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O Estado revelou, domingo passado, que os gastos com a Em-
presa Brasil de Comunicação e o uso de serviços terceirizados de as-
sessoria de imprensa em órgãos públicos criaram uma máquina esta-
tal de informações com gastos anuais em torno de R$ 900 milhões.

Eugênio Bucci

Existe um escaninho
dentro do Estado
brasileiro em que

o patrimonialismo não apenas sobrevive,
como passa muito bem e nem nos diz obri-
gado. Nesse escaninho só seu, o neopatri-
monialismo engorda, cresce e ocupa espa-
ços cada vez mais espaçosos. Exibicionista,
gosta de aparecer. Não se envergonha. É
dado a melancias no pescoço.

O nome desse escaninho é comunicação
governamental. Trata-se de rubrica muito
especial da administração pública. Ostenta
taxas exponenciais de crescimento. Nos go-
vernos estaduais, municipais e também no
governo federal, os gastos para financiar a
propagandanãoparamde aumentar.NaPre-
feitura de São Paulo,oorçamento da publici-
dade oficial saltou de R$ 9,7 milhões em
2005 para R$ 126,4 milhões em 2011. No go-
verno paulista, o ritmo de expansão não é
menos intenso. Enquanto a gestão Geraldo
Alckmin, de 2003 a 2006, destinou R$ 188
milhões à propaganda, a gestão José Serra,
de 2007 a 2010, consumiu R$ 756 milhões no
mesmo quesito – conforme revelou uma re-
portagem de Fernando Gallo, publicada no
Estado no início deste mês. O agigantamen-
to dos gastos das estatais paulistas acompa-
nha a escalada: só a Sabesp, que não gastou

R$ 10 milhões ao longo de 2003, ultrapassou
a casa dos R$ 98 milhões em 2012.

Se as verbas da educação e da segurança
se avolumassem nas mesmas taxas, a cida-
de e o Estado de São Paulo teriam a maior
concentração de Prêmios Nobel do planeta
e o governador não teria que sair por aí de-
fendendo a redução da maioridade penal a
cada novo latrocínio.

De seu lado, o Palácio do Planalto não
fica para trás. Somados, os gastos da admi-
nistração direta do governo federal (a Presi-
dência da República e seus ministérios) e
da administração indireta (as estatais, co-
mo Petrobrás e Banco do Brasil) vêm osci-
lando em torno da marca do bilhão de reais.
No ano de 2009, houve um pico: R$ 1,7 bi-
lhão. Era ano pré-eleitoral.

E não é só isso. Não é apenas por meio da
propaganda paga que o erário financia a boa
imagem do governo. Há outro quesito, no
qual quase ninguém presta atenção: as as-
sessorias de imprensa em escala industrial.

Agora, há uma semana, exatamente no
domingo passado, o Estado publicou uma
reportagem de João Domingos, Wilson Tos-
ta e Isadora Peron que revela uma cifra elo-
quente: os dispêndios anuais do governo
federal com as assessorias de imprensa –
incluindo Presidência e ministérios – alcan-
çam a casa dos R$ 97 milhões. E isso é ape-
nas o aperitivo. “Cerca de 500 profissionais

cuidam da imagem da administração, repas-
sando informações oficiais a jornais, TVs,
rádios e canais de internet privados”, anota
a reportagem. “Nas empresas estatais, co-
mo Petrobrás e Correios, a estimativa – elas
não divulgam números – é de que o gasto
chegue a R$ 250 milhões ao ano, com 1.200
profissionais envolvidos.”

Parte desse serviço é ter-
ceirizada. Entre ou-
tras coisas, as empre-

sas contratadas confeccionam peças em lin-
guagem jornalística para emissoras do inte-
rior, que as reproduzem, além de atuar nas
redes sociais, com o objetivo de fortalecer e
difundir pontos de vista pró-governo.

Claro que um governo não apenas pode,
mas deve ter assessores de imprensa. Bem
preparados, esses profissionais facilitam o
contatoentrerepórteres e autoridades. Des-
de que comprometidos com os princípios
constitucionais da administração pública,
melhoramofluxodeinformaçõesdeinteres-
se público e contribuem para que o Estado
seja mais transparente e acessível. Coisa di-
ferente, bem diferente, é essa nova “estraté-
gia de comunicação governamental”, que le-
va o Estado a montar, ao lado da faraô-
nica publicidade governamental,
verdadeiras usinas de conteúdo
que fabricam press releases em

série com o objetivo de direcionar a opinião
pública a favor da Presidência da República.
Nesse caso, o que temos é o emprego do
dinheiropúblico, dinheiro quepor definição
é de todos os cidadãos, para promover, dire-
ta ou indiretamente, a boa imagem de uns
poucos: a imagem dos que governam.

Essa nova escola de “comunicação públi-
ca”, vamos deixar bem claro, de pública não
tem nada. É inteiramente privatizada, seja
porque contrata empresas privadas para
campanhas massivas e permanentes (mui-
to além do que seria uma assessoria de im-
prensa, por assim dizer, republicana), seja
porque, por meio da ferramenta da publici-
dade paga, transforma os governos em
anunciantes comuns, comerciais. Com
uma diferença nada sutil: enquanto a publi-
cidade comercial ordinária procura vender
um bem ou um serviço, a publicidade gover-
namental não vende coisa alguma que não
seja o sorriso do pessoal que manda.

Quem ganha com isso? Não é o cidadão.
Quem ganha é somente o partido do gover-
no, que turbina a própria popularidade e se
cacifa para as próximas eleições. É por isso
que a nova “comunicação pública” consti-
tui uma nova modalidade de patrimonialis-
mo, pois emprega os recursos públicos para
beneficiar interesses privados (interesses
partidários são interesses privados).

Depois alguns ainda se espantam quando
verificam que, no Brasil, as agências de pu-
blicidade vão ocupando o lugar (que antes
era só das empreiteiras) na arte macabra de
embaralhar interesses públicos e privados.
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Dinheiro de todos
a favor de poucos

O Kremlin agradece

So sorry, Obama

Sérgio Augusto

Para entender o que ocorreu
na Maratona de Boston
é preciso conhecer a his-

tória da Chechênia e seu belicoso relaciona-
mento com a Rússia. Não, retrucaram ou-
tros observadores e analistas do massacre:
é preciso entender a América e seu comple-
xo relacionamento com os imigrantes, isso
sim. Uma terceira e majoritária corrente de
palpiteiros cravou no que parecia mais ób-
vio, o fanatismo religioso islâmico.

Tais especulações flutuavam ao léu quan-
do o jornalista e russólogo Oliver Bullough
aproximou as chacinas de Columbine (exe-
cutada por dois jovens americanos no Colo-
rado, em abril de 1999) e Beslan (executada
por terroristas chechenos numa escola da
Ossétia do Norte, cinco anos depois), as
“duas variedades tóxicas da violência mo-
derna” que, juntas, com seu explosivo amál-
gama de desajuste social, desequilíbrio psí-
quico, ressentimentos acumulados e lava-
gem cerebral, compõem, a seu ver, o perfil
do massacre do dia 15. Se não foi na mosca,
passou muito perto.

Enquanto o New York Post, a CNN, a Fox
News e o Wall Street Journal acumulavam
“barrigas”, precipitando-se sobre falsos
suspeitos e dando trela a boatos palpitan-
tes, de conluio com algumas redes sociais
impulsivamente irresponsáveis, e os fami-
liares dos irmãos Tsarnaev atribuíam a ex-

plosão das duas bombas a uma “armação
do FBI” (mesma tecla em que Glenn Beck,
Alex Jones e outros espiroquetas da conspi-
ratocracia americana bateram sem parar
durante a caçada a Dzhokhar Tsarnaev), o
editor da revista The New Yorker, David
Remnick, deu um furo ao alcance de qual-
quer internauta com um mínimo de neurô-
nios: vasculhou o Twitter de Dzhokhar.

Remnick leu os tuítes posta-
dos a partir de 14

de março do ano passado, até o último,
digitado em 16 de abril de 2013. No primei-
ro tuíte, um desabafo sintomático: “Uma
década de América, chega.” Em 1º de se-
tembro, uma dúvida igualmente bandeiro-
sa: “Gostaria de saber por que vocês não
conseguem acreditar que o 11/9 foi uma
tramoia armada pelo governo”. Em 13 de
março deste ano, um provérbio, possivel-
mente checheno, que mais parece uma
das Leis de Murphy e ganharia contorno
sinistramente metafórico 33 dias depois:
“Jamais tente pegar um tomatinho com
garfo se estiver vestindo camisa branca,
ele explode”. Um dia depois do atentado e
72 horas antes de ser capturado, o irmão
caçula de Tamerlan Tsarnaev tuitou: “Sou
um cara desestressado”.

Resumo do retrato tuitado: Dzhokhar
não aguenta mais o país que o acolheu e
educou, acredita que o ataque às torres
gêmeas foi “inside job” , considera-se um

sujeito tranquilo, que sabe como não co-
mer tomate, mas descobriu tarde demais
que, no meio da multidão, um boné bran-
co chama mais a atenção que um boné pre-
to, sendo ambos inúteis para esconder o
rosto do usuário se a viseira estiver virada
para trás.

Ao que tudo por ora indica, Dzhokhar te-
ve a cabeça feita pelo irmão, sete anos mais
velho e comprovadamente empolgado pe-
lo fundamentalismo e as vertentes mais vio-
lentas do jihadismo. Tamerlan deixou ras-
tros de seu entusiasmo por Feiz Muham-
mad, clérigo australiano linha duríssima
(já atacou até o “paganismo” de Harry Pot-
ter), e pela poderosa força militar dos Ban-
deiras Negras afegãos. Um armênio conhe-
cido como Misha, residente em Massachu-
setts, foi apontado como seu mentor ideo-
lógico. Ao seu cérebro só faltava um pavio.

Tamerlan queixou-se de não ter feito
amizades nos Estados Unidos, “por não en-
tender os americanos”. Caso típico de ina-
daptação social, dissintonia comum aos is-
lâmicos europeus de segunda geração en-
volvidos em atentados à bomba em Madri,
Londres e outras grandes cidades da Euro-
pa. Incapazes de reintegrar-se à sociedade
em que foram obrigados a viver, esses fi-
lhos do exílio, emigrados na fase mais deli-
cada da pubescência, tendem a mitificar a
terra natal da qual mal se lembram e são
presas fáceis para a doutrinação patriotei-
ra e religiosa.

Tamerlan passou a primeira metade de
2012 visitando parentes no Daguestão, on-
de ele e Dzhokhar passaram a infância e
seus país voltaram a viver. Entrou e saiu
dos Estados Unidos sem problemas, pois o
FBI, para indignação da CIA, menosprezou
as informações da polícia russa a seu respei-
to. Apesar de nascidos no Quirguistão, tras-
ladados para o Daguestão e crescidos na
América, os irmãos Tsarnaev têm sangue
checheno nas veias. Chamava-se Dzhokhar
(Dudaiev) o maior herói da independência
da Chechênia.

E aí voltamos ao ponto inicial: para enten-
der a tragédia dos Tsarnaevs, precisamos
conhecer o secular contencioso da Chechê-
nia e demais povos do Cáucaso com o impé-
rio russo, desde os tempos de Pedro, o
Grande, até o reinado de Vladimir Putin.
Stalin declarou o povo checheno “traidor
da União Soviética” e deportou-o para a
Ásia Central e as estepes do Casaquistão.
Milhares de adultos e crianças morreram
durante o percurso, de fome e frio. Kruchev
permitiu que eles retornassem à terra na-
tal, nos anos 1950.

Depois que a União Soviética
veio abaixo, em 1991, re-

beldes nacionalistas, herdeiros espirituais
do mítico Hadji Murad, inventado por Tols-
toi, travaram duas guerras de independên-
cia contra a Rússia. Em dezembro de 1994,
forças militares russas invadiram a Chechê-
nia e lá ficaram, com a desculpa de mantê-la
em paz. Os Estados Unidos, então presidi-
dos por Bill Clinton, nem sequer protesta-
ram. Com Putin no poder, as animosidades
recrudesceram.

“Os chechenos não são rebeldes, são ter-
roristas”, proclama o reducionismo inte-
resseiro do presidente russo. Putin foi o
primeiro líder mundial a prestar solidarie-
dade a Bush, no 11/9, e a oferecer seus
préstimos a Obama após o massacre em
Boston. Primeiro, porque de carnificina
ele entende, como vítima e executor. Se-
gundo, porque não quer desperdiçar a
chance de diminuir as pressões da Casa
Branca em favor dos direitos humanos na
Rússia. Daí a suspeita de que o Kremlin
possa ter sido o único beneficiário dos
atentados de 15 de abril.

Na quinta-feira, Putin afirmou que, por vezes, os países ociden-
tais deram seu apoio informativo, financeiro e político aos radicais
islâmicos do norte do Cáucaso. Também disse esperar que o atentado
de Boston aproxime Rússia e EUA na luta contra as ameaças comuns.

É preciso conhecer o contencioso entre a Chechênia e a Rússia para entender
os atentados de Boston, dos quais Moscou parece ter sido o único beneficiário

Com a publicidade governamental, agências vão ocupando o lugar
das empreiteiras na arte de embaralhar interesses públicos e privados
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 28 Abr. 2013, Aliás, p. E9.




