
As revoltas de junho no Brasil, 
horizontais, sem hierarquias, 
sem lideranças claras, impuse

ram um desafio para as instituições. 
Algumas delas enfrentarão estes novos 
tempos em melhores condições do que 
outras. É o caso da imprensa profissio
nal, segundo uma análise da 13â edição 
da pesquisa Barômetro da Confiança, 
divulgada neste ano pela Edelman, uma 
das maiores agências de comunicação 
e de relações públicas do mundo. Uma 
vez por ano, desde 2001, a Edelman 
conversa, por 20 minutos, com 26 mil 
pessoas de todas as classes e idades, em 
26 países. Também entrevista 5.800 for
madores de opinião nesses mesmos 
países, sobre a confiança e credibilidade 
de quatro segmentos: empresas, gover
no, ONGs e imprensa.

Em 2013, a imprensa foi considerada 
a instituição mais confiável no Brasil. 
Ocupam o lugar antes encabeçado, en
tre 2007 e 2012, pelas empresas (leia o 
quadro). No último levantamento, as 
empresas ficaram em segundo lugar. 
Em terceiro vêm as ONGs e, em último, 
o governo. Essa classificação foi dada 
tanto pelo público em geral quanto pe
los formadores de opinião. Em relação
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aos outros países, o Brasil também é o 
que demonstra maior confiança na im
prensa. Na pesquisa global, desde 2007, 
as ONGs são as entidades consideradas 
mais confiáveis, com índices sempre 
crescentes. As empresas vêm em segun
do lugar, a imprensa em terceiro, e o 
governo também em último lugar.

Segundo o Barômetro da Confiança 
de 2013, há um cenário global de crise 
de confiança e credibilidade nas lide
ranças atuais de governos e empresas. 
Menos de uma pessoa em cada cinco 
acredita que um líder fala a verdade 
numa situação de crise ou quando é 
preciso explicar um assunto difícil. Há 
um fosso também entre a confiança nas 
instituições e a confiança em seus res
pectivos líderes. A confiança nas em
presas é 32 pontos maior do que a con
fiança nos empresários. Nos governos, 
28 pontos maior do que nos governan
tes. Segundo a Edelman, por trás dessa 
crise, há uma progressiva democratiza
ção da influência. Os públicos tendem 
a confiar cada vez mais em pessoas 
comuns, como empregados, funcioná
rios públicos, especialistas e acadêmi
cos, e menos em quem tem interesses 
políticos ou financeiros.

Nesse panorama global, a que se deve 
a situação peculiar do Brasil? A baixa cre
dibilidade das ONGs aqui é atribuída às 
denúncias de seu uso indevido para des
vio de recursos públicos, à ausência de 
um marco regulatório das relações entre 
ONGs e governos e à falta de uma cultu
ra de prestação de contas. A maior credi
bilidade da imprensa e do jornalismo 
profissional é creditada a seu histórico de 
fiscalizar o poder. “A mídia é julgada por 
seu comportamento diante dos fatos”, diz 
Rodolfo Araújo, responsável pela pesqui
sa da Edelman no Brasil. “Quando há um 
horizonte positivo, ela é a mensageira da 
boa notícia. Quando não, a cobertura dos 
fatos a coloca em posição de fiscal das 
demais instituições.”

O vice-presidente do Instituto Ethos, 
organização que procura disseminar en
tre as empresas os valores éticos e de 
responsabilidade social, Paulo Itacaram- 
bi, diz que a confiança no jornalismo e 
a desconfiança no governo no Brasil são 
os “dois lados de uma mesma moeda”. 
“A revelação de casos de corrupção e a 
cobertura da faxina ministerial do go
verno Dilma trouxeram mais crédito 
para a mídia e um menor nível de con
fiança nos governos”, diz Itacarambi.

Para o jornalista Eugênio Bucci, co
lunista de ÉPOCA e professor da Uni
versidade de São Paulo, é equivocado 
associar a maior credibilidade da im
prensa a maus governos. “A manuten
ção da credibilidade da imprensa não 
depende do desempenho sofrível dos 
políticos”, diz Bucci. “A imprensa cresce 
quando cumpre seu papel de fiscaliza
ção, mesmo quando o governo vai 
bem.” Segundo Bucci, é sintomático que 
muitos dos cartazes e palavras de ordem 
das recentes manifestações de ruas te
nham se apropriado de informações 
reveladas por reportagens publicadas 
pela imprensa profissional. Sinal da 
permanência de uma bússola, num mo
mento de grande desorientação. 
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Caixa de texto
Fonte: Época, São Paulo, n.790,  p.62-63 , 15 jul. 2013.




