
Na ativa aos 86 anos e às vésperas de vir ao Brasil para as comemorações
dos 30 anos da Burson-Marsteller no País, o decano de RP Harold Burson
apresenta sua visão do setor e analisa os desafios que ele enfrenta hoje

ENTREVISTA CONCEDIDA A ADHEMAR ALTIERI

em relações pú-
blicas, aplicadas
profissionalmente

ou intuitivamente, socie-
dades não seriam livres nem
democráticas." Palavras
de quem foi escolhido pela
revista PR Week, a bíblia
das Relações Públicas
internacionais, a perso-
nalidade mais influente
do Século XX. Harold
Burson, co-fundador da
agência internacional de
RP Burson-Marsteller, é
um ícone global de um
setor que, no Brasil, ainda
luta para que a expressão
Relações Públicas seja mais
utilizada, evitando-se a
descrição dessa atividade
como "assessoria de im-
prensa", algo que, na ver-
dade, é um dos elementos
do trabalho de RP.



De origem humilde, nascido
em Memphis, no Tennessee - o
pai era imigrante da Inglaterra,
e a mãe da Polônia -, Burson
aprendeu a ler com o pai, que
usava jornais para ensiná-lo. Aos
13 anos, já era repórter de uma
publicação comercial da cidade,
e pagou a faculdade trabalhando
como jornalista. Acabou migrando
para RP, primeiro numa empresa
própria e, a partir de 1953, em
parceria com o publicitário de
Chicago William Marsteller.
Trinta anos depois, a Burson-
Marsteller já era a maior agência
de RP do mundo - e hoje tem 102
escritórios em 59 países.

Aos 86 anos, Burson ocupa
o cargo defounding chairman
- chairman fundador - e já não
tem as rédeas do negócio há duas
décadas. Mas chega cedo todos
os dias à sede da empresa, na
Park Avenue, em Nova York, e,
segundo seus colegas, mantém
uma carga de trabalho respeitável.
Sagaz e extremamente conectado
- mantém seu próprio blog no
site da empresa - Burson estará
no Brasil no final de agosto para
comemorar os 30 anos da Burson-
Marsteller no País.

Durante férias em Los Ange-
les, na Califórnia, ele concedeu
a seguinte entrevista:

Em 1953, quando a Burson-
Marsteller foi criada, o plano era
ser global?

Não em 1953, mas aos poucos
fomos crescendo. Saímos dos Es-
tados Unidos pela primeira vez em
1961, para a Europa, e já pensáva-
mos em expandir mais. Em 1977,
escolhemos o Brasil para entrar
na América Latina, porque é o

maior país da região e tínhamos
clientes americanos que queriam
nossos serviços no País.

O mercado de RP está em
expansão pelo mundo. O que há
por trás disso?

O fator mais importante é que
as regras básicas do mundo dos
negócios mudaram, e o público
está exigindo que tudo seja mais
transparente e aberto. Temos a
internet, que nos trouxe literal-
mente centenas de milhares de
novos repórteres, por assim dizer.
Cada funcionário de uma empresa
é potencialmente alguém que pode
disseminar informação em um
site, e muitos fazem exatamente
isso. As empresas têm de ter um
nível de transparência que nunca
foi exigido delas no passado. A
reputação se torna muito mais
importante para diferenciar um
produto do concorrente.

Isso torna o trabalho de rela-
ções públicas não mais opção, e
sim necessidade?

Ele é essencial para a maioria
das empresas, particularmente as
de domínio público ou que tenham
marcas importantes e muito presen-
tes no mercado. Em última análise,
o risco de não fazer esse trabalho é
a perda de espaço. As pessoas esco-
lhem um concorrente. Muitos hoje
decidem o que comprar com base
no que pensam, por exemplo, da
política ambiental de uma empresa.
É algo com que as empresas real-
mente não tinham de se preocupar
no passado, mas hoje é inevitável.
Muitas viram ativistas, mais agres-
sivas, promovendo detalhes do tipo
"nosso prédio é verde", ou "usamos
materiais reciclados".

Existem empresas que medem
os resultados de RP de acordo
com a cobertura que recebem nos
principais veículos de comunica-
ção. É um bom parâmetro?

Essa não é uma forma ade-
quada de medir resultados, por
vários motivos. Mesmo que algo
seja publicado, não se sabe se foi,
de fato, lido. E a cobertura não
será necessariamente positiva,
mas não se pode considerar o
que sai de positivo e ignorar o
negativo. A pergunta que deve ser
feita para avaliar resultados é se
fizemos ou não com que a seta se
movesse na direção que queremos
que ela aponte. Afetamos ou não
o comportamento de clientes
e funcionários? Motivamos ou
não alguém a agir da forma que
gostaríamos que agisse? Ter algo
publicado num jornal é apenas
um estímulo para conseguir que
alguém faça o que queremos, seja
comprar um novo produto ou fazer
aquela pintura ou manutenção
no automóvel.

Qual a melhor forma de admi-
nistrar expectativas de empresas
que vêem RP como forma de
conseguir "mídia grátis" e, de
alguma forma, economizar na
propaganda?

Na maioria dos países mais
desenvolvidos, esse é um conceito
que está indo embora pelo ralo.
A expectativa deve começar a ser
definida no início de um relaciona-
mento, quando devemos dizer ao
cliente o que se pode e não se pode
esperar. Existem pouquíssimos
produtos de maior importância
que deram certo sem um trabalho
promocional balanceado. RP e
exposição podem ajudar a gerar
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mais credibilidade para as mensagens
publicitárias, e assim ampliar o alcance
da publicidade, mas um não substitui
o outro porque nós não controlamos a
mensagem ou o timing da mensagem.
Quem controla isso são os editores dos
veículos de comunicação. Só quando
a empresa compra espaço para fa-
zer publicidade ela sabe exatamente
onde e quando vai aparecer e o que
vai ser dito.

No Brasil, as agências de RP se
esforçam para que o mercado utilize
essa expressão e fuja da idéia, ainda
prevalente, de que seu trabalho se re-
sume a assessoria de imprensa. Como
fazer com que essa mensagem seja
absorvida?

Obviamente não é um processo de
curto prazo. Primeiro, todos devem
concordar com uma definição realista,
que o público possa entender, para o
trabalho de Relações Públicas. Isso
feito, é preciso utilizar sistematicamente
essa definição, disseminá-la bastante.
Até nos Estados Unidos, onde imagino
que esteja uma das audiências mais
antigas do mundo para o trabalho de
Relações Públicas, ainda há pessoas
que realmente não entendem o papel
da RP. Muitos pensam que se trata
da arte de direcionar informação,
ofuscar, proteger clientes da mídia,
e nós achamos que não é nada disso.

A grande falha no entendimento vem
do fato de que a maioria das pessoas
equipara Relações Públicas puramente
com o aspecto da comunicação, Mas,
para mim, a parte mais importante
é primeiro influenciar o comporta-
mento, e depois comunicar o que é
esse comportamento. É muito mais
do que comunicar por meio de press
releases ou de notas à imprensa.

Seu blog no site da Burson-Marsteller
alterou suas percepções sobre RP?

O blog me surpreendeu ao me
mostrar que há muito mais gente por
aí interessada no que eu tenho a dizer
do que eu imaginava, e não são neces-
sariamente profissionais de RP ou do
mundo dos negócios. Outra conclusão é
que se as pessoas começam a ler e gos-
tam do que encontram, elas se tornam
bastante fiéis e voltam sempre.

Blogs e outros canais viabilizados
por novas tecnologias também são ferra-
mentas úteis para o trabalho de RP?

São úteis, e também podem ser
muito negativos. Não se tem controle
sobre o que é publicado, não há edi-
tor ou auditor em busca da verdade,
e muita coisa negativa acaba disse-
minada. Para uma grande empresa
ou instituição é essencial manter um
mecanismo que permita saber o que
está sendo publicado ou dito por aí,
e isso tem de ser acompanhado em
tempo real. Monitorar a internet é
certamente uma grande tarefa, porque
ela opera tão rapidamente que sim-
plesmente não se pode esperar dois ou
três dias ou até o próximo noticiário
para responder. É preciso responder
rapidamente, dentro de uma hora, e
essa é uma realidade muito difícil para
a maioria das empresas. Elas não estão
acostumadas a se movimentar com
tanta rapidez. Isso não era necessário
25 ou 30 anos atrás.

As novas tecnologias também estão
impondo exigências a quem faz RP?

Exigem bastante. Mais ou menos
como ocorreu quando foi criada a televi-
são e todos foram obrigados a aprender
como trabalhar com um novo veículo. No
início tínhamos dois ou três noticiários
por dia, mas hoje temos canais inteiros
dedicados às notícias, e isso exigiu um
novo aprendizado. Com canais só de
jornalismo, o ciclo informativo agora tem
24 horas e cobre o mundo inteiro.

A velocidade da informação, ampliada
pela tecnologia, mudou a natureza ou
os objetivos do RP?

Não a essência, mas mudou a maneira
como olhamos o que fazemos. Não há
tempo para as empresas mandarem uma
resposta pontual para seus advogados
ou quem quer que seja emitirem quatro
ou cinco pareceres antes da divulgação.
É preciso ter alguém em quem se confie
muito para garantir respostas rápidas.
Quando uma informação sobre a em-
presa se firma, porque o público lê ou
ouve aquilo uma ou duas vezes sem
que haja resposta ou correção, a infor-
mação rira fato na mente das pessoas.
Aí é bem mais difícil reagir, porque as
pessoas estão condicionadas a acreditar
que depois de duas ou três repetições
aquela informação é a verdade. Isso
mostra que hoje as organizações pre-
cisam se preparar de forma diferente,
particularmente as que têm penetra-
ção global, para rebater informações
rapidamente em todo o mundo e não
apenas na sede da empresa.

Blogs permitem que um indivíduo,
de certa forma, crie rapidamente um
novo veiculo de comunicação. Como
"blogueiro", qual sua risão sobre essa
novidade?

É boa porque dá às pessoas a oportu-
nidade de se expressar. Por outro lado,
um site, por si só, é neutro em termos



Ninguém ofereceu RP como serviço profissional até 1900,
mas as pessoas começaram a utilizar as técnicas de RP a

partir do momento em que passaram a se relacionar umas
com as outras, e faziam sem saber o que estavam fazendo

da mensagem. O espaço comporta
más mensagens e informações falsas
tão facilmente quanto as positivas e
verdadeiras. Penso que, na maioria das
democracias, as pessoas vão identificar
sozinhas o que vale e o que não vale a
pena, no que devem ou não acreditar.
Isso sempre vai fazer parte do processo,
pois não temos um editor para a in-
ternet como temos para um jornal. Se
enviamos cartas a um jornal, alguém
as seleciona, e as absurdas, de mau
gosto ou simplesmente erradas não são
publicadas. Na web nem sempre isso
é possível. Então é o próprio público
que vai ter de decidir sobre quem será
lido e ouvido, em quem acreditar e não
acreditar, e acho que vai conseguir. É
melhor que seja assim do que alguém
tentar decidir por nós.

Qual é a origem do que hoje conhe-
cemos como Relações Públicas?

Ninguém ofereceu RP como serviço
profissional até 1900, mas as pessoas

começaram a utilizar as técnicas de RP
a partir do momento em que passaram
a se relacionar umas com as outras,
e faziam sem saber o que estavam fa-
zendo. Uso sempre o exemplo do Im-
pério Romano, pois em Roma eles não
construíram aquelas estradas largas por
causa de congestionamentos de trânsito,
e sim para expressar grandeza e poder.
As legiões romanas não marchavam
naquelas estradas para os soldados se
exercitarem, e sim para impressionar
seu próprio povo e outros povos tam-
bém, mostrar poderio militar capaz de
controlar o império.

Como é ir ao escritório em Manhat-
tan e trabalhar todos os dias aos 86
anos? Dizem que sua carga de trabalho
ainda intimida pessoas com metade de
sua idade...

Vou ao escritório todos os dias e
não sei se necessariamente trabalho,
mas eu vou. Talvez a pessoa que fez
esse comentário sobre minha carga de

trabalho não seja alguém com muita
energia, ou talvez seja mais preguiçoso
do que eu. Faz 20 anos que não dirijo
o negócio, e hoje faço provavelmente
30% do que quando estava no comando.
Ainda me encontro com clientes, procuro
manter contato com amigos na mídia e
faço minhas visitas a Washington. Mi-
nha visão sobre a vida é que ela é como
andar de bicicleta: quando paramos de
pedalar não vamos mais a lugar algum e
podemos acabar caindo no chão. O que
eu quero, então, é continuar pedalando
um pouquinho.

Sua vinda ao Brasil no final de
agosto faz parte das comemorações
dos 30 anos da B-M no País... Quais
suas impressões sobre o Brasil após
três décadas de atuação?

Sinto que o Brasil talvez seja.o país
com o maior potencial não realizado
entre todas as nações do mundo. Quero
crer que está a caminho da grandeza
enquanto potência econômica e como
país que representa o modo de vida
democrático. O Brasil tem tremendos
recursos naturais, uma população tra-
balhadora, mas fico com a impressão de
que até agora ninguém conseguiu reunir
todos esses elementos e fazer tudo fun-
cionar da melhor forma. Houve muito
progresso nos últimos anos, e mesmo
não andando ao ritmo que poderia, o
Brasil é uma das grandes potências
emergentes do século XXI, junto com
índia, China e Rússia.

Se a B-M estivesse sendo lançada
novamente hoje, a estratégia seria a
mesma?

Se fosse hoje, eu provavelmente
lançaria a Goldman-Sachs (risos). Eu
concentraria o trabalho em escritórios
grandes e menos numerosos, e abriria
escritórios-satélite, menores, ligados
aos grandes. Essa talvez seja a única
coisa que eu faria diferente.
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