quanto o Twitter investiu em campanhas publicitá-
rias para criar a reputação que tem hoje? Nada. No entanto, no mundo 
todo, diariamente e durante as 24 horas do dia, o que não faltam são 
usuários exaltando as vantagens do sistema e, com isso, atraindo no-
vos usuários. Além disso, a imprensa usa publicações no Twitter para 
ilustrar matérias, o que contribui para legitimar, ainda mais, o sistema.

Será que não podemos concluir que marcas como Viagra, Linux ou 
Twitter foram construídas graças à boa utilização das ferramentas de 
relações públicas, sejam elas reconhecidas como comunicação empre-
sarial ou corporativa? Certamente que sim.

Então, é fato: comunicação empresarial contribui para a constru-
ção de marcas. E como medimos isso?

 Desafios não faltam. No entanto, as agências vêm enfrentando 
esse desafio com bravura, desenvolvendo suas metodologias próprias 
para driblar a inexistência de um método único e consagrado, um indi-
cador universal para medir os resultados da comunicação.

Quando uma empresa diz que tem a credencial ISO 14000, sa-
bemos que seus processos são certificados dentro de determinados 
parâmetros pré-definidos e aceitos como padrão no mundo todo. 
Um produto que tem uma determinada participação do mercado se-
gundo os dados Nielsen tem essa participação aceita e reconhecida 
também mundialmente. Uma empresa que adota o balanced score-
card (BSC) na gestão de seus negócios também é reconhecida, no 
mundo todo, como uma empresa que tem como política a gestão 
pela estratégia.

E na comunicação? Não temos uma ISO, um BSC ou um dado 
Nielsen. Infelizmente, não temos um indicador único e universal e ain-
da discutimos muito como definir o “Return on investment” (ROI) da 
comunicação. E, por mais que institutos e pesquisadores busquem, di-
ficilmente encontraremos esse indicador universal. E a razão para isso 
é mesmo simples: nossos indicadores são sempre subjetivos, uma vez 
que medimos percepções. E o retorno do investimento não depende 
somente do trabalho de uma equipe ou agência de comunicação. Lida-
mos, diariamente, com o imponderável e com a disseminação de infor-
mações sobre a empresa feita por terceiros, cujo controle nem sempre 
é possível. Ou seja, falar em ROI é também complexo.

Isso não significa que não tivemos avanço nessa questão. Muitas 
são as agências e empresas – públicas ou privadas – que desenvol-
veram soluções para mensurar resultados. São várias linhas de pen-
samento e que se adequam às diversas necessidades. E vale aqui um 
destaque: avaliações de resultados podem ser desde relatórios analíti-
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cos que mostrem os resultados de acordo com os objetivos buscados, 
até ferramentas sofisticadas que listam indicadores e definem índices.

Assim como várias são as soluções, vários são os modelos adota-
dos para a prestação de serviços. Há empresas que contratam agên-
cias só para avaliar os resultados e outras que aceitam que seja o 
mesmo prestador de serviços para a execução da comunicação e a 
avaliação dos resultados. E há organizações que usam suas métricas 
próprias.

Planejamento

Mas, quando falamos em desafios para a comunicação, temos que 
listar que o principal deles é o planejamento estratégico da comunica-
ção. Infelizmente, não são raros os exemplos de empresas que ainda 
trabalham com planejamentos simplificados, que mais servem para or-
ganizar um plano de ação.

Queremos ser vistos como executores de atividades estratégicas, 
sabemos que somos responsáveis pela construção de marcas, e o pla-
nejamento que produzimos ainda teme em indicar os resultados, as 
metas esperadas. Isso nos distancia do que as organizações conside-
ram planejamento estratégico.

Outro ponto a destacar: só podemos medir o que está planejado. 
Ou seja, se sabemos onde estamos e onde queremos chegar, pode-
mos medir e avaliar se isso vem acontecendo e de que forma. 

Em síntese: é o planejamento é a peça-chave para o sucesso de 
um programa de comunicação, uma vez que é o próprio planejamento 
que define como as ações serão avaliadas. Por isso mesmo, dada a 
importância do planejamento, consideramos ser esse ainda um dos 
grandes desafios da comunicação.

Prevenir é melhor que remediar

O desafio que ora apresentamos é histórico e está presente em 
todo o desenvolvimento da comunicação empresarial no país. Só que 
no século XXI a questão ganha novos apelos. A dúvida que sempre 
tivemos:  crises podem ser evitadas?

Redes sociais são uma realidade e, quando bem utilizadas, pro-
movem relacionamento com públicos de interesse. Podemos entender 
que essas redes são plataformas para relacionamentos. E isso vale de 
forma democrática. Tanto a empresa pode usar essas redes para bem 
se relacionar com seus stakeholders, como o público pode com elas 
ajudar a construir a reputação de uma marca ou... destruí-la.

Um exemplo recente e já bem divulgado do poder de um cliente 
afetando uma marca foi protagonizada pelo músico canadense Dave 
Carroll, com seu hit no YouTube, “United breaks guitars”. Em julho de 
2009, Dave voava pela United Airlines de Halifax, no Canadá, para 
Chicago, nos Estados Unidos, quando teve seu violão, da marca Taylor 
(praticamente um stradivarius entre os violões), danificado pela compa-
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nhia. Pediu explicações a ela e não foi ouvido. Sendo um músico, Dave 
produziu um clip muito bem feito, com produção simples e barata, e o 
armazenou no YouTube. 

Em uma semana, o clip foi exibido 3,5 milhões de vezes. Foi maté-
ria na CNN e na Fox News, sendo que esta última dedicou 15 minutos 
à questão – reproduziu o clip na íntegra, entrevistou o músico e repro-
duziu um posicionamento da United Airlines, que lamentava o ocorrido 
e afirmava que o vídeo passaria a ser utilizado nos seus treinamentos. 
Até ontem, dia 24 de setembro de 2009, menos de três meses após o 
vídeo ter sido armazenado, já tinha sido reproduzido mais de 5,6 mi-
lhões de vezes. “United breaks guitars” virou marca e existem desde 
canecas, camisetas e bonés com a marca, até roupas para cachorros. 
Estima-se que a United Airlines tenha acumulado, graças a esse vídeo, 
um prejuízo de 180 milhões de dólares, materializados com a queda no 
valor das ações.

Esse é um dos cases que podemos usar para mostrar o poder das 
redes sociais. E o questionamento que nós, profissionais de comuni-
cação, temos que fazer é:  “como evitar que o prejuízo aconteça?”. 
Será que estamos ajudando as corporações a verem em cada cliente, 
em cada consumidor, um potencial campeão de audiência no You-
Tube? Certamente o consumidor insatisfeito sinaliza, busca canais 
para reclamar e encontrar solução para seus problemas. Será que 
estamos usando esses canais como prevenção de crises?  Ou conti-
nuaremos esperando para gerenciar o não-gerenciável e ver nossas 
marcas como hits no YouTube, Twitter, Facebook, Orkut e em outras 
mídias sociais?

Pesquisas

A pesquisa na área de comunicação empresarial começa a acon-
tecer nos anos 1980, não por acaso quando começamos a vivenciar a 
fase do foco no planejamento. Surgem as primeiras obras, como Plane-
jamento de relações públicas na comunicação integrada, da professora 
Margarida Kunsch, que esteve falando com vocês  neste seminário. A 
partir de então a comunicação passa a ter, cada vez mais, um  formato 
eminentemente estratégico.

Não existe planejamento sem diagnóstico, assim como não existe 
diagnóstico sem pesquisa. Temos que conhecer o ponto de partida – 
onde estamos e como a organização é percebida por seus diversos 
stakeholders. Não há, de forma alguma, como prescindir da pesquisa 
nessa etapa do trabalho. 

E também não há como não usar pesquisa para avaliar. Ou seja, 
diagnóstico feito, planejamento produzido, ações implementadas, final 
de um ciclo e surge o momento de fazer novo planejamento. Como 
saber se o que foi executado surtiu realmente o resultado buscado? As 
ações conseguiram mudar a percepção inicial de nossos stakeholders? 
Novamente, momento de uma nova pesquisa.
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Os desafios da comunicação contemporânea

 Começamos esta exposição afirmando que a mensuração de re-
sultados é um grande desafio mundial para a comunicação empresarial. 
Mais adiante, dissemos que esse desafio está na ausência de plane-
jamentos que se comprometam com metas. E  encerramos mostrando 
que o desafio está em escutar para se antever – em usar os canais de 
relacionamento já disponíveis nas organizações para nos antecipar-
mos às crises que trazem danos, estes muitas vezes mensuráveis.

Enfim, qual é o desafio da comunicação no século XXI?

É exatamente esse: entender que vivemos num mundo onde as 
coisas acontecem de forma desorganizada, simultânea e rápida. E na 
comunicação não é diferente: temos muitos desafios que também ocor-
rem de maneira simultânea e, não raro, se entrelaçam. 

E é exatamente em razão dessa agilidade toda que não podemos 
abrir mão do desenvolvimento de verdadeiros planejamentos estraté-
gicos que definam resultados esperados e métricas a serem adotadas. 
Esses planejamentos devem começar a prever o monitoramento dos 
canais que a empresa tem junto aos clientes e isso, seguramente, de-
verá servir para evitar que os campeões de audiência no YouTube não 
afetem a reputação que queremos construir.
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gestão, pesquisa e mensuração 
da reputação e da imagem

Muitas vezes sou convidada – por força de minha formação aca-
dêmica e profissional – a falar em eventos que tratam da comunicação 
a partir de uma área técnica específica:  pesquisa de opinião e de 
mercado. No preparo da apresentação, sempre me pergunto: quando 
pensamos em “pesquisa”, tendo em mente uma área de competên-
cia específica, o que se pode trazer de interessante, que demonstre, 
principalmente, que as competências não são estanques e podem tirar 
enorme proveito da multidisciplinaridade e da variedade das compe-
tências?

Se, ao final desta palestra, eu conseguir que não pensem mais a 
pesquisa ou não me vejam como uma ferramenta, vou estar muito con-
tente. Porque, na maioria das vezes, profissionais técnicos são chama-
dos a partir de diálogos  como este:

—Agora chama a pesquisa, preciso de uma ferramenta que ajude 
a medir.

Aí, eu me apresento e pergunto:
—Você quer medir o quê?
—Ah, é para medir os resultados.
E eu insisto:
—Quais eram os objetivos?
—Ah, a gente não sabia, a gente quis fazer. Mas agora, por favor, 

mede o resultado.

1. A demanda por mensuração de resultados: 
2. estamos à vontade? 

Antes de começar, lembro que Gisele Lorenzetti acaba de comen-
tar que talvez um dos principais desafios do uso da pesquisa em comu-
nicação e, principalmente, na mensuração de resultados, seja a ausên-
cia de métodos consagrados. Respondendo à provocação trazida por 
ela, acredito que a questão não é exatamente a ausência de métodos 
consagrados, já que todo método se apresenta como uma hipótese e 
somente depois de aplicado algumas vezes acaba sendo reconhecido, 
tal como aconteceu com o balanced scorecard.

Foi sugerido, também, que os profissionais da área de comuni-
cação desenvolvessem dissertações e teses na área da avaliação e 
mensuração. Seria, sem dúvida, um avanço importante não somente 
em termos de capacitação como no reconhecimento que empresas, 
instituições e profissionais da área alcançariam.   

Porém, no contato que venho tendo diariamente com profissionais 
da área, a principal dificuldade que constatei, em minha opinião, é que, 
de uma maneira geral, o profissional de comunicação tem alergia a 
essas questões. Falando claramente, uma alergia, sim, mas que não 
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provém de nenhum demérito. Aliás, esse profissional costuma valorizar 
muito essas técnicas. Mas considera que “não é sua praia”. 

Qual a consequência dessa postura? Lembro que Don Schultz, ex-
presidente da American Marketing Association, lembrou, de forma mui-
to pertinente, que ou nós, profissionais de comunicação, aprendemos 
a avaliar e medir as ações de comunicação e estabelecer os resulta-
dos ou os financistas farão isso por nós em breve. E eu completaria 
dizendo que ainda teríamos que nos dobrar aos métodos criados pelos 
financistas sem que críticas pudessem ser feitas.

Utilizando uma metáfora baseada em nossos instrumentos de tra-
balho atuais, é melhor contar com  um grupo multidisciplinar quando se 
trata de sair do Word ou do Power Point e partir para o Excel. Não é 
necessário – e é, até mesmo, arriscado – fazer essa transição individu-
almente. A companhia de pessoas da área, que conheçam a área, só 
pode enriquecer tanto o aspecto teórico quanto o técnico. Porque, se é 
fato que não se gerencia o que não se mede, também é verdadeiro que 
não se mede algo para o qual não se estabelecem,  muito claramente, 
indicadores. Agindo de outra forma, você obterá uma série de números 
que ilustrarão os relatórios mas não servirão como medida.

Ainda respondendo à provocação, acho que todos nós que traba-
lhamos na área de comunicação temos que nos debruçar, sim, sobre 
como fazer para melhor aferir resultados, nem que para isso se tenha 
que, com certo receio,  lançar mão necessariamente da calculadora.

Gostaria de apresentar-lhes inúmeras situações em que a inter-
disciplinaridade recomendada deu muito certo – para os negócios das 
empresas. Sou uma daquelas figuras raras, que as pessoas chamam 
de “pesquiseira”, até mesmo por falta de outra definição,  não é em 
uma fala como esta que conseguiremos apresentar ou passar por to-
das as metodologias. Ficaria até, acredito eu, um pouco enfadonho 
se eu tentasse fazer isso. Por outro lado, nós temos outra dificuldade 
para exemplificar o que fazemos: não podemos mostrar cases porque 
o resultado dos nossos trabalhos pertence exclusivamente aos nossos 
clientes. E como envolve, na maior parte das vezes, dados estratégi-
cos, raramente se tem a autorização para apresente-lo.

Por isso, minha proposta hoje é a de pensar um pouco em voz alta 
com vocês sobre algumas questões que considero muito importantes 
para a área de comunicação antes de abrir realmente o debate para 
que possamos discutir as melhores maneiras de trabalhar a questão.

3. A posição da comunicação nas organizações: profissionali-
zação exige demonstração de resultado

Observamos hoje uma mudança de patamar. Quando nos debru-
çamos sobre as  organizações, percebemos que elas vêm investindo 
cada vez mais em comunicação corporativa, concebida como parte do 
macroplanejamento estratégico. 

A profissionalização e o reconhecimento da eficácia da comunica-
ção explica, também, o aumento na exigência de mensuração. Simul-
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taneamente, observa-se nas empresas um crescimento na interação 
entre as áreas, o que termina por exigir a adoção de uma abordagem 
sistêmica. Preciso, aqui, fazer um parêntese:  sempre brinco com a 
Margarida Kunsch,  que tanto nos ensinou sobre a comunicação inte-
grada,  que falo de abordagem sistêmica porque acredito que coloque 
em evidência um aspecto de integralidade e de intersecção de conjun-
tos: uma análise sistêmica pressupõe que qualquer modificação em 
um dos elementos tenha efeitos sobre os outros envolvidos. A terceira 
característica atual da comunicação é essa necessidade de medição 
de resultados postulada por todos. Para quê? Fundamentalmente, para 
estabelecer objetivos e compartilhar a compreensão entre as equipes 
envolvidas. 

De forma paradoxal, quando considerada a pouca intimidade dos 
comunicadores com números, curiosamente, são os números que na 
questão de avaliação de resultados em comunicação constituem uma 
das melhores armas de e da comunicação. Porque a existência de in-
dicadores e de índices permite homogeneizar a comunicação entre as 
equipes, determinar metas e valores e, realmente, transmitir, comuni-
car. Números facilitam  o uso de uma mesma linguagem – a linguagem 
da meta –, expressa já na primeira pessoa do plural (“qual é a nossa 
meta”), por equipes que atuam em áreas.

O approach sistêmico de que falei parte do princípio de que a co-
municação eficaz é sempre estruturada de forma sistêmica. A comuni-
cação integrada pressupõe uma harmonia quase que absoluta entre 
as mensagens trasnmitidas, mas a sistêmica implica o fato de traba-
lharmos com círculos concêntricos, onde cada um dos conjuntos (as 
chamadas comunicações – interna, externa...)  interpenetram uns nos 
outros de forma que qualquer mudança efetuada em um deles provo-
ca, imediatamente, uma mudança no outro. Rearranjo da forma – e, 
por conseguinte, das relações (e poder) entre áreas. Esse pressuposto 
está na origem de como desenvolvemos as metodologias de medição.

 
4.  Por que, para que, como e quando medir?

Temos que medir. Esse fato não se coloca mais em discussão. 
Mas, temos que medir por quê? Para conceber ações a partir dos seus 
objetivos. Parece óbvio, mas raramente é assim que se procede. A 
gente sai fazendo, como diz a Gisele Lorenzetti. Raramente pergunta-
mo-nos “mas isso está ancorado nos meus objetivos?”,  para só então 
conceber ações a partir dos nossos objetivos, formar indicadores de 
performance, aperfeiçoar as ações.

Vamos, então, medir. Mas como? Com metodologias baseadas 
em técnicas bastante testadas e potentes à nossa disposição, desde 
o trabalho sobre dados secundários ao uso de técnicas qualitativas e 
quantitativas, entre outras possibilidades. Ou seja, contrariamente ao 
que se pensa, não é a adoção de uma técnica que define uma abor-
dagem de mensuração. Ouvimos frequentemente opiniões como: “Ah, 
tem que ser qualitativa”. Ou: “Ah, tem que ser quantitativa”... Não, não 
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tem que ser. A adoção e a recomendação de técnicas estruturadas em 
uma metodologia virá de acordo com o problema colocado e o objetivo 
a ser perseguido.

Temos que medir. Mas quando? No início dos processos, para ob-
ter o diagnóstico preciso, durante a ação para monitorar e corrigir os 
rumos (porque é bobagem deixar de fazer isso quando, monitorando, 
você pode fazer uma intervenção leve e corrigir o que já não funciona), 
e ao final (na maior parte dos casos depois da ação de comunicação), 
para avaliar os seus efeitos. Então, temos que medir sempre.

Parece exigência demasiada quando se postula a mensuração 
já na etapa do diagnóstico. Mas se  nós, profissionais, nas pequenas 
ações sucessivas que constituem o dia a dia, não estabelecermos ob-
jetivos, indicadores claros, haverá problemas na medição. Sempre 
será possível fazer uma análise a posteriori, mas nunca uma medição 
de resultados.

Medir certo, mas com quê 
e a partir de que parâmetros? 

É  necessário verificar e analisar as especificidades dos diferentes 
públicos em análise. Para cada tipo, diferentes recortes. Por exemplo, 
quando precisamos trabalhar com os colaboradores de uma empresa, 
um “corte” (ou variável) imprescindível é o tempo de casa (que, muitas 
vezes, não é levado em conta). Porque trata-se de uma variável que 
vai, de alguma maneira, explicar a diferença que encontraremos nas 
opiniões. Usualmente ouvimos: “Ah, vou falar com funcionários, um 
pouco de homens, um pouco de mulheres, mais jovens, mais velhos, 
chão de fábrica e nível gerencial.” Não é só isso! O tempo de casa é 
uma variável fundamental na compreensão e percepção dos resultados 
obtidos.

Como primeira etapa, precisamos elaborar o diagnóstico prévio 
ou a auditoria (antigamente, os relações-públicas falavam muito em 
auditoria de imagem, indispensável, dada a diversidade de públicos 
com que se fala). O fato é que não é possível que um profissional de 
comunicação conheça, mesmo que por experiência, o vocabulário, os 
interesses e o nível de conhecimento de cada um dos públicos da or-
ganização para qual ele trabalha. Simplesmente não é possível. E essa 
humildade subjacente a esse reconhecimento, abrindo nossa capaci-
dade para ouvir, para partir em busca do saber, é fundamental. Temos 
que entender as inquietudes, necessidades desses indivíduos. Há um 
risco muito grande permeando a comunicação. Mesmo quando um pre-
sidente da República fala a toda a nação, não é compreendido da mes-
ma forma por todos os segmentos sociais. Nem o vocabulário utilizado 
é compartilhado. Por isso tenho que conhecer os públicos envolvidos, 
para que, de alguma maneira eu possa fazer um único discurso conten-
do elementos nos quais cada um dos públicos se reconheça.

Já a avaliação de resultados é a etapa mais difícil de se imple-
mentar – e eu ousaria dizer que é a mais difícil de se implementar 
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justamente porque não se definiram inicialmente os objetivos. E outro 
risco se apresenta: na ausência da definição inicial dos indicadores há 
forte tentação em submeter a eficácia da comunicação à empatia dos 
dirigentes. “Ah, eu tenho feito um trabalho e o presidente tem gostado 
muito.” Ou: “ Tal público tem gostado muito”. Ou, ainda: “Estou fazendo 
um jornal e ele tem tido excelente saída”.

Em uma ocasião realizei uma pesquisa para uma grande empresa 
de tecnologia que fazia uma newsletter a quatro cores, sofisticadís-
sima, visando seus revendedores em todo o Brasil. A newsletter era 
produzida mensalmente, empacotada e entregue, por uma questão de 
logística, pelos distribuidores de produtos que as levavam às lojas re-
vendedoras. Sobravam muito poucos exemplares, coisa de 3% a 5%. 
Alguns meses depois da implantação, o pessoal da comunicação co-
meçou a estranhar que não percebiam nem recebiam nenhum feed-
back dos vendedores nas lojas. Pediram-me, então, para fazer uma 
pesquisa, relativamente simples, avaliando o veículo de comunicação. 
Por uma questão metodológica, ainda que a gente saiba que a newslet-
ter era levada à loja, tem-se que perguntar inicialmente: “Você recebe 
tal veículo?.. Com que frequência?”. Para minha surpresa, 92% dos 
entrevistados respondiam “não” à primeira questão. Não havia quem 
entrevistar! Depois de duas semanas tentando diferentes regiões do 
país, resolvi conversar com a empresa e dizer que parecia estar haven-
do um problema, porque não era possível que a newsletter fosse tão 
insípida, inodora e incolor que ninguém a visse. Descobriu-se, então, 
que os distribuidores pegavam os pacotes normalmente, mas, talvez, 
considerando que não era sua função distribuir a newsletter, os leva-
vam e jogavam fora. Imaginem vocês o volume de dinheiro que estava 
sendo utilizado! Ou seja: fenômenos nunca são evidentes. Aquilo que 
parece simples ou que não passaria pela sua cabeça fazer pode estar 
sendo feito. Se você não perguntar, não vai saber. Agora, se perguntar, 
saberá sem esforços. Fazer pesquisa exige que deixemos todos os 
pressupostos de lado.

Um segundo exemplo, ainda nessa área, de veículos de comuni-
cação. Uma empresa produzia uma linda revista, que parecia não ter 
mais utilidade quando comparada aos novos (e mais rápidos) meios de 
comunicação. Compreensivelmente, a discussão de colaboradores em 
grupos focais fez surgir frases como: “Olha, a gente recebe informa-
ções de gestão por e-mail, recebo tudo isso muito rápido.” E, quando 
a revista chegava, uma vez por mês, pensavam: “Ih, o que está lá já 
está velho para mim.” A equipe de comunicação, ouvindo isso, pensou: 
“Puxa, precisamos avaliar se podemos cortar essa revista... Se puder-
mos, teremos uma boa verba para outro milhão de coisas”. Após uma 
análise detalhada,  apresentei uma entrevista na qual o pai, funcionário 
da empresa, contava: “A revista para mim não serve, mas serve para 
minha família.” Mas ela não era feita para as famílias. E prosseguiu: 
“Eu cheguei em casa outro dia e o meu filho disse: ‘pô, pai, o Gabriel foi 
promovido né?’ Olhei para ele e disse: ‘é, faz tempo. Como você sabe?’ 
‘Ah, eu vi aí na revista’”. A partir desse insight e do aprofundamento da 
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análise, a revista foi transformada em uma revista para a família, o que 
ampliou a difusão da imagem dessa empresa para além do seu público 
interno. Hoje é uma excelente publicação, custa tão caro quanto a an-
terior, mas é dirigida à família, tem um outro foco.

5. Medição em comunicação: imagem e reputação

O que medimos? Medimos imagem e reputação, no final das con-
tas. Esse é o objetivo das pesquisas na área da comunicação. Medi-
mos a transmissão e difusão de mensagens-chave, a absorção destas, 
detectamos e analisamos percepções.

Reputação é um conceito denso. Também para a pesquisa. De uma 
maneira simples, a reputação pode ser considerada como a imagem 
acumulada ao longo dos anos para mais ou para menos. Não se mede 
a reputação de forma direta, portanto. Mede-se a imagem ao longo dos 
anos e observando o que dela é gerado. A imagem é uma resultante, 
produto da percepção que os públicos têm da empresa, construída e 
administrada pela instituição. Ela é de curto prazo, porque assentada 
em uma estratégia de sobrevivência e tem a comunicação como  ferra-
menta por excelência.

Já a reputação é resultante da comunicação dos valores da empre-
sa refletidos nas relações com todos os públicos ao longo do tempo. 
Fruto do longo prazo, assenta-se na sustentabilidade, na densidade e 
no relacionamento. 

Traduzido na área da pesquisa, sabemos que quando se pergunta 
que produto ou marca você compra e  de que gosta, estamos na área 
do marketing. Quando perguntamos que produto ou marca você pre-
fere, estamos no domínio da imagem. Para falar de reputação, temos 
que fazer a seguinte pergunta: em que produto ou marca você confia? 
Porque essa escolha  independe dos elementos do seu dia. E expli-
ca que, qualquer que seja o dia, você comprará  um produto daquela 
empresa, mesmo novo, para testar, porque você confia nela. E esse 
capital é muito mais forte. 

Na CDN Estudos & Pesquisas trabalhamos sempre com dois pila-
res. De um lado, uma proposta de valor e, do outro, públicos estratégicos 
objetivamente identificados. O que precisamos fazer é analisar e medir 
a combinação da proposta de valor da empresa com os públicos estraté-
gicos, com consistência e continuidade. É assim que medimos imagem 
e reputação. Para a eficácia desse trabalho, a proposta de valor de uma 
organização deve estar claramente identificada, ou seja, deve haver cla-
reza na concepção dos objetivos que deverão se atingidos (e medidos).

6. Comunicação e marketing: ultrapassando o conflito

Muita gente, ao ouvir o que vimos expondo, pergunta se não have-
ria um grande conflito com o marketing.  Há pouco isso foi  pergunta-
do o Andrew Greenlees, meu colega da CDN, quando falava sobre as 
equipes envolvidas.
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Não entrarei na discussão sobre os diferentes departamentos, de 
comunicação, pesquisa e recursos humanos, que são realmente dife-
rentes. Vou, antes, afirmar minha convicção de que, do ponto de vista 
da pesquisa, há muito ultrapassamos essa oposição. Mantê-la, signi-
ficaria um gasto desmesurado em pesquisas de marketing de imagem 
e de comunicação quando é possível – e recomendável – trabalhá-las 
simultaneamente. Paulo Nassar afirmou em uma palestra que “o ne-
gócio do marketing são os mercados e o negócio da comunicação são 
os públicos”.  Para pensarmos de forma simplificada: imagine-se uma 
sociedade, um grupo de públicos e indivíduos. A visão do marketing 
constrói mercados diferenciados, targets para venda dos meus produ-
tos ou serviços. A visão da comunicação me faz recortá-la em públicos 
estratégicos e colocar em evidência as tensões existentes na formação 
de opinião. Mas trata-se da mesma sociedade! Ou seja: são profissio-
nais e visões complementares.

Traduzindo isso para pesquisa, muda-se ligeiramente o foco. 
Quando fazemos pesquisas – e fazemos – para as áreas de marketing, 
estamos na área do que se denomina pesquisa de mercado e nossa in-
tenção é medir, estimar e prever comportamentos de consumo, hábitos 
de mídia, entre outros. Esse é o foco. Para isso, segmentamos públicos 
consumidores. Temos assim o consumidor jovem, o mais velho... ou, 
ainda, recorremos aos estilos de vida e identificamos indivíduos casei-
ros, baladeiros etc.

Quando trabalhamos em comunicação, movemo-nos na esfera da 
pesquisa de opinião. Recolhendo, aferimos, delineamos percepções 
de diferentes públicos. Ou seja, segmentamos públicos estratégicos. 
Essa distinção é muito clara para profissionais de pesquisa. E quais 
são as principais diferenças entre as duas áreas de pesquisa? Pratico 
as duas, o que me dá tranquilidade para responder-lhes. A diferença 
entre as duas áreas começou a acentuar-se também a partir dos anos 
1990. Tem um pouco a ver com a evolução da área de comunicação. 
No domínio da pesquisa de mercado, pensamos sempre em market 
share: queremos saber qual a participação de mercado da empresa ou 
da instituição. Medimos o recall (lembrança de propaganda, conheci-
mento ou preferência), visamos o top of mind e procuramos determinar 
o volume da verba que deverá ser investidas em publicidade para al-
cançar o melhor resultado de mercado. Quando trabalhamos na área 
da pesquisa de imagem, pensamos a partir do image share, ou seja, a 
parte de imagem detida pela empresa (e não só a de mercado). Pensa-
mos em percepções, atributos, associações, circulação e retenção das 
mensagens-chave.

Outra distinção importante: técnica também é diferente de abor-
dagem. Escrevi um pequeno artigo para a revista Comunicação Em-
presarial, da Aberje, cujo título é  justamente: “Nem quali, nem quanti”. 
Porque as pessoas que vêm nos procurar,  principalmente as que re-
centemente se aproximaram do mundo da pesquisa, temerosas, nos 
abordam dizendo: “Olha, eu preciso de uma pesquisa, mas não sei se é 
quali, se é quanti”.  Não se  preocupem com isso, mas sim em informar 
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claramente o que necessitam! Cabe ao profissional da pesquisa expli-
car qual é a melhor técnica, deixando claros os alcances e os limites de 
cada uma. É seu direito saber.

Para não dizer que não falei das técnicas...

Toda pesquisa se apoia em técnicas, definidas como qualitativas 
e quantitativas, como se fossem áreas de pesquisa diferentes quan-
do, na verdade, são técnicas diferentes. Quando leio os discursos do 
presidente Lula, por exemplo, com o objetivo de fazer uma análise de 
seu teor, seleciono a palavra “povo” e conto o número de vezes em 
que ela foi utilizada, estou fazendo uma análise quali ou quanti? As 
duas. Não é porque expresso em números um resultado que a pes-
quisa é quantitativa. Valho-me de números porque é um indicador que 
me informa que um determinado substantivo, com um sentido preciso, 
utilizado com uma determinada frequência e no discurso em análise (e 
sempre me referirei a outros mostrando que a frequencia de uso não 
é a mesma), pode indicar um discurso mais “populista” e uma série de 
injunções a partir daí. Da mesma forma, quando leio uma matéria da 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) e vejo a distri-
buição de classe social, mostrando que as classes C, D e E no Brasil 
representam hoje 75% da população, pergunto-me de quem estamos 
falando quando se usa a expressão “base da pirâmide”. Porque 75% 
representam uma pirâmide inteira da qual eu só retirei o topo! Nesse 
caso, usando a expressão 75%, estamos fazendo pesquisa quali ou 
quanti? Ou seja: “quali” e “quanti” são técnicas que usamos em pesqui-
sas, mas não definem a pesquisa.

Há profissionais que nos enviam currículos e afirmam: “sou pro-
fissional de quali”. Posso entender que alguém tem mais aptidão para 
uma técnica que para outra, mas definir-se como um “profissional de 
quali”, trazendo nas entrelinhas a esperança de não ter que se defron-
tar com tabelas, é a demonstração clara de que não estamos diante 
de um profissional de pesquisa. E isso é muito usual. A escolha de 
técnicas acabou constituindo, no discurso, áreas de conhecimento in-
dependentes. Não se preocupem com isso. Preocupem-se com o ob-
jetivo que vocês têm e discutam com os profissionais de pesquisa as 
melhores técnicas para atingi-lo. A melhor pesquisa, aliás, é aquela 
que parte de uma bateria que usa técnicas qualitativas, evolui para um 
teste com técnicas quantitativas e, em caso de dúvidas sobre razões 
de fenômenos, retoma o uso de técnicas qualitativas para aprofundar 
um resultado.

A escolha da técnica depende da hipótese de trabalho e do tipo de 
tratamento de dados que será utilizado (estatística ou não, por exem-
plo).

A característica principal advinda do uso da técnica qualitativa con-
siste no objetivo de se ter uma compreensão das razões e motivações 
das escolhas individuais. Ou seja: o porquê das coisas. Nesses casos, 
trabalhamos sempre com amostras compostas por um pequeno nú-

Toda pesquisa se apoia 
em técnicas, definidas 

como qualitativas e 
quantitativas, como 
se fossem áreas de 
pesquisa diferentes 

quando, na verdade, 
são técnicas diferentes.
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mero de casos, com coleta de dados não estruturada, como acontece 
muitas vezes em uma entrevista ou em um grupo de discussão, nos 
quais a pesquisa tem que ser mais solta, sem opções fechadas de res-
postas. Potente, não é representativa do ponto de vista estatístico, O 
resultado obtido desenvolve a compreensão do fenômeno e estabelece 
indicadores qualitativos.

Com o uso da técnica quantitativa, o objetivo já é outro: trata-se 
de saber o quanto representa aquele comportamento em um universo 
mais amplo. A amostra, nesse caso, é sempre composta por um grande 
número de indivíduos.

São, portanto, muito diferentes os objetivos na pesquisa quanti 
e na quali, embora estreitamente relacionados e complementares. E 
essa explicação cabe ao técnico dar a vocês, discutindo os objetivos e 
a melhor adequação.

Além dessas técnicas, há ainda uma categoria de estudos sempre 
relegada a segundo plano: a pesquisa de dados secundários ou desk 
research. Embora muito recomendável, não é obrigatório que se faça 
uma pesquisa para começar um diagnóstico caso você não disponha 
de meios para isso. Mas, caso isso venha a acontecer, recorra a outras 
pesquisas que já existam e que sejam públicas. Muito se faz com desk 
research e boas pesquisas. Em uma ocasião, uma empresa internacio-
nal de alimentos realizava uma pesquisa mundial e encomendou-nos 
uma pesquisa que deveria levantar e analisar tudo o que se produzia 
naquele momento no Brasil em termos de publicidade, pesquisas e 
legislação relativa a publicidade de alimentos infantis. Absolutamente 
tudo! Em função do movimento observado em alguns países no sentido 
de proibir esse tipo de alimento nas escolas, a empresa decidiu fazer 
uma pesquisa para adotar políticas mundiais na área. Foi uma pesqui-
sa feita exclusivamente a  partir de um desk research, só com dados 
secundários. 

Em outra ocasião, uma grande empresa multinacional precisava 
entender melhor a relação das brasileiras com as plásticas cirúrgicas 
que utilizavam próteses. Para mostrar como essa prática era comum 
no Brasil, inclusive entre adolescentes, fizemos  uma pesquisa sobre  
os últimos dez anos em revistas como Veja, IstoÉ, Caras, revistas de 
informação não-técnicas, levantando o número de incidências e maté-
rias sobre prótese de silicone e cirurgia plástica. Foi possível demons-
trar o que dizíamos. Trata-se de uma modalidade de pesquisa cujo 
custo é bastante mais baixo do que o das anteriores, mas que exige o 
mesmo rigor de planejamento.

Ao final, de qualquer maneira, você deve exigir um relatório com-
preensível, além de calçado em números e/ou observações. Todo pro-
fissional técnico tem por obrigação colocar em português aquilo que 
observou e analisou sob forma numérica. E, de preferência, em bom 
português! Não cabe ao cliente pedir isso. Já vi muita gente contratar 
uma pesquisa e ver-se com um software em mãos ou um jogo de grá-
ficos sem legenda,  que, meses depois da apresentação oral, perdem 
todo o significado.

Há ainda uma categoria 
de estudos sempre 
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dados secundários ou 
desk research.
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São várias as categorias de pesquisas em comunicação elabora-
das a partir das técnicas apresentadas: desk research, pesquisas de 
opinião que monitoram o ambiente, pesquisas que identificam a opinião 
pública e eventos político-sociais que podem afetar uma organização.

Na área da comunicação, a pesquisa de opinião tem dois usos prin-
cipais. Um deles pode ser exemplificado por um produto que desenvol-
vemos,  denominado “Programa de pesquisa empresarial”,  que procura 
fazer com que uma determinada empresa, num segmento específico, 
realize pesquisas de opinião, publicáveis, sem caráter mercadológico 
específico, tornando-se referência na produção de conhecimento em 
um setor. Trata-se de uma estratégia de posicionamento assentada em 
pesquisa. Outro exemplo é o que ocorreu na comemoração dos 60 
anos da  Odebrecht. Fizemos um estudo ousado assentado em  uma 
pesquisa denominada “Brasil, olhando para o futuro”. Foram entrevis-
tados  4 mil brasileiros, do Oiapoque ao Chuí, com análises segmenta-
das por interior e capital, interior e litoral e outros recortes. Ao estudo 
foram associados 13 professores-doutores da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC-SP), da Universidade de São Paulo (USP) 
e da Universidade Federal da Bahia (UFBA), cada um especializado 
num eixo:  indivíduo, trabalho, educação, transporte, habitação, segu-
rança, cidadania, meio ambiente e saúde. Projetando o futuro, esses 
acadêmicos produziram um paper inicial que dava o estado da questão 
na área e, por concessão da empresa, tiveram o banco de dados ofer-
tados para a instituição na qual lecionavam, gerando trabalhos e teses.

A modalidade “percepção e imagem entre públicos estratégicos”, 
antiga “auditoria de relações públicas”, ainda é um dos tipos de pes-
quisa que mais se fazem, assim como as pesquisas de avaliação de 
veículos, mensagens ou imagem. As auditorias sociais também se for-
talecem: temos um produto denominado “Relatório de impacto social 
(RIS)®” que tem por objetivo medir o efetivo impacto e os efeitos das 
ações de responsabilidade social das empresas nos públicos benefi-
ciários dos projetos (incluindo o impacto na imagem). Utilizamos essa 
modalidade num estudo que fizemos para a Bei Comunicação, o Insti-
tuto Unibanco, o Instituto Votorantim e o Instituto Gtech sobre oficinas 
realizadas durante o programa “São Paulo – 450 anos” nas escolas 
municipais de São Paulo, frequentadas por mais de 2 mil professores. 
Analisamos o impacto social do programa nos diferentes públicos e 
descobrimos, por exemplo, que havia alunos da Zona Leste que nunca 
tinham ido ao Centro. As crianças foram trazidas para a Avenida Pau-
lista, para o Instituto Moreira Sales, e a percepção que elas tinham de 
São Paulo mudava. E voltavam para casa, conversavam com os pais, 
que se lembravam da época em que passeavam pela cidade...

Para começar a pensar em redes sociais...

Mais recentemente estamos nos dedicando ao mundo 2.0, desen-
volvendo parâmetros para a realização de pesquisas. Há  alguma coi-
sa que me incomoda nesta fase do 2.0: estamos observando o que 
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chamo de explosão das categorias socioeconômicas na construção de 
imagem. Fomos  habituados a pensar dessa forma: existe a classe A, 
B e C, não sabemos lidar com a C, D e F. Existem jovens, idosos, adul-
tos. Existe a população economicamente ativa e não economicamente 
ativa. Temos o ensino fundamental, médio ou superior. Ou, ainda, tra-
balhadores do setor público ou do privado. Essas são as categorias 
sdobre as quais estamos acostumados a pensar. E a falar. Colocamos 
o mundo em caixinhas segundo categorias socioeconômicas que não 
deveriam existir a priori,  mas ser construídas  depois que a pesquisa 
fosse feita. A força da sociologia, da socioeconomia fez com que essas 
categorias fossem reificadas e se transformassem em etiquetas. O que 
se observa hoje é uma explosão de tudo isso.

Fala-se em rede. Em redes sociais. Mas a sociologia sempre orga-
nizou e, por meio de pesquisa, mapeou relacionamentos. As pessoas 
têm ligações entre elas. Isso é rede! Pode não ser tão bonito como 
o que se vê no twitter, mas é rede. Isso é a nossa vida de todo dia. 
Quando nos debruçamos sobre a metodologia científica, sabemos que 
deveremos sair de nosso mundo social e histórico – o mundo como é –,  
selecionando elementos, reduzindo até chegar ao que denominamos 
mundo científico. Para isso, será necessário coletar dados, quantificá-
los, tratá-los, analisá-los... De alguma maneira será necessário reduzir. 
E o que se obtém não é e não poderia ser a exata reprodução do mun-
do social.

Para pensar melhor a web 2.0, deveríamos tirar um pouco do re-
ceio que advém do novo, da tecnologia e voltar a pensar que a rede 
que conhecíamos é tão forte como ou mais forte do que uma rede de-
senvolvida na mídia social.

Para o comunicador, o importante é desconstruir isso. E não acres-
centar. É identificar os eixos que permitem entender melhor a ques-
tão. Tenho que imaginar categorias que sejam pertinentes, exclusivas 
e exaustivas para classificar as relações e aí, sim, começar a reduzir 
esse universo para melhor compreendê-lo e agir. Todos nós podemos 
fazer isso. Não é necessário ser um ás da tecnologia.

À guisa de conclusão, para atiçar a discussão

Definidos os objetivos, elaborado o briefing, discutidas as técnicas, 
analisado o que é melhor para o caso em estudo e assegurado o tipo e 
o formato da avaliação, é chegada a hora da medição dos resultados. 
Lembremo-nos que a mensuração tem por objetivo o aperfeiçoamento. 
Portanto, o profissional de pesquisa não é uma ferramenta, não somos 
uma chave inglesa que é chamada quando o encanamento começa a 
vazar. 

O profissional de pesquisa deve estar integrado à equipe de comu-
nicação já na fase inicial das discussões. 

A mensuração não pode, tampouco, ser pensada independente-
mente da gestão. Não existe mensuração independente de gestão. A 
mensuração é a concretização de objetivos definidos por antecipação! 
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Se isso não estiver muito claro para nós, correremos o risco de criar 
medidas, indicadores e  índices totalmente desvinculados tanto dos in-
teresses da empresa e dos objetivos das ações empreendidas, quanto 
de nosso tempo histórico.

Os palestrantes que falaram neste seminário o fizeram com grande 
conhecimento de causa. Gisele Lorenzetti utiliza o “Índice de desempe-
nho institucional” (IDI). Na CDN Estudos & Pesquisa, desenvolvemos o 
“Índice de imagem e reputação (I2R)®”, já há quatro anos no mercado, 
com objetivos muito claros e sempre estreitamente ligados à gestão 
dos clientes.

 Há uma necessidade cada vez mais acentuada nesse novo  mun-
do: alinhar o discurso com a ação. Não dá para falar uma coisa e de-
pois  agir de outra forma. 

Para isso, indicadores são fundamentais. Vocês terão que elaborar 
indicadores. E todas as vezes que tiverem de fazê-lo, lembrem-se sem-
pre desse atalho: um indicador deve ser smart – termo que explico na 
sequência:  tem que ser singular (não pode ter outro similar, senão não 
é um indicador); tem que ser mensurável (ou seja, deve poder ser ava-
liado de forma a sabermos se atingimos ou não a meta); tem que ser 
atingível (portanto, aceitável, uma meta razoável em função dos meios 
de que se dispõe); tem que ser realista (utilizar os recursos ao alcance 
da empresa considerando as limitações para atingir o objetivo); e, por 
fim, tem que ser temporal, definido no tempo (determinar no início, o 
momento do monitoramento e da avaliação).

Não existe mensura-
ção independente de 
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