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Preâmbulo

 Debater a ética na comunicação nunca é tarefa simples. Saber quais 

são os limites, como não transpor a tênue fronteira entre o “certo” e o 

“errado” e como caminhar para que a comunicação cumpra seu papel 

social foram assuntos abordados no XI Seminário de Comunicação 

Banco do Brasil.

 Logo na abertura do encontro, a visão da ética sob uma perspectiva 

histórica apontava para o quanto o debate ao longo do evento seria 

rico. A gestão empresarial, a relação entre a imprensa e as instituições, 

os parâmetros éticos na era digital, o marketing no século XXI, 

administração de crise, conduta das agências de publicidade, desafios 

da sustentabilidade e agenda pública foram alguns temas debatidos.

 A 11ª edição foi um marco na história do evento ao abordar um 

tema ainda carente de bibliografia, principalmente no Brasil. Assim, o 

Seminário de Comunicação Banco do Brasil cumpriu uma vez mais seu 

papel de gerador de conhecimento, de formador e de disseminador de 

informação.

Banco do Brasil

Diretoria de Marketing e Comunicação
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Um Seminário para o Brasil

 É sem dúvida preciosa para todos nós, palestrantes e participantes do 

XI Seminário de Comunicação, a oportunidade oferecida pelo Banco do 

Brasil, para uma reflexão sobre ética e comunicação, aplicada à realidade 

brasileira. Temos à nossa frente uma programação de exposições e 

debates sobre algumas das questões comunicacionais mais importantes 

que o início do terceiro milênio nos apresenta. E há que entrar nos 

temas propostos sem medo das complexidades que os constituem – 

complexidades das transformações que as tecnologias de comunicação 

e informação aceleram nos cenários sociais, políticos, culturais e 

econômicos onde decorre a vida das pessoas e das instituições. 

 Como assinala Manuel Castells, na obra A era da informação: 

economia, sociedade e cultura (Paz e Terra, vol. I, 1999, p. 21-25), “o 

próprio capitalismo passa por um processo de profunda reestruturação”. 

Também no plano social, “as mudanças são tão drásticas quanto os 

processos de transformação tecnológica e econômica”. As evidências 

confirmam o autor: neste mundo novo em elaboração, vivemos um 

processo de dinâmica redefinição das relações humanas e institucionais, 

em lógicas de disputa – de poder, de mercados, de mentes, de espaços e 

lugares – que ora desorganizam ora reorganizam convicções, estruturas 

e comportamentos. E, para os sujeitos sociais que agem e interagem 

nos conflitos da atualidade, passa a ser fundamental a construção de 

identidades em que o dito e o feito signifiquem pelo que valem. 

 E isso porque, no plano da cultura e das idéias, este mundo de 

conflitos adquire e consolida uma outra face, a dos valores. Não tão 

surpreendentemente quanto a alguns possa parecer, estrutura-se 

e consolida-se, nas sociedades organizadas, uma argumentação 

universal de valores, assentada nos ideários humanistas da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, um grande acordo ampliado em 

preceitos constitucionais nos países que a subscreveram. Com força de 

leis maiores, esses ideários tornam-se razão de ser para o agir político, 

social e econômico. E fonte de critérios para se olhar, entender e discutir 

cenas e cenários do mundo real. 

 Se entendermos ética como o universo dos valores do qual derivam 

as razões de ser das escolhas, decisões e ações humanas, não há como 

separá-la da comunicação. É no ambiente da comunicação, na utilização 

de suas linguagens, formas, técnicas e tecnologias, e na ocupação dos 

seus espaços que os sujeitos sociais interagem discursivamente, nos 
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movimentos de confronto ou convergência em que se envolvem. E essa 

é a moldura em que se inseriu o XI Seminário de Comunicação do Banco 

do Brasil, ao propor um debate qualificado sobre “Limites e avanços da 

ética na comunicação brasileira”. 

 O evento gerou um conteúdo de enorme relevância social, política e 

cultural, que no plano mais imediato atende ao objetivo de contribuir para 

o aperfeiçoamento da práxis comunicacional do próprio Banco do Brasil. 

Mas que a instituição, em sua vocação paradigmática, ora socializa, em 

forma de livro, para que o benefício do saber crítico produzido adquira 

potencial multiplicador. Em benefício do país.

Manuel Carlos Chaparro

Jornalista, professor-associado da Escola de 

Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo



Capítulo
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Ética: uma 
perspectiva 
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Ética: uma perspectiva histórica

 Desde tempos imemoriais, há quem adore complicar as coisas, 

como chamar a ética de deontologia. Ora, ética é a coisa mais simples 

do mundo. Traduz a utilização que cada um de nós, cada indivíduo faz 

da sua liberdade para atingir um determinado fim. Sem liberdade, não há 

ética, ao menos não em plenitude. 

 Antes de analisar as correntes éticas, vejamos o que é ética na 

prática. Todos apreciamos ir ao cinema num sábado ou num domingo. 

Lemos no jornal que às quatro da tarde há um filme que gostaríamos de 

ver em determinado cinema. Às três e meia, pegamos o carro, vamos 

até o local e estacionamos, porque ainda há lugar. Entramos na fila, 

compramos os bilhetes, entramos no salão e esperamos que a sessão 

comece. Mas, sabemos que em toda a sociedade existe um Gerson, 

aquele que, segundo a conhecida propaganda do passado, “gosta de 

levar vantagem em tudo”. O Gerson também quer ir ao cinema. Escolhe 

a mesma sessão das quatro da tarde, no mesmo cinema. Mas ele é o 

Gerson. Ele não sai de casa às três e meia, mas só às dez para as quatro. 

Quase atropela duas velhinhas pelo caminho, não respeita semáforos. 

O estacionamento já está lotado e ele estaciona o carro trancando três 

ou quatro veículos, que depois não conseguirão sair dali sem ele sair 

antes. Chega na fila da bilheteria, que está enorme. Mas ele é o Gerson. 

Vai lá para o começo da fila e pede ao primeiro que compre para ele 

o bilhete. E entra no salão, que já está quase cheio, esbarrando em 

todo mundo. Já imaginaram se o mundo inteiro fosse constituído de 

Gersons? Não haveria sessão de cinema, porque ninguém entraria na 

fila e o tumulto seria total. Talvez quebrassem até o guichê da bilheteria. 

Ou a funcionária a fecharia, porque não daria conta de vender ingressos 

a mais de trezentas pessoas ao mesmo tempo. Ela chama o gerente 

e diz que não vai haver sessão de cinema naquela tarde, porque a 

confusão é geral. Isso se liga à ética. Ética diz respeito a usarmos nossa 

liberdade para que tudo funcione bem. Não é nem um pouco complicado 

agir eticamente. De forma nenhuma!

 Desde antes de Sócrates foram escritos tratados e mais tratados 

sobre a ética, pelos sofistas e por outros filósofos. Diziam que a ética 

é o uso da liberdade de cada um para que tudo funcione bem. Mas 

outros, ainda pré-socráticos, diziam que não é nada disso, que a ética 

é apenas uma forma de pensar de homens espertos para dominar a 

massa. Inventam princípios éticos a serem seguidos por todo mundo, 

Carlos Chagas
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mas que eles próprios não seguem. Aparece Sócrates perguntando o que 

é ética, mas ele mesmo não responde. Vem Aristóteles e diz que ética é 

simplesmente o uso da minha liberdade para eu me sentir bem comigo 

mesmo. Não preciso nem me preocupar em saber se estou sendo ético. 

O importante é que a sessão de cinema vai funcionar. É claro que no 

tempo do Aristóteles não havia cinema. Mas, a sociedade iria funcionar 

se reinasse a ética. 

 Poderíamos ficar aqui horas e mais horas citando pensadores e 

filósofos que se dedicaram à ética. Vejamos por exemplo, o apóstolo 

Paulo. Para ele é preciso ser ético para ganhar o reino dos céus. Tudo 

bem. É uma forma de pensar. Democracia é isso mesmo. Cada um 

pensa e fala o que quer. Vieram os filósofos da Idade Média ensinando 

que a ética existe para que o mundo funcione bem, mas para que cada 

cidadão alcance o reino dos céus. Surgiu Maquiavel pregando que não 

é nada disso, que somos éticos para que o regime político funcione bem, 

para que o príncipe possa governar. Para ele, até a fraude, a mentira, o 

roubo podem ser éticos, desde que levem o regime a desempenhar-se 

bem. Apareceu um inglês chamado Thomas Hobbes dizendo que somos 

éticos por egoísmo. Como assim? Somos éticos para que o colega do 

lado também seja ético e não faça nenhuma falcatrua conosco. Então, a 

ética se liga essencialmente à pessoa humana. Abro aqui um parênteses. 

Cada teoria filosófica é bem-vinda. Mas todas elas dizem que dispõem 

da verdade absoluta. É essa teoria e nada mais. Tudo que se dizia antes 

de mim está errado. Houve um filósofo chamado Hegel, que conseguiu 

decifrar isso. 

 Para ele, o mundo é constituído de uma tríade. Tudo que aparece, 

seja um time de futebol, uma moda, a minissaia, o regime político, o 

capitalismo, o socialismo, tudo pode ser definido como uma tese. E 

toda tese, inexoravelmente, vai gerar a sua antítese, que dizer, o seu 

contrário. E isso vemos sempre. Tudo que acontece gera o seu contrário. 

E, segundo Hegel, tese e antítese, com o passar do tempo, se fundem 

numa síntese. E é verdade. E essa síntese, o que é? É apenas uma nova 

tese que vai gerar a sua antítese, e assim por diante. Isso se chama 

dialética. 

 O mundo foi caminhando, às vezes para frente, às vezes para trás. 

Centenas de filósofos discorreram sobre a ética. É natural que aquilo que 

era ético para o troglodita, para os nossos ancestrais, continua sendo 

ético para nós. Mas é claro também que novas situações éticas vão 

aparecendo, entrando em cascata, à medida que o mundo anda para 

frente. Não havia a ética do computador, porque não havia computador. 

Hoje há a ética do computador. O hacker é antiético, porque entra em 

Ética diz respeito 
a usarmos nossa 
liberdade para que 
tudo funcione bem.
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nosso computador sem nossa licença. De qualquer forma, vieram mil e 

uma teorias. E Marx, por exemplo, declarou que não há uma ética só, 

uma ética universal, que valha no tempo e no espaço para todo mundo. 

Existe a ética do patrão e a ética do operário. É também uma tese. 

Não podemos nos apegar a nenhuma teoria, a nenhum livro que traga 

todas as verdades absolutas. Temos que questionar tudo. Em meados 

do século passado, apareceu o filósofo francês Jacques Maritain, que 

voltou a Aristóteles, dizendo que somos éticos para nos sentirmos bem 

conosco mesmos, mas também para que a sociedade funcione bem. E 

despontou recentemente o Noam Chomsky, um grande filósofo, lingüista, 

professor de matemática. Ele contesta, dentro dos Estados Unidos, o 

neoliberalismo, preconizando que não é nada disso. Existe a ética dos 

neoliberais e existe a ética dos assalariados. Tudo bem, daqui a dez, 

vinte anos, vão aparecer mais outras tantas teorias, todas elas tentando 

explicar a ética, que não é uma ciência exata, mas com relação à qual 

temos de avançar sempre. 

 O que são os códigos de ética em comparação com os códigos do 

direito positivo? Uma coisa são os princípios éticos, outra, os princípios 

legais expressos nas leis, na constituição, no código penal, no código civil. 

Todos temos de cumprir as leis que estão no direito positivo, que foram 

elaboradas, na maioria dos casos, pelo poder legislativo, e às vezes por 

ditadores, mas foram feitas para ser cumpridas. Para se ter o benefício 

delas ou para se arcar com as penas impostas à sua violação. Com a 

ética é diferente. Os princípios éticos não são obrigatórios. Ninguém é 

ético se não quiser. Ninguém usará a sua liberdade para ser ético se não 

quiser. Foram criados os códigos de ética das diversas profissões. Em 

nosso caso, o código de ética dos jornalistas. Então, a grande diferença 

entre a ética e a norma jurídica é que a norma jurídica tem que ser 

cumprida, para se ter o benefício ou para receber as penas da lei. O 

direito ético, não. Só o cumpriremos se quisermos. 

 Bom, não adianta falarmos em diferença entre ética e religião. Os 

princípios são os mesmos, às vezes do direito positivo e do direito 

ético. Não mentir é um princípio ético. Não matar sem motivo justo 

é um princípio ético, mas está também no direito positivo. Então, os 

dois caudais foram se desenvolvendo ao mesmo tempo. E muitos 

confundiram a norma jurídica com a norma ética. Muitos confundiram 

os dez mandamentos com a ética. Os dez mandamentos são fabulosos, 

são dez artigos éticos, mas foram feitos para se alcançar o reino dos 

céus. E nós seremos éticos visando a alguma coisa fora da nossa 

vida aqui? Mil filósofos dizem que sim, outros mil dizem que não. Mas 

apenas, então, por analogia. 

Uma coisa são os 
princípios éticos, 
outra, os princípios 
legais expressos nas 
leis, na constituição, 
no código penal, no 
código civil.
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 Se, filosoficamente, a ética é o uso que cada indivíduo faz da sua 

liberdade para atingir um determinado fim, seja para que o regime 

funcione, seja para que o colega se comporte de uma forma mais ética 

comigo, seja por qualquer entre milhares de razões, o que será a ética 

no jornalismo? Durante vinte e cinco anos dei aula na Universidade de 

Brasília. Tinha duas turmas de ética por ano, ou seja, lecionei ética para 

cinqüenta turmas. Dava noções de filosofia, durante cerca de um mês. 

E, quando ia entrar na ética do jornalismo, dizia: vamos agora colocar no 

quadro negro o nome dos principais filósofos que vocês já estudaram. E 

punha desde os pré-socráticos, passando por Platão e Aristóteles, todos, 

até o Noam Chomsky dos dias atuais. E pedia aos alunos que votassem 

em um filósofo, um só. Para mim, foi a maior experiência que tive como 

professor. Geralmente eram cinqüenta alunos por turma. Imaginem, em 

1979, no auge dos anos de chumbo da ditadura militar, Marx ganhava 

por nove a zero. Por quê? Porque eram todos contra o regime vigente. 

E Marx era o símbolo maior do ser contra aquele regime. O tempo foi 

passando e voltou a democracia. E me surpreendi demais com o fato de 

que o inglês Thomas Hobbes passou a ganhar com sua teoria da ética 

por egoísmo. Depois a maioria dos alunos passaria a concordar com 

quem diz que se deve ser ético para que o mundo funcione bem. 

 O que quero dizer é que a ética também varia. A ética é universal, 

é permanente. Mas surgem novas situações éticas, à medida que 

o mundo anda. Mas a ética não pode ser confundida com a moral. A 

moral é periférica. A moral, essa sim, varia no tempo e no espaço. Eu 

me lembro do período em que era rapaz e morava no Rio de Janeiro. 

Estava começando a estudar direito, área em que me graduei – nunca 

me graduei em jornalismo. Na década de 1950, íamos à praia de 

Copacabana, quando começaram a aparecer os primeiros biquínis. Uma 

beleza, uma fantasia, mas as moças que vestiam biquíni eram presas 

pela radiopatrulha e, pior ainda, as mães tapavam os olhos das crianças, 

para que não vissem aquela indecência. Era algo considerado amoral. 

A moral varia no tempo e no espaço. Varia no tempo: hoje não apenas 

o uso de biquíni, mas até de monoquíni é perfeitamente normal. A moral 

também varia no espaço. Em nossa sociedade ocidental, um homem 

só pode estar casado com uma mulher para terem os benefícios da lei. 

E, para não incorrer nas penas da lei, só pode estar casado uma vez. 

Pegamos um avião e vamos a Riyadh, a capital da Arábia Saudita, onde 

a moral é diferente. Lá cada homem pode estar casado com quantas 

mulheres ele possa sustentar, até o máximo de seis. Se a moral também 

varia no espaço, a ética não varia. Ela é universal. Podem ser criadas 

novas situações éticas. 

A ética é universal, 
é permanente. 
Mas surgem novas 
situações éticas, 
à medida que o 
mundo anda.
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 Falemos, pois, um pouco da ética nos meios de comunicação, 

especificamente no jornalismo, que é nosso tema. Se ética, em termos 

filosóficos, é o uso que cada indivíduo faz da sua liberdade para atingir 

um determinado fim, qualquer que seja, a ética no jornalismo é algo muito 

simples. Por analogia, é o uso que o jornalista ou os meios de comunicação 

fazem da liberdade de imprensa, da liberdade de informação, para atingir 

um fim último. Agora, aqui as coisas se complicam. Qual é o fim último 

da imprensa? No meu entender, é informar a sociedade amplamente de 

tudo o que se passa nela. Eu sou da escola da humildade. Jamais levantei 

o nariz para dizer que nós jornalistas somos formadores de opinião. 

Não é verdade. Nós somos informadores. Quem se forma é a própria 

sociedade, estando bem informada. E ela se forma também graças a 

mil outros fatores que a estimulam, desde a medicina, a arquitetura, 

a padaria etc. Então, nós não podemos nos encher desse orgulho 

idiota e dizer que nós, jornalistas, somos formadores da sociedade. 

Não somos. Nós temos de ser informadores. Porque à medida que 

informamos a sociedade de tudo que se passa nela, de bom, de mau, 

de certo, de errado, de ódio, de amor, ela terá condições de se formar. 

Pensamos todos desta forma? Não. Na democracia, muita gente pode 

e deve pensar diferente. O que é o jornalismo, então? Um negócio? 

Um trampolim? Ou uma profissão? Para muita gente, principalmente 

os donos de jornal, os donos de empresas jornalísticas, jornalismo é 

apenas um negócio. Eles fazem da notícia um agente a serviço dos seus 

interesses. Não preciso dar exemplos. Basta olhar a mídia de hoje. A 

mídia escrita, a mídia impressa, a mídia eletrônica. E nós estamos vendo 

a todo o momento a utilização da notícia a serviço dos interesses ou de 

grupos, ou de partidos políticos, ou de pessoas ou de donos de tanta 

coisa mais. O jornalismo, contrariando a ética, hoje é um negócio para 

muitos. Graças a Deus, não é para todos. O jornalismo, além de um 

negócio, será também um trampolim para muita gente. Não vamos falar 

dos maus jornalistas. Falemos apenas de alguns, que conhecemos e 

que para mim não são maus. Quantos políticos iniciaram sua carreira 

no jornalismo! José Sarney, Antônio Carlos Magalhães, Edson Lobão. 

E quantos jornalistas de repente viraram políticos! E quantos outros 

viraram empresários! Para eles, o jornalismo não era bem um negócio, 

mas um mero trampolim, uma ocupação. 

 Para a maioria de nós, no entanto, o jornalismo é uma profissão. 

Uma profissão que não enriquece ninguém, mas que faz com que 

o jornalista se ponha a serviço da sociedade para transmitir a ela 

tudo o que se passa nela. De bom, de mau, de certo e de errado, de 

ódio e de amor. O jornalismo é fascinante para quem o pratica. Eu 

Jamais levantei o 
nariz para dizer 
que nós jornalistas 
somos formadores 
de opinião. Não é 
verdade. Nós somos 
informadores.
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me formei em direito, fui durante dois anos promotor público, mas, 

antes de me formar em direito, eu já era jornalista. E, quando tive 

que optar, fiquei com o jornalismo. Vou fazer quarenta e oito anos de 

jornalismo. Quantos de vocês nem tinham nascido quando eu comecei 

a trabalhar em jornalismo! Mas naquele tempo, na década de 1950, 

notícia, informação era com o jornal. Existia o rádio desde 1922. Mas, 

quando o cidadão comum escutava uma notícia no rádio, é claro que 

ele era sensibilizado por ela, mas, se não visse a notícia impressa, 

não acreditava. Era a maioria da população. No Rio de Janeiro, em 

São Paulo, em qualquer lugar do Brasil, no mundo inteiro era assim. 

O veículo transmissor da notícia, apesar de já existir o rádio, o veículo 

no qual todos acreditavam era o jornal. 

 O tempo passou e fico feliz de ter visto tantas mudanças no jornalismo. 

Quando comecei a trabalhar no jornal O Globo, em 1958, metade da 

redação – e não eram só os velhinhos, não – se recusava a redigir na 

máquina de escrever, na máquina mecânica, na máquina Hamilton. 

“Não, eu não quero modernidade!” Escreviam a mão, em grandes laudas 

de papel, que, quando desciam para a oficina, eram linotipadas. Cada 

redator tinha um linotipista que entendia os seus garranchos. Meu Deus 

do céu! Hoje, quem não souber manipular o computador está perdido 

como jornalista ou em outras tantas outras profissões. Custei muito a 

aceitar o computador, mas tive que me render a ele. 

 É o desenvolvimento da tecnologia... Quando a televisão apareceu, 

ela era apenas um brinquedo de menino rico. Pouquíssimas pessoas 

tinham um televisor, um “caixotão” enorme na sala. O tempo foi passando 

e, a partir da década de 1970, a televisão começou a ultrapassar os 

jornais como veículo transmissor de notícia. Hoje não há dúvida de que 

já vimos na véspera tudo o que o jornal trará no dia seguinte. Por isso, 

os jornais tiveram que se reciclar, não só aqui no Brasil, mas no mundo 

inteiro. Eles passaram a dar ao seu público leitor aquele algo mais que a 

televisão, por ser supérflua, não podia dar. 

 Quando começou, a televisão parecia algo do tempo dos trogloditas. 

Os estúdios, se não eram do tamanho deste auditório, eram pelo menos 

a metade dele. Por quê? Porque o videoteipe ainda não havia sido 

inventado. As transmissões, na década de 1950, tinham de ser ao vivo. 

Lembro-me de que os telejornais, copiados dos radiojornais, eram algo 

de que hoje achamos graça. O jornalista-apresentador sentava-se à 

mesa e a câmera o focalizava. Não havia o teleprompter, que também 

não tinha sido inventado. O apresentador olhava para a câmera e dizia: 

“As notícias de hoje foram as seguintes...” Quando tinha boa memória 

falava de cor umas três notícias. Um desastre, uma crise eram filmados. 
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Mas era preciso voltar duas horas antes para a redação, antes de o 

jornal entrar no ar, porque o filme tinha que ser revelado, secado e 

passado para a máquina de projeção, que ficava ao lado da câmera. 

E o apresentador dizia: “Agora vamos ver como foi a posse do ministro 

tal”. Enquanto isso, em uma tela ao lado era projetado o filme, mas sem 

áudio. O próprio apresentador é que devia relatar o que estava sendo 

mostrado. Que diferença em relação a hoje! 

 Recordo-me de dois episódios que vivi naquela época. Não havia 

videoteipe e nem esses filmetes maravilhosos de hoje. Era tudo ao vivo. 

Por isso os estúdios eram grandes e em cada canto havia um set de 

um determinado produto. Um set de geladeiras, por exemplo. Entrava 

então uma moça bonitinha e apresentava a geladeira. A câmera, imensa, 

exigia duas pessoas: uma para ficar sentada junto à câmera, fazendo a 

transmissão, e outra para empurrar a câmera, porque ela tinha rodinhas 

de tão pesada que era. Da geladeira se fazia imediatamente um corte 

para outro set. Certa vez, na antiga TV Rio, uma daquelas mocinhas, 

bonitinha, angelical, começou a apresentar a geladeira. Ao querer abri-

la para mostrá-la por dentro, ela emperrou. E a mocinha olhando para 

a câmera, sem que o diretor de tevê conseguisse cortar a cena, soltou 

uma imprecação ao vivo: “essa porra não abre!” 

 O primeiro programa de entrevistas, foi apresentado na década de 

1950 na TV Tupi do Rio de Janeiro, por Arnaldo Monteiro, um jornalista 

excepcional. Chamava-se “Falando francamente”. A cada semana ele 

trazia um convidado – deputado, senador, ministro, um autor de teatro, 

um literato. No meio do programa, Arnaldo dizia: “meu caro convidado, 

vamos agora fazer uma pequena pausa para tomar um delicioso 

guaraná champanhe da Antárctica”. E entrava uma senhorita graciosa 

com uma bandeja, com as taças de guaraná. Se o convidado era 

amigo do entrevistador, ele tomava e dizia: “que delícia!” E o programa 

continuava. Mas, de novo o problema da ausência de videoteipe e o 

fato de não se conseguir interromper o programa... Certa vez Arnaldo 

estava entrevistando o marechal Rondon, um ícone nacional, mas já 

com noventa anos de idade, completamente surdo. O programa ia 

aos trancos e barrancos. A certa altura Arnaldo diz, já meio gritando: 

“marechal, vamos fazer uma pequena pausa”. E o marechal: “causa? 

Causa de quê?” Nesse entretempo, entrou a mocinha com as taças de 

guaraná. O marechal pega uma taça e diz: “guaraná champanhe da 

Antárctica? Eu não bebo essa porcaria. Eu só tomo guaraná ralado na 

língua do pirarucu”. É claro que Arnaldo perdeu o patrocinador. Isso era 

a televisão no tempo das cavernas. E não faz muito tempo: cinqüenta, 

trinta anos. Hoje a televisão é o veículo transmissor das notícias. Se 
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ouvimos alguém dizer que o ministro tal renunciou, ligamos a televisão e 

logo vemos confirmada a notícia.

 Isso aconteceu no mundo inteiro. E o que fizeram os grandes 

jornais, Washington Post, The New York Times, Corriere della Serra, 

Le Monde...? Tiveram que se reorganizar, para não perder leitores e 

não desaparecer – e não desaparecerão nunca. Apenas se reciclaram, 

passando a dar aquilo que a televisão não dava, a prospectar a 

notícia, a dar mais detalhes dela, a fazer projeções a partir dela. O 

que vai acontecer a com a renúncia do ministro tal? Os principais 

jornais do mundo fizeram isso. Nós estamos no Brasil, o país das 

possibilidades impossíveis, onde a sexta-feira santa ainda iria acabar 

caindo no carnaval, como dizia o saudoso Gilberto Freire. Entre nós, 

o período de transição da transmissão da notícia dos jornais para a 

televisão aconteceu no ocaso da ditadura militar, no final dos anos 

1970 e começo dos anos 1980. Os jornais, que estavam lá em baixo 

em termos de circulação, porque ninguém os comprava para ler 

bobagens e matérias censuradas nas quais não se podia acreditar, 

tentaram recuperar-se. 

 Uma das saídas dos jornais – não digo que de forma muito ética – 

foi adotar o jornalismo investigativo. Investigativo todo jornalismo deve 

ser. Mas muitos jornais, na ânsia de reconquistar leitores, entraram, 

por exemplo, na onda do denuncismo, indiciando todo político 

como ladrão e todo funcionário público como preguiçoso. Foi um 

horror, porque a imprensa enxovalhou muita gente honesta. Mas os 

veículos tiveram também outras iniciativas. Lembro-me de que muitos 

compravam os jornais de domingo, para separar o caderno com que 

se ia montando uma enciclopédia, o mapa-múndi etc. Ótimo, mas não 

é essa a finalidade dos jornais. Os jornais devem divulgar notícias, 

informar a sociedade sobre o que se passa nela. Mas isso aconteceu 

e acontece de vez em quando, como a distribuição de dvd’s pelos 

jornais de domingo. Houve até um jornal que iniciou uma campanha 

ridícula, que felizmente acabou depois de algumas semanas, em que 

a cada domingo ele era acompanhado por uma peça de bicicleta, que 

ia sendo construída aos poucos... 

 Não! Não é esse o objetivo ético dos jornais, das revistas, da 

televisão e do rádio. O rádio ainda é o principal veículo de informação. 

Mas eu quero conferir a notícia na televisão. Antes de ler os jornais. De 

uns dez anos para cá, a televisão, percebendo que os jornais haviam 

dado um passo à frente, entendeu que também deveria dar algo mais ao 

telespectador. Foi então que começaram a aparecer iniciativas como os 

comentários políticos, econômicos etc. na televisão. Não tenho dúvida 
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que os jornais vão dar o troco... É uma luta fascinante, que só beneficiará 

a sociedade. 

 Volto agora ao ponto de partida, para reiterar que ética jornalística 

é a utilização que cada um de nós, jornalista ou dono de jornal, faz da 

liberdade de imprensa para atingir determinado fim. Seja para enriquecer, 

seja como trampolim, seja para informar a sociedade. Não pensemos que 

isso é fácil. Há dificuldades intrínsecas, internas, profundas, para que 

cada jornalista cumpra a sua função. Há pressões vindas da publicidade, 

dos próprios donos do jornal e até de nosso íntimo, porque nenhum de 

nós é um robô. Nenhum de nós é uma figura que, apertando-se um botão, 

sai lá, automaticamente, o lide e a notícia completa. Somos pessoas 

humanas, temos nossos sentimentos, nossas idiossincrasias, nossas 

preferências. Houve uma época, quando eu morava no Rio de Janeiro, 

em que na sessão esportiva do Jornal do Brasil só podia trabalhar 

quem fosse torcedor do Botafogo. Era João Saldanha, Sandro Moreira, 

Armando Nogueira, todos eles botafoguenses fanáticos. Limitação pior 

tivemos de vivenciar com o regime autoritário aqui em Brasília. Tudo 

era proibido, naqueles tempos de censura. No entanto, nós éramos 

jornalistas. Éramos feitos para para informar a sociedade sobre tudo o 

que se passava nela. Íamos então, por exemplo, para o senado, onde 

tivemos debates fantásticos, apesar da censura. O líder da oposição, em 

certo momento era o Paulo Brossard, um orador excepcional. Mas o líder 

do governo, Jarbas Passarinho, era outro orador fantástico. Naqueles 

entreveros, na maioria das vezes o Brossard vencia, por causa da 

situação, mas muitas vezes o Passarinho era mais brilhante do que ele. 

Quem de nós iria escrever que o Passarinho tinha vencido? Ninguém. 

Foi um erro nosso, uma falha ética, mas havia todo um sistema político, 

todo um sistema institucional censurando a imprensa, que nos fazia ter 

sentimentos. 

 A democracia voltou e hoje vivemos realmente em um clima de 

liberdade. Mas não deixam de ocorrer tentativas de atingir de alguma 

forma a liberdade de imprensa. Não sou funcionário público e por isso 

posso falar, sem receio, que o atual governo já tentou algumas vezes 

cercear o trabalho da imprensa. Começaram tentando fazer aprovar no 

congresso, a tal “lei da mordaça”, cujo projeto já vem de mais tempo, 

proibindo delegados de policia, promotores públicos, procuradores e 

juízes de informar a imprensa sobre o andamento de processos enquanto 

estes não tivessem sido transitados e julgados. Corre aí uma série de 

processos, contra fulano, beltrano e sicrano e nós simplesmente não 

poderíamos publicar qualquer coisa. Felizmente o projeto de lei entrou 

pelo ralo, já pela segunda vez! A primeira vez foi no Governo Fernando 
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Henrique, a segunda, já no Governo Lula. Depois veio a sugestão de um 

tal Conselho Nacional de Jornalismo. Existe a Ordem dos Advogados 

do Brasil, o Conselho Federal de Medicina e uma série de organizações 

que tratam da ética de suas profissões. É mais do que justa a idéia. 

Mas nós já temos mais do que uma entidade lidando com a ética no 

jornalismo: Associação Brasileira de Imprensa (ABI), Federação Nacional 

dos Jornalistas (Fenaj)... Mas o governo insistia em querer criar uma 

terceira ou quarta instituição. Veio então o projeto desse conselho. Lia-

se nele que a diretoria poderia, examinando cada caso, suspender do 

exercício da profissão qualquer jornalista que, no entender dela, faltasse 

com a ética. E quem nomearia a direção do conselho? O governo. Deus 

do céu! Então, se alguém fosse favorável à monarquia e a defendesse, 

estaria contra a ideologia daqueles que chefiavam o conselho. Graças a 

Deus, como a lei da mordaça, também esse projeto entrou pelo ralo. O 

Congresso o rejeitou. A Constituição preceitua, no seu art. 5º, os direitos 

e as garantias individuais, entre as quais o direito ao trabalho é alguma 

coisa tão fundamental quanto o direito à vida, porque a vida depende do 

trabalho. Como suspender alguém do exercício da profissão por crime 

de opinião, por crime de pensamento? 

 Sabem vocês que por vinte e cinco anos tivemos no Brasil a tortura 

institucionalizada. E que durante as sessões de tortura, em muitos casos, 

havia um médico. Ora, um médico é alguém como um santo, alguém para 

curar a gente. Mas havia sempre um médico do lado, para fazer parar 

a tortura quando o cidadão estava para morrer. O médico aplicava uma 

injeção, o cidadão melhorava e o médico permitia continuar a torturar. 

Muitos morriam durante a tortura. Havia um médico-chefe, cujo nome 

não vou mencionar, que tinha comprado um sítio no interior de São 

Paulo, aonde ele gostava de ir nos fins de semana. Mas havia tortura 

também nos fins de semana. Esse médico, então, deixava uma série 

de atestados de óbito assinados na gaveta. Deixava os atestados sem 

nomes de pessoas, mas mencionando as causas do óbito: pneumonia, 

problema circulatório, infarto... Quando voltou a democracia, conseguiu-

se descobrir um desses atestados de óbito. A partir dele, abriram-se 

dois processos. Um na justiça para condenar o médico por falsificação 

ideológica e outro no Conselho Estadual de Medicina de São Paulo. 

Este, em questão de quinze minutos, suspendeu o médico do exercício 

da profissão. Mas ele recorreu ao Conselho Federal de Medicina, no 

Rio de Janeiro, que, tapando o nariz, disse que, “apesar de tudo isso 

que aconteceu, dessa coisa execrável, o direito ao trabalho é um direito 

inalienável. Enquanto ele não for condenado por sentença judicial, nós 

não podemos suspendê-lo do exercício da medicina”. E ele foi absolvido 
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pela justiça... No nosso caso, suspender alguém do exercício da profissão 

por crime de opinião, é é algo inconcebível. Mas tentaram isso. 

 Para finalizar, não acreditem nunca em uma única das teorias éticas. 

Existem centenas e milhares delas. Todas dizem dispor da verdade e 

não dispõem. Não acreditem nunca em um livro só, que diz trazer a 

resposta para todas as perguntas. Continuem questionando sempre 

a teoria das ditaduras e até a ditadura das teorias. E lembrem-se que 

existe a liberdade, que da liberdade nasce a justiça, que da justiça nasce 

o bem comum que nos cabe praticar como jornalistas e do bem comum 

nasce o amor.
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Ética e valores organizacionais

 Falar de ética em geral e de ética no mundo empresarial é sempre 

complicado, porque a maior parte das pessoas não tem idéia clara do 

que seja a ética. Se vamos a um dicionário, vemos que ética é a área da 

filosofia que estuda a conduta humana do ponto de vista do bem e do mal. 

Então, na prática, a ética é confundida com a moral, o comportamento e 

outros conceitos. Assim, ela depende dos valores de cada grupo: uma é 

a ética dos muçulmanos e outra a dos católicos; uma a dos ocidentais, 

outra a dos orientais. Existem determinados valores definidos como 

universais pela própria ONU, como os direitos da pessoa humana, da 

criança etc., mas mesmo esses valores nem sempre são respeitados, 

como se vê pelo noticiário dos meios de comunicação.

 Na prática, acabamos definindo ética como a adoção e a prática 

de determinados valores aceitos por um grupo social. É assim que as 

pessoas dizem que determinado comportamento é ético ou não é ético, 

porque ele corresponde ou não aos valores universalmente aceitos 

por aquele grupo. Já a ética empresarial é definida como a conduta da 

empresa em relação aos diversos grupos com os quais ela se relaciona, 

a partir de valores nem sempre explícitos. 

 Falaremos um pouco da ética empresarial ligada aos posicionamentos, 

aos valores e às definições da empresa. Prefiro chamá-la de ética 

organizacional, que é um conceito mais amplo, porque, além das 

empresas, abrange também todo o universo de outras organizações, 

associações e entidades. Abordaremos também, ligeiramente, aquilo que 

se chama de ética profissional, com a qual se relacionam, por exemplo, 

o Código de Ética dos Jornalistas, o Código de Ética dos Advogados, o 

Código de Ética dos Médicos etc. Na verdade, nesses casos “código de 

ética” não é um termo adequado. Mais apropriado seria falar em Código de 

Deontologia ou Código de Comportamento Profissional. Discorreremos 

também rapidamente sobre a ética na política, ou seja, aquilo que se 

espera do comportamento dos políticos no que diz respeito ao respeito 

às leis e em termos do interesse coletivo e global. São esses três tópicos 

que estaremos perpassando aqui. 

 Quanto ao primeiro tópico, a ética organizacional, trata-se, na prática, 

do respeito a determinados valores que se definem, incorporam e aceitam 

como sendo os valores da organização. Por que as organizações definem 

seus valores? Por que se preocupam com a ética em sua atuação? Elas 

o fazem em função de seu relacionamento com a sociedade, a começar 

Mario Ernesto 
Humberg

Palestra proferida 
em 20.11.2006

Mario Ernesto 
Humberg, químico 
e jornalista, é 
consultor de 
comunicação e de 
ética empresarial. É 
presidente da CL-A 
Comunicações, 
coordenador 
do Pensamento 
Nacional das Bases 
Empresariais 
(PNBE), membro do 
Conselho Curador 
da Fundação Padre 
Anchieta, diretor 
da Associação 
de Empresas 
Brasileiras para 
Integração dos 
Mercados (Adebim) 
e conselheiro da 
Associação dos 
Dirigentes de 
Vendas e Marketing 
do Brasil (ADVB). 
Autor e co-autor 
de diversos livros 
e estudos, entre 
os quais Ética 
na política e na 
empresa (2002). 



XI Seminário de Comunicação do Banco do Brasil28

por seus próprios funcionários, passando pelos clientes, para chegar 

aos demais grupos ligados, à sociedade como um todo e à opinião 

pública em geral. O relacionamento fica mais previsível e efetivo quando 

a organização tem valores claramente definidos e seus parceiros sabem 

o que podem esperar dela. Essa é, então, uma razão pela qual as 

organizações definem os seus valores e os seus procedimentos, ou seja 

sua ética organizacional. Isso as ajuda a ter um comportamento social 

adequado, a trazer para seus quadros os melhores funcionários, assim 

como a atrair parceiros que tenham valores semelhantes. 

 Ao mesmo tempo, a ética empresarial é fundamental para estabelecer 

a reputação da empresa. Roberto Srour abordará mais profundamente 

essa questão na palestra seguinte. Trata-se de um aspecto extremamente 

importante no elenco dos valores intangíveis das organizações. Em uma 

pesquisa feita pela The Economist, a principal revista econômica do 

mundo, no ano 2005, com 137 gestores de risco, perguntou-se a eles quais 

são principais riscos enfrentados por suas organizações. Os resultados 

mostraram em primeiro lugar os riscos ligados à reputação. Tivemos vários 

casos de empresas que perderam a sua reputação, seja por problemas 

ambientais, por ilegalidades ou por problemas de má gestão. Algumas 

delas até mesmo acabaram desaparecendo. Outros riscos, embora 

importantes, como os regulatórios, de tecnologia da informação – que são 

cada vez maiores –, de crédito, de mercado, cambiais e o próprio risco-país 

estão abaixo dos riscos que a empresa corre em perder a sua reputação, 

segundo a pesquisa da The Economist. Por isso é tão importante manter 

a reputação e, em decorrência, ter uma postura ética. 

 Gostaria de historiar rapidamente como nasceu essa preocupação ética 

das organizações. As empresas eram criadas no passado por um proprietário 

ou por um grupo. Temos registro de empresas com muitos séculos de vida 

no Japão e na Europa. Organizações que permanecem até hoje, fundadas 

nos valores do dono ou dos donos, adaptados ao longo do tempo. 

 Assim, no passado existiram empresas em que havia horários 

de trabalho abusivos, lado a lado com aquelas que já tinham um 

comportamento mais adequado, mesmo que isso não fosse exigido 

por lei. De qualquer forma, inicialmente, o que valia era o que o dono 

queria.

 Logo começaram a surgir pressões. A primeira, muito forte, foi a 

dos sindicatos, organizações dos trabalhadores, exigindo determinadas 

posturas da empresa nas relações com seus empregados. 

 Seguiu-se o movimento de defesa do consumidor, com Ralph Nader, 

libanês nascido nos Estados Unidos em 1934, que se tornou célebre 

pelas suas campanhas a favor dos direitos dos consumidores nos anos 
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1960, desenvolvidas em conjunto com a associação Public Citizen. Nader 

processou, por exemplo, fabricantes de automóveis, especialmente a 

General Motors, provando que os carros que vendiam eram inseguros. 

Nas duas últimas eleições presidenciais norte-americanas, vencidas 

por George W. Bush, Nader também foi candidato, tendo recebido uma 

votação significativa em decorrência de seu prestígio, sendo por isso 

acusado de tirar votos do candidato democrata. O que importa é que ele 

foi o pioneiro na defesa do consumidor. 

 Tivemos o grande movimento de 1968, objeto de livros, teses e até 

mesmo de filmes, como O ano que não terminou. Foi a revolução dos 

jovens, exigindo mudanças no padrão de comportamento da sociedade, 

mais transparência, mais liberdade. O fato, por exemplo, de muitos 

estarem trajando roupas informais neste evento do Banco do Brasil e 

o grande crescimento do uso do jeans no mundo tem origem nesse 

movimento de 1968, que buscou maior liberdade em tudo, inclusive 

no vestir. Antigamente éramos obrigados a usar terno e gravata mas 

áreas administrativas das empresas. Isso mudou, embora ainda haja 

organizações que prescrevem essa exigência, aparentemente obsoleta.

 Em 1972, na Conferência de Estocolmo, despontou o movimento 

ambientalista e uma preocupação mais ampla com o futuro da humanidade, 

que estaria correndo o risco de ficar sem o mundo, porque a destruição 

deste em razão da poluição, do mau uso dos recursos naturais estava se 

revelando uma perspectiva que crescia a uma velocidade insuportável. O 

problema subsiste até hoje e é cada vez mais candente. Existem estudos 

mostrando que, se o progresso da China continuar seguindo o caminho 

tomado e chegar ao nível de consumo dos Estados Unidos, o mundo acaba. 

Não há fontes de energia e nem materiais que possam ser consumidos 

pelo mundo inteiro segundo o padrão norte-americano. Então, as empresas 

tiveram de incorporar também essa preocupação ambiental.

 Depois tivemos um famoso affaire de corrupção pública, conhecido 

como “caso Lockhead”, embora ele não tenha envolvido só este fabricante 

de aviões e equipamentos militares. Altas autoridades de diversos países 

foram flagradas recebendo suborno da Lockhead, como o marido da 

rainha da Holanda, Príncipe Bernard, falecido em 2004. Na época foi 

um grande escândalo, na Europa, vir a público que um membro de uma 

Casa Real estava recebendo suborno de um fabricante de aviões e 

equipamentos militares. 

 Mais tarde tivemos outro impacto político, com o caso Watergate, 

quando se descobriu que o grupo do presidente norte-americano 

Richard Nixon espionava seu adversário. Isso gerou grande irritação na 

população americana e acabou provocando a renúncia de Nixon.
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 Essas pressões levaram à cobrança da definição de determinados 

procedimentos éticos. E começaram a surgir os primeiros códigos de 

ética das empresas, os códigos de defesa do consumidor, os movimentos 

sociais, as organizações não-governamentais, passando-se a exigir cada 

vez mais das empresas, em termos de cidadania e de responsabilidade 

social. Elas começaram a ser pressionadas nesse sentido. 

 Foi, então, uma somatória de fatores que levou a essa exigência 

de ética nas empresas. Não se trata de algo que nasceu do nada, mas 

foi uma história de pressões sociais que não param de existir. Estamos 

hoje ainda mais pressionados na área ambiental. Quem lê jornal e 

assiste televisão vê que estão acontecendo constantemente reuniões 

e conferências internacionais sobre questões ambientais que geram 

pressões sobre as empresas. Exige-se, por exemplo, que as empresas, 

em escala global, consumam menos combustível, menos água, menos 

energia, menos insumos por quilo produzido. O que se vê hoje é que as 

empresas não só têm a preocupação de fazer isso, como também de 

mostrar que o estão fazendo. 

 Surgiram também, nestes últimos tempos, mais dois tipos de pressão 

no âmbito da ética empresarial: o assédio moral e o assédio sexual. São 

dois problemas históricos, mas que, de repente, também viraram temas 

empresariais. 

 As exigências de qualidade de vida, por parte dos colaboradores, 

também pressionam as empresas. Antigamente o trabalhador buscava 

um emprego que garantisse estabilidade e a melhor possibilidade de 

crescer. Hoje, nos Estados Unidos, as pesquisas mostram que entre 

a possibilidade de ganhar mais e ter uma pior qualidade de vida ou 

de ganhar menos e ter uma melhor qualidade da vida, a maior parte 

dos jovens opta pela melhor qualidade de vida. É uma mudança no 

padrão de um país em que o sucesso sempre foi muito importante. E 

essa concepção também se espalha por outros lugares do mundo, em 

parte devido aos avanços na área de informação, graças aos quais hoje 

podemos conectar-nos a redes e ter notícias em tempo real. 

 Essa é uma mudança muito significativa. Antigamente se via uma 

guerra meses depois, em filmes. Os primeiros campeonatos mundiais de 

futebol eram acompanhados pelo rádio e muito após apareceriam cenas 

dos jogos nos “trêileres” de filmes de cinema. Depois surgiu o videoteipe, 

que chegava de avião, e se podia ver os jogos no dia seguinte. Hoje se 

assistem os jogos ao vivo em todos os lugares do mundo. 

 A evolução da tecnologia faz com que as crises e as questões 

polêmicas apareçam imediatamente, em tempo real, aumentando a 

pressão para que a organização trabalhe de maneira correta. 
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 A sociedade, de modo geral, foi se conscientizando de todas essas 

questões, preocupando-se mais com o meio ambiente, com a ecologia, 

com a qualidade de vida, com o respeito às pessoas, a igualdade dos 

direitos. Ontem, 20 de novembro, por exemplo, foi o Dia da Consciência 

Negra. Houve quem criticasse que alguns municípios decretaram 

feriado nessa data. Embora essa talvez não tenha sido uma decisão tão 

pertinente, foi uma oportunidade para mostrar que somos todos iguais, 

mesmo que isso nem sempre pareça verdade. 

 Até agora abordei um pouco do histórico da ética empresarial. 

E o que acontece no Brasil hoje? Tenho aqui uma pesquisa recente 

do Ministério do Meio Ambiente, de 2006, em que se perguntava às 

pessoas quais são os problemas do país. O tema de nossa palestra, a 

falta de ética, não estava, certamente, entre os primeiros problemas na 

opinião dos consultados, que constituíam uma amostra representativa 

da população. Falta de ética e meio ambiente, entre os assuntos com 

relação aos quais o Ministério buscava verificar a importância dada a 

eles pelos brasileiros, vêm aqui no fim da lista.  Por que acontece isso? 

Primeiro porque somos um país caracterizado por aquilo que chamo 

de flexibilidade ética. Para nós, tudo é mais ou menos. Tudo pode ser 

mais ou menos. As nossas leis não favorecem o comportamento ético. 

Elas são, normalmente, exageradas e excessivas. No Brasil emitem-se 

anualmente milhares de regulamentos e de leis federais, estaduais e 

municipais. Todos os setores editam normas em quantidade e volume 

impressionantes, a ponto de até mesmo inviabilizar a possibilidade de 

respeitá-las com exatidão. Por exemplo, a legislação tributária é tão 

complexa que muitas empresas não conseguem entendê-la e cumpri-la. 

Com isso temos um alto nível de informalidade. Nas rodovias, uma placa 

está sinalizando 100 km/h. De repente surge um trecho em curva, onde 

você poderia transitar tranqüilamente a 80 km/h ou 70 km/h. Mas a placa 

manda reduzir a velocidade para 40 km/h, que ninguém obedece. Mas... 

exatamente ali está um guarda para multar o cidadão ou – quem sabe? – 

receber dele uma propina para não ser multado. Então, muitas das nossas 

leis são feitas para não serem cumpridas, propiciando a corrupção. É o 

que se chama de criar dificuldades para vender facilidades. Infelizmente, 

essa é uma peculiaridade na nossa legislação e corresponde um pouco 

à característica social do brasileiro. 

 Na política, então, a questão ética é uma coisa terrível. Assistimos 

recentemente a um debate sobre ética, em que cada um se manifestava 

da forma como queria. Um ator disse que não se pode fazer política sem 

pôr a mão na merda. Era uma expressão um pouco inadequada para a 

ocasião, mas no fundo é no que a maior parte das pessoas acredita. A 
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ética não é forte no Brasil e a aceitação social da falta de ética é bastante 

geral. Tivemos, não faz muito tempo, alguns casos de pessoas que foram 

afastadas da política por razões éticas e até por razões criminais, que 

estão em julgamento. Publicamente elas continuam agindo exatamente 

da mesma maneira. 

 Vejamos o que ocorre nos países que normalmente se classificam 

como os melhores do ponto de vista da ética ou do baixo nível de 

corrupção, como os países escandinavos. Em conversa com uma pessoa 

da Noruega, ela me disse que, se lá acontece com um político algo como 

o que ocorreu no Brasil, primeiro é certo que ele some, vai para um lugar 

diferente daquele em que vivia, ou sai do país, pois as pessoas não 

dariam mais espaço para ele, haveria uma repulsa da sociedade. Aqui 

sabemos e aceitamos que o vizinho “é meio ladrão, mas... não faz mal, 

é nosso amigo”. 

 A aceitação social da falta de ética é um problema no Brasil. E leva 

também à concorrência desleal: um sujeito paga imposto, o outro não 

paga e vende por preço menor. Isso decorre de uma série de posturas 

ou conceitos. Há uma espécie de “leis” no Brasil, que não constam em 

nenhum código, mas que valem efetivamente. A lei do mais forte, por 

exemplo: “Quem pode manda e quem tem juízo obedece”, o que é muito 

comum nas empresas: eu sou o chefe, você faça e... pronto. Ou a lei 

de Gerson: “É preciso levar vantagem em tudo” – slogan de campanha 

publicitária da marca de cigarro Vila Rica em que o jogador Gerson 

era o personagem. Ou a que eu chamaria de lei do Delúbio: “Se todos 

podem, por que eu não? Se os outros fazem, por que nós não?” Esse 

tipo de postura é muito comum no Brasil. E, ainda, a lei que diz que 

“os fins justificam os meios”, um conceito ético que correspondia a um 

determinado universo de valores e que acaba sendo adotado por muita 

gente. Por fim, a lei do Robertão: “É dando que se recebe” – frase de 

São Francisco apropriada pelo ex-ministro Roberto Cardoso Alves para 

as negociações com os políticos. 

 Esses são alguns dos problemas gerais do Brasil. Quando se vai 

para a área empresarial, o problema é semelhante: a transparência não 

é hábito em nosso país. Ela está crescendo, felizmente, e está crescendo 

muito, mas ainda não é um hábito. O segredo sempre foi muito mais 

importante do que a transparência. Mesmo os balanços das empresas 

– não de todas – vivem sendo acusados de trazerem dados duvidosos, 

mas também isso está melhorando. 

 A transparência, mais do que um sinal de evolução da qualidade 

das empresas, não seria antes um sinal de evolução da sociedade? – 

me perguntaria alguém, argumentando que a transparência hoje é uma 
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virtude imprescindível, quando tudo se torna perceptível e visível com 

os atuais recursos. Até que ponto isso não seria a valorização de uma 

outra virtude que passa a ser mais essencial do que a transparência: a 

coerência? 

 Realmente, as tecnologias da informática e da comunicação on line 

fazem com que seja inevitável as organizações serem transparentes. 

A comunicação em tempo real torna difícil a empresa manter uma 

imagem diferente da sua identidade. Antigamente uma empresa podia 

criar uma imagem positiva com propaganda, algumas doações etc. e 

na sua administração interna, ambiental ou mesmo de qualidade ter 

um comportamento absolutamente inadequado. Hoje isso não é mais 

possível. Pode-se enganar a opinião pública por um curto espaço de 

tempo, mas rapidamente seremos desmascarados se nossas atitudes 

forem diferentes daquilo que dizemos. Então, a transparência passa a 

ser obrigatória, torna-se uma necessidade.

 Criou-se recentemente o conceito de responsabilidade social da 

empresa. Mas quando se lêem as manifestações das empresas, uma 

grande parte do que elas apontam como exercício da responsabilidade 

social é mera ação institucional que qualquer empresa precisa fazer, 

independentemente do seu envolvimento social. E mesmo o chamado 

balanço social acaba sendo mais uma peça de marketing e não, 

efetivamente, uma prestação de contas do envolvimento social da 

empresa. 

 Tanto a ética como a responsabilidade social podem ser usadas 

como ferramentas de marketing, o que não é necessariamente negativo, 

porque as empresas estão percebendo que a sociedade dá importância a 

esses aspectos. Como conseqüência, elas acabam assumindo isso como 

uma nova atitude. De tanto dizer que são éticas e têm responsabilidade 

social, fazendo programas etc., vão acabar sendo realmente éticas e 

socialmente responsáveis. A situação ainda não é exatamente aquela 

que gostaríamos de ter, mas é importante que as empresas percebam 

não só que a sociedade exige que elas sejam éticas, mas também que 

elas já estão dando algum tipo de resposta.

 Ainda se pode ver que a maior parte das empresas, nos seus 

relatórios e pronunciamentos, está pouco ligada com alguns aspectos 

éticos fundamentais da sociedade, como igualdade, liberdade, justiça, 

desemprego, violência, política etc. São assuntos sérios em que as 

empresas em geral não tocam, como mostram as pesquisas. 

 A implantação de um programa de ética numa empresa é um processo 

complexo. Por isso nem todas as empresas dedicam o tempo necessário 

para elaborá-lo e implantá-lo. A primeira observação é que o programa 
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só funcionará se for uma decisão por parte da alta direção da empresa. 

É preciso em seguida haver uma discussão sobre o que a empresa faz 

hoje, o que ela deseja ser no futuro, para depois elaborar um código e o 

programa. Muitas empresas, erroneamente, começam pelo fim: primeiro 

escrevem o código ou copiam o código de outra empresa e decretam 

que aquele é o seu código de ética. 

 Um programa de ética tem de partir da realidade da empresa. 

Sua implantação implica mudanças, a respeito das quais todos os 

colaboradores devem estar bem informados. Não se trata de dizer 

“estamos distribuindo o código de ética, que você deve obedecer”, 

embora muitas empresas façam exatamente assim. 

 Eu digo sempre que a ética é como a água: ela corre de cima para 

baixo. Se não houver ética lá em cima, é difícil exigir a ética lá embaixo, 

embora, pela “lei do mais forte”, isso aconteça: as empresas querem que 

os subordinados tenham um comportamento ético, embora, às vezes, os 

patrões e os chefes não o tenham. 

 A abrangência do programa ou do código de ética deve ser ampla. 

De empregados a acionistas, donos, mercado de capitais, concorrentes, 

clientes, poderes públicos, imprensa, todo mundo precisa estar 

contemplado. A questão ambiental, a questão da sociedade, a questão 

da comunidade, a questão da responsabilidade social são parte de um 

programa de ética organizacional. 

 Respondamos, então, à pergunta que era o tema da nossa palestra: 

o que a empresa ganha sendo ética? Se o programa implantado for 

efetivo, ela se torna mais transparente, o que reduz pressões. Minimiza-

se ou elimina-se a lei do mais forte, a lei de Gérson etc. Muda-se 

positivamente o relacionamento, porque este passa a ser baseado em 

valores, na integridade, no profissionalismo. Um programa de ética que 

funciona envolve da contratação à demissão de um colaborador: ninguém 

manda embora um cidadão sem explicar por que, sem conversar antes 

com ele. O programa de ética atinge do chão-de-fábrica até o ambiente 

externo da empresa, com definições claras, conhecidas e adotadas 

por todos. Ele é, então, um referencial de comportamento da empresa. 

Esses são os ganhos. 

 Mas também há perdas iniciais. Há menos flexibilidade e velocidade. 

Uma das minhas atividades é a implantação do programa de ética nas 

empresas. Quando se vai discuti-lo, por exemplo, com os advogados, 

eles dizem: “Bom, se formos implantar esse programa e segui-lo, teremos 

que sair fora de determinados negócios. Porque, para conseguir um 

documento, se eu não der uma gorjeta para o rapaz do cartório, vai levar 

um mês para eu ter o documento e eu perco o prazo...” 
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 Algumas empresas com que nós trabalhamos decidiram não dar 

propina de espécie alguma. Com isso, deixaram de fazer determinados 

tipos de negócios. De fato, você perde alguns negócios, porque fica 

inviável no Brasil proceder de maneira ética em relação a determinados 

setores. Reduz-se a possibilidade de favorecimentos, tem-se uma linha 

de comportamento claramente definida, todos são iguais. Na medida 

em que todos são iguais, não dá para ter alguns mais iguais do que 

os outros. No Brasil se diz que “todos são iguais, mas alguns são mais 

iguais.” Então, não dá para se favorecer alguém porque ele é primo do 

patrão, ou é amigo do deputado, ou foi indicado por não sei quem. A 

contratação por “QI” (“quem indica”) não pode mais ser feita quando se 

tem o programa de ética, o que pode ser uma desvantagem. Perde-se 

a possibilidade de retirada e de lucro pelo caixa-dois, um velho hábito 

brasileiro. Não se pode dispensar tratamento diversificado a clientes, 

fornecedores etc.; todo mundo tem de ser tratado igualmente. Então, 

essa perda de flexibilidade realmente existe. 

 Quais são as vantagens? Tem-se a possibilidade de selecionar 

melhores colaboradores, aumenta a confiança de todos aqueles com 

quem nos relacionamos, melhora o ambiente interno, a obtenção de 

recursos é facilitada, diminui o risco de corrupção e é mais agradável 

para todos saber que trabalham ou lidam com uma empresa séria. 

 A corrupção – algo que uma empresa ética consegue reduzir – é muito 

significativa no Brasil, chegando a consumir dez por cento da receita das 

empresas e, em alguns casos, até mais. Ela ocorre em todos os setores 

– compras, contratações, vendas, finanças, engenharia etc. Hoje em dia 

ela se manifesta muito nas áreas de informática, de manutenção, de 

construção. Com o programa de ética se reduz a corrupção. 

 A impressão que se tem é que a situação está piorando. Em 2002 houve 

aquela série de escândalos nos Estados Unidos, com a Enron, a MCI, 

empresas que quebraram por má gestão, por roubo, por inadequação. 

Fora dos Estados Unidos, um caso famoso de desvio de recursos foi o da 

Parmalat. Parece que está havendo mais corrupção, mas creio que está 

havendo maior transparência. As empresas e também seus funcionários 

estão ficando mais exigentes em relação à ética. 

 Pesquisa feita nos Estados Unidos, com cinco mil executivos, sobre 

quais as características da empresa em que gostariam de trabalhar, 

mostrou a ética em primeiro lugar e a remuneração, em segundo. É 

realmente um novo posicionamento. Percebe-se uma exigência maior 

da sociedade e das pessoas em relação à ética. 

 O que caracteriza, enfim, uma empresa ética? Ter valores claros que 

são adotados. Não é no sentido de que “quem pode manda e quem tem 
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juízo obedece”, mas no de que todos incorporam esses valores e agem 

de acordo com eles. Respeito e estímulo aos colaboradores, gestão 

profissional com foco nos processos e nos resultados, confiabilidade junto 

aos clientes, fornecedores e demais parceiros, cumprimento de normas, 

respeito ao ambiente, à comunidade e programas de responsabilidade 

social... São questões que envolvem a ética organizacional, embora 

muito disso não seja mais do que mera exigência legal. A política de 

apoio às minorias e de eqüidade nas contratações, sem distinção de 

raça, cor, sexo, religião etc., em parte ainda é exceção no Brasil, mas é 

importante. 

 Também os profissionais das empresas precisam ter um 

comportamento ético. Isso implica abertura permanente para a 

negociação e o diálogo. “Eu mando e você obedece”, decorrência do 

modelo de gestão de cima para baixo, não é o procedimento adequado. 

É preciso respeitar o próximo, ter atitudes transparentes, integrar-se no 

voluntariado. Os norte-americanos dizem que só somos socialmente 

responsáveis quando gastamos, pelo menos, trinta horas por mês em 

trabalhos sociais voluntários. Não é fácil conseguir isso no Brasil, mas 

vale a pena usar esse mesmo índice de trinta horas mensais para pôr-se 

a serviço do bem comum.

 Finalizando, há aspectos pessoais para cada um de nós. No Brasil 

existe uma tentação de se fugir da ética, para obter pequenos favores 

ou levar vantagem. É mais fácil às vezes subornar guardas ou fiscais 

do que cumprir as normas. Ou jogar o lixo nas ruas do que achar o 

lugar adequado. E assim por diante. Na verdade, falta melhor educação 

cívica. Cada um de nós, individualmente, tem um importante papel a 

cumprir nesse contexto.

 Quero terminar dizendo que o Brasil está melhorando. 

Independentemente da opinião política de cada um, a melhora está 

ocorrendo, embora num ritmo mais lento do que seria desejável. Cada 

um de nós pode ajudar a apressar a transformação, adotando uma 

postura ética, participando da construção conjunta de um país mais justo 

e solidário. 

 Lancei em 2003, pelo Pensamento Nacional das Bases Empresariais, 

o “Projeto Brasil 2022 – Do Brasil que temos ao Brasil que queremos”, tendo 

como horizonte o aniversário de duzentos anos de nossa Independência 

e como objetivos centrais chegar lá como um país socialmente justo, 

economicamente forte, ambientalmente sustentável, democraticamente 

estável e eticamente respeitável. É um objetivo ambicioso, mas 

certamente possível, se houver mobilização da sociedade para que as 

transformações de fato ocorram.
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O capital de reputação e a ética

 A reflexão ética competente, quando aplicada aos negócios, constitui 

importante fator para a obtenção de um lucro duradouro e responsável. 

O nexo que faço é com o risco de reputação. E isso tem muito a ver com 

a comunicação empresarial. 

 Uma primeira tese que exponho é que a reflexão ética é fiadora da 

preservação e do fortalecimento dos ativos intangíveis de uma empresa. 

Há vários tipos de ativos: ativos tangíveis, constituídos pelo capital físico 

(equipamentos, instalações, matéria-prima) e pelo capital financeiro 

disponível; ativos intangíveis, representados pelo capital intelectual 

(habilidades técnicas dos funcionários, competência gerencial, patentes, 

capacidade de inovar, pesquisa e desenvolvimento; inteligência 

organizacional, em suma) e pelo capital de reputação (marcas e 

relações mantidas com os públicos de interesse). A questão do capital de 

reputação é extremamente delicada, porque diz respeito ao imaginário 

da população. E ali entra de maneira direta a comunicação. 

 Minha segunda tese é que o risco de reputação é o astro-rei dos 

vários riscos que existem – riscos operacionais, de crédito, de mercado, 

risco-país, risco moral etc., que podem destruir uma empresa. Porque 

o risco da reputação pode atingir o calcanhar-de-aquiles da empresa e 

feri-la de morte. Tivemos o caso notório da Arthur Andersen, uma das 

cinco maiores auditorias do mundo, vinculada ao escândalo da Enron, 

protagonista dos escândalos corporativos do início do século. A Arthur 

Andersen mandou uma equipe à Enron para levantar documentos 

comprometedores, uma vez que ela própria tomou parte da manipulação 

contábil. Destruiu esses documentos e ainda cobrou 560 mil dólares, 

emitindo a respectiva nota fiscal! Quando a promotoria descobriu, logo o 

fato foi estampado pelos jornais. Dois meses depois, a Arthur Andersen 

fechou. Ela tinha 85 mil funcionários e seu faturamento em 2001 foi de 

9,3 bilhões de dólares. Um desastre que decorre do desprezo pelas 

implicações éticas das ações empreendidas e da má gestão do risco de 

reputação. 

 Como as empresas administram a reputação? Eis a minha terceira 

tese. É preciso: 1) partilhar e vivenciar um referencial ético; 2) gerenciar 

os diferentes tipos de riscos; 3) gerir o conhecimento; e 4) adotar 

padrões internacionais de responsabilidade socioambiental. Trata-se de 

um processo sofisticado, que obedece a um conjunto de etapas e exige 

grande dose de profissionalismo, além de uma integração eficiente entre 
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comunicação empresarial, marketing, publicidade/propaganda e relações 

públicas. Integração que envolve a alta gerência ou, se quisermos, uma 

diretoria que cuida da reputação à luz da análise ética. Estamos aqui 

na fronteira das pesquisas e das preocupações empresariais no mundo 

atual. 

 A quarta tese que levanto é a seguinte: uma empresa eticamente 

orientada tem todas as condições para criar uma boa reputação. Uso 

a ética em seu sentido científico, como estudo dos fenômenos morais, 

dos sistemas normativos ou dos códigos morais que pautam os 

comportamentos dos agentes sociais. O senso comum confunde ética 

com moral, que é seu objeto de estudo. Eu estou me referindo à ética 

como corpo de conhecimentos que, quando devidamente aplicado, 

assegura a boa reputação das empresas.

 Uma quinta tese é que os públicos de interesse de uma empresa bem 

reputada têm consideração por ela. E por uma razão simples: confiam 

que ela vai cumprir aquilo que promete. A questão da confiança ou da 

credibilidade é a chave de um bom relacionamento. O fato é que os 

públicos de interesse têm capacidade de retaliação contra empresas que 

não agem eticamente. A sociedade civil, nos dias atuais, está organizada 

em organizações muito ativas e conscientes, que contam com uma mídia 

investigativa altamente diversificada e comunicação em tempo real. 

Hoje, por exemplo, vemos um jogo de futebol ao vivo e, às vezes, vemos 

mais e melhor que o próprio árbitro, porque temos câmeras à disposição, 

replay, zoom... Isso dá um poder de fogo extraordinário à cidadania. 

 O cidadão tem, então, uma capacidade absolutamente singular e 

inédita de pressionar as empresas. Isso faz com que elas se preocupem – e 

com razão – com seus ativos intangíveis. Em certos setores econômicos, 

aliás, os ativos intangíveis pesam mais do que os ativos tangíveis, o que 

é interessantíssimo. Costumo fazer uma analogia doméstica: cuidar da 

reputação é como se tivéssemos um ventilador e, ao lado dele, um monte 

de farofa... A preocupação fundamental é que ninguém ligue o ventilador 

na farofa, porque, se alguém o fizer, o perigo é imenso. É possível, claro, 

e com desespero, procurar limpar as paredes, o chão, o teto, os vidros, 

mas certas manchas são irreversíveis e os odores persistem... É como 

perder aquela confiança absoluta, aquele olhar claro da esposa que 

descobre que foi traída... Irreversível. 

 O viés da esperteza das empresas brasileiras tem a ver com a nossa 

cultura – na verdade com a cultura latina –, que sofre de duplicidade 

moral. Temos, todos nós, latinos, uma moral oficial, pública, que expressa 

em parte a doutrina católica. Trata-se da moral da integridade, que nos 

ensina a ser pessoas de bem, de caráter, ou seja, decentes e confiáveis. 
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No entanto, temos também uma moral paralela, clandestina, oficiosa, 

que chamo a moral do oportunismo, marcada pelo viés da esperteza, do 

dar-se bem, do “levar vantagem”. 

 A maior parte das empresas sonega impostos, mas vive o tempo todo 

em sobressaltos. Elas podem ser extorquidas por fiscais e daí, em parte, 

a necessidade de um “caixa-dois”. Temos empresas que não registram 

funcionários – e, com isso, o mercado informal cresce a olhos vistos no 

Brasil –, além de ficarem à mercê de processos trabalhistas. 

 Mas qual é a mensagem passada para dentro das empresas? Elas 

difundem que são espertas. Imaginem o caso de um fiscal aparecer: 

todo mundo entra em pânico. “Chegou um fiscal”, avisa a segurança. O 

presidente, no telefone, grita: “Chama o Toninho”. Quem é o Toninho? É 

o homem da mala-preta... Isso se espalha na empresa. Se o “homem” 

pode, eu também posso. Sou filho de Deus, não é verdade? O primeiro 

cavalo selado que aparecer, eu monto nele... Com tal tipo de mensagem, 

podemos imaginar como é que fica o ambiente dentro da empresa. 

 Outra coisa: o tempo todo, a empresa vive com medo de ser descoberta 

por seus públicos de interesse, por órgãos fiscalizadores. É uma situação 

de permanente tensão. Hoje, com a existência do Código de Defesa 

do Consumidor e de entidades poderosas, como o Procon, a Vigilância 

Sanitária ou o Idec, as reclamações estão crescendo vertiginosamente, 

assim como as soluções encaminhadas. 

 Uma empresa existe no mundo capitalista para dar lucro aos 

acionistas ou a seus investidores. Para isso, ela tem de fabricar produtos 

ou prestar serviços que atendam às necessidades do mercado, tem de 

criar empregos e pagar impostos. E deve ter assegurado o direito de 

propriedade, o respeito aos contratos, à liberdade de empreender, à 

prevenção contra práticas anticoncorrenciais. Esse é o mínimo legal que 

as empresas privadas esperam por parte do estado como contrapartida 

dos impostos. 

 Mas hoje se espera muito mais das empresas. Elas têm uma 

visibilidade muito grande em função das telecomunicações em tempo 

real, da presença da mídia e da ação de uma cidadania ativa. Essa 

visibilidade as coloca numa situação extremamente vulnerável. E, nos 

mercados competitivos nos quais operam, elas dependem do apoio 

e da confiança de seus públicos de interesse (funcionários, clientes, 

fornecedores, bancos, órgãos governamentais, ONGs, mídia). 

 Com o processo de globalização, a sociedade civil, isto é, a cidadania 

organizada, faz “política pela ética”: pressiona as empresas, obrigando-

as a adotar práticas socialmente responsáveis, força-as a transcender a 

lógica econômica do sistema capitalista (que é a maximização dos lucros 
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em função do capital de risco investido) e a converter parte dos lucros 

em “ganhos sociais” – ganhos esses que beneficiam seus públicos. 

Estamos diante de um dos mecanismos de constituição do “capitalismo 

social” contemporâneo.

 Para finalizar, quero enfatizar que uma boa reputação assegura à 

empresa menor vulnerabilidade a processos judiciais, apoio duradouro 

de seus clientes, funcionários e fornecedores, custos reduzidos e preços 

premium, vendas de melhor qualidade e maior fidelidade dos clientes, 

além, é claro, da valorização de seus ativos.
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Lealdade do jornalismo com a 
sociedade

 Certa vez, a revista Veja publicou uma matéria em que o então 

capitão Bolsonaro, em conversa com a repórter Cássia Rodrigues, dizia 

que seriam explodidas diversas bombas no Rio de Janeiro, dentro de 

uma campanha salarial. Veja divulgou a informação dando o nome da 

fonte. E ela estava certa. Por quê? Tratava-se de um crime. Por que 

ela iria dar ao sujeito o direito de botar bombas na sociedade e, ainda 

por cima, preservar o direito de ele não ver seu nome revelado? Não! É 

preciso revelar a fonte para que as autoridades possam agir.

 Para mim, a lealdade com a sociedade é maior do que o direito 

de ocultar a fonte. Se, para subir na carreira, preciso estar publicando 

um monte de lixo, sinceramente, prefiro não subir na carreira. A minha 

lealdade com a sociedade é maior. E a lealdade aos colegas jornalistas? 

Tudo bem, nós temos uma lealdade recíproca, mas, se isso implicar que 

eu deva achar que um grande pilantra, só porque é jornalista, passa a 

ser um grande sujeito, isso não! Ele é um grande pilantra antes de ser um 

jornalista. Acho que isso nos ajuda um pouco a organizar essas opções 

difíceis que nos são colocadas a cada dia, obrigando-nos a fazer isso 

ou aquilo, a nos comportar dessa ou daquela forma em determinadas 

circunstâncias. 

 Quero deixar claro que falei em lealdade com a sociedade, não em 

lealdade com a opinião pública. São coisas diferentes, muito diferentes. 

Opinião pública é apenas uma velha senhora volúvel, taxativa, que fica 

irritadíssima quando alguém discorda dela, que emite juízos definitivos 

sobre todas as questões e que daqui a seis meses pensa diferentemente 

de hoje. Muitos de nós talvez tenhamos uma tia assim, que discute com 

todo mundo, que acha que sabe de tudo, mas na verdade não sabe 

muita coisa com certeza. Então, o que é a opinião publica? É a que se 

forma na sociedade em um dado momento e que deixa de ser majoritária 

daqui a pouco. Ela não é necessariamente algo que corresponde aos 

interesses da sociedade e em muitas circunstâncias é manipulável. 

 Claro que a minha lealdade não é com a opinião pública. Ao contrário, 

considero que se mede um grande jornalista pela capacidade e coragem 

que ele tem, uma certa coragem cívica, moral de remar contra a corrente 

quando julga que a opinião pública está errada. Ele deve fazer essa 

opção sem arrogância, sem a pretensão de dar lição ao mundo. Sabe que 

provavelmente vão lhe cortar a cabeça ou então fazê-lo viver no limbo 
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durante algum tempo. Mas deve fazê-lo, porque só assim estará sendo 

leal à sociedade. A opinião pública muda e os interesses permanentes 

da sociedade resistem. É claro que se pode discutir, e com toda razão, 

o que é o interesse da sociedade. Quem sabe o que é? O interesse da 

sociedade é, antes de tudo, ser democrática, um lugar onde as coisas se 

definem pelo debate político, pelo respeito à diferença e à diversidade, 

e onde se forma uma linha política e um quadro institucional claro. Outra 

coisa que interessa à sociedade é a diminuição da desigualdade social e 

da desigualdade regional. Quer dizer que uma sociedade de massas, para 

ser democrática, terá de reduzir, de forma permanente, a desigualdade 

social e a desigualdade regional. Caso contrário, ela não sobrevive como 

sociedade democrática, porque, mal ou bem, a maioria aprende votando, 

debatendo, discutindo e defendendo os seus interesses.

 A luta pela igualdade era uma abstração há cerca de duzentos anos. 

Hoje ela é permanente, ou seja, estamos sempre buscando construir 

e consolidar a democracia. Temos de lutar incessantemente por uma 

sociedade democrática, igualitária, aberta para a adversidade, plural, 

onde não se esmaga o mais fraco. Isso é importante. Uma sociedade 

democrática busca a redução da desigualdade e não convive com 

preconceitos raciais, religiosos etc. Ou seja, é uma sociedade aberta. É 

esse padrão de sociedade que queremos para nosso país, nossos filhos 

e nossos netos. Quando, então, falo de lealdade à sociedade, trata-se 

de participação na construção de uma sociedade cada vez mais justa, 

mais aberta, mais pluralista, mais respeitadora das diferenças etc.

 O que quero dizer é que a opinião pública não é a sociedade. A opinião 

pública é, em determinado momento, a maioria ou, então, a maioria que 

aparece mais, que consegue se expressar. Às vezes a opinião pública 

parte para linchamentos morais ou para injustiças monumentais. O 

jornalista que não tiver a coragem cívica de dizer “não contem comigo 

para isso” pode ter um bom salário, ser famoso, ser uma porção de coisas, 

mas não é um bom jornalista, porque não está informando corretamente a 

sociedade sobre o que está acontecendo. Esse processo, evidentemente, 

não é simples, mas muito complexo, porque ninguém é dono da verdade. 

Podemos ter uma opinião e, depois de conseguir mais informações, 

perceber que estávamos equivocados. Por isso, há que se evitar a postura 

de que somos donos da verdade e que todo mundo deve se adaptar a ela. 

Diante de certas situações ou determinados comportamentos, convém 

pelo menos nos perguntarmos se não estamos mandando alguém para a 

forca sem termos certeza de que ele a merece. 

 Uma questão interessante é a que diz respeito a se fazerem matérias 

sem se dizer claramente para a fonte que ela está sendo entrevistada. 
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Muitos jornalistas julgam isso um erro ético grave, ponderando que a 

pessoa tem o direito de saber de que se trata. Particularmente, não 

concordo. Por quê? Porque confronto o direito daquela pessoa com o 

direito da sociedade de ser informada. Se um delegado é acusado de 

um crime e eu me dirigir a ele indagando se ele o cometeu, já sei que 

resposta será não. Mas, se lhe perguntar como foi aquele dia, talvez ele 

me dê elementos que me permitam fazer uma reportagem que mostre 

que ele cometeu o crime e, às vezes, até que ele tinha consciência de 

que o estava cometendo. Mas, tanto câmera oculta como gravador 

é algo que tem limites, algo que não devemos banalizar. O que deve 

prevalecer é se o assunto é de relevante interesse público. Se vamos 

fazer uma matéria dizendo que o empresário tal está saindo com a 

mulher tal, usaremos uma câmera oculta? De jeito nenhum! Isso não tem 

relevante interesse público. Mas, se temos uma matéria que mostra um 

funcionário público “recebendo grana” ou um policial achacando alguém, 

pode-se usar a câmera oculta sem dar aviso. Porque, na verdade, o que 

se está tendo ali é algo que também poderia ser coberto sem câmera 

oculta ou gravador. A gravação é apenas um reforço. Mas seria razoável 

fazer uma gravação ilegal ou um grampo telefônico com o objetivo de 

obter uma informação relevante? Creio que não, porque neste caso se 

estaria cometendo um crime. Nós não somos policiais. É necessário 

autorização judicial para isso. Mas, muitas vezes, nos chega às mãos 

uma gravação. O que fazer com ela? É uma discussão complexa. Se é 

uma gravação autorizada, mesmo que ela esteja sob segredo de justiça, 

se houver relevante interesse público, sou de opinião que a matéria deve 

ser feita. Caso contrário, não. Fui diretor de jornalismo da TV Globo em 

Brasília. Algumas vezes tivemos de lidar com situações como essas. Se 

elas envolviam relevante interesse público, publicávamos a notícia, mas 

sempre dizendo de que área ela veio, não necessariamente mencionando 

o nome de pessoas, porque às vezes se tem de preservar a fonte. 

 Estamos saindo de uma crise política monumental, cuja intensidade 

não se compara à de muitas outras crises já acontecidas. Ocorreram 

erros brutais de todos os lados. A partir de um determinado período 

começou a ficar claro que, além dos erros cometidos pelo Partido dos 

Trabalhadores e pelos governos, havia também uma manipulação 

política do processo. Criou-se um clima de linchamento. E então é hora 

de nos questionarmos por que temos de ser os primeiros na fila, por 

que temos de ter prazer em passar a corda no pescoço de alguém se 

não temos provas de que ele realmente fez isso ou aquilo. Toda essa 

crise política no governo implica a necessidade de reflexão. Creio que 

devemos fazer bem o nosso trabalho e deixar que leitores, ouvintes e 
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telespectadores façam seus próprios julgamentos. Não tenho dúvida de 

que a imprensa está sendo julgada. E, quando falo em imprensa, estou 

pensando em cada veículo, cada departamento, cada profissional. Nós 

vamos sair melhores desse processo tumultuado, em que tivemos muita 

informação embrulhada em opinião. 

 Há quem fale que a imprensa fez um linchamento moral nas crises 

políticas do Governo Collor, na década de 1990, e do Governo Lula, 

nos últimos meses, e se pergunte se houve uma diferença entre os dois 

casos. Eu diria que sim. No Governo Collor se formou na opinião pública 

uma convicção de que o presidente era culpado. Ele foi se esvaziando 

politicamente e não conseguiu se segurar, além de uma Comissão 

Parlamentar de Inquérito ter produzido provas de envolvimento direto 

dele no affaire, embora depois ele não tenha sido condenado no Supremo 

Tribunal Federal. Nesse processo mais recente, simbolicamente chamado 

de mensalão, tivemos no início algo muito parecido, porque o PT 

desmoronou. Poucas vezes nós vimos uma processo de desmoralização 

política de tal intensidade. Lembro-me de que os repórteres, algumas 

vezes, buscavam ouvir os dois lados. A oposição se manifestava e o PT 

só dizia “eu não digo nada, é preciso investigar”. O fato é que o PT ruiu 

politicamente num primeiro momento e só voltou à cena porque foi salvo 

por seus militantes comuns. Eles é que permitiram que o partido se re-

equilibrasse e retornasse ao jogo. Com isso, aos poucos, voltou a haver 

disputa política. 

 A imprensa sempre vai procurar maximizar matéria negativa. O que 

é que é noticia de jornal? O leitor não compra um jornal que só diz que 

“tudo está bem”. Agora, se ele escreve que “o mundo está vindo abaixo”, 

a história é outra. É normal a imprensa dar mais peso ao que é problema 

e menos ao que é solução. Isso, às vezes, não é correto. Mas, sabe-

se que aquela velha história do “cachorro que mordeu a moça” não dá 

manchete. Agora, se “a moça mordeu o cachorro”, isso dá uma manchete 

inusitada. Nós, jornalistas, trabalhamos com o que é novidade, não com 

a mesmice, com o que não é notícia. 

 A sociedade nos julga, mas isso é um processo altamente salutar, 

que não tem nada de atentado à liberdade. A discussão sobre o caráter 

da imprensa é um direito da sociedade. Liberdade de imprensa não quer 

dizer propriamente liberdade dos jornais, das televisões, dos jornalistas. 

Liberdade de imprensa diz respeito, antes de tudo, ao direito básico da 

sociedade de ser informada. O que tem de ser discutido nesse processo 

é se a sociedade está sendo bem informada pela mídia e se os veículos 

e profissionais estão trabalhando adequadamente para informar a 

sociedade, sem mentalidade de caça às bruxas. Como faz em relação 
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a governantes, políticos, partidos, chefes, a sociedade tem o direito de 

discutir e julgar se a imprensa está cumprindo corretamente sua missão 

básica, que é informar. 

 É evidente que a imprensa tem direito de dar opinião. Ela apenas 

deve deixar claro quando está informando ou quando está emitindo uma 

opinião. Eu, por exemplo, sou comentarista e colunista. Como tal, trabalho 

com três ingredientes: opinião, análise e informação. Cada colunista e 

cada comentarista tem a sua receita. Há aqueles que adoram opinar 

e não ligam para a informação. Para mim, o jornalista deve dar mais 

informação e fazer análise e interpretação da notícia, emitindo o mínimo 

de opinião. Opinião é como pimenta: é ótima como tempero, dando um 

gosto lá no fundo, mas se tomar conta do prato é horrível. A opinião deve 

ficar para momentos realmente importantes. 

 Um órgão de imprensa tem todo o direito de tomar uma posição 

política, como qualquer um de nós. Para tanto existe a página de 

editoriais e artigos, que poucas pessoas lêem, embora muitos precisem 

fazê-lo por obrigação profissional. Se é incontestável que o jornal tem o 

direito de emitir sua opinião, o que ele não pode é ser faccioso no caso 

do noticiário, buscando induzir o leitor a acreditar nele. Ou seja, o que o 

jornal não pode é misturar opinião com notícia.
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Ética nos confrontos entre a mídia e o 
mundo corporativo

 Todos nós estamos acompanhando as mudanças aceleradas pelas 

quais o mundo está passando. Parece-me que nunca houve um processo 

de crescimento tão veloz quanto esse do período que vai de 1970 até 

nossos dias. Ele se deve a vários fatores, entre os quais o avanço da 

tecnologia, que também é responsável pela rapidez da comunicação 

no mundo. E essa comunicação, de certa forma, está muito ligada às 

transformações econômicas pelas quais o sistema capitalista passou 

nos últimos quarenta anos. 

 Percebe-se que nos dias atuais a comunicação não só faz parte 

do planejamento estratégico de uma organização, mas também é 

responsável pela valorização e consolidação de sua marca, que hoje, 

muitas vezes, tem um valor que pode exceder os próprios ativos da 

organização. Se analisarmos o ranking de marcas divulgado há pouco 

pela Interbrand, veremos, por exemplo, que a Coca-Cola continua em 

primeiro lugar entre as cem mais valiosas do mundo, com uma marca 

avaliada em 68 bilhões de dólares. Uma marca se propaga pelo mundo 

não só pela publicidade, mas, principalmente através da comunicação 

corporativa e também de reportagens jornalísticas. Estas contribuem 

para a formação de um ambiente favorável à marca e ajudam a construir 

a admirabilidade e credibilidade, elementos que compõem o valor 

intangível de uma empresa. 

 Eu me lembro, por exemplo, de ter visto, há uns seis meses, uma 

matéria no jornal The New York Times a respeito do novo presidente 

mundial da Ford, um executivo vindo da Boeing e não da família Ford. Ele 

deu uma entrevista em que dizia que a Ford se encontra numa situação 

difícil nos Estados Unidos, que está em 30º lugar no ranking de marcas, 

que vem caindo sistematicamente e que, para voltar a ter lucro, teria 

que despedir cinco, seis mil empregados. Quando vi a matéria, imaginei: 

obviamente, ele estava falando com os acionistas da empresa e com o 

mercado norte-americano. Mas, fiquei bastante surpreso quando, três ou 

quatro dias depois, vejo no Jornal Nacional o mesmo presidente dando 

uma entrevista coletiva, dizendo que a empresa ia mandar embora cinco 

ou seis mil funcionários, para... poder voltar ao lucro. Isto me lembrou 

o passado: quando uma empresa ia demitir mandar embora tantos 

colaboradores, não se dava uma entrevista coletiva. Ninguém queria 

ser vítima de um verdadeiro bombardeio dos jornalistas devidamente 
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“brifados pelos” líderes sindicais. Era um risco que executivo nenhum 

queria correr. A empresa simplesmente virava as costas para a imprensa 

e, por conseguinte, para a opinião pública e esperava a poeira baixar. A 

mudança de atitude de uma organização, no caso expondo o presidente 

mundial da Ford, mostra que o que ele está fazendo, na verdade, não 

é só uma reestruturação nas finanças ou nas estratégias da empresa. 

Ele sabe que, se não comunicar de forma transparente uma medida 

como essa de despedir empregados, vai impactar de novo a marca. 

Obviamente vai ter alguma repercussão no valor das ações da empresa 

nas bolsas. Essa preocupação é global, porque o capitalismo é global, 

a competição é global e, cada vez mais, as organizações têm de ter um 

diferencial para se firmar no mercado. Comunicar dentro dessa nova 

perspectiva é um diferencial competitivo. Todos se lembram de que um 

presidente da Coca-Cola, que foi inspecionar uma fábrica na Bélgica, foi 

demitido porque não quis dar uma entrevista depois da viagem. 

 Hoje vi na agenda do News Paper que pela manhã terminava o prazo 

para os funcionários da Volkswagen de São Bernardo do Campo aderirem 

ao plano de demissão voluntária. Quem o fizesse até hoje, iria receber 

1,6 salário por ano trabalhado. A partir de amanhã essa gratificação cairia 

para 1 salário, depois para 0,6 salário, mas o empregado não deixaria de 

ser demitido. Então, procurei falar com o Feijóo, presidente do Sindicato 

dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, e não o encontrei. Fui 

atrás de José Pastore, professor da FEA-USP e pesquisador das 

relações de trabalho na Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 

(Fipe), e não o achei. Tentei falar com o diretor de relações institucionais 

da Volkswagen, mas ele não quis se manifestar. Pode-se ver como um 

assunto desses deixou de ser restrito a um pequeno número de pessoas 

e passou a permear o grande público de uma maneira geral. E por 

quê? Primeiro, por causa da facilidade de informação propiciada pelo 

avanço da tecnologia. Segundo, porque quem acompanha a iniciativa 

privada sabe que esse tipo de notícia vai impactar os valores intangíveis 

de uma organização. A opinião pública na democracia em construção 

no Brasil está muito mais atenta do que no passado. De acordo com o 

comportamento da Volkswagen, da próxima vez que comprar um carro, 

vou considerar também o comportamento da empresa antes de me 

decidir. Creio que esta forma de fazer uma opção deve também passar 

pela cabeça de muita gente.

 Eu só vim a entender exatamente o que eram valores tangíveis e 

valores intangíveis e o que a comunicação tem a ver com isso quando 

um gestor de empresa, para me explicar o assunto, me perguntou se eu 

tinha idéia de quanto material tem uma empresa produtora de papel e 
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celulose. Respondi-lhe que certamente ela teria uma porção de fábricas, 

de galpões, de papéis, de caminhões etc. “Agora, imagine uma empresa 

que não tem nem dez por cento disso tudo, mas cujas ações têm o 

mesmo valor que o daquela outra com todo o seu ativo. Por que é que 

elas valem exatamente a mesma coisa? Porque uma tem uma marca 

notória e a outra, não”. Vou dar o nome das empresas: uma é a Klabin, 

uma gigante no setor de produção de papel e celulose. A outra é a Natura, 

uma empresa que não tem tanto imobilizado e, no entanto, vale tanto 

quanto a Klabin. Mas por que isso? Porque a segunda tem uma marca 

que sugere algo ecologicamente correto, sustentável, um produto natural. 

Enfim, não estou exatamente preocupado em dizer se é ou não é isso. 

Mas o fato é que foi construída essa idéia de que Natura é uma marca 

do bem e por isso tem um preço que a posiciona em destaque no elenco 

das marcas. Há um ranking brasileiro onde ela também aparece em boa 

colocação. Isto tem ou não tem valor? A comunicação corporativa tem ou 

não alguma coisa a ver com isso? Na minha opinião, cada vez mais ela 

vai ajudar a construir a marca. No passado a comunicação estava muito 

mais atrelada a situações de crise, como ainda vimos isso nos últimos 

grandes acidentes aéreos, mas hoje a comunicação faz parte do dia-a-

dia da organização. 

 Eu creio que as empresas, de uma maneira geral, estão entendendo 

que não vão mais conseguir nada sem comunicação. Não estou falando 

de momento de comunicação, mas de política de comunicação, ou seja, 

de algo que integra a estratégia de uma organização e a leva a avançar 

dentro de um processo histórico. Então, conseqüentemente, as notícias 

em relação a uma marca ou uma empresa causam muito mais impacto 

hoje do que no passado. Além disso, o desenvolvimento dessa tecnologia 

está se dando de uma forma notável. Se, no passado, as empresas que 

eram grandes anunciantes podiam, por exemplo, dizer aos veículos de 

comunicação que não lhes dariam mais anúncios se eles publicassem 

alguma matéria negativa sobre elas, hoje as chances de isso acontecer 

são muito reduzidas. Pode até ocorrer que alguma empresa ainda consiga 

escapar eventualmente disso. Mas o fato é que atualmente os veículos 

dificilmente deixariam de divulgar fatos incorretos ou injustificáveis, 

principalmente no que se refere à sustentabilidade ambiental. É o que 

penso e até divulguei questões ambientais que envolviam marcas como 

a Perdigão e a Johnson & Johnson.

 Além de as tecnologias de comunicação tradicionais se acharem 

cada vez mais desenvolvidas, hoje elas se apóiam cada vez mais na 

internet. Com essa nova “estrada” de comunicação, ninguém segura 

mais uma notícia. Qualquer cidadão pode colocá-la em sua página ou 
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em seu catálogo de endereços eletrônicos e pedir a todos os amigos que 

a divulguem mais amplamente. Apesar de, em nosso país, a exclusão 

digital ainda atingir milhões de pessoas, nunca uma tecnologia e um 

processo avançou com tal velocidade. Vivemos na era da comunicação 

digital. Agora eu posso fazer o meu jornal e minha rádio na internet, 

pôr o meu bilhete e minha denúncia na rede informatizada e tudo se 

propaga de uma maneira rápida. É óbvio que se deve separar o que tem 

credibilidade daquilo que não a tem. Essa velocidade e abrangência, 

se não for bem administrada, leva a um confronto da imprensa com os 

gestores, o que, de qualquer forma, é próprio de uma sociedade aberta, 

democrática, livre. É preciso que o mundo corporativo entenda que cada 

jornalista faz um recorte da realidade e o publica em seu veículo. Há 

pluralidade de versões e isto não é ruim. O que a imprensa e a sociedade 

devem cobrar do jornalista e do seu veículo é precisão, ética, respeito ao 

princípio do contraditório e a presunção de inocência.

 Se o que as organizações procuram é a credibilidade, a 

respeitabilidade, a admirabilidade da marca, isso, como eu já disse, está 

mais associado ao jornalismo do que ao marketing ou à publicidade 

nas sociedades avançadas. Quando se publica uma matéria em uma 

página de destaque de um jornal econômico como o Valor Econômico 

ou o Financial Times e ao lado se reproduz um informe publicitário, os 

cidadãos tendem a aceitar muito mais a reportagem do que do anúncio. 

Isto não quer dizer que o informe publicitário não tenha credibilidade, 

mas ele é unilateral, só tem o ponto de vista da organização. Do outro 

lado se pressupõe que a reportagem tem fontes e versões diferentes, 

especulações, análise e que o veículo a divulgou por estar convencido 

de que a matéria realmente tem interesse público, ainda que vá atingir 

alguma empresa. A resposta da corporação ou já está na matéria ou 

ela pode se manifestar depois, porque se assegura a ela o direito do 

contraditório. 

 Então, quando surge um confronto entre jornalistas, de um lado, 

e empresas e fontes, do outro, é o caso de se perguntar se alguém 

seria capaz de dizer a verdade ou não. Todos nós, jornalistas, sabemos 

que a verdade é relativa e, no meu ponto de vista, temos que abordar 

determinada realidade apoiada em todos os direitos e trâmites jornalísticos 

que conhecemos. Quem está por fora do cotidiano da mídia, muitas vezes 

acha que os veículos são imparciais. Pessoalmente, não acredito que 

seja possível a imparcialidade. É muito evidente o que, em uma matéria, é 

informação, interpretação ou opinião. Sabemos que não é possível editar 

uma reportagem sem uma dose de opinião. Editar envolve selecionar. 

Se temos cinqüenta matérias para entrar no ar e só dispomos de vinte 
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minutos, vamos ter que escolher dez matérias. Para isso, tenho que usar 

um critério, que não é exatamente de imparcialidade, mas de preferência, 

de visão de mundo, diferente de um editor para outro. O importante é ter 

isenção, para que se observe todos os preceitos do jornalismo. É preciso 

coletar o máximo possível de dados sobre a empresa. E também que se 

entenda por que ela só teve meia página quando talvez até pressionou o 

veículo para ganhar uma página inteira. Muitos gestores dizem nas suas 

empresas que quando a notícia é boa vale meia página, quando é ruim 

vale página inteira. Não é bem assim.

 A propósito, anunciante de expressão deixa de dar anúncio ao 

veículo que o atingiu? Deixa, sim. Quantas vezes existem, numa mesma 

cidade, um jornal que é a favor do prefeito e outro que é contra ele. 

Se abrirmos o que é a favor dele, veremos que traz, por exemplo, um 

edital da prefeitura, além de outros tópicos, que acabam se convertendo 

em conteúdo editorial. Enquanto isso, o jornal que é contra o prefeito 

é olvidado por este. Sabemos, então, que em razão da fragilidade dos 

veículos de comunicação e também do fato de a sociedade não cobrar 

isenção dos mesmos, eles, às vezes, se deixam levar por pressões 

internas e externas. Pressão de anunciante sempre houve e haverá. É 

preciso resistir.

 O que deve ficar claro é que jornalismo de qualidade não é possível fora 

da ética. Se formos debater isso, chegaremos, por exemplo, à questão do 

grande número de reportagens feitas com base em câmeras ocultas, em 

gravadores escondidos ou em escuta telefônica não autorizada. Muitas 

organizações já foram alvo desse tipo de reportagem. Perpassando 

códigos de ética de vários países do mundo, inclusive o do Brasil, vi que 

todos condenam isso. Procedimentos desse tipo ainda criam um certo 

questionamento em relação ao nosso trabalho. É preciso, então, que 

os veículos e os jornalistas estejam sempre à busca de transparência 

e reconheçam seus erros quando estes ocorrem. Algo a que ainda 

não damos a devida atenção é abrir espaço a uma empresa ou a um 

cidadão quando informamos algo de errado contra eles. Se aceitamos 

a pluralidade de idéias, devemos respeitar o direito do contraditório. E, 

além das questões econômicas e sociais, há que se considerar também 

a contribuição que a empresa dá na construção da democracia. 

 Em todo caso, creio que essa questão da pluralidade das versões 

é difícil de ser explicada para o gestor de uma forma geral, porque 

este costuma ser alguém da área de administração, alguém que sabe 

lidar com a parte gerencial, com números, cobranças e resultados. 

Quando lhe dizemos que o jornalismo não se situa nessa área, ele 

às vezes não entende. E aí começam as discussões que podem nos 
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levar a responder a questões como as que foram listadas pelo jornalista 

britânico Paul Johnson, autor de um ensaio destinado a apontar “os sete 

pecados capitais do jornalismo”: 1) distorção, deliberada ou inadvertida; 

2) culto das falsas imagens; 3) invasão da privacidade (inclusive dos 

pobres); 4) assassinato da reputação; 5) superexploração do sexo; 

6) envenenamento da mente das crianças; 7) abuso de poder. Trata-

se de coisas que conhecemos e que, muitas vezes, contribuem para o 

desprestígio do veículo ou do jornalista.

 Quero tocar em outra questão. O jornalista está no aeroporto e ouve 

dois gestores falando a respeito de um determinado assunto que pode 

se converter em notícia. Ele publica ou não publica a informação? Um 

jornalista tem o compromisso de não guardar notícia se entender que 

ela é de interesse público. “Eu não dei nenhuma entrevista!”, pode ser 

a reclamação de algum dos dois gestores, se o jornalista publicar. Mas, 

ele falou em público e o jornalista julgou o assunto de interesse. Isso 

também é algo que causa muitos atritos e confrontos. 

 E há ainda aquela questão, conhecida de todos nós, que é o 

compromisso do off. Tenho aqui comigo aqui uma outra reportagem sobre 

a Ford, que saiu no USA Today, um jornal popular e não de finanças. Diz 

que a Ford tinha comprado a Jaguar e que ninguém sabia até então 

quanto ela tinha investido nessa aquisição. “De acordo com alguém do 

mercado automobilístico, o investimento foi de 8,5 bilhões dólares.” Quer 

dizer, o jornal publicou a matéria em cima de uma informação passada 

em off para o jornalista por alguma fonte das duas empresas. Ora, se uma 

empresa está em dificuldade, contrata um presidente de fora, o ranking 

da marca despencou lá para baixo, ainda aparece alguém dando uma 

declaração como essa... Veja-se em que circunstância isso aconteceu e 

que impacto terá tido um off como esse. Já vi caso semelhante no The 

Economist.

 Mais uma questão é, por exemplo, nós termos que responder à 

observação de um gestor: “eu disse uma coisa e você publicou outra”. 

Como explicar para esse gestor que o que vai ser publicado não é o que 

ele falou, mas o que o jornalista entendeu, o que o convenceu. Isso acabou 

levando a um confronto certamente conhecido de todos nós. Há cerca 

de dois anos, o Conselho Federal de Medicina baixou uma resolução 

estabelecendo que nenhum médico iria mais dar entrevista para um 

jornalista se este não o deixasse ler a reportagem antes de publicá-la. 

Lembro-me de que liguei para o presidente da entidade, que comentou 

comigo que a razão era que a medicina tem muitos termos técnicos, 

que os veículos divulgam incorretamente, prejudicando as pessoas, 

principalmente os pacientes. Uma resolução dessas simplesmente caiu 
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em desuso. Que jornalista faria uma entrevista e passaria a minuta da 

matéria ao entrevistado para uma apreciação? Isso seria tão ofensivo 

quanto mandar o assessor de imprensa do Ministério da Agricultura 

passar previamente ao jornalista as perguntas que o ministro gostaria de 

responder, como aconteceu. 

 São questões que entram nesse jogo da comunicação. Deve ser 

um jogo ético, mas com regras definidas. Não se pode achar que uma 

entrevista vai começar bem ou terminar mal ou que será dito algo que 

o jornalista interpretará de outra forma. Em todo caso, creio que são 

questões que podem levar a um debate. É possível fazer jornalismo sem 

ferir interesses? Acho que sempre se atinge alguém. Se divulgamos algo 

sobre um tema social, sempre vai haver algum reflexo. Mas não é o 

caso de se usar aqui a palavra “vítima” num contexto de “assassinato da 

reputação”, como escreveu Paul Johnson, mas no sentido de que isso 

mexe com algo ou alguém. Então, se os empregados de uma empresa 

vão fazer greve, ela não pode querer que não se divulgue isso só porque 

a notícia a prejudicaria. O que vale é que devemos ter o cuidado de não 

“punir a vítima”, como já fizemos no passado, e de não noticiar sem 

acurácia, ou seja, sem apuração completa, atropelados, muitas vezes, 

pela inexperiência, pela ingenuidade, por querermos dar a notícia em 

primeira mão ou com exclusividade. De novo, temos uma porção de 

regras em nosso código de ética, mas uma das mais simples e uma 

das que mais transgredimos é a da acurácia, relacionada com não 

publicar aquilo de que não temos certeza. Infelizmente, isso acontece 

muito no mundo corporativo e geralmente nas questões mais simples. 

E todos nós sabemos que não basta ouvir dois, três ou quatro lados. 

O que importa é que se publique só aquilo de cuja ocorrência estamos 

efetivamente convencidos e que os fatos que estamos relatando reflitam 

uma realidade.O que importa é que 
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Os desafios éticos das novas 
tecnologias digitais

 Meu texto abordará a realidade de mercado das empresas de 

comunicação no Brasil, os desafios impostos pelas novas tecnologias 

e as perspectivas político/regulatórias e econômicas do setor de 

telecomunicações e mídia eletrônica, enfocando impactos nas questões 

éticas.

 Questões lingüísticas, culturais e sociais não são “minha praia”, 

apesar de ser absolutamente importante e fundamental abordá-las 

para se criar um quadro definitivo sobre as implicações da era digital. 

Não é minha pretensão tratar de todos esses pontos de vista. Vou me 

ater à questão político-econômica, ou seja, vou enfocar a comunicação 

relacionada com o tripé produção/distribuição/consumo, o tripé clássico 

da economia política. O fato é que temos uma produção da informação, 

a distribuição por um determinado meio e o consumo pelos nossos 

leitores, telespectadores, ouvintes, internautas etc. 

 O que podemos pensar com relação às tecnologias digitais na mídia 

do ponto de vista das mudanças que elas trazem para o mercado de 

comunicação, o ambiente da comunicação, o fenômeno da comunicação 

como um todo? Eu proponho três mudanças, três variáveis que são 

introduzidas com a questão das tecnologias digitais e com as quais talvez 

não tenhamos tido necessidade de nos preocupar quando tratávamos 

da comunicação, da mídia antes das tecnologias digitais. 

 Quando falo em tecnologia digital, circunscrevo-a ao espaço de 

tempo dos últimos dez anos. Vamos situá-la a partir do ano 1994, quando 

despontou efetivamente a internet. A internet como tal já existe há muito 

mais tempo, mas como a conhecemos hoje, com a possibilidade de ser 

acessada por todo o mundo, com todos os recursos que ela oferece, seu 

surgimento se deu em 1994. De dez, doze anos para cá essa realidade 

digital vem se impondo sempre mais. Isso, obviamente, não se aplica só 

à internet, mas também a outros meios, como a telefonia, à transmissão 

de dados, à própria evolução do mercado de tecnologia da informação e 

da comunicação. 

 De dez anos para cá, então, se tornaram mais visíveis três novos 

fenômenos, os quais acho relevantes para entendermos as mudanças 

que se impõem e que podem ter implicações éticas. O primeiro é que 

passamos a ter uma comunicação em quatro sentidos. O segundo, uma 

simplificação drástica dos processos de produção da informação. E o 
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terceiro, por fim, que considero o mais importante e constitui mesmo o 

meu objeto de pesquisa permanente, é a multiplicação dos personagens. 

Ou seja, hoje não temos mais só os agentes que tínhamos há dez anos. 

Entraram agora novos personagens no “jogo da comunicação”, que 

envolve as empresas, os públicos, os meios, os investidores, os agentes 

políticos, os formadores de opinião e assim por diante. 

 A primeira variável que levantei para nossa discussão é essa 

comunicação em quatro sentidos.

 Temos um sentido tradicional, já conhecido, de uma comunicação 

que vai do produtor da notícia, via meios, para o consumidor final. Isso 

não muda quando se passa a pensar em um universo digital, um universo 

com essas novas tecnologias de comunicação. 

 O segundo sentido é a comunicação na mão inversa, do consumidor 

com o produtor. Isso já existia há muitos e muitos anos, com as cartas 

dos leitores para o jornal, os ouvintes telefonando para a rádio etc. Mas o 

processo se intensificou a partir do momento em que tudo isso se tornou 

mais didático, quando se abriu um canal direto para o leitor, o ouvinte, 

o telespectador, o internauta ou quem mais quiser entrar em contato 

conosco, jornalistas. Hoje o produtor da notícia, seja a empresa, seja o 

próprio jornalista, tem um canal direto com o leitor. Com isso, o processo 

de comunicação entre o consumidor e o produtor se ampliou de uma 

forma intensa durante esses dez anos. 

 A partir da realidade digital, temos um terceiro sentido da comunicação, 

que não existia antes, a comunicação entre produtor e produtor, que é, na 

verdade, a comunicação entre máquinas. Hoje boa parte da informação 

em tráfego na internet, nos diversos meios digitais, na televisão quando 

ela já está em um ambiente digital, na própria rádio, é uma informação 

produzida, criada ou mantida por máquinas, sem passar mais pela 

interferência de seres humanos. Temos, por exemplo, como configurar 

nosso site do Google News para que ele selecione todos os dias para 

nós a manchete dos principais jornais do mundo. E essas manchetes vão 

aparecer para nós automaticamente, sem necessidade de um editor no 

Google News que procure as notícias de nosso interesse. Isso é feito por 

uma máquina, um sistema, um software capaz de gerar o conteúdo da 

forma como você o encomendou. Essa comunicação produto a produto 

é uma novidade, que não existia quando se falava em era analógica. 

Hoje existem tecnologias como RSS (Rich Site Summary), pela qual se 

tem a possibilidade de simplesmente ficar recebendo toda atualização 

do que estiver saindo na Folha de S. Paulo, por exemplo, na Folha On-

line, através de um programa específico ou num site específico para 

captar o que chamamos de feeds (“alimentadores”) de RSS. Então, 
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vamos ter nosso jornal sendo feito a cada minuto a partir de informações 

que previamente determinamos, mas selecionadas por um computador, 

por uma máquina, sem passar pela decisão de um ser humano, que 

seria quem poderia colocar limites no que se refere a questões éticas. 

Temos também os links, que são formas de comunicação entre dois 

produtores, entre duas fontes de informação. Quando um link de um 

veículo faz ligação com outro veículo, isso não necessariamente passa 

pela intervenção humana. Essa também é uma novidade, uma realidade 

que não existia há dez anos. 

 E, por fim, o quarto sentido da comunicação que vivemos nessa 

era digital é o fenômeno da formação das comunidades. É óbvio que 

se podia criar comunidades na era analógica, mas era muito mais 

complicado. Era necessário ir à casa das outras pessoas, se reunir 

ou trocar correspondências. Hoje em dia, num ambiente digital, a 

troca de informação entre consumidores, a criação de grupos de 

interesse comum é muito mais simples. O melhor exemplo disso 

para os brasileiros, que são usuários intensivos, é o orkut. Temos 

aí, basicamente, pessoas que em outros tempos estariam lendo 

jornal ou vendo televisão, interagindo, trocando informações entre si, 

comentando notícias e produzindo notícias. Essa é uma realidade em 

que não se pensaria há dez anos. 

 A segunda variável que eu coloquei para a nossa discussão é a 

questão da simplificação dos processos. Parece uma coisa meio 

óbvia quando se está falando da questão digital. Todo mundo pode 

produzir o seu jornal em casa, o seu blog, um noticiário. Basta ter um 

computador e uma internet. É verdade. Agora, isso tem um impacto 

dramático no mercado de comunicação. A comunicação de massa 

ainda não sabe como lidar com essa realidade. Ainda está aprendendo. 

E a principal implicação que se pode ver já hoje, se acompanharmos 

todas as atividades dos grupos de comunicação brasileiros, é uma 

tentativa desesperada de encontrar uma maneira de responder a essa 

demanda. Como competir com um garoto interessado em videogames, 

que, ali em seu quarto, consegue escrever um noticiário sobre jogos, 

talvez com muito mais propriedade e com muito mais qualidade do 

que um jornalista de O Globo, por exemplo? Como o jornal faz para 

se virar com uma realidade dessas? Mesmo em questões políticas, 

que tradicionalmente são, por assim dizer, “filtradas” por jornalistas 

tradicionais, podemos encontrar um cientista político que entende muito 

mais do que qualquer jornalista desse assunto. Ele resolve abrir um 

blog, comentando o que acontece no mundo da política, e as pessoas 

começam a trocar informações nesse blog, certos de que ele aborda os 
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assuntos com mais propriedade do que, por exemplo, uma Folha de S. 

Paulo. Ele está introduzindo um elemento de competição novo.

 Tudo graças à redução dos custos de produção e distribuição, porque 

hoje isso é acessível a qualquer um. Há também a eliminação de regras: 

não se precisa de uma concessão para publicar algo na internet, não 

se necessita de uma autorização para fazê-lo. Também não existem 

fronteiras, ou seja, você pode estar no Brasil, no Paraguai, na Inglaterra, 

na Rússia, em qualquer lugar do mundo e, se quiser, escrever ou falar 

para o seu público. 

 A propósito, na internet nós somos lidos, ouvidos ou assistidos? Todos 

esses verbos qualificam bem o público. Enfim, quando dissermos que 

somos “lidos”, entenda-se a concepção multimídia da palavra. Temos aí 

uma universalização da linguagem. O jornalismo sempre foi detentor de 

uma linguagem que traduz credibilidade, de uma linguagem veraz, e por 

isso sempre foi uma instituição bastante bem definida e bastante clara 

para a sociedade. Quem é o jornalista? É aquele que sabe transcrever 

para nós a realidade com essa linguagem. Mas isso está mudando. 

 O público adolescente que hoje vive a mídia digital intensivamente 

daqui a mais alguns anos vai consumir mídia com a linguagem que está 

aprendendo hoje em casa. É um público que sabe que não há mais 

só a tevê aberta, apesar de ainda existir uma distância social muito 

grande entre aqueles que têm acesso aos meios de comunicação 

digitais e aqueles que não o têm. Esperemos que daqui a vinte anos 

todos os brasileiros tenham esse privilégio. Pensando só naqueles 

que hoje têm acesso a esses meios, naquele moleque de dez anos 

que está em casa e tem tevê por assinatura, internet de banda larga, 

telefone celular: esse cidadão está aprendendo a se comunicar com 

outra linguagem, tem outros parâmetros de referência com relação 

à comunicação, para ele o Google faz muito mais sentido do que a 

Globo, por exemplo. 

 Então, existirá uma realidade que vai surgir com o tempo, com o 

passar dos anos e com o avanço da sociedade. E, quando essa próxima 

geração entrar no que chamamos de mercado consumidor, isso vai ter 

um impacto dramático na realidade tanto dos grupos de comunicação 

quanto dos jornalistas que fazem comunicação todos os dias. Então, 

essa linguagem que é universal, que não é mais uma característica 

só dos jornalistas, passa a se difundir e a se mesclar com a própria 

linguagem de comunicação que os meios digitais oferecem. Bem, espero 

apenas que não se escrevam jornais com a linguagem que meu irmão 

que tem dez anos, por exemplo, usa no MSN. Primeiro, porque é uma 

linguagem que eu não consigo entender. Espero que no futuro os jornais 
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não tenham essa linguagem, porque senão eu vou ser um alienado. De 

qualquer forma, há uma outra linguagem se impondo.

 E existe também a questão da integração entre os meios, o que 

também é uma simplificação dos processos. Por quê? Porque se trocam 

informações. A mesma informação que está numa base digital que pode 

abastecer seja seu site na internet, seja seu portal de voz no celular, 

seja a própria televisão tradicional, seja o jornal impresso. Ela abastece 

qualquer um dos meios, porque a informação digital pode ser facilmente 

cambiável entre esses diferentes meios. Essa simplificação é que se 

introduziu de dez anos para cá. 

 A terceira variável que eu queria abordar é a questão da multiplicação 

dos personagens, que considero um fato novo. Sempre tivemos, no 

Brasil e no mundo, uma comunicação centrada principalmente em 

empresas de mídia, para usar o temo corriqueiro. Só que agora temos 

novos agentes econômicos entrando nisso. E agentes econômicos de 

porte. Eu lhes pergunto: “Vocês leram hoje uma notícia no IG sobre o 

acidente da Gol?” Vocês me dirão: “Lemos, sim. E achamos a notícia 

muito boa, muito interessante”. Sabem quem é o IG? É a Brasil Telecom. 

Não é o jornal O Globo, não é Folha de S. Paulo, não é o Estadão, 

mas uma empresa de telecomunicações. Pergunto-lhes de novo: “Vocês 

viram no Terra? Que interessante! Eles estão discutindo, sei lá, a questão 

do direito da informação na internet.” E vocês me dirão: “Realmente, 

lemos um interessante artigo no Terra Magazine, do jornalista Bob 

Fernandes.” Sabem quem é o Terra? É a Telefônica, é uma empresa de 

telecomunicações, não é o jornal O Globo, não é a Gazeta Mercantil, 

não é a Folha de S. Paulo, não é a Bandeirantes, não é o SBT, não 

são os grupos tradicionais que sempre produziram informação. Esse 

é um elemento novo. Ou podemos falar: “Entrei no Google News e vi 

a manchete de um jornal de Portugal noticiando uma análise muito 

interessante sobre a mudança do mercado de vinhos.” Essa competição 

que surge com a introdução das tecnologias digitais é uma realidade 

nova, que não existia há dez anos e que hoje temos de considerar dentro 

dessa variável da multiplicação dos personagens.

 Outra realidade nova, nesse contexto, são as produções coletivas. 

Se vocês forem usuários intensivos de internet, irão detectar que já existe 

uma série de portais, de sites com informações que não são produzidas 

por uma pessoa, mas por uma coletividade. Os próprios jornais, às vezes, 

escrevem coisas como: “Segundo apurou a Folha de S. Paulo, Fulano 

de Tal tem uma página no orkut em que ele diz que gosta de banana”. 

Quer dizer, uma produção coletiva que é a comunidade do orkut serve 

de pauta para os jornais tradicionais. E as pessoas que o freqüentam 
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não precisam nem ler a Folha de S. Paulo, porque a informação já está 

lá nele. Estou dando o exemplo do orkut porque, provavelmente, é o 

mais familiar para todos vocês. 

 Temos também a realidade da produção virtual. Quer dizer, muita 

coisa acaba sendo produzida por um jornalista que não está estabelecido 

no Brasil, mas sim por alguém que está fora do país, em qualquer lugar 

do mundo, uma pessoa que não é necessariamente brasileira, ou então 

é um brasileiro que está sediado na Rússia. E ele consegue produzir 

conteúdos como se estivesse ali na esquina. Talvez ele não tenha o 

testemunhal do que ocorreu na esquina, mas tem uma opinião sobre o 

que aconteceu na nossa esquina mesmo não estando no Brasil. Esta é 

uma realidade que não tínhamos antes. Ou pode ser que um jornalista 

americano, que escreve muito bem em português, decida noticiar que o 

presidente do Brasil bebe. Não há problema nenhum em ele fazer isso. 

Por acaso o coitado estava no Brasil e o presidente tentou cassar o seu 

visto. Mas isso foi apenas circunstancial. O jornalista poderia ter estado 

em qualquer lugar do mundo e ter feito exatamente a mesma matéria. As 

conseqüências teriam sido rigorosamente as mesmas? 

 Por fim, o fenômeno que considero mais relevante e que já mencionei 

é que o consumidor passa a ser também produtor e distribuidor. Ou 

seja, qualquer um de nós tem potencial para colocar uma informação na 

internet ou nesse ambiente digital, talvez não com a linguagem jornalística 

tradicional, se não quisermos usá-la. Aliás, hoje em dia, mesmo nos blogs 

de jornalistas a linguagem jornalística já é outra. Se entrarmos no blog 

do Fernando Rodrigues, que escreve sobre política, veremos que ele o 

faz em um linguajar que usa no cafezinho, ou seja, ele escreve de forma 

descontraída, sem aquele rigor jornalístico do “segundo apurou”... Ele 

escreve o que pensa, coloca a sua opinião. É um jornalista, mas poderia 

não ser. Poderia ser qualquer outra pessoa escrevendo sobre política. 

Tecnicamente, não existe obstáculo. Há, sim, a questão das marcas – ou 

seja, o que tem mais credibilidade: o que sai no site da Folha de S. Paulo 

ou o que sai no site do Zezinho da Esquina? Provavelmente o que sai na 

Folha. Mas, há pouco eu dei os exemplos do IG e do Terra. Conferimos 

tanta credibilidade ao que sai no Terra quanto ao que sai na Folha. E o 

Terra é de uma empresa que não tem nenhuma tradição jornalística. Mas 

trata-se de uma marca boa, de um portal famoso. Tenho certeza de que, 

se você ler uma noticia de que gosta, que lhe traz uma boa impressão 

ou algum benefício, em qualquer site do mundo, você tende a acreditar 

nela, talvez procurando checa-la em algum outro lugar na internet. 

 Então, o que é que está mudando? Antes tínhamos uma comunicação 

restrita e confinada no tempo, que era a realidade das mídias analógicas. 
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Hoje temos uma comunicação não-linear, ou seja, ela pode ser buscada 

em qualquer parte a qualquer momento. Não precisamos mais ficar 

necessariamente na frente da televisão esperando a hora do Jornal 

Nacional. Se assinarmos o portal globo.com, assistimos ao jornal à hora 

que quisermos, depois que ele for ao ar. Essa comunicação não-linear, 

organizada pelo próprio usuário, pela qual temos o que queremos na 

hora em que queremos, é uma novidade do ambiente digital. 

 Poderíamos também guardar o jornal de quarta-feira para ler no 

domingo, sem nenhum problema. Só que estaríamos completamente 

desconectados do mundo. Hoje selecionamos a informação na seqüência 

e na freqüência que quisermos. Antes havia condicionantes geográficos 

para a informação. Ela tinha que estar circunscrita a uma cidade, a uma 

televisão, a um país. Hoje, no mundo digital, a informação pode estar 

em qualquer lugar do mundo. A única diferença é a questão da língua. 

Você tem que entender o que é oferecido. Mas, de qualquer maneira, a 

fronteira geográfica deixa de existir. E, se até agora tínhamos conteúdos 

determinados por um seleto grupo de jornalistas ou um seleto grupo 

de empresas de comunicação que detinham o saber, os meios, as 

concessões, dinheiro e capital para investir, hoje todos os usuários de 

internet do mundo têm potencialmente a capacidade de produzir algum 

conteúdo. É uma hipótese, para refletirmos sobre as dificuldades que se 

colocam em termos de ética. 

 Estamos falando de uma comunicação não-linear, que pode ser 

organizada pelo próprio usuário. O Google News, por exemplo, gera o 

noticiário que você pedir a ele, independentemente de um editor do outro 

lado. Ele vai buscar essa notícia onde ela estiver e trazê-la para você. 

Muitas vezes você nem sabe o que é que vem. E vem a manchete da 

primeira página do Financial Times. Você não sabe, mas o Google News 

vai buscar isso para você. Quem é que está editando esse noticiário? 

Quem é que seleciona esse noticiário para você? Quem é que, dentre 

as cinqüenta notícias que o Heródoto Barbeiro tem de selecionar todos 

os dias para o jornal de vinte minutos, vai dizer quais são as dez mais 

importantes. Você confia no Heródoto, sabe que ele é uma pessoa que 

vai selecionar as melhores dez notícias para você. Mas você confia 

no Google? Sabe se o Google vai selecionar as melhores dez notícias 

na internet para você? Quem as contextualiza? Em minha opinião, o 

principal trabalho do jornalista é contextualizar uma informação. Agora, 

quando se está lidando com uma informação gerada virtualmente, muitas 

vezes através da troca de informação entre máquinas sem a intervenção 

de seres humanos, quem é que vai contextualizá-la para você? Pode 

ser que o Google busque uma notícia de três anos atrás dizendo que 

Hoje temos uma 
comunicação não-
linear, organizada 
pelo próprio usuário, 
pela qual temos 
o que queremos 
na hora em que 
queremos. Essa 
é também uma 
novidade do 
ambiente digital.



XI Seminário de Comunicação do Banco do Brasil64

o ator Antonio Fagundes fechou um contrato com a Record. Só que no 

dia seguinte o Fagundes desmentiu a notícia, mas o Google não pegou 

o desmentido. E na mente do leitor o ator passa a ser visto como um 

funcionário da Record. O fato é que o Google buscou aquela notícia num 

banco de dados qualquer perdido na internet. 

 Então, quem se responsabiliza por isso? Quando falamos do desafio 

da comunicação virtual e sem fronteiras, quem é que estabelece as regras 

que esse jornalista ou esse meio de comunicação vai seguir? Às vezes 

não é nem o jornalista. A quem a pessoa vai recorrer se for ofendida, 

por exemplo, por um participante de um blog? É uma questão que ainda 

não está bem colocada hoje, na realidade digital. Quem dá credibilidade 

à informação? Em conteúdos que são produzidos e organizados pelo 

próprio usuário a ética está circunscrita a uma realidade histórica e uma 

realidade social. E se o sujeito estiver lá no Oriente Médio? Para ele, 

a ética pode ser diferente da nossa aqui no Brasil, aqui na cidade de 

Brasília. Ele tem outros princípios religiosos e morais. O arcabouço ético 

que ele precisa seguir é completamente diferente do nosso. Enfim, quem 

é que modera, quem é que checa as informações? Como é que se vai 

aferir se algo é verdade? Você vai falar: mas existem as marcas, eu só 

vou acreditar no que a Folha me disser. Pode ser que não. Você não 

acreditava no Google há três anos? Você não acreditava no IG, no Terra? 

Estamos diante de um mercado dinâmico. Novos personagens estão 

surgindo nessa realidade da comunicação. Em quem você vai acreditar 

daqui para frente? E o sigilo de fonte, preservado pela Constituição? O 

sigilo de fonte é para quem? Para qualquer pessoa? Se você escrever 

no seu blog pessoal “eu acredito que o presidente Lula é um ladrão” ou, 

pior, afirmar que “o presidente Lula é ladrão”, quem é sua fonte? Se você 

disser “estou preservando meu sigilo de fonte”, pode ser incriminado?

 Mas, enfim, existe uma realidade, que foi exposta pelo jornalista 

norte-americano Jeff Jarvis, criador do weblog Buzz Machine. Ele disse 

o seguinte: “Dê às pessoas o controle da mídia, elas o usarão; não dê 

às pessoas o controle da mídia, você as perderá.“ Essa frase é tão 

importante que foi reproduzida por Murdoch, o principal magnata da mídia 

mundial, hoje dono da Fox, da Direct TV, de milhares de jornais. Significa 

o seguinte: a realidade dos meios de comunicação é outra porque as 

pessoas querem o controle da mídia. No Brasil o cenário que temos 

é muito claro: os grupos de comunicação são frágeis em comparação 

com os de outros lugares do mundo. Grupos de telecomunicações muito 

fortes estão entrando nesse mercado de uma maneira muito agressiva. 

Já mencionei o IG e o Terra. O brasileiro acessa muito a internet, apesar 

da grande exclusão digital que ainda existe. Mas, de qualquer maneira, 
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já são milhões os brasileiros que utilizam a internet. O brasileiro está 

mais na internet do que na frente da televisão. 

 Nossa legislação com relação a todas essas questões de direito 

de informação, de regulação dos mercados de comunicação, ainda é 

caótica e obtusa. E existe pouca familiaridade das pessoas, de um modo 

geral, com relação à realidade da mídia. Tudo o que estamos analisando 

não faz parte das discussões do dia-a-dia de 99,9% dos brasileiros. E 

por quê? Porque a mídia brasileira nunca discute a própria mídia. Nunca 

se vai ler sobre esse tipo de debate nos próprios meios de comunicação, 

porque eles não querem discutir a sua própria regulação, as formas de 

controle sobre si mesmos. Por que, quando sai uma notícia sobre um 

possível Conselho Federal de Jornalismo ou uma Agência Nacional do 

Cinema e do Audiovisual (Ancinav), os grandes veículos bombardeiam a 

idéia? Porque eles não querem discutir a própria mídia. É óbvio, trata-se 

de uma questão de autopreservação. Infelizmente, no Brasil é assim.
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Credibilidade e ética: valores essenciais 
do jornalismo

 Nosso tema é a ética em momentos de crise, um tema bastante 

complexo. Vou abordá-lo um pouco mais do ponto de vista conceitual para 

chegar a alguns exemplos da questão da crise, que pode ser individual, 

das relações familiares, da vida em sociedade, da civilização. 

 O que seria a ética? O filósofo Ludwig Wittgenstein dizia que a ética 

é algo sobrenatural. De fato, podemos dizer que é isso mesmo: ela 

não é natural, algo com o que se nasce. A criança não sai do berçário 

com atestado de ética, apesar de alguns dizerem que a pessoa nasce 

ética ou não. Se assim fosse, bastaria fazer um exame de DNA. Na 

verdade, trata-se de um processo de construção de valores. É então 

uma segunda natureza, como dizia outro filósofo, Georg F. Hegel. De 

fato, a ética, que é uma segunda natureza humana, é a constituição 

de um campo de valores pelos quais nós afirmamos, consolidamos 

determinada trajetória.

 Então, quando se fala em crise, trata-se de crise em em relação 

a quê? Em relação a alguns valores pelos quais se afirmou uma 

determinada atividade como, no caso, a jornalística. O jornalismo 

está estritamente vinculado ao interesse público, apesar de se tratar 

também de um negócio. Seu valor central, debatido e consolidado 

nos últimos duzentos anos, se liga a alguns processos e valores que 

dizem respeito à necessidade que o público tem de ser informado. 

Desde que surgiu a possibilidade de transportar bens simbólicos e, 

especialmente, depois de dois momentos marcantes da história da 

humanidade, quais sejam o da Independência Norte-Americana e o 

da Revolução Francesa, além da posterior declaração dos direitos 

do homem e do cidadão, vem se afirmando a necessidade de uma 

informação de qualidade. Com isso cresce um campo específico de 

atividade, o jornalismo, levando o profissional a dedicar mais tempo a 

ela para buscar as informações e colocá-las à disposição do público, 

a fim de que este possa situar-se no entorno. 

 É por isso que é muito relevante essa idéia da responsabilidade do 

jornalista, quanto a tratar dos assuntos de forma imediata, de forma 

planetária, em escala massiva, em períodos cada vez mais curtos, 

fazendo com que as informações da medicina, da engenharia, da 

produção científica, do parlamento, da política e da economia estejam 

claramente acessíveis ao conjunto da população, porque isso diz respeito 
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à cidadania. O jornalismo é então, de alguma forma, decorrente desse 

momento da divisão social do trabalho, que fez com que algumas pessoas 

se especializassem nele, embora ele seja também um negócio. 

 A crise inerente ao confronto entre os interesses do jornalismo e os 

da publicidade, campos distintos, ambos com seu mérito e sua ética, faz 

parte do processo histórico. O produto jornalístico de melhor qualidade 

é aquele que corresponde a esse dever-ser profissional conformado ao 

longo da história. A publicidade também tem que criar ótimos produtos 

para consumo da sociedade e, obviamente, não deve anunciar produtos 

nocivos, embora isso até possa ocorrer e de fato ocorra. Também no 

jornalismo. E o discurso sobre a crise ética que se vive nesta ou naquela 

área da comunicação remete à idéia de valores que se devem afirmar. 

 John Swinton, um experiente e respeitado jornalista americano, em 

1895, durante um jantar da Associação Americana de Imprensa, em 

Nova Iorque, ao responder a um brinde a uma imprensa independente, 

disse que a imprensa tem de ser independente e vincular-se a 

determinados valores porque o público tem direito a saber. Experiente 

profissional, pegou todos de surpresa ao afirmar que só existe imprensa 

independente nas cidades do interior, porque lá ela está fora dessa área 

de poder mais acentuado. Declarou ele: “Não há nenhum de nós que 

ouse expressar uma opinião honesta. Se ela for expressa, sabemos que 

ela não será impressa. Recebo 150 opiniões por semana para manter 

minhas honestas opiniões fora do jornal para o qual eu trabalho. Quem 

for estúpido o suficiente para escrever opiniões honestas estará no olho 

da rua procurando por um novo emprego. A função do jornalista de Nova 

Iorque – que é a pátria da liberdade – é de distorcer a verdade, de mentir 

descaradamente, de perverter, de difamar, de bajular o espírito da cobiça, 

de entender o seu país também e de disputar o pão de cada dia, ou, o 

que é quase a mesma coisa, de disputar o seu salário. Vocês sabem 

disso e eu também. E que idiotice é essa de brindar a uma imprensa 

independente? Somos marionetes, somos ferramentas e vassalos dos 

ricos que ficam nos bastidores: eles puxam os fios e nós dançamos. O 

nosso tempo, os nossos talentos, nossas vidas, nossas possibilidades, 

tudo é propriedade de outros homens. Nós somos prostitutas intelectuais” 

(Swinton, apud Tönnies, 2006, p. 120). 

 Essa crítica, que hoje é feita, seguidamente, em relação a várias 

coberturas de mídia, efetivamente tem sua razão de ser. Mas também 

seria uma injustiça eu, que gosto muito de jornalismo, achar que o 

jornalismo é só isso porque freqüentemente a afirmação do direito social 

à informação de qualidade e os interesses dos negócios acabam se 

enfrentando. Em todas as atividades de nossa área, sempre se defende 
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a idéia de que se devem cumprir os princípios jornalísticos da veracidade, 

da precisão, da exatidão, da controvérsia, do ponto de vista contraditório, 

do interesse público, da preservação da intimidade. É muito grande a 

relação de aspectos, de procedimentos, que foi crescendo porque os 

códigos referenciais deontológicos da profissão afirmaram essa profissão 

numa determinada necessidade social. É preciso que o público saiba 

que, se isso não for cumprido de forma bastante clara, bastante precisa, 

se corre o risco de colocar em xeque o principal produto que vende os 

negócios: a credibilidade. 

 É verdade que viemos travando uma “guerra” interminável entre 

publicitários e jornalistas. Sem anúncio, não informação... Sem informação, 

não há anúncio... Então, nestes últimos mais de cem anos a profissão 

se afirmou numa determinada direção, com uma série de problemas. 

Se pegarmos os últimos rankings de países como Finlândia, Noruega, 

Suíça, Dinamarca, que estão na pole position da liberdade de imprensa, 

e, por outro lado, de países como Colômbia, Brasil e vários outros já mais 

na rabeira, podemos estabelecer algumas hipóteses. A primeira delas é 

que, apesar de toda a crise que vive a mídia e a informação jornalística, 

se faz um bom trabalho naqueles países em que a imprensa corre mais 

riscos porque esse ranking de liberdade de imprensa indica se o jornalista 

é ou não ameaçado, torturado ou assassinado, se alguma publicação é 

ou não proibida, a quantidade de processos que há sobre a empresa 

e sobre os jornalistas. Então, se países como o Brasil, a Colômbia e 

vários outros estão mal posicionados no ranking, isso significa que seus 

jornalistas, de alguma forma, devem enfrentar o poder e setores que 

querem manter a sua atividade numa área de segredo. 

 Por outro lado, pode-se ter também o caso dos países que já 

resolveram basicamente a sua situação social, que tenham um nível 

de vida mais igualitário, em que o Estado cumpre as suas finalidades, 

em que as liberdades individuais são acentuadas, em que o nível de 

corrupção é mínimo, onde não se exige tanto do trabalho jornalístico 

quanto como o Brasil. Assim, uma outra hipótese seria a de que o risco 

jornalístico é inversamente proporcional à qualidade de vida de um país. 

Isso significa que a crise de imprensa ou a crise de algumas coberturas 

não pode ser descolada de uma crise de funcionamento da sociedade 

ou de certos fatores determinantes. 

 O que é que faz ou fez o jornalismo nos últimos tempos? É claro 

que dos anos 1970 e 1980 para cá até surgiram alguns consultores 

nos Estados Unidos que incutiram em empresários de outros ramos da 

profissão a idéia de que a comunicação iria ser o grande negócio do 

final do século XX e do século XXI, com o qual seria possível auferir 
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muito mais lucros, vender muito mais idéias e não apenas anúncios. Por 

isso, cada vez mais, e com o incremento do processo de globalização, 

houve uma integração de empresas da mídia com empresas de outros 

ramos produtivos, como o armamentista, o agropecuário, o financeiro 

etc. Isso fez com que houvesse um hibridismo cada vez mais acentuado 

nos processos de produção editorial. Dessa forma, tais processos estão 

cada vez mais constrangidos na sua liberdade e, apesar dos enormes 

esforços dos profissionais, eles, de fato, se vêem mais limitados em sua 

atuação, porque a produção informativa é bastante mais complexa. Os 

problemas são mais acentuados, porque o negócio da comunicação 

como um todo extrapola a informação, apesar de esta ser cada vez 

mais referendada pelos códigos éticos dos jornalistas e dos empresários 

de comunicação, pelos valores históricos que afirmaram a produção 

jornalística, como a veracidade, o direito do contraditório, o interesse 

público, que são o cerne da atividade profissional jornalística. 

 Um outro aspecto no que tange à crise é que nós nos referimos 

muito a uma crise de política e de economia, que me parece serem os 

dois eixos centrais que repercutem nas outras esferas da vida social. 

Entretanto, hoje temos uma gama muito variada de informações geradas 

nos campos do comportamento, da saúde, da ciência, da área rural, de 

cidades, da área policial, de todas essas editorias que tentam organizar 

e sistematizar, de alguma forma, o que acontece no mundo. Então, 

existem matérias diversificadas e muito boas, em programas de rádio e de 

televisão, na internet, em revistas e jornais, em coberturas fotográficas, 

em assessorias. 

 Mas temos também muitos problemas, porque os erros das área 

da medicina, do direito e da interpretação sociológica, por exemplo, 

aparecem de forma mais imediata quando tratados por meio da informação 

jornalística, que tem o seu compromisso centrado no presente, no imediato. 

O seu tempo de apuração não é propriamente o tempo de apuração da 

investigação judicial ou da pesquisa científica. É por isso que é tanto 

mais importante o papel das fontes, porque o jornalista não é sociólogo, 

antropólogo, médico ou engenheiro, mas a engenharia, a medicina, a 

sociologia, a antropologia se manifestam de forma imediata por meio do 

jornalismo. Assim, as fontes são importantes e o jornalismo não deve 

substituí-las. E o que se vê em determinadas crises é uma interpretação 

da realidade por meio de pessoas sem condições adequadas de fazê-la 

e que substituem as fontes simplesmente pelo seu julgamento pessoal. 

Isso coloca um pouco em risco a questão da credibilidade jornalística 

que nós conhecemos. 

 O que se passa nas diferentes áreas e que devemos informar de 
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forma imediata não poderemos dar a conhecer com a mesma intensidade, 

a mesma essência, a mesma profundidade, porque não podemos ter a 

cada dia milhares e milhares de livros em lugar de reportagens, para 

expor todo o contexto, todos os interesses. Mas nós temos o espaço 

da reportagem, da notícia, da crônica, do artigo, que, com as suas 

características próprias e a sua linguagem acessível, podem transmitir a 

informação de forma mais objetiva, mais clara, sem perder a densidade 

das outras áreas. Então, nós lidamos com tudo isso, com todas essas 

áreas de forma imediata, o que acentua os riscos. Nesse caso é 

necessário que os valores profissionais sejam reforçados através da 

apuração, da checagem, da busca em mais fontes, da pluralidade de 

opiniões. Alguns erros que se repetem chamam mais atenção e colocam 

em xeque o conjunto da atividade profissional. Como Luis Nassif acabou 

de falar, sete matérias mal apuradas ou sem qualidade colocam em risco 

as três bem feitas. 

 Se pegarmos o conjunto da mídia, vamos ver que ela talvez acerte 

noventa por cento e erre dez por cento. Mas é importante que nos 

debrucemos também sobre esses dez por cento, pois são erros muito 

importantes para a sociedade saber que ocorrem. Nesses dez por 

cento é que pode entrar, por exemplo, aquela carta que Luis Cláudio 

Cunha escreveu sobre a IstoÉ dizendo que o editor mandava montar a 

foto que não existia e alterava entrevistas. É nesses dez por cento que 

entram erros como o caso da Escola Base, como o problema da Veja 

com o Ibsen Pinheiro etc. Nesses dez por cento é que entram aqueles 

erros cometidos não só em relação ao atual governo, mas também em 

relação ao Eduardo Jorge, ex-secretário de Fernando Henrique, que foi, 

por assim dizer, linchado em praça pública quando era inocente. Como 

o conhecimento discriminado pela informação jornalística se dá, de 

alguma forma em um espaço público, é fundamental que os jornalistas e 

também os empresários se debrucem sobre isso. 

 Valho-me aqui de uma conceituação da filósofa Adela Cortina (1996, 

p. 88), para quem “uma empresa desmoralizada é aquela que ignora o 

fim próprio da atividade empresarial, que é a produção de riquezas para 

satisfazer as necessidades humanas, e carece de um projeto compartido 

em que vale a pena empregar as forças. É também aquela que esqueceu 

sua finalidade e carece de forças para ser levada adiante. Ou aquela que 

não considera a qualidade de seus produtos como valor mais elevado da 

sua tarefa. E é, ainda, aquela que, descuidando de sua própria natureza 

como grupo humano a serviço de grupos humanos, mantém relações 

puramente instrumentais, como se a instrumentalização sem dose alguma 

de comunicação fosse a relação própria do mundo empresarial”. E é aí 
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que me parece que há um risco essencial e estratégico na cobertura mal 

feita, porque a credibilidade em xeque compromete o próprio negócio da 

empresa como um todo. Hoje vivemos em um momento tecnológico que 

precisaria de mais incentivos do Estado e de organizações sociais para 

disseminar a informação plural, que já vem se reconfigurando em função 

dos próprios espaços de crítica da mídia. Se olharmos o Observatório 

da Imprensa, o Comunique-se, a Sala de Imprensa, o SOS Imprensa e 

vários outros monitores de mídia, veremos que não apenas a empresa 

e o governo reagem, mas também a sociedade está conseguindo se 

organizar melhor para criticar, porque, se ela não se vir representada 

no produto final da informação jornalística, essa informação se torna 

ineficaz. Novas formas de manifestação aparecem, não só por causa 

da crítica de mídia, mas também porque, dado o volume de informações 

contemporâneas que circulam no planeta, nenhum jornal, nenhuma 

rádio, nenhuma televisão, nenhum portal, pode contemplar o conjunto 

de manifestações, de fenômenos, de fatos, de acontecimentos, de 

versões e de interpretações. Qualquer mídia só trará um pouquinho do 

que a humanidade produz e aí é que se cria um espaço não apenas para 

esses observatórios de mídia, mas também para a produção de novos 

meios. Surgem assim veículos como TV Justiça, TV Câmara, TV Senado, 

Rádio Senado, Rádio Câmara, portais, rádios canais universitários, de 

movimentos sociais, de organizações sindicais, do terceiro setor, com 

estratégias e compromissos próprios da atividade profissional jornalística, 

sob os aspectos teórico, ético, técnico e estético, disseminando a 

informação em diferentes suportes tecnológicos. Essa segmentação 

favorece um juízo mais lúcido, mas é importante que continuemos a nos 

debruçar, como estamos fazendo, sobre os erros da imprensa, porque 

tanto os erros da ciência como os do direito, da sociologia, da medicina 

precisam ser expostos para a sociedade para ela poder se enxergar 

melhor. 

 É nesse aspecto que eu acho que temos uma mídia que precisa se 

voltar para seus valores essenciais se ela ainda não faz isso, por causa 

da questão da credibilidade e porque a legitimidade do profissional 

jornalista se ancora nesses valores. Por outro lado, temos a ampliação de 

novas mídias, de novos mercados, de novas segmentações alternativas 

à mídia tradicional. Nesse sentido, vejo com muito bons olhos essa idéia 

de uma rede pública de televisão, não uma rede pública do governo, 

mas uma rede pública vinculada ao Estado, que não representa o 

governo, mas o conjunto dos cidadãos, com suas controvérsias, seus 

contraditórios. Mas isso exige uma nova cultura para se entender que 

esse novo espaço de informação não deve ser ocupado como se fosse 
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pró-governo. Nenhuma mídia pode criticar isso, porque isso vem a favor 

da liberdade de imprensa. Mantendo-se a chamada mídia comercial, 

não existe nenhum impedimento para investimento em novas mídias, 

entre elas as mídias públicas. Temos visto alguns discursos dizendo que 

isso é “jogar dinheiro fora”. Não concordo com essa tese e, se fosse 

o caso, talvez seja posto fora menos dinheiro do que aquilo que as 

empresas de mídia ganham com a licença alfandegária, com abatimento 

de impostos para a importação de equipamentos, com empréstimos 

junto ao BNDES, com dívidas ainda não pagas junto à Previdência e 

com outros benefícios. Então, me parece que, além de favorecer a mídia 

comercial, se deve também propiciar novos espaços midiáticos para que, 

de forma profissional, dentro dos princípios jornalísticos, nós tenhamos 

alternativas, algo que eu vejo com bons olhos. 

 Em suma, acho que hoje existem, sim, crises em nossa profissão. E, 

quando o tema é ética em momentos de crise, creio que isso nos deve 

levar a repensar claramente nossa atividade e nossos erros, mas, ao 

mesmo tempo, propiciar o surgimento de alternativas comunicacionais, 

que julgo bem-vindas.
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Do círculo vicioso da esperteza ao 
círculo virtuoso da ética

 É a segunda vez que falo num seminário do Banco do Brasil. Depois 

da primeira palestra que fiz, sobre a evolução das mídias, já dei uma 

série de outras sobre o mesmo tema, porque realmente o assunto é 

muito interessante. Agora mesmo, há quinze dias, no encontro sobre 

mídia da Associação Brasileira de Anunciantes, falei mais uma vez dessa 

questão, porque o mundo realmente está passando por uma situação 

radical em função das revoluções na mídia e da maneira como ela se 

relaciona com as pessoas e vice-versa. 

 Agora, puxei um outro tema que a meu ver também irá render muita 

conversa daqui para frente. O fato é que estamos vivendo um momento 

de ruptura entre práticas do passado e novas práticas que imaginamos 

como devam ser ou não ser, para corresponderem efetivamente ao 

que a sociedade como um todo e, particularmente, nós, anunciantes, 

agências, mídia e todas as pessoas que trabalham nessa área precisam. 

Isso causará um inevitável choque ético. Ele já está em processo e vai 

se acirrar. Não vai ser um susto passageiro, para daqui a pouco voltar a 

ser o que era. Está muito evidente que nada mais será como antes nessa 

área. Eu falo em choque porque ele vai afetar a todos os que trabalham 

na área, todas as pessoas, todas as empresas do lado anunciante, todas 

as empresas do lado mídia, que são cada vez mais diversificadas, e 

todas as empresas que convencionamos chamar de agências, também 

muito variadas. Não vai ser uma mudança cosmética, não vai ser uma 

mudança de superfície, nós vamos mudar muito da estrutura pela qual 

nós pensamos e praticamos comunicação. 

 Um primeiro ponto em que quero tocar é se a ética é um elemento 

dispensável, um ativo competitivo das organizações ou uma obrigação. 

Se dispensável, ela representaria tão-somente um luxo para alguém 

que, por qualquer razão, ache que ela deve ser praticada. Como um 

ativo competitivo, ela se constituiria em instrumento de construção de 

uma imagem mais positiva, para conquistar mais consumidores e mais 

resultados. Como obrigação, ou você a pratica ou então nem entra no 

jogo. Eu acho que a ética é um pouco das três coisas, como veremos. 

É claro que no passado ela era mais dispensável, hoje é um ativo 

competitivo e logo, logo será uma obrigação. 

 Um primeiro ponto de conversa é sobre o que eu chamo de ética 

elástica da propaganda e do marketing. A pedido do Mino Carta, escrevi 
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durante alguns anos uma coluna na Carta Capital, apesar da dificuldade 

de se manter uma coluna em uma revista semanal quando já se tem 

outra revista, de achar assuntos que eu já não tivesse tratado em outras 

mídias e, também, de tocar em temas à altura da Carta Capital, que é 

uma revista de primeira linha. Eu tentava desenvolver assuntos que não 

estavam no horizonte normal do que eu escrevia e lia sobre a propaganda. 

Só uma vez aconteceu de o Mino ligar para mim me “reprimindo” de 

alguma forma, o que não era um hábito dele. Acontece que, um dia, em 

uma viagem aos Estados Unidos, me veio uma idéia à mente e escrevi 

sobre ela. Tratava-se de um tema de ética, sobre como o publicitário 

encara o mundo. O Mino me ligou perguntando se eu queria fechar a 

revista dele e a minha... Imaginem vocês que até um Mino Carta, com 

todo o seu histórico de coragem diante de uma série de circunstâncias, 

se assustou com o texto. 

 O que eu dizia em essência nesse texto? Que era da natureza do 

marketing e da comunicação não ser muito ético. Que o publicitário, 

para ser bom não podia ter pruridos éticos, senão ele seria incapaz 

de fazer um título, de falar bem de um produto. Pois, como é que se 

elogia um sabonete que é igual a todos os outros? Como é que se 

fala bem de um serviço de um grande banco que sabemos que não 

vai ser um bom serviço? Como é que se fala bem de uma companhia 

aérea? Como é que se vende a comida de uma rede de fast-food? O 

que eu escrevi foi que se o publicitário for muito crítico, não vai conseguir 

exercer sua profissão, porque isso não é da natureza do marketing e da 

comunicação publicitária, como os conhecemos até hoje. Ele não está 

ali para defender o mundo, mas para vender um produto, um serviço 

ou uma imagem. O artigo falava do publicitário e do profissional que se 

envolve com uma outra área de atividade, a de fidelização, que lida com 

o relacionamento permanente com os clientes das organizações. Isso me 

veio à mente porque fui visitar, em uma cidade no interior dos Estados 

Unidos, a maior empresa do ramo na época. Ela operava num ambiente 

absolutamente oposto ao do pessoal da Madison Avenue, em Nova 

Iorque, que é a “capital” da propaganda americana. Enquanto estes se 

achavam envolvidos pela excitação do novo, do diferente, de aproveitar 

cada oportunidade, a turma do interior estava lá calma, tranqüila, porque 

eram cabeças diferentes para fazer coisas diferentes. 

 Não sei se meu artigo teria feito algum bem para o mercado 

publicitário naquela época, por sua agressividade, e nem mesmo sei 

se eu o publicaria hoje. Mas foi o sinal. E comecei a pensar desde 

então nesses limites, até onde se pode ir para vender um produto ou 

um serviço. Confesso que não fiz nem o curso primário. Sempre fugi de 
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todas as escolas e fui expulso de uma porção delas. Minha sorte é que 

eu não era pobre. Assim, “estudei” em Paris, Londres e outras cidades, 

passeando, com a vantagem que não precisei me candidatar para 

entrar nas grandes escolas. Eu ia para as grandes cidades e lá ficava. 

Conheço quase sessenta países e li centenas de livros e foi assim que 

acabei me “formando”. Um dos meus “professores” (em aspas, porque, 

como disse, nunca estudei...), com o qual trabalhei junto em um projeto, 

tendo ele sido meu “entrevistado” várias e várias vezes e minha fonte 

na área de marketing, era uma pessoa chamada Raimar Richers, da 

Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, autor de alguns dos principais 

livros de marketing escritos no Brasil. Ele sempre dizia que o marketing 

que se ensinava e que as empresas praticam era um marketing negativo. 

Para ele, o marketing deveria ser feito de forma totalmente diferente do 

que se pratica. Essencialmente, o marketing tem que oferecer o melhor 

produto ou serviço possível para o consumidor, o que vai redundar em 

benefício para a empresa na medida em que esse consumidor, mais 

satisfeito, ficará sendo um cliente da organização. Entretanto, o que 

99% das empresas no mundo fazem não é um marketing adequado 

para si próprias, seus acionistas, seus clientes. Apesar de ser pai do 

marketing, ele era muito crítico, mas ele não achava, ao contrário do 

que muita gente pensa, que o marketing tinha que ser extinto. Para 

ele, o marketing de verdade, conforme sua concepção filosófica, ainda 

estava para ser construído. Ele acreditava nisso e eu também acredito 

nisso. Terminei de escrever, junto com uma pessoa que foi presidente da 

ABA e da Coca-Cola, um livro sobre marketing que deve ser lançado no 

início do meio do ano que vem. Nós advogamos nessa obra a atuação 

em relação ao meio ambiente, mas na essência o marketing é aquele 

que o Raimar Richers pregava. 

 Então, o primeiro “choque” em minha mente sobre se eu vivia numa 

atividade que era pouco ou menos ética foi quando levei um susto com 

aquela “reprimenda” do Mino Carta. Isso, aliás, mostra como o tema da 

ética é complicado, porque às vezes se chega a uma situação-limite. 

Como publicitário e homem de marketing, não vou crucificar a agência, 

o veículo ou o anunciante. Todos nós temos deslizes, todos nós temos 

até hoje sido muito elásticos na maneira de entender a ética. Houve uma 

época, que está acabando, mas ainda permanece em relação a diversos 

mercados, empresas e categorias de produtos, na qual a grande virtude 

era, e ainda é, a esperteza. Ser esperto nos negócios, ser rápido, vender 

na frente dos outros, vender uma coisa que não é exatamente o que 

o cliente potencial está querendo, ser suficientemente esperto para 

convencê-lo, vender acima do preço... Isto se faz todo dia. A esperteza 

A esperteza como 
virtude continua 
sendo incensada 
nos altares dos 
negócios, cada 
vez menos, 
evidentemente. 



XI Seminário de Comunicação do Banco do Brasil82

como virtude continua sendo incensada nos altares dos negócios e ainda 

vai continuar sendo por algum tempo, cada vez menos, evidentemente. 

 Um segundo ponto dessa visão é que a ética é um elemento 

indispensável. No limite, o empresário precisa fechar o faturamento, lhe 

diz a agência. No limite, o veículo pode até criticar uma determinada 

organização nas suas páginas editoriais, mas não deixa de receber um 

anúncio, porque precisa fazer o faturamento. No limite, o anunciante 

aceita fazer uma campanha que ele não acha que é a mais ética, mas, 

afinal de contas, os concorrentes estão dizendo isso e, se ele não 

anunciar, não vai vender, o consumidor não vai entender... 

 Todos nós nos desculpamos interna e coletivamente dessa nossa 

elasticidade na ética. Ou seja, a ética tem sido tradicionalmente, nas 

grandes organizações, um elemento dispensável: na hora agá, fala mais 

alto a voz do acionista, nossa sobrevivência na posição e no cargo, nossa 

competição por aquele mercado naquela circunstância. Nem sempre a 

idéia é a melhor solução em termos de futuro, mas, como todos somos 

forçados a viver do presente para ter futuro, é fácil encontrar justificativa 

na nossa consciência individual ou coletiva para “dispensar” a ética. Essa 

é uma situação que tem sido aceita, como eu disse, e, pior ainda, até 

mesmo valorizada pelo mercado nos últimos anos. Até os melhores têm 

uma ética muito elástica. Se pegarmos as melhores empresas e agências 

do mundo de mídia e propaganda, sem citar nomes, veremos que todas 

têm uma elasticidade na maneira de encarar a ética, tendência ainda 

dominante hoje. Infelizmente, é assim, embora estejamos passando por 

uma transformação. Ainda vivemos num círculo vicioso. Os publicitários, 

entre os quais me incluo, trafegam entre uma ética fluída, não muito bem 

definida, e uma neutralidade quanto à ética. Eu não tenho que discutir 

o briefing do cliente, mas vender o produto dele. Em muitos casos o 

produto ou serviço não deveria nem existir ou deveria ser totalmente 

reformulado. É esse o problema com o qual nós nos defrontamos no dia-

a-dia. 

 Então, entre doses variadas de esperteza e essa neutralidade 

quanto à ética, “não tenho nada a ver com isso”. A minha função é só 

fazer um bom anúncio. O anunciante entra nesse círculo vicioso e o 

publicitário também. E, sustentando tudo isso, o consumidor também 

tem uma ética muito fluída. Ele não deixa de comprar o produto mais 

barato ou mais conveniente mesmo sabendo que o seu fabricante não é 

um exemplo de ética. E às vezes nem é preciso alguém ter contado para 

ele que aquela empresa não tem, por exemplo, uma política de recursos 

humanos adequada, porque ele dá de cara com um caixa que ganha mal, 

que trabalha mais do que deve, que não conta nem com os benefícios 
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mínimos devidos a ele por lei. Por isso, também não vamos nos crucificar 

individualmente, considerando que estamos num ambiente onde nem 

mesmo os consumidores, que no fundo somos nós mesmos, também 

não atuam da melhor maneira ética. Sempre vamos ter desculpas: a loja 

está aberta, ela tem o produto que eu quero comprar, o meu dinheiro 

está contadinho para isso; estou numa circunstância em que preciso 

economizar... Todos somos pressionados por demandas pessoais muito 

grandes dos nossos familiares e, assim, também nós, individualmente, 

como consumidores, não atuamos da maneira mais ética, razão pela 

qual o círculo vicioso se mantém. 

 Mas ele começa a ser quebrado. E aqui entro no segundo ponto que 

eu queria falar sobre o necessário choque ético. O que nós começamos 

a viver é a construção de um novo círculo, o círculo virtuoso. Depende 

muito do círculo virtuoso você sair de uma sociedade consumista e ir 

para uma sociedade “consumerista”, no qual o consumo se dá de uma 

maneira eticamente mais responsável e mais consciente. É interessante 

observar que, nas minhas múltiplas viagens, eu ainda peguei alguns 

países que eram pobreza pura. Por exemplo, eu me lembro de Colombo, 

antiga capital do Sri Lanka, onde vi uma pobreza fantástica, mas uma 

cidade muito limpa. Por quê? Porque não estava contaminada pelo 

despejo que hoje se tem, por exemplo, nas ruas de Bombaim, onde a 

pobreza é contaminada. Parece-me que só se consegue essa ética ou 

nos países muito ricos ou nos países muito pobres. Ou você consegue ter 

uma atitude mais ética da sociedade em países como Finlândia, Noruega, 

Suécia, que há anos são assim. Lembrem-se da postura desses países 

na Segunda Guerra Mundial, na qual eles se envolveram o mínimo 

possível, de uma maneira muito diferente, por exemplo, dos suíços, 

que aproveitaram o mais que puderam dos dois lados. E temos aquela 

pobreza do índio, às vezes até cruel, quando, por exemplo, ele mata 

uma criança que nasce deficiente. O problema é que não há nenhuma 

condição de aquela criança sobreviver e ter a assistência da família. 

Do ponto de vista ético aquilo é muito mais aceitável do que quando, 

em nossa sociedade, pegamos uma criança assim e a enfiamos num 

“depósito” de crianças deficientes para o resto da vida. Trata-se, pois, 

de uma discussão muito complexa, mas o que eu sinto é que até hoje 

no mundo se tem uma ética muito desenvolvida nos limites da pobreza, 

ou seja, onde ela não se contaminou, digamos assim, pelo desejo da 

riqueza, e também onde a riqueza já alcançou um estágio avançado. 

 A realidade é que está havendo um processo de valorização da ética. 

A começar pela ética legal, determinada pelas leis, que são discutidas 

em nível local, transnacional, global. E já estamos entrando no que eu 
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chamo de ética real, a ética pública, ou seja, a situação em que, além 

de parecer éticos, também seremos éticos, transparentes. Não seremos 

éticos porque a lei nos obriga, mas porque as relações públicas nos 

dizem que é necessário e conveniente sermos éticos; nós, indivíduos, e a 

sociedade como um todo e, dentro dela, as instituições, as organizações, 

a mídia, a propaganda e assim por diante. 

 Já existem bons exemplos, no mundo inteiro, de bancos, empresas 

aéreas, hotéis, supermercados, produtores de alimentos, indústrias 

farmacêuticas, agências de propaganda, veículos de comunicação, 

onde a ética se transformou num grande diferencial competitivo. Ou seja, 

ser ético constitui-se, na compra de matéria-prima, no uso da mídia, no 

emprego das pessoas, em um dado que agrega valor. Em muitos lugares 

ainda é pequena a porcentagem do conjunto. Geralmente não são as 

grandes organizações que se destacam, mas a discussão da ética as 

vai impregnando. Eu tenho feito palestras praticamente toda semana. 

Na semana passada houve a reunião latino-americana da Associação 

de Anunciantes e nela debatemos isso. Na próxima sexta-feira, dia 24 

de novembro, vou ter uma reunião com os principais empresários de 

alimentos e bebidas, onde temos que discutir as pressões que vêm da 

Europa e o que já tomamos de atitudes, que a Anvisa agora está querendo 

regular. O que é ético na área de refrigerantes, por exemplo? Como nós 

os devemos produzir, vender e promover parece simples, mas, diante 

dos problemas da obesidade e de inúmeros outros problemas que a 

humanidade vive, a discussão sobre fazer ou não fazer um refrigerante, 

distribuí-lo ou não, divulgá-lo ou não se transforma num debate ético de 

grandes proporções. 

 Começamos, assim, a criar, a ter a consciência de que a ética pode 

ser um bom “produto” para uma parte dos consumidores ou uma parte dos 

mercados, naqueles mercados mais saturados onde já se tem bancos, 

empresas de refrigerantes, empresas de alimentação, restaurantes, 

até agências de viagem demais. Outro dia recebi um material de uma 

empresa que faz turismo ético, ou seja, eles vão aos lugares visitar uma 

comunidade e uma parte daquilo que você paga é dada em doações para 

estimular entidades que cuidam das crianças. Não é só ir lá e fotografar 

os pobres da região, mas ajudar para, de algum modo, contribuir para a 

mudança daquela realidade. Ou seja, já se descobriu que a ética pode ser 

uma maneira de se vender pacote turístico para países exóticos. Quem 

pensaria em fazer isso há cinqüenta anos ou mesmo há dez anos? 

 Ainda dentro do círculo virtuoso, nós sabemos que as relações mais 

duradouras dependem da ética sem limites, embora seja muito difícil 

atingir esse ideal. Mas uma atuação ética confere sustentabilidade 
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às organizações e credibilidade aos profissionais. Isso envolve uma 

vigilância constante, porque, senão, podemos ser superados por algum 

concorrente que tenha uma atuação mais ética do que nós e, com isso, 

conquiste o nosso cliente. É muito difícil agir em um ambiente ético mais 

rígido, mas o resultado certamente compensa. Por que vale a pena 

entrar nesse círculo virtuoso da ética e não depender eternamente do 

círculo vicioso da “esperteza”? Porque isso aumenta o poder de voz das 

empresas e dos profissionais. O número de “vigilantes” está cada vez 

maior e mais atento. E aqui me refiro principalmente aos novos agentes 

midiáticos, que serão milhões espalhados pelo mundo. É grande o poder 

que a internet está dando a todos nós, a capacidade de todos nós sermos 

emissores, além de receptores da comunicação. Os consumidores 

optarem por produtos ou serviços de organizações que se pautam pela 

ética depende da capacidade econômica de eles tomarem essa decisão. 

Mas a ética certamente será um fator cada vez mais influente.

 Acho que essa conjunção de fatores vai nos levar ao círculo virtuoso 

da ética: os concorrentes precisando encontrar um posicionamento 

diferente e ver na ética um momento de competição mais sólido que 

o atual; as ONGs e os movimentos sociais “vigiando” sempre mais as 

organizações; e os consumidores sendo cada vez mais exigentes. 

 Na propaganda, vivemos hoje o final do que eu chamo de “jogo sem 

futuro do me-engana-que-eu-gosto”. Está se superando essa praxe de 

todo mundo procurar iludir todo mundo. Os anunciantes fazendo de conta 

que fazem grandes briefings. As agências pegando briefings furados 

e fazendo de conta que fazem grandes campanhas. Os anunciantes 

achando que estão pagando muito bem. As agências “pegando uns 

trocados por fora” para compensar o que o anunciante não paga. Esse 

jogo não funciona mais. Acresce a isso agora a intervenção do TCU 

na história. Quem trabalha numa empresa estatal está amarrado e vai 

ficar mais amarrado ainda se não se conseguir desatar esse nó das 

regras. Porque vai ser penoso assimilar a idéia de que se é obrigado 

a fazer licitação para cada folheto que se vai imprimir. Para mim, isso 

é de uma insanidade total. Mas da maneira como estava também não 

funcionava mais, além, evidentemente, do espaço que se abriu para a 

corrupção ativa ou passiva. É preciso reinventar esse negócio, corrigindo 

obrigações e regras até certo ponto muito confusas. Temos que recriar as 

regras do jogo, porque não se deve manter as coisas como eram, como 

também não podemos ter uma solução oposta a isso, porque senão, 

sem comunicação, vai ficar tudo travado.

 O pior problema das agências, a meu ver, é que, aos poucos, elas têm 

dado de graça aquilo que têm de mais importante. As agências sempre 
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davam de graça a concepção do planejamento, a criação e a gestão 

da verba publicitária. Não se cobrava por isso, pois está embutido no 

custo da comissão de mídia. Mas, muitas vezes, as agências não têm 

comissão de mídia e começam a inventar coisas que nem sempre dá 

para encaixar nas regras. Estas têm que ser reformuladas para que as 

agências cobrem por aquilo que fazem de melhor. O que elas fazem de 

melhor? Pensar e gerir a comunicação. Quanto vale a experiência das 

agências? Elas não podem dar isso de graça. Há que se estabelecer 

normas de como cobrar pela gestão e pelo aconselhamento, além dos 

trabalhos de planejamento, criação etc. 

 É preciso mexer nisso, porque como está não vai dar certo. Os 

anunciantes têm uma culpa muito grande, porque as tratativas giram 

sempre em torno do menor preço. Raramente a preocupação é com 

maior qualidade. Se a agência, então, faz pouco caso de certas coisas, 

o anunciante também demanda pouco.  Todas as grandes agências 

se valem da Ipsos Marplan, empresa responsável pelos Estudos 

Marplan, reconhecidos pelo mercado publicitário como referência 

para o planejamento estratégico de mídia. A Ipsos tem um otimizador 

chamado Galileu, com o qual se pode realizar um planejamento de mídia 

muitas vezes melhor do que a maioria hoje faz. Praticamente nenhum 

anunciante o usa, mesmo não sendo preciso pagar mais por ele, pois 

o preço já está incluído no pacote da Ipsos Marplan. Os anunciantes 

têm, então, uma boa dose de culpa por não priorizarem efetivamente o 

acréscimo de qualidade e só se preocuparem com a “redução de preço” 

da publicidade. Com isso, entram em cena as “comissões por fora” e a 

dependência da famosa BV, bonificação de volume.

 A bonificação, como foi organizada, não está funcionando mais, 

para a maioria dos clientes, para uma boa parte das agências e para 

alguns veículos. Ela terá de ser reformatada, agora que está cada vez 

mais na mira do Tribunal de Contas da União, da questão ética, da lei 

das sociedades anônimas americanas etc. Não dá para acabar com 

ela de uma hora para outra, porque isso desestruturaria o mercado das 

agências. A Associação Brasileira de Anunciantes (ABA) está estudando 

as soluções possíveis. Prevejo que as discussões levarão certo tempo, 

mas não tenho dúvida de que vai acontecer uma mudança radical, só não 

sei ainda quando nem como. As grandes agências e alguns dos grandes 

veículos não querem discutir o assunto, porque não é do interesse deles. 

O fato é que temos de encontrar uma solução, para que ela não acabe 

sendo imposta por uma demanda no Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica (Cade), pelo TCU ou por decreto governamental. 

 Pode ser que consigamos encontrar a solução mais indicada dentro 
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do Conselho Executivo das Normas Padrão (Cenp), criado em 1998 no 

mercado publicitário e do qual sou um dos fundadores e conselheiros. 

Como eu disse, a mudança será radical. Trata-se de renovar propósitos, 

diante da necessidade de sermos cada vez mais éticos e não porque 

somos obrigados por lei ou por interesse. Se o objetivo é ser ético em 

todos os aspectos, é óbvio que vamos ter estratégias e conteúdos 

éticos. 

 As relações entre anunciantes, agências, mídias etc. vão mudar 

muito. Os publicitários vão cobrar pelo que fazem, os anunciantes vão 

pagar pelo valor daquilo que está sendo feito. Terminará esse jogo de faz-

de-conta no qual pagamos por uma coisa e recebemos outra, discutimos 

preços e não exigimos qualidade, pois isso não está funcionando mais. É 

preciso acabar com a falsidade no relacionamento entre os anunciantes 

e as mídias. Não deverá mais acontecer que uma grande revista arrase 

com a atuação de uma empresa, mas não tenha nada em sua política 

comercial dizendo que ela não vai aceitar anúncios dessa empresa. 

Nesta semana, aliás, quase toda a imprensa fez ataques às agências 

de modelos. É evidente que essas agências não trabalham nos limites 

da ética. Basta lembrar o que elas cobram para montar um book de uma 

candidata a modelo, muitas vezes da classe mais pobre, e a exploração 

da sensualidade. Mas, algum veículo de mídia deixaria de aceitar um 

anúncio de uma dessas agências para um concurso de modelo? 

 Enfim, todos nós temos que mudar muito. Cada um tem de fazer a 

sua parte. Não podemos nos esquecer de uma coisa: que a ética nasceu 

da filosofia, que ela é algo de grandioso. Podemos erigir estátuas à ética. 

Mas lembremo-nos de que ela cresce nos pequenos detalhes. Ou seja, 

não existe grandiosidade se não praticarmos a ética no dia-a-dia, em 

cada coisinha que fazemos individualmente ou coletivamente.
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Relacionamento ético entre agências, 
anunciantes e mídia

 Em minha vida profissional, o que eu mais fiz foi publicidade. E, 

durante esse tempo, uma das questões recorrentes da publicidade tem 

sido a ética. Sempre achei que discutir a ética da publicidade é discutir a 

ética do capitalismo, porque a publicidade é uma função, um instrumento 

de algo muito maior, o marketing. 

 E o negócio da publicidade tem mudado ao longo do tempo. 

Neste exato momento, ele está passando por transformações que vão 

mudar definitivamente sua face. Qual a principal característica dessas 

mudanças? Basicamente, a concentração do setor. A publicidade é hoje 

um negócio financeiro multinacional. Não é mais um negócio pertencente 

ao pessoal de criação, mas sim de contadores, economistas e financistas, 

que faturará uma receita de 428 bilhões de dólares só neste ano 2006. A 

propósito, chamo atenção para o fato de que, no Brasil, usamos o critério 

de faturamento bruto, ao passo que internacionalmente se adota o critério 

de receita, ou seja, o que realmente entra para o cofre da agência. 

 O setor tem se concentrado e hoje alguns poucos grandes grupos têm 

o domínio do negócio da publicidade ou de grande parte dele. Os maiores 

grupos são: Omnicom, WPP, Interpublic, Publicis, Dentsu e Havas. O 

grupo Omnicom, com 9,7 bilhões de dólares de receita, congrega, entre 

outras menores, três grandes agências: a BBDO, a DDB (que comprou 

a DM9 brasileira) e a TBWA. O grupo WPP, com 8,2 bilhões de dólares 

e 100.000 empregados, incorporou a Ogilvy & Mather Worldwide, a JWT 

e o Grey Global Group, entre outras grandes agências. Cada um desses 

grupos controla um grande número de agências de publicidade. Alguns 

têm várias agências no mesmo país, como a Publicis, que tem quatro 

em Paris e três no Brasil (a Publicis Brasil, a Fallon e a F/Nazca). Esses 

grupos hoje têm uma espécie de monopólio na aquisição de agências. 

Algumas foram compradas até sem querer, como no caso da Ogilvy, a 

grande agência de David Ogilvy, um publicitário e escritor legendário. 

No dia em que a Ogilvy foi adquirida pelo grupo WPP, ele deu uma 

declaração, dizendo mais ou menos o seguinte: “repugna-me saber que 

fui comprado, contra a minha vontade, por um sujeito que nunca escreveu 

um anúncio na vida”. Ou seja, ele foi comprado por alguém da área 

financeira, que é hoje o dono do grupo WPP, o homem que descobriu 

as oportunidades que a publicidade poderia proporcionar como negócio 

financeiro. 
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 Esse é o quadro que temos no mundo. No Brasil, a publicidade faturou 

6 bilhões de dólares em 2005. Não consegui a previsão para 2006, mas 

ela deverá ser uns 10% superior à do ano anterior. As grandes agências 

brasileiras passaram para as mãos daqueles grupos mencionados. A 

Almap, por exemplo, foi comprada pela BBDO; a Standard, pela WPP; a 

Salles e a Norton, pela Publicis; a Giovanni, pela FCB. A Carilo Pastore, 

pela Havas, uma agência francesa; a DM9, pela DDB, do grupo Omnicom; 

a Nazca, pela Publicis. 

 O que objetivam esses grupos? Eles descobriram um grande negócio 

multinacional, estabeleceram contratos internacionais globalizados, o 

que lhes dá enorme ganho de escala. Com isso, determinam o fim das 

agências independentes, que sobrevivem como agências de pequeno 

porte. Esses grupos internacionais, no entanto, têm hoje o seu grande 

negócio não na criação publicitária, mas nas agências de mídia. 

 As agências de mídia não são agências de publicidade na sua 

concepção clássica. São agências encarregadas de planejamento e 

execução de mídia, da veiculação de anúncios criados pelas agências 

de publicidade, mas são empresas independentes. Curiosamente, ainda 

não temos agências desse tipo no Brasil, porque aqui a concentração da 

mídia se dá praticamente em dois grandes grupos, a Globo na televisão 

e a Abril nas revistas, que não aceitam negociar com tais agências.

 Em outros países, as agências de mídia são hoje uma próspera 

realidade. Elas proporcionam rentabilidade maior do que as agências de 

publicidade, sendo, portanto, superiores enquanto negócio. A Publicis, 

por exemplo, tem seu grande ganho financeiro na Zenith Optimidia, uma 

agência de mídia que comprou e que lhe gera negócios muito maiores. 

Essas agências vão chegar ao Brasil. É só uma questão de tempo, 

porque a pressão dos anunciantes é muito grande para terem uma 

compra de mídia melhor, mais planejada. Para se ter uma idéia, li ontem 

que a Johnson & Johnson acabou de colocar em licitação a sua conta 

de mídia internacional, no valor de 3,5 bilhões de dólares, que vai para 

uma dessas agências de mídia e não para uma das clássicas agências 

de publicidade. Como se percebe, são grandes as mudanças na área.

 Vou procurar dar uma rápida visão histórica para que se entenda 

a publicidade no Brasil. A atividade começou com algumas pequenas 

agências, quando os paulistas, depois de ganharem muito dinheiro com 

o café, resolveram partir para a industrialização. Surgiram as agências 

Eclética e Petinatti, no princípio do século XX. Em 1926, a General Motors 

instala no Brasil seu departamento de propaganda. A Thompson está 

aqui desde 1929. Essas agências norte-americanas foram responsáveis 

pela formação da primeira geração de publicitários brasileiros. Outro fato 
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de destaque foi a fundação da Associação Brasileira de Propaganda, 

em 1937. Hoje, a ABP não tem tanta significação, mas na época foi um 

passo importante. Como o foi também a criação da Associação Brasileira 

de Agências de Publicidade (ABAP), em 1949, que hoje coexiste com a 

Associação Brasileira de Anunciantes (ABA). Essas foram algumas das 

grandes organizações que ajudaram a história da publicidade no Brasil.

 Um fato importante que nos interessa aqui foi o 1º Congresso 

Brasileiro de Propaganda, realizado em 1957, no qual foi aprovado o 

Código de Ética dos Profissionais de Propaganda. Em 1978 aconteceu o 

segundo congresso. O terceiro não saiu até hoje, talvez porque existam 

certos assuntos que as entidades não consideram ser conveniente 

discutir, pelo menos no momento. 

 Vou ler os três principais artigos do Código de Ética, que hoje parecem 

ser obra dos românticos ingleses do século XIX... 

 Veja-se este artigo: “O profissional da propaganda jamais induzirá 

o povo ao erro, jamais lançará mão da inverdade, jamais disseminará 

a desonestidade e o vício”. Outra anotação do código: “a comissão é a 

retribuição, pelos veículos, do trabalho profissional exclusivamente às 

agências e aos corretores de propaganda, não podendo ser transferida 

aos anunciantes”. Isso há muito tempo não é cumprido. 

 Outro artigo diz: “É proscrita por desleal a prestação de serviços 

profissionais gratuitos ou por preços inferiores aos da concorrência a 

qualquer título, excetuados, naturalmente, os casos em que o beneficiário 

seja entidade incapaz de remunerá-los e cujos fins seja de inegável 

proveito social e coletivo”. 

 Observo que uma curiosidade nesse código de ética é que ele fala 

muito mais de remuneração do que de ética mesmo. Muitas agências, 

nessa competição selvagem que se estabeleceu no mercado, trabalham 

hoje pela BV, a bonificação de volume, ou seja, devolvem a comissão 

inteiramente ao anunciante e vivem da BV. 

 Em um terceiro artigo se lê: “Os veículos de propaganda reconhecem 

a necessidade de manter os corretores e as agências como fonte de 

negócios e progresso dos seus empreendimentos e, por isso, a eles 

reservam o pagamento da comissão com exclusão de quaisquer 

outros indivíduos de entidades”. Também não é mais verdade. Não 

há hoje um critério de remuneração justa das agências, por conta da 

internacionalização, da concorrência predatória e da livre negociação 

estabelecidas no mercado. Mesmo com o esforço do Conselho Executivo 

das Normas-Padrão (Cenp), entidade criada em 1998 para cuidar que, 

entre outras normas, a remuneração se mantenha dentro dos padrões 

históricos. A livre negociação é realmente uma praxe destacada, sendo 
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grande a concorrência entre as agências. A internacionalização faz com 

que os grandes anunciantes decidam no país de sua sede que agências 

receberão suas contas e por qual remuneração vão trabalhar. A Johnson 

& Johnson, Colgate, Palmolive e a quase totalidade dos grandes 

anunciantes já chegam ao Brasil com a sua agência de publicidade 

escolhida. A tendência é que seja uma daquelas quatro que mencionei 

no começo, apoiadas nas agências locais que elas compraram. 

 Entre as modificações ocorridas, uma diz respeito à própria 

natureza do negócio, que mudou de nome. Hoje, praticamente não 

se fala em agência de propaganda, mas de agência de comunicação 

ou de comunicação de marketing. Por outro lado, também se verifica 

que o anúncio tradicional se exauriu, em razão de uma série de 

fatores que estão a ocorrer, entre eles a segmentação da mídia e 

do mercado. Isso faz com que o anúncio tradicional já não seja tão 

eficiente. Além disso, tornou-se muito difícil acompanhar a relação 

custo/benefício desse formato e do uso exclusivo da comunicação 

massiva. O consumidor sofisticou-se, segmentou-se e hoje nenhuma 

campanha de propaganda pode ser feita erga omnes, ou seja, “para 

todo mundo”. Ela é dirigida a públicos-alvo que as agências de mídia, 

considerando todos os países onde exista o produto a ser anunciado, 

têm de definir muito bem. 

 Ocorre uma expressiva redução da verba de propaganda por 

parte das empresas. Com isso, surgiu um novo conceito, denominado 

marketing promocional, que absorveu uma série de serviços que antes 

eram atribuídos às agências de publicidade. Se olharmos as empresas 

de marketing promocional, verificaremos que boa parte do que elas 

fazem não é propaganda, mas serviços que antes eram prestados pelas 

agências. Por exemplo: promoções, concursos, sorteios, vales-brindes, 

operações assemelhadas, ofertas, descontos, ações para oferta de 

contas, trocas, coleções, amostras grátis, brindes, vendas condicionadas 

acopladas a produtos, prêmios, ações e demonstrações, degustações e 

amostragens, atividades de marca, concursos de vendas, programas de 

incentivo, organização de feiras, exposições, convenções, seminários, 

reuniões, encontros, fóruns, simpósios etc. etc. 

 Decorações, exibições, cuponagem, literatura promocional, 

promoção em pontos-de-venda, projetos de embalagens, verificação 

corporativa, ações de merchandising, assessoria de imprensa, relações 

públicas, marketing direto, marketing esportivo, cultural e social, pesquisa 

de opinião, pesquisa de mercado, marketing de relacionamento, 

endomarketing, eventos de qualquer natureza, internet... Tudo isso 

era confiado a agências de publicidade. São itens executados hoje por 

Verifica-se que o 
anúncio tradicional 
se exauriu, em razão 
de uma série de 
fatores que estão a 
ocorrer, entre eles 
a segmentação da 
mídia e do mercado.



XI Seminário de Comunicação do Banco do Brasil92

empresas especializadas, em decorrência da segmentação do mercado. 

A agência de publicidade se exaure aos poucos. 

 Está ocorrendo também uma outra revolução, que não se pode 

ignorar. Os investimentos de publicidade na internet deverão crescer 

84% de 2005 a 2008. Trata-se de uma publicidade extremamente 

barata, que só não cresceu mais porque, a meu ver, os criativos ainda 

não aprenderam a usar a internet, da mesma forma como demoraram 

a aprender a trabalhar com a televisão. Eu me lembro da dificuldade 

inicial que os criativos da publicidade tiveram para se adaptar ao novo 

meio. Eram todos homens preparados para a mídia impressa, para o 

anúncio escrito e ilustrado, veiculado em jornais e revistas, ou então 

para o rádio, onde desenvolviam excelentes formas criativas. Fazer com 

que a publicidade brasileira evoluísse a ponto de hoje ser uma das mais 

premiadas nos filmes de televisão demorou algum tempo, como deverá 

demorar também a adaptação do criativo à internet. Mas a verdade é 

que a internet vai continuar crescendo. Faturou internacionalmente 18 

bilhões de dólares em 2005. Em 2006 deverão ser 24 bilhões; em 2007, 

29 bilhões; e em 2008, 34 bilhões. Bem mais do que o outdoor. E em 

2009 deve ultrapassar o rádio. Isso é uma grande transformação, que 

vai mexer com os anunciantes, com as agências e com o consumidor.

 A segmentação do consumidor é um conceito cristalizado, mas 

a pulverização virá com a internet. Hoje, fazemos anúncios para 

determinada classe social. Para os ricos, por exemplo, que consomem 

produtos de luxo, ou para a classe média, para quem anunciamos 

produtos encontrados no supermercado. Com os recursos da nova mídia, 

vamos contar com um tipo de segmentação que vai atingir a pessoa. Já 

temos isso. Existem bancos de dados segmentados que nos permitem 

traçar o perfil de consumo de cada pessoa individualmente. O anunciante 

vai saber a que horas acordamos ou vamos dormir, o que consumimos 

durante o dia. 

 O grande inimigo da publicidade tem sido, ao longo do tempo, a 

barreira de indiferença do consumidor. Embora nós, os publicitários, não 

queiramos acreditar nisso, ninguém se senta diante da televisão para ver 

anúncios, mas o programa. Por isso a publicidade tem de ser criativa, 

para vencer essa barreira da indiferença das pessoas. Se a publicidade 

consegue emocionar o consumidor, consegue movê-lo em direção ao 

produto anunciado. Para que o consumidor fique sentado no intervalo da 

novela, é preciso que o anúncio seja realmente emocionante, criativo, 

interessante. 

 Na medida em que surgem novas mídias, a criatividade será usada 

de forma diferente. O anúncio vai se dirigir a você. Ele vai chamar você 
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pelo nome, conhecer o seu perfil de consumidor, saber quanto você 

ganha, o que você deseja. E vai anunciar o produto que você quer e vai 

lhe propiciar, até mesmo, uma maneira de pagar clicando no anúncio.

 Assim, vão se criando novas formas de relacionamento dentro 

do negócio da publicidade e do relacionamento da publicidade com 

a sociedade. Isso muda os critérios, o comportamento e também os 

padrões éticos tradicionais. Dentro de um novo capitalismo, surgirá uma 

nova ética para o estabelecimento de novos padrões de consumo. O 

consumidor, mais experiente e mais exigente, fará com que se acabe o 

banditismo dos negócios. 

 Resumindo, a publicidade mudou a forma de relacionamento entre 

as partes nela envolvidas. O tradicional conceito de integração agência/

cliente, quando a agência dizia “eu sou um departamento do cliente, 

eu amo o meu produto”, evolui para o de parceria cliente/fornecedor. A 

competição faz desaparecer as agências independentes e a concentração 

do setor determina ganhos de escala. A publicidade é um grande negócio 

financeiro. Pode ser que ainda esteja um pouco longe, mas acredito que 

a tendência é mudar para uma publicidade mais responsável. Tudo vai 

depender, evidentemente, da maneira como esse negócio vai evoluir, 

porque o comportamento humano ético não depende só de uma opção. 

Muitas vezes, depende das circunstâncias de tempo, de espaço e das 

pressões que são exercidas sobre os seres humanos.
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A comunicação a serviço da 
sustentabilidade

 Estamos vivendo um novo tempo. Não se trata mais de cuidar do 

meio ambiente, nem de proteger o meio ambiente. Trata-se de não 

ultrapassar limites que colocam em risco a própria vida na Terra, o que 

é absolutamente diferente de simplesmente proteger o meio ambiente. 

Kofi Annan tem dito isto, que o problema central da humanidade hoje 

não está no terrorismo, mas nas mudanças climáticas já em curso e nos 

padrões globais insustentáveis de produção e consumo, que já superam 

a capacidade de reposição da biosfera do planeta. Ou seja, nós estamos 

consumindo mais do que o nosso planeta pode repor. É uma situação 

extremamente perigosa. Koffi Annan repetiu essa advertência, mais uma 

vez, na recente reunião da Convenção de Mudanças Climáticas. Essas 

duas questões, diz ele, ameaçam a própria sobrevivência da espécie 

humana. É disso que se trata e é isso que nós precisamos ter em mente 

quando vamos falar da comunicação, seja ela qual for. 

 Confesso que fico muito irritado quando me chamam de ambientalista 

ou jornalista especializado em meio ambiente, porque acho que é 

sempre uma tentativa de isolar o que não pode ser isolado: isso é coisa 

de ambientalista, isso é coisa de gente que cuida de florzinha, como se 

fosse possível tratar de qualquer atividade política, econômica, social ou 

cultural sem pensar nas repercussões que ela tem no solo, na água, no 

ar e entre outros seres vivos. 

 Falemos, então, um pouco sobre a questão de mudanças 

climáticas. Segundo a previsão do Painel Intergovernamental de 

Mudanças Climáticas, se as emissões de gases que intensificam o 

efeito estufa continuarem no ritmo atual, no século XXI a temperatura 

da terra se elevará entre 1,4 e 5,8 graus centígrados e o nível dos 

oceanos subirá entre 8 e 88 centímetros, secas e outras inundações 

e outros desastres aumentarão. Em 2007, o Intergovernmental Panel 

on Climate Change (IPCC), do Programa das Nações Unidas para 

o Meio Ambiente (Pnuma), vai divulgar um novo estudo, uma nova 

previsão, um novo diagnóstico e todas as informações que se tem é 

de que o quadro já é mais grave, já havendo outros prognósticos mais 

fortes. 

 O Tyndal Center, da Inglaterra, por exemplo, lembra que o ano 

passado foi o mais quente da história, que o século XX também foi o 

mais quente da história e a previsão é de que a temperatura poderá 

Washington 
Novaes

Palestra proferida 
em 22.11.2006

Washington Novaes 
é bacharel em 
Direito (1957) pela 
USP. Jornalista há 
50 anos, foi repórter, 
editor, diretor ou 
colunista dos 
seguintes veículos: 
Folha de S. Paulo, O 
Estado de S. Paulo, 
Jornal do Brasil, 
Última Hora, Correio 
da Manhã, Veja e 
Visão. Na televisão, 
foi editor-chefe do 
Globo Repórter e 
editor do Jornal 
Nacional, da Rede 
Globo, comentarista 
de telejornais das 
redes Bandeirantes 
e Manchete, além 
do programa Globo 
Ecologia. É colunista 
de O Estado de S. 
Paulo e O Popular 
(Goiânia), além de 
comentarista do 
programa Repórter 
Eco (TV Cultura). 
Tem vários livros 
publicados, entre 
os quais Xingu, A 
quem pertence a 
informação, A Terra 
pede água e A 
década do impasse.



XI Seminário de Comunicação do Banco do Brasil98

elevar-se até 16 graus, dependendo da circunstância, e o nível do mar 

poderá subir até 16 metros. É algo até impensável. Seja como for, em 

2005 os desastres naturais já deixaram quase 100 mil mortos no mundo 

e entre 157 milhões de vítimas de inundações, de secas e de outros 

fenômenos provocados pelas mudanças climáticas. Os prejuízos foram 

de 159 bilhões de dólares, a ponto de as seguradoras em nível mundial 

estarem em pânico com a situação porque o prejuízo que elas estão 

tendo em função desses desastres, com o pagamento de seguros, é 

brutal. O Brasil já é o 11º país em vítimas, só no ano passado os mortos 

foram 110 e os desabrigados, dezenas de milhares. Em 2003 nós tivemos 

o primeiro furacão na história brasileira, o Catarina.

 As emissões de gases do efeito estufa no ano passado chegaram a 

25 bilhões de toneladas, respondendo os Estados Unidos por ¼ do total. 

O novo balanço que foi divulgado há pouco de emissões de 1990 a 2004 

acusa uma redução total de 3,3%, mas isso porque na área socialista, 

onde houve um forte processo de desindustrialização, as emissões 

se reduziram em 36,8%. Excluindo a área socialista, as emissões 

aumentaram 11%, o que significa que os países industrializados não 

estão cumprindo os compromissos assumidos na Convenção de 1992 e 

reiterados no Protocolo de Kyoto, que seria de reduzir as suas emissões 

em conjunto em 5,2%. 

 Agora, o Brasil já é o quarto maior emissor do mundo, com mais de 

um 1 bilhão de toneladas de dióxido de carbono no inventário de 1994 

– de lá para cá deve ter crescido bastante – e mais de 30 milhões de 

toneladas de metano. Com essa particularidade, quase ¾ das emissões 

brasileiras se devem a mudanças no uso de solo, desmatamento e 

queimadas, principalmente, na Amazônia. De 2000 para cá, o Brasil já 

desmatou quase 150 mil quilômetros quadrados.

 Segundo a Agência Internacional de Energia, o consumo de energia 

no mundo aumentará 71% até 2030. Na China ele crescerá 33% e na Índia 

51% em uma década. Isso significa que as emissões também vão aumentar 

muito, porque são países que dependem muito de fontes de energia de 

combustíveis fósseis, petróleo, carvão mineral e gás natural. Yvo de Boer, 

secretário-executivo da Convenção de Mudanças Climáticas das Nações  

Unidas (UNFCCC), tem dito que os países industrializados, que 

consomem quase 51% do total da energia no mundo, precisam reduzir 

suas emissões entre 60% e 80% até 2020. Existe esse compromisso dos 

5,2% que eu mencionei e que os países industrializados não cumpriram, 

devendo-se notar que os Estados Unidos, a Austrália (que é a maior 

exportadora de carvão) e alguns países exportadores de petróleo não 

homologaram, não querem homologar e não dão nenhum sinal de que 
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vão homologar o Protocolo de Kyoto. A Agência Internacional de Energia 

também traça esse quadro, mostrando que o petróleo, o carvão e o 

gás vão continuar sendo as principais fontes de energia, enquanto as 

renováveis subirão apenas de 8% para 9% do total e a energia nuclear 

passará de 2,5 bilhões para 3,2 bilhões de kW/h. 

 Al Gore, ex-vice-presidente norte-americano, que esteve 

recentemente no Brasil para lançar seu documentário sobre mudanças 

climáticas, disse que “hoje nós vivemos uma emergência planetária”. 

Mas os Estados Unidos, segundo ele, só vão aderir ao Protocolo de 

Kyoto após o Governo Bush, porque o novo congresso será diferente 

e influenciado pela opinião pública norte-americana que está mudando 

muito. Rick Samans, presidente do Fórum Econômico de Davos, tem 

dito que “estamos quinze anos atrasados e o desafio na área do clima 

é assustador”. Observe-se que isso foi dito por alguém que dirige um 

fórum que reúne as maiores potências econômicas do mundo Não 

são palavras de um ambientalista alarmado e assustado, mas de 

empresários. Carlos Nobre, principal pesquisador de clima no Brasil, 

do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, afirma que “não há como 

reverter o quadro: a roda já está girando a uma velocidade tão alta que 

não dá mais para parar; talvez dê para diminuir a velocidade”. E agora, 

recentemente, surgiu um relatório coordenado por Nicholas Stern, ex-

economista-chefe do Banco Mundial, que foi tema de discussões na nova 

reunião da Convenção do Clima em Nairobi. Para ele, “as mudanças 

climáticas poderão mergulhar a economia mundial na pior recessão 

global da história recente do planeta”. Mais uma vez é a previsão de 

um economista e não de um cientista ou de um ambientalista. Ele 

alerta que os governos precisam enfrentar o problema reduzindo a 

emissão de gases. Se nada for feito, seremos confrontados com um 

declínio que não acontece desde a grande depressão dos anos 1930 e 

nos períodos das duas grandes guerras mundiais. Nicholas preconiza 

que, “se não aplicarmos 1% do produto mundial bruto para enfrentar a 

questão de mudanças climáticas, poderemos ter uma redução de até 

20% no produto mundial bruto”. Isso significaria uma redução de 10 

trilhões de dólares, sendo que o produto bruto hoje está perto de 50 

trilhões de dólares anuais. 

 A Agência Internacional de Energia prevê que serão necessários 

investimentos de cerca de 15 trilhões de dólares nos próximos quinze 

anos em novas fontes de energia para enfrentar esse problema. Isso 

permitiria chegar a uma matriz energética com emissão zero, na direção 

oposta de um declínio econômico, e custará menos enfrentar o problema 

que pagar o preço das conseqüências se nós não fizermos nada. 
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 Esse foi então o ângulo das mudanças climáticas. Agora vamos falar 

do segundo ponto que Kofi Annan expõe, sobre padrões de produção 

e consumo. O relatório Planeta Vivo 2006, do WWF, diz que “estamos 

consumindo no mundo recursos naturais em um ritmo superior à 

reposição pela biosfera terrestre. A “pegada” ecológica da humanidade 

que mede o impacto sobre o planeta, triplicou desde 1961. Estamos 

consumindo 25% além da capacidade de regeneração do planeta e as 

emissões que provocam mudanças climáticas já representam 48% da 

“pegada” ecológica global. Cidades, usinas de energia e casas poderão 

aprisionar a sociedade num consumo excessivo que se estenderá para 

além das nossas vidas. Estamos deteriorando os ecossistemas naturais 

a um ritmo nunca visto na história da humanidade. A biocapacidade da 

terra constitui a quantidade de área biologicamente produtiva, zonas de 

cultivo, pasto, floresta e pesca disponíveis para atender às necessidades 

humanas. E o cenário, com base em previsões da ONU, é que, em meio 

século, a exigência humana sobre a natureza será duas vezes superior à 

capacidade de produção da biosfera e, é provável, à exaustão dos ativos 

ecológicos e o colapso do ecossistema em larga escala. Ou seja, nós 

estamos na posição de uma família que gasta além do seu orçamento e 

caminha para a falência”. 

 Essa é a situação. Freqüentemente, quando digo isso, muitas pessoas 

me questionam: “Mas você não tem uma visão muito pessimista?” E eu 

digo que a minha visão não está em questão, até porque não importa 

muito eu ser otimista ou pessimista, não é isso que vai mudar o rumo 

das coisas. Nós estamos falando de fatos, de informações. E eu estou 

disposto a discutir qualquer uma dessas informações, mas não estou 

disposto a que se desloque o problema para a minha visão pessoal. A 

propósito, recentemente, o grande escritor português José Saramago 

deu uma entrevista em que falava de sua visão de mundo e o repórter 

lhe perguntou: “Mas o senhor não está muito pessimista?” Ele disse: 

“Eu, não. Eu estou ótimo, o mundo é que esta péssimo.” 

 A “pegada” ecológica mundial já é de 14 bilhões de hectares, ou seja, 

é isso o que é usado hoje para atender ao consumo humano. Entre os 

países de “pegada” mais alta, a dos Estados Unidos é de 2,8 bilhões 

de hectares; da, China, de 2,15 bilhões; da Índia, de 802 milhões; e a 

do Brasil, de 383 milhões. A “pegada” ecológica per capita dos Estados 

Unidos é de 9,6 hectares, ou seja, são necessários 9,6 hectares para 

atender às necessidades de cada norte-americano; para o Brasil, são 2,1 

hectares. Como a biocapacidade no Brasil é de 9,9 hectares, na verdade, 

nós temos uma reserva ecológica de 7,8 hectares por habitante, mas isso 

nos deveria levar a tomar uma outra posição, da qual eu vou falar. 

O cenário é que 
em meio século 
a exigência 
humana sobre a 
natureza será duas 
vezes superior 
à capacidade 
de produção da 
biosfera e é provável 
a exaustão dos 
ativos ecológicos 
e o colapso do 
ecossistema em 
larga escala.



101XI Seminário de Comunicação do Banco do Brasil

 Ainda segundo esse relatório, temos um quadro terrível da extinção 

de espécies terrestres no planeta. As espécies tropicais diminuíram 55%, 

sendo o principal fator de perda de seu hábitat a conversão de áreas 

para a agricultura de subsistência do ser humano. Os manguezais, que 

são os ecossistemas mais importantes para as cadeias marinhas, são 

berçários de 65% das espécies de peixes tropicais. Eles estão sendo 

degradados a um ritmo duas vezes superior ao das florestas e mais de 

1/3 da área global de manguezais foi perdido em 20 anos. Na América 

do Sul, perdemos 50%. As espécies vertebradas também estão em forte 

declínio com destruição de seu hábitat, a pesca excessiva, a poluição 

e assim por diante. Outros fatores que também têm contribuído para 

isso são a alteração e a retenção do fluxo fluvial para uso industrial, 

o abastecimento doméstico, a irrigação, a geração de energia elétrica. 

Com isso se fragmenta mais da metade dos maiores sistemas fluviais 

do mundo, representando 83% do seu fluxo anual total, 52% de forma 

moderada e 31% gravemente. A quantidade de água armazenada no 

mundo em reservatórios como barragens é, no mínimo, três vezes maior 

que a contida nos rios e de 15% a 35% das captações para irrigação não 

são sustentáveis. Em 2003, a pegada ecológica no mundo era de 2,2 

hectares por pessoa, acima da disponibilidade média de 1,8 hectares. 

 Tudo isso mostra essa situação extremamente grave, à qual acresce 

o problema da renda no mundo que os relatórios da ONU têm mostrado. 

Os países industrializados, com menos de 20% da população mundial, 

concentram 80% da produção, do consumo e da renda totais. As três 

pessoas mais ricas do mundo, juntas, têm ativos superiores ao produto 

bruto anual dos 48 países mais pobres, onde vivem 600 milhões de 

pessoas, e 257 pessoas com ativos superiores a 1 bilhão de dólares 

cada têm, juntas, mais que a renda anual de 45% da humanidade (2,8 

bilhões de pessoas) que vivem abaixo da linha de pobreza. Então, aponta 

o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD): se 

todas as pessoas consumissem como os norte-americanos, europeus 

ou japoneses, nós precisaríamos de mais dois ou três planetas para 

suprir os recursos e serviços naturais necessários. E, para completar 

esse quadro, os países ditos em desenvolvimento ainda pagam mais de 

1 bilhão de dólares em juros por dia aos bancos internacionais, o que, 

em uma recente discussão na ONU, levou um diplomata a perguntar: 

“quem ajuda quem?”

 A conclusão de tudo isso é que nós estamos vivendo hoje uma crise 

de padrão civilizatório, os nossos modos de viver são insustentáveis, 

incompatíveis com os recursos do planeta. Com 800 milhões de 

pessoas passando fome e mais de 2,5 bilhões de pessoas abaixo da 
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linha de pobreza, nós vamos ter que inventar novos formatos de viver 

compatíveis com as possibilidades do nosso planeta. Tudo isso é muito 

pesado e muito difícil, mas não há como fugir das evidências e, quanto 

mais nós fugirmos, mais grave se tornará o quadro, como tem se tornado 

ao longo do tempo. Quero lembrar, por exemplo, que o primeiro grande 

limite para a ação humana foi definido com muito clareza em 1986, 

quando se fixou o quadro do buraco na camada de ozônio provocado 

por emissões humanas de CFCs. Naquele momento se viu que, ou se 

cuidava do problema, ou então se tornaria insustentável a vida na terra. 

O Protocolo de Montreal foi a primeira grande convenção nessa direção, 

que conseguiu, pelo menos, deter o ritmo de emissões dos CFCs. Apesar 

disso, neste ano de 2006, conseguimos um buraco recorde na camada 

de ozônio, porque essas substâncias permanecem na atmosfera durante 

muito tempo. 

 E o que é que vamos fazer para enfrentar isso? Será que crescimento 

econômico puro e simples é solução, como tanta gente diz? Só se 

fala em PIB, crescimento econômico, taxas de crescimento, crescer 

3,5%, ou 10% como a China. Edward Wilson, considerado o papa da 

biodiversidade, faz essa conta: se o PNB mundial, que estava na faixa 

dos 40 trilhões de dólares quando ele fez o cálculo, tiver um crescimento 

moderado de 3,5% ao ano, chegaríamos a 2050 com 158 trilhões de 

dólares. Mas ele adverte que, se forem mantidos os atuais padrões de 

produção e consumo no mundo, não haverá recursos e serviços naturais 

para sustentar esse crescimento de 3,5% ao ano até 2050. O crescimento 

não se dá na estratosfera, mas a partir de recursos e serviços naturais. 

Então, será indispensável praticar padrões de consumo e poupar 

recursos. Será preciso reformular as nossas matrizes energéticas. Os 

chamados fatores e custos ambientais terão de estar no centro e no 

início de todas as políticas públicas e de todos os empreendimentos 

privados para serem avaliados, aprovados ou não e atribuídos a quem 

os gera. Todas as ações humanas acontecem no concreto – no solo, na 

água, no ar ou com outros seres vivos, inclusive, aqueles dos quais nós 

nos alimentamos. 

 Então, é preciso avaliar em cada projeto humano, público ou privado, 

quais são as conseqüências que ele terá no meio ambiente. Vale a 

pena? É isso mesmo? Quais são os custos que estão implícitos nisso? 

Quem vai pagar esses custos? Vai-se transferi-los para a sociedade 

como um todo? O próprio empreendedor vai pagar esses custos? Se 

forem projetos governamentais, como eles serão avaliados? De onde 

virão os recursos para pagar esses custos? O principio do poluidor/

pagador e da precaução terão de ser obedecidos em tudo e o Brasil terá 
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de construir uma estratégia que leve em conta mudanças climáticas e 

sustentabilidade dos padrões de produção e consumo. 

 O Brasil, com 2,1 hectares, está acima da disponibilidade média por 

hectare, que é de 1,8%. Nós temos uma reserva ecológica, porque o 

Brasil é um país muito privilegiado. Temos um território continental, a 

maior biodiversidade do planeta, 12% das águas superficiais do planeta, 

a possibilidade de uma matriz energética limpa, sol o ano inteiro. Ou seja, 

o país tem poucos problemas até aqui, de clima, de recursos naturais e 

de serviços naturais. É preciso repensar esta questão: essa é a nossa 

grande possibilidade, temos uma posição privilegiada no mundo. 

 Enquanto isso, o que nós fazemos é manter um modelo econômico 

vigente há 500 anos, pelo qual nós exportamos produtos primários de 

pouco valor agregado e para os países industrializados, com os preços 

ditados lá fora. Se olharmos a série histórica dos preços, vamos ver 

que hoje temos produtos vendidos a preços inferiores aos da grande 

depressão de 1930, porque não temos nenhum controle. O preço da 

soja e da carne sobe e desce, independentemente de qualquer coisa 

que o Brasil faça. Ou seja, as estratégias brasileiras não são eficientes e 

não são adequadas. 

 Eu teria mais uma série de coisas para falar, mas vou começar a 

finalizar minha exposição. Em termos de comunicação empresarial, 

é preciso também mudar todas essas visões, para que as empresas 

tenham uma visão adequada de qual é o panorama real e por onde 

elas vão caminhar nesse futuro próximo. Isso tudo é muito ameaçador 

para todo mundo. Para governantes e políticos, porque, se eles 

quiserem levar isso a sério, terão que mudar seu modo de conceber a 

ação pública, o que envolve uma possibilidade enorme de atritos e de 

problemas. É muito ameaçador também para os empresários, porque 

eles terão de aprender a absorver ou evitar custos, o que pode significar 

a necessidade de investimentos para que não haja esses custos. Os 

empresários temem muito tudo isso, porque exatamente nesse momento 

de competição global acirradíssima terão de incorporar novos custos, 

receosos de perder mercado se, por exemplo, o competidor não fizer a 

mesma coisa. Mas, não há como fugir da questão. 

 Acho que é ameaçador também para as empresas de comunicação, 

se elas passarem a agir como se faz necessário. Elas terão muita 

dificuldade com os anunciantes, os governos, os políticos. Correrão riscos 

de enfrentar atritos. A mídia, para enfrentar esse quadro, terá de mudar a 

sua visão de mundo. Ela não pode ignorar essas questões ou só abordá-

las esporadicamente. É preciso abandonar o modelo hollywoodiano de 

comunicação, que espetaculariza o “grande desastre”, mas, passado o 
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momento de comoção, abandona o tema, sem tratar sistematicamente 

de suas causas e conseqüências, das formas de enfrentá-lo. 

 Os meios de comunicação não podem continuar vendo o mundo como 

se fosse para ele ser isso que está aí. Acompanhando pela televisão 

a última campanha para as eleições presidenciais, eu me perguntava: 

será que estamos em Marte? Porque não se falava de coisas bem 

concretas, tangíveis. Falava-se de crescimento do PIB, de superávit 

primário, de déficit fiscal... Mas, e o saneamento básico? O problema do 

lixo? A questão dos recursos hídricos? As perdas da agricultura com as 

mudanças climáticas? A contribuição do modelo agropecuário brasileiro, 

dos desmatamentos e das queimadas para o aumento do efeito estufa? 

Por que essas questões candentes praticamente não eram tocadas?

 Essas questões são ameaçadoras também para qualquer cidadão. 

Mas, diante delas, ele se pergunta: o que fazer, eu sozinho? Já vi duas 

pesquisas do Galup mostrando que 2/3 dos habitantes da Grande São 

Paulo gostariam de se mudar de lá por causa de problemas chamados 

de ambientais. Mas como é que se mudam 12 milhões de pessoas? Para 

onde? Para fazer o quê? E o que faço com o meu emprego, a escola do 

meu filho, os meus amigos?

 É preciso que a comunicação passe a tratar disso de forma sistemática 

e competente, analisando todas essas questões, todas as causas e 

todos os caminhos possíveis para que a sociedade se informe, aprenda 

a discutir o assunto, se organize em torno delas e exija dos políticos e 

dos candidatos que digam o que é que vão fazer. Porque é preciso ter 

políticas públicas para enfrentar isso, da mesma forma que é preciso 

realizar ações privadas adequadas. É isso que está diante de nós, diante 

das pessoas que têm a enorme responsabilidade de fazer comunicação 

hoje. Acho que é uma tarefa muito pesada, muito difícil, muito aflitiva, 

muito angustiante, mas não há como fugir dela. Todos temos que deixar 

um mundo melhor para os nossos filhos e nossos netos. E, para isso, 

também é preciso que cada pessoa tome consciência de que não é 

apenas cultura, mas também natureza. Nosso corpo é feito de água e 

minérios, respira ar, alimenta-se de outros seres vivos. O que acontecer 

à água, ao solo, ao ar, aos demais seres vivos, acontecerá também no 

corpo humano. Não há como fugir disso aí. 

 São essas as grandes questões que se colocam para a comunicação 

diante das mudanças climáticas e da sustentabilidade dos padrões de 

produção e consumo.
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Comunicação pública transparente: um 
direito do cidadão

 Minha exposição será bastante voltada para o tema geral da ética, 

mas, ao mesmo tempo, bastante ancorada na experiência de quatro anos 

que eu e outros colegas meus tivemos à frente da Radiobrás. Por isso, 

para que não pareça que eu poderia estar recebendo remuneração para 

falar do meu ofício, participo voluntariamente dessa mesa, embora o 

servidor público, pela ética pública e pelas normas, não esteja impedido 

de receber remuneração em tais circunstâncias. Meu gesto talvez se 

deva a um excesso de cautela, que eu até debati dentro da Radiobrás. 

 Começo por esse aspecto. O código de ética exige transparência 

nesse tipo de participação. Se o funcionário público recebe de uma outra 

instituição, ele precisa tornar isso público, informando mesmo quanto 

está recebendo. E eu torno público que não estou recebendo, pela 

mesma razão, ou seja, a transparência. Essa questão, essa exigência de 

transparência é, para minha fala de hoje, um excelente começo porque 

a comunicação das empresas públicas, e da administração pública, 

é inteiramente determinada pelo direito do cidadão à informação. Em 

termos aristotélicos, poderíamos dizer que o bem principal é o direito 

à informação e o restante é acessório, ou seja, subordina-se ao 

atendimento do bem primordial. Toda comunicação deve estar a serviço 

da transparência, assim como a conduta de todo servidor público. 

 É impossível saber quantas vezes temos ouvido falar em 

democratização dos meios de comunicação. Essa expressão, infelizmente, 

sofreu um elevado desgaste demagógico, perdendo distinção lingüística 

em relação às demais expressões, a ponto de não se saber dizer com 

precisão o que vem a ser a democratização dos meios de comunicação. 

Cada um que fala nela o faz segundo um entendimento muito particular, 

sem ter que explicá-lo direito. Mas, qualquer que seja o entendimento 

que se tenha da democratização dos meios de comunicação, sugiro 

com muita energia que ela comece pelas instituições de comunicação 

do governo e, por extensão, dos poderes Legislativo e Judiciário. A 

democratização da comunicação supõe que essas instituições trabalhem 

única e exclusivamente na direção daquilo que a lei lhes permite e 

lhes atribuiu, que é o atendimento do direito à informação. Notem que 

toda regulamentação existente nesse campo busca como lastro a 

transparência e o direito à informação do cidadão. Não obstante, é muito 

comum que nós observemos a utilização dessas instituições para fazer 
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promoção, às vezes até pessoal, de autoridades que ocupam os cargos 

mais altos da administração pública, o que constitui um desvio e, em 

algumas situações, até mesmo uma usurpação. 

 A democratização dos meios de comunicação, dentro da esfera 

estatal, requer exames da conduta dessas instituições pela sociedade, 

participação de representantes da sociedade nos seus níveis decisórios, 

a começar pelos conselhos, prestação de contas sobre a conduta 

informativa de forma mais regular e uma série de outras necessidades e 

de outras obrigações. É só assim que nós podemos entender uma ética 

da comunicação no nível que se quer discutir e no nível que, efetivamente, 

é discutido com todos os méritos num seminário como este. 

 Não podemos mais maquiar o dever de prestar informação, 

ou, melhor dizendo, não podemos mais maquiar a assessoria de 

imprensa pura e simplesmente com finalidades promocionais, como 

se ela fosse jornalismo e se resumisse à prestação de serviços para 

o público. Essa discussão, muito grave, ainda não foi equacionada 

na sua integralidade e permanece como um desafio para a nossa 

democracia. A mentalidade democrática já não admite que um hospital 

seja administrado com critérios partidários ou governistas, sendo o 

governismo uma das manifestações do partidarismo na comunicação. 

Da mesma forma, a mentalidade democrática não admite que uma 

escola pública seja administrada com as mesmas bases, ou seja, com 

governismo ou partidarismo: seria um escândalo um diretor de escola 

aceitar matrículas segundo afinidades ideológicas que ele tem com os 

pais dos alunos ou que, como autoridade administrativa, se imiscuísse 

na liberdade de cátedra dos professores. No entanto, nós aceitamos 

isso como se fosse natural quando se trata dos órgãos de comunicação 

pública. Também por isso eu repito ser necessário democratizar os 

meios de comunicação a serviço do Estado. 

 Quero falar um pouco da experiência que eu e minha equipe tivemos 

na Radiobrás. Ela nos ensinou muita coisa e nos levou na direção de 

acentuar, aprofundar as transformações de conteúdo destinadas a atender 

o direito à informação. Lembro-me de alguns episódios que quero citar 

aqui. Um deles aconteceu em 11 de junho de 2003. Naquele dia, houve 

uma manifestação de grande vulto na Esplanada dos Ministérios, com 

20 mil funcionários públicos protestando contra a reforma da Previdência 

que o governo vinha propondo no Congresso Nacional. A pauta central 

da Radiobrás determinava a cobertura dessa manifestação, que, 

conseqüentemente, foi objeto de reportagens veiculadas ao longo do 

dia no rádio e também na televisão, mas estranhamente não entrou na 

Agência Brasil. Quem procurasse se informar pela Agência Brasil era 
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levado a crer que naquele dia não tinha acontecido nada de diferente 

em Brasília, nada havia ali sobre uma manifestação de apenas 20 mil 

pessoas. No dia seguinte, a Agência Brasil pediu desculpas por ter 

falhado no seu dever de informar o cidadão e reportou algumas coisas 

que tinham se passado. 

 Mas o fato mais curioso, nesse mesmo dia, ocorreu em A Voz do 

Brasil. Naquele 11 de junho de 2003, ela pôs no ar duas manchetes 

sobre um anúncio oficial que sequer era um fato: era uma mera intenção 

da área de saúde, a de tornar os remédios mais baratos – o que nunca 

chegou a se converter em realidade, sendo que, posteriormente, surgiria 

uma outra política pública, a da farmácia popular, que buscava o mesmo 

fim. Além dessas duas chamadas, houve uma terceira, contando que os 

servidores entregaram ao governo sugestões para melhorar a reforma 

da Previdência. Essa chamada era seguida de uma reportagem em que 

eram ouvidos o ministro Luiz Dulci e mais outras autoridades, mas em 

nenhum momento se deixava o ouvinte saber que 20 mil servidores 

estavam protestando contra a reforma da Previdência e por quê. 

 Dentro da maquiagem que, em regra, reveste toda comunicação 

pública governista, eu já tinha ouvido várias vezes defesas acaloradas 

do regime obrigatório que impõe A Voz do Brasil todos os dias em cadeia 

nacional, às 19 horas, com a sustentação de que ela atinge lares que não 

têm outra maneira de se manter informados a não ser por esse tipo de 

serviço. Com efeito, nós verificamos que, apesar da redução nos últimos 

quatro anos, ainda existem muitos lares no Brasil sem energia elétrica, 

que só podem se informar pelo rádio. Quando avaliamos a programação 

das emissoras das regiões mais afastadas ou das menos habitadas, 

vamos ver que elas não produzem jornalismo de interesse público e, 

como as pessoas dessas regiões não vêem televisão, não assinam 

jornais e não têm internet, o rádio joga, de fato, um papel fundamental 

em sua quota de informação jornalística diária. 

 Portanto, elas precisam, sim, de um serviço desse tipo, um noticiário 

sobre temas nacionais de interesse público. Talvez não obrigatório, mas 

precisam. Acontece que o serviço desse tipo que existe hoje, a saber, 

A Voz do Brasil, vem, tradicionalmente, contando mentiras para os seus 

ouvintes. Pois uma dessas mentiras aconteceu sob a minha gestão. 

Eu era, em suma, responsável por aquela desinformação deliberada. 

No dia seguinte, reuni os profissionais envolvidos e perguntei se eles 

consideravam que os cidadãos brasileiros eram divididos em duas 

categorias, aqueles que tinham o direito de saber o que aconteceu, que 

viam, por exemplo, o Jornal Nacional, e aqueles que, por não ter acesso 

ao Jornal Nacional ou aos jornais do dia seguinte, eram obrigados a 
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permanecer na escuridão do segundo nível, que é a escuridão da 

desinformação. E me foi respondido que as redações tinham medo dentro 

da Radiobrás, medo de ser punidas por reportar o que aconteceu. Essa 

era a tradição – e esse argumento não era inteiramente desprovido de 

verdade e de sentido. Esse episódio nos levou a acelerar a transformação 

editorial da empresa e a estrear uma A Voz do Brasil inteiramente nova 

no dia 1º de setembro de 2003, no horário que cabe ao Poder Executivo 

(19h00 às 19h25). Eu separei um trecho dessa A Voz do Brasil que foi ao 

ar no dia 1º de setembro de 2003. Gostaria que vocês o ouvissem. 

 “7 da noite em Brasília. E no seu relógio que horas são? O Brasil quer 

acertar os ponteiros com você, quer acertar o ponteiros com todos os 

cidadãos e cidadãs deste país. Cada vez mais queremos cumprir nossa 

missão de informar sobre as ações do governo, mas com a preocupação 

de mostrar o que isso tem a ver com os seus direitos, com o seu dia-

a-dia e, mais, nossa missão é informar com clareza de modo que você 

goste de ouvir. A Voz do Brasil agora cada dia mais, de verdade, é a sua 

voz, é A Voz do Brasil. Então, vamos acertar os ponteiros? Em Brasília, 

7h e 30 segundos.”

 Durante esses quatro anos, a Radiobrás se dedicou a promover uma 

massificação da idéia do direito à informação. Mudamos a Voz do Brasil 

naquilo que foi possível e nos esforçamos ao extremo para comunicar aos 

brasileiros que a informação é um direito, não um luxo. E ainda há muito 

por fazer. Esse direito fundamental ainda não foi devidamente assimilado 

pela nossa cultura política. Há um sintoma muito curioso no Brasil 

para o qual eu chamo a atenção. Vejam os demagogos: quando fazem 

discursos em cima de palanques, durante as campanhas políticas, eles 

gostam de falar do direito ao trabalho, à moradia, à saúde, à educação, ao 

transporte, à segurança. Mas eu nunca vi um demagogo falando do direito 

à informação. E ele não fala sobre isso porque não tenha entendimento 

ou porque isso seja incompatível com a sua postura. É até possível aos 

demagogos tapearem o público por meio de uma retórica em torno da idéia 

de direito à informação, mas esse tipo de retórica não aparece porque o 

direito à informação não faz parte da cultura política no Brasil. No piloto 

automático, os agentes públicos e os militantes políticos ainda agem como 

se a informação fosse um artigo mais ou menos de luxo que se compra 

numa banca de revistas ou que se vê num programa de tevê, mas não 

algo essencial para que o ser humano possa existir. Eu poderia até me 

valer de um pequeno artifício de argumentação dizendo que a informação 

é o direito que precede todos os outros, mas isso seria apenas uma frase 

da efeito. Efetivamente, na cultura política brasileira, a informação não é 

vista como um direito tão importante quanto todos os outros. 
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 Lembremo-nos da declaração dos direitos do homem e do cidadão 

de agosto de 1789, de que a livre comunicação das idéias, das pessoas 

e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem. É o art. 11 

dessa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Isso vai ser 

retomado na Constituição Brasileira, por exemplo, nos incisos IV, IX e 

XIV do art. 5º, no caput do art. 220 e no § 1º do mesmo artigo, onde se 

fala dos direitos de comunicação de massa, basicamente, a radiodifusão. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é de 1948, também 

trata do mesmo direito no seu art. 19: “toda pessoa tem direito à liberdade 

de opinião e expressão.” E esse direito inclui a liberdade de ter opiniões 

sem interferência e de procurar receber e transmitir informações e idéias 

por quaisquer meios e independentemente de fronteiras. 

 Falando em fronteiras, lembro aqui que, nesses quatro anos de 

Radiobrás, chegamos a estabelecer uma rede das emissoras públicas da 

América do Sul, num projeto inédito de televisão internacional baseada 

nas instituições públicas. Foi um outro passo considerável, mas, repito, 

ainda falta muito.

 Nós estamos tratando de um direito fundamental e de um direito 

fundante dos demais direitos da pessoa humana. E, efetivamente, nós 

repetíamos quase que todo dia para os públicos da Radiobrás: vocês têm 

direito à informação porque, se vocês não tiverem o direito à informação, 

a democracia não funciona; porque o poder na democracia emana do 

povo e para delegar o poder é preciso que o cidadão tenha posse de 

todas as informações.

 Não pode haver assimetria na informação e os que trabalham com 

assessoria de imprensa ou comunicação não raro ficam gerenciando a 

assimetria da informação. O que são assimetrias da informação? Aqueles 

desequilíbrios nos pratos da balança mediante os quais a instituição domina 

uma gama de informações que não são compartilhadas com os cidadãos 

que dependem dessas informações. Isso é uma agressão ao direito à 

informação. Nós temos que trabalhar como soldados da transparência, contra 

a opacidade. Aos que ainda acreditam na alegação de que só se deve informar 

ao público aquilo que convém ao governo, vale mais uma vez alertar: não é 

verdade que a divulgação de uma informação seja prejudicial ao governo ou 

ao público. Ela pode requerer um manuseio calculado para evitar pane em 

situações muito excepcionais, mas o domínio público da informação sempre 

é saudável, sempre é uma garantia da democracia e sempre fortalece os 

processos decisórios. Mesmo a ética do segredo de Estado, vista por alguns 

como um item da ética Weberiana da responsabilidade, está em desuso 

nos dias atuais. Não há mais justificativas para a manutenção dos segredos 

de Estado, a não ser em casos raríssimos.
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 Voltando à mudança de A Voz do Brasil, ela foi tal que começou a 

ganhar prêmios de jornalismo. Um dado substancial é que ela passou a 

informar muita coisa em primeira mão, até coisas que antes se acreditava 

que seriam nocivas para a imagem do governo. Gostaria de lembrar aqui 

a edição do dia 27 de março de 2006, em que ela noticiou em primeira 

mão o indiciamento do então presidente da Caixa Econômica Federal e 

deu com detalhes, na mesma edição, em cima da hora, o processo de 

afastamento do ministro Palocci. Reproduzo aqui as notícias, que, como 

se sabe, são difundidas ao vivo.

 “Boa noite, Kátia. Por volta das 4h20 da tarde a Assessoria de 

Comunicação Social do Ministério da Fazenda divulgou nota que diz o 

seguinte: O ministro Antonio Palocci decidiu solicitar ao presidente da 

República o seu afastamento do cargo. O ministro está encaminhando 

ao presidente Lula carta explicando as suas razões. O teor dessa carta 

só vai ser divulgado depois que o presidente Lula receber o documento, 

o que até agora, mais de 7 da noite, não aconteceu. Ainda não se sabe 

quem vai substituir o ministro enquanto ele estiver afastado do cargo. 

Fala-se em nomes como o do atual ministro do Desenvolvimento Social, 

Guido Mantega, que já foi ministro do Planejamento, mas essa informação 

também ainda não foi confirmada pelo Palácio do Planalto. Também não 

se sabe se o afastamento do cargo significa demissão do ministro da 

Fazenda.”

 E agora, também para vocês terem uma idéia, a notícia do 

indiciamento de Jorge Mattoso, presidente da Caixa Econômica Federal: 

“Boa noite. O presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Mattoso, foi 

indiciado agora à noite por quebra de sigilo profissional. Em depoimento 

à Polícia Federal ele admitiu que entregou o extrato bancário do caseiro 

Francenildo Santos Costa ao ministro da Fazenda Antonio Palocci. Jorge 

Mattoso, no entanto, assumiu a responsabilidade pelo crime e ele conta 

que não foi Palocci que pediu a ele para quebrar o sigilo.”

 Gostaria de ressaltar que, entre aquele episódio de 11 de junho de 

2003, em que A Voz do Brasil tapeou o ouvinte, e a inauguração de uma 

nova A Voz do Brasil, no dia 1º de setembro, transcorreu um período de 

pouco mais de dois meses. Mas a consolidação desse projeto aconteceu, 

provavelmente, no final de 2005 e início de 2006. Um radiojornal do poder 

executivo federal que noticia esse tipo de assunto, a queda de um ministro, 

por exemplo, no calor da hora, sem mediação, ao vivo, em primeira mão, 

é um radiojornal relativamente amadurecido. Importa destacar que não 

há prejuízo algum para a imagem do governo se os seus serviços de 

jornalismo e de notícias são verdadeiros, competentes, transparentes, 

objetivos e apartidários. Pelo contrário, o governo ganha a confiança do 

quaisquer meios e 
independentemente 
de fronteiras. 
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público quando mostra que não teme a verdade dos fatos e que não quer 

dirigir artificialmente a construção da opinião pública, mas apenas se 

submete ao dever de prestar contas. Do mesmo modo que um posto de 

saúde é bem avaliado pela população quando é eficiente no cumprimento 

de sua finalidade, um serviço informativo deve ser e será avaliado de 

acordo com os mesmos princípios. Se ele traz informações objetivas, 

claras, acessíveis, apartidárias, estará falando bem da administração 

pública, dos poderes da República mesmo quando transmite notícias 

que, segundo um olhar antigo, seriam entendidas como negativas.

 Encerro a minha exposição dizendo que, no caso da Radiobrás, nós 

conseguimos disciplinar, normatizar e executar parâmetros de objetividade 

jornalística que se encontram à disposição no site da Agência Brasil, 

www.agenciabrasil.gov.br. Os usuários dos nossos serviços podem 

mesmo comprovar, verificar e vigiar o cumprimento dessas normas. 

Nós acabamos de sair da cobertura de um processo eleitoral, com 

relação ao qual adotamos desde o início um compromisso público de 

apartidarismo. Dentro desse protocolo constavam várias limitações para 

a Radiobrás, especialmente para os seus dirigentes. Nenhum dirigente 

tinha autorização para fazer campanha, para dar declarações públicas 

a favor de um candidato ou contra um candidato. Em todos esses dias 

da campanha eleitoral, não se verificou um caso de desobediência a 

essa norma, o que garante a credibilidade dos serviços que nós fomos 

capazes de prestar ajudando a formação da opinião do cidadão, serviços 

que foram utilizados por várias emissoras de televisão, várias emissoras 

de rádio e vários jornais do Brasil. 

 Era isso que eu queria destacar. O compromisso com o atendimento 

do direito do cidadão à informação, do qual ele é titular, deve nortear, 

deve presidir toda a atividade de comunicação pública no Brasil, como 

em qualquer democracia. Isso é possível, já foi testado, funciona e traz 

resultado.
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Qualidade de gestão, governança e 
ética nas organizações públicas

 A agenda pública tem a ver com o espaço público, que é, por assim 

dizer, uma novidade, em termos sociológicos. Na Grécia antiga existia 

o espaço político e o espaço privado. No espaço político era exercida 

a democracia e a cidadania. O espaço privado era das pessoas que 

lutavam pela vida, pela sobrevivência, para atender suas necessidades. 

Com a complexidade dos últimos dois séculos, surge um outro espaço, o 

das demandas coletivas, o espaço público, que vai ser o encontro entre 

as necessidades do campo privado e o espaço político. Nesse espaço 

vamos encontrar a atuação das empresas, a atuação do governo, a 

ordenação do mundo da política, das idéias, da sobrevivência, do 

trabalho. 

 Quando me foi proposta essa temática, busquei partir da minha 

experiência junto às empresas. Rotineiramente tenho realizado mais 

trabalhos para empresas privadas e poucas de economia mista. Servi-

me, também, da experiência obtida ao lecionar há muitos anos nos cursos 

de MBA ou de pós-graduação lato sensu para administração e economia. 

Pensei então em tomar como ponto de partida dessa reflexão algo que 

está sendo feito na dimensão das empresas que têm ações negociadas 

nas bolsas. Se pegarmos a Bovespa e outras bolsas do mundo, já existe 

algum critério de transparência identificado como nível um, nível dois 

etc. Quem toma essa decisão para angariar a confiança dos eventuais 

investidores acionistas é a própria empresa. É ela que dá a dimensão da 

transparência, o quanto ela quer passar de informação segura para quem 

quer investir nela com confiança. 

 Será que, falando de empresas públicas na dimensão do espaço 

público, é possível avaliar o nível de transparência? Será que o 

investidor dá crédito às empresas cotadas na bolsa, por exemplo, pelo 

nível de informação que recebe? Será que podemos depositar confiança 

em uma organização pública, uma organização de economia mista, 

enfim, que atua nesse espaço público pelo nível de informação que ela 

passa? Foram os questionamentos que levantei. E resolvi começar pela 

Empresa Brasil. Pelo seu portal (www.empresa.brasil.com.br), que eu 

acho muito interessante, ela dá a impressão de ser uma empresa bem-

sucedida, talvez umas das “melhores empresas para se trabalhar”, uma 

das “empresas mais admiradas”. 
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 A propósito, quero destacar que uma das pesquisas, no campo das 

organizações, que hoje chama muita atenção é essa que a Carta Capital 

faz das empresas mais admiradas, entre as quais o Banco do Brasil 

aparece sistematicamente. Note-se que a idéia de premiar as empresas 

mais admiradas do mundo é uma iniciativa da revista Fortune, dos Estados 

Unidos. Por conta da experiência adquirida com minha dissertação de 

mestrado, tentei vender essa idéia à Editora Abril, em 1995, sem sucesso. 

Apresentei-a então à Carta Capital, onde ela adquiriu a repercussão que 

tem hoje. Trata-se de um bom meio para mostrar ao mundo empresarial 

e à opinião pública o que acontece com as organizações. 

 Para mim, como eu dizia, o mencionado portal é muito interessante. 

Ele fala de temas ligados ao espaço público, à agenda pública. Ao 

perpassá-lo, ia fazendo associações com o que torna uma empresa 

confiável. A minha idéia básica era investigar as empresas públicas a 

partir de três critérios: a qualidade da gestão, a governança e a questão 

da ética. É isso que interessa às organizações, à mídia e à sociedade: 

trata-se de saber o que está acontecendo no espaço público para formar 

uma agenda pública. A meu ver, se as organizações públicas tiverem uma 

dimensão clara de qual é o nível de qualidade, de governança e de ética 

que estão oferecendo ou praticando, elas estão exercendo efetivamente 

a cidadania. 

 Nesse contexto, fiquei encantado com esse Prêmio Nacional da 

Gestão Pública, instituído pelo Ministério de Planejamento, Orçamento 

e Gestão para distinguir as organizações públicas que comprovam 

elevado desempenho institucional e alto grau de satisfação de seus 

clientes ou usuários e dos cidadãos em geral por meio da qualidade da 

gestão. Essa iniciativa é útil também para as empresas privadas, porque 

ela caracteriza exatamente o que uma empresa pública tem que fazer 

para buscar um alto desempenho institucional (previsto em lei e fácil de 

atender) e um alto grau de satisfação de seus públicos (também fácil de 

atingir, porque existe pesquisa para avaliar e aperfeiçoar isso). 

 Mas essa premiação se preocupa com algo mais. Dos critérios 

levados em consideração para conferir a premiação, eu destacaria a 

menção que se faz aos princípios constitucionais da natureza pública 

das organizações: para ser excelente, a gestão pública tem de ser 

legal, impessoal, moral, pública (dar publicidade a dados, fatos e atos) 

e eficiente. É fácil encontrar indicadores para mensurar esses itens. 

O prêmio alude também a dez fundamentos da qualidade da gestão, 

orientados por esses princípios constitucionais: excelência dirigida ao 

cidadão, gestão participativa, gestão em processos e informações, 
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valorização das pessoas, visão de futuro, aprendizado organizacional, 

agilidade, foco em resultados, inovação e controle social. Imagino que 

buscar indicadores para esses itens não é tão difícil e não implica algo 

que vá constranger a atividade dos funcionários públicos. E, como uma 

terceira variável para indicar que aquela empresa pública tem um elevado 

nível de qualidade de gestão aparece a questão da liderança: quais são 

as suas estratégias e seus planos. Com base nessas dimensões, não é 

difícil detectar quais empresas têm uma gestão de qualidade e quais não. 

Acho que isso é assunto de agenda pública sim, ou seja, isso interessa 

às empresas, à mídia e à sociedade. 

 Agora discorro um pouco sobre a questão da governança 

pública, fazendo também uma ponte com o setor privado. O que 

vem a ser governança corporativa? Numa definição simplificada, é o 

acompanhamento das práticas dos gestores para que elas se alinhem 

com os interesses dos acionistas. E quem são os acionistas da empresa 

pública ou pelo menos seus maiores beneficiários? É a população, a 

sociedade. Também é fácil reconhecer quais são os interesses da 

sociedade, mediante pesquisas que procurem descobrir o que ela quer 

das organizações. Pelo que tenho acompanhado as empresas do setor 

público se preocupam muito com a qualidade do desempenho e talvez 

pudessem olhar mais atentamente para a questão da governança e, já 

fazendo a ligação com o ponto seguinte, também para a questão da 

ética, da transparência. Porque uma empresa pública que busca somente 

a excelência da administração fica aquém do que a sociedade precisa 

e pede dela. Tive a satisfação de ser convidado também para o VIII 

Seminário de Comunicação do Banco do Brasil, em 2003, quando o tema 

a mim atribuído foi “Transparência na governança e na comunicação”. 

A preocupação das instituições e empresas públicas não pode ser 

somente acompanhar o desenvolvimento, mas elas têm que buscar 

simultaneamente a qualidade de gestão, a governança e a ética. Com 

isso, elas refletirão naturalmente, imperiosamente um novo papel do 

Estado. O Estado é um agente ativo do desenvolvimento, mas sozinho ele 

não dá conta disso. Então, o que ele tem que fazer? Cooptar a sociedade 

civil, cooptar o terceiro setor, cooptar o empresariado, colaborando com o 

desenvolvimento. É isso que o setor privado quer saber do setor público: 

qual é o papel do Estado enquanto não só um agente ativo, mas um 

agente ativador. O Estado produtor do bem público é um Estado que 

serve de garantia à produção do bem público. E o Estado provedor é 

um ativador que coordena os atores dessa produção do bem público. A 

transformação de um Estado dirigente em um estado cooperativo, que 
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produz o bem público em conjunto com os outros setores da sociedade, 

é o que se espera hoje. Os Estados modernos e as sociedades mais 

maduras estão trilhando esse caminho, como ocorre, por exemplo, na 

União Européia. Lá eu tenho conhecido várias situações conflituosas 

que só se resolveram a partir de uma visão compartilhada entre o setor 

público, a imprensa, o terceiro setor, etc. É isso que, a meu ver, deve ser 

entendido por agenda pública.

 Uma coisa interessante a destacar sobre a governança eu resgatei 

de uma ONG, a Freedom House, que tem um indicador de práticas de 

governança pública: de um índice de 100 muitos países atingem 90, 

enquanto a média da América Latina é de 55,4 e a do Brasil, de 54,4. 

Ou seja, há muito que se fazer do lado da governança pública em 

nosso país. A governança pública deve implicar a geração de reformas 

administrativas. Ela ajuda a sociedade a perceber que o Estado é ativador 

e não só ativo nesse papel de promover a prosperidade. 

 Por fim, abordo o terceiro critério identificador de uma empresa 

de qualidade: a ética. Existe o site da Comissão de Ética Pública, da 

Presidência da República, onde se apresentam claramente os requisitos 

para uma atuação ética do funcionário público. Aliás, o site se autodenomina 

de “Portal da Transparência”. Ele traz o link “Servidor, teste sua postura 

ética”, com trinta questões para avaliar o nível de conhecimento do 

código de ética das organizações públicas. Eu tentei respondê-las e 

não saberia dizer se consigo ser ético. Selecionemos aqui algumas das 

questões. Todas elas têm as opções “Discordo”, “Acho aceitável, mas 

discutível” e “Concordo”. A questão 8 diz: “O gestor público responde 

por seus atos administrativa e penalmente. Por isso é obrigado a tomar 

as decisões no cargo que exerce, mesmo quando envolva questão em 

que possa ter algum tipo de benefício”. O que responder? O funcionário 

pode atuar em benefício próprio? Se não atuar, não será considerado 

um gestor efetivo e ético? Parece-me difícil essa questão. Vejamos a 

questão 14: “Se o servidor não é o gerente da loja de venda de calçados 

em que é apenas sócio, ainda que auxilie em sua administração nos 

seus horários de folga, não cabe considerar o fato como ocorrência de 

desvio de conduta”. Essa também é complicada. Sou funcionário público 

e sou funcionário de uma loja. Não atuo no horário. E aí? Mais uma 

questão, a 28, relativa à informação: “Quando há auditoria no meu setor 

o trabalho acaba sendo prejudicado, pois temos que dar atenção aos 

auditores. Assim, quando eles pedem alguma informação ou documento, 

respondo sempre de forma econômica e estrita, mesmo quando sei que 

há outros documentos sobre o assunto”. E aí? Passa todos os papéis 
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ou passa só alguns? Como se vê, nem sempre é possível praticar com 

muita segurança a ética, que é um componente importante do que a 

sociedade espera do setor público, porque, às vezes, realmente há 

espaços nebulosos e questões obscuras.

 Posso estar enganado, mas a comunicação, na agenda pública dos 

ministérios, como também na das secretarias e de todas as instâncias 

do setor público, me parece muito voltada à busca da qualidade da 

execução. Vejamos algo de alguns sites de órgãos públicos. Ministério 

de Agricultura, Pecuária e Abastecimento: “o desenvolvimento 

sustentável e a competitividade do agronegócio”. Ótimo, mas, se uma 

empresa privada fica só numa proposição tão simples, ela é espirrada 

do mercado. Ministério de Ciência e Tecnologia: “responsável pela 

política nacional de ciência e tecnologia”. Um detalhe: só encontrei a 

missão dos ministérios em um ou dois deles. Em nenhum outro site, 

nenhuma outra documentação, existe alguma coisa chamada missão, 

visão de negócios ou visão de futuro e, o que é mais surpreendente, em 

nenhum se encontram os valores a serem preservados e os princípios 

acalentados pela organização. Toda organização humana tem, é um 

exercício de identificação. Ministério das Cidades: “tratar da política 

de desenvolvimento urbano e das políticas setoriais da habitação”. 

Ministério das Comunicações: “órgão do Poder Executivo encarregado 

da elaboração e do cumprimento das políticas públicas do setor de 

comunicação”. Não se discute a importância, pelo menos, nessa 

manifestação? Qual a importância da comunicação, do encontro de 

idéias, de informações, de transformação social? É o rigoroso cardápio 

simples e direto. Vamos pegar um site mais “bonitinho”, do Ministério 

do Desenvolvimento Agrícola, que traz explicitamente a sua missão: 

“criar oportunidades para que as populações rurais alcancem plena 

cidadania”. É uma missão difícil de ser cumprida, até porque o que 

seria criar oportunidades? O que são populações rurais? E o que é 

plena cidadania? O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 

à Fome é ousado, porque propôs sua visão de futuro: “ser referencial 

internacional em soluções de inclusão social”. Pergunto: o que é 

referência internacional? Em um trabalho na Editora Abril, nós ficamos 

uma tarde de um workshop discutindo se deveria ser “referência” ou 

“a referência”. Ao final, se entendeu que “a referência” era o que o 

grupo desejava. Ministério da Justiça: “garantir e promover a cidadania, 

a justiça e a segurança pública”. Percebem vocês que a maioria 

dessas apresentações é burocrática, fria, impessoal, que não dizem 

praticamente nada dessas organizações. É claro que não é somente 
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esse o escopo dessas organizações, mas é como elas se apresentam, 

como estão nos portais, sem mostrar sua missão, seus valores, sua 

visão de futuro. 

 Espero que, com essa pequena pesquisa, eu tenha contribuído para 

que possamos entender um pouco melhor os órgãos governamentais, 

da administração direta, as autarquias e fundações, as empresas 

públicas e de economia mista sob os aspectos de gestão da qualidade, 

de governança e de ética.




