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Com redações menores,
jornais e revistas usam cada
vez mais as agências de
comunicação para fazer notícia

Parem as rotativas: os cineastas já têm motes para novos filmes sobre a vida nas redações

Cristíane Barbieri | Recorrentes crises na mídia fazem com que as agências de
comunicação ganhem importância, inteligência e relevância que jamais tiveram

O CINEMA JÁ retratou de tantas maneiras
o jornalismo que, se alguém se interes-
sasse em estudar a evolução da área, po-
deria fazê-lo tranqüilamente através das
telas. Estão lá a luta do bem contra o mal,
o uso manipulador da imprensa, os gran-
des impérios da mídia, o dia-a-dia das
redações de seus primórdios a anos re-
centes, entre muitos outros enfoques.

Foram tantos os roteiros sobre o tema
que o assunto poderia parecer esgotado.
Se, no entanto, o fascínio dos cineastas
pelo jornalismo persistir, eles já teriam as-
sunto para retratar uma nova imprensa.
"As mudanças da mídia têm a mesma
proporção das enfrentadas pelas fábricas,
durante a Revolução Industrial", diz Ivan
Pinto, coordenador dos cursos de pós-gra-
duação em comunicação com o mercado,
da ESPM. "A área vive um processo de
transformação contínua e só Deus sabe o
que virá a ser daqui a alguns anos."

Se o leitor for empresário ou executivo
graduado, já percebeu, por exemplo, que
nos últimos anos ficou mais fácil lidar com
a mídia. Os canais com a imprensa foram
ampliados pelas assessorias da área, que
também cuidam do treinamento de porta-
vozes para conversar com os jornalistas.
Esses modelos, entretanto, existem há um
bom tempo. Eles são apenas a ponta mais vi-
sível de mudanças que têm transformado
não só o exercício da profissão, como tam-
bém as publicações em si. E que foram, em
essência, promovidas pelo aumento da de-
manda por notícias, com o surgimento das
TVs por assinatura e da internet, e pela redu-
ção nas receitas dos veículos, que migraram
da propaganda, tradicional para outras for-
mas de promoção, marketing e divulgação.

Tal crise teve efeito devastador sobre a
mídia. Nessa área, os números nunca são
muito precisos, mas a estimativa é de que
tenham sido cortadas 2,5 mil vagas de jor-
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nalistas nas redações brasileiras nos últi-
mos dez anos. Esse total eqüivale a 10%
das vagas existentes no mercado, segundo
o Maxpress, um dos principais bancos de
dados sobre a imprensa em todo o País.

Como resultado, boa parte da mão-de-
obra mais qualificada - e mais cara - das re-
dações foi recrutada pelas então iniciantes
agências de comunicação integrada, a versão
moderna das assessorias de imprensa. Pro-
fissionais do naipe de Marcelo Pontes, ex-di-
retor de redação do Jornal do Brasil, Matias
Molina, diretor editorial da Gazeta Mercan-
til, e Tom Camargo, um dos principais jor-
nalistas e correspondente da Gazeta em Lon-
dres, para citar apenas três entre dezenas de
nomes, levaram sua experiência e inteligên-
cia para as agências de comunicação.

"Some-se a isso a vinda dos grupos in-
ternacionais e a globalização, que mostra-
ram aos profissionais brasileiros as técnicas
mais modernas de relações públicas usadas
nos EUA e na Europa, e esse mercado ex-
plodiu", diz Eduardo Ribeiro, editor do in-
formativo semanal sobre a área Jornalistas
& Cia. "As agências de comunicação inte-

grada passaram a crescer a uma média de
15% ao ano, nos últimos dez anos."

A expansão também foi impulsionada
pelas empresas, que perceberam a necessi-
dade cada vez maior de trabalhar sua ima-
gem com diferentes públicos. Pesquisa feita
pela consultoria de comunicação Fleish-
man-Hülard Knowledge, com 132 empre-
sários presentes no Fórum Econômico
Mundial de Davos, em 2004, constatou que
eles acreditavam que o item mais impor-
tante para o sucesso corporativo é a quali-
dade dos produtos, com 27% dos votos. Em
segundo lugar estava a reputação e a integri-
dade das empresas, com 24%. Itens como
valor das ações e participação de mercado fi-
caram com menos de 5% dos votos.

Para conseguir se comunicar bem,
constataram as empresas, é necessário ir
além da propaganda tradicional. "Não im-
porta quão criativa seja a campanha, quão
apropriada seja a mídia, simplesmente falta
credibilidade à propaganda", escreveram os
estrategistas e gurus do marketing Al e
Laura Ries no livro A Queda da Propaganda
(Ed. Campus, 2002, R$ 75).

Verbas prensadas feito notícia mudam a mídia

Por outro lado, dezenas de pesquisas so-
bre o assunto constataram que o jornalismo
ainda desfruta de certa credibilidade. Uma
delas, a Sixth Annual Eldeman Truth Barome-
ter, concluída em 2005 com 1,5 mil forma-
dores de opinião em todo o mundo, indicou
que os brasileiros acreditam em 61 % das in-
formações sobre empresas lidas em revistas
de negócios e em 56% das lidas em jornais.
Mas cai a 36% os que acreditam em publici-
dade institucional e a 35% em relação à pu-
blicidade de produtos e serviços. Na Europa
e nos EUA, esse percentual não chega a 10%.

A necessidade das empresas de cons-
truírem sua boa imagem usando a mídia
encontrou terreno fértil nos grupos de co-
municação. "A eficiência das agências em
falar com microcosmos é grande", diz José
Luiz Schiavoni, presidente da Associação
Brasileira das Agências de Comunicação
(Abracom). Os produtos e a inteligência
oferecidos pelas grandes empresas da área
eram impensáveis até poucos anos atrás.
Entre inúmeros exemplos da nova tendên-
cia, um destaque é o livro que a FSB Comu-
nicações edita anualmente para a Federação
Brasileira da Indústria Farmacêutica (Febra-
farma), em que examina todos os projetos
de lei em discussão na Câmara e no Senado
relacionados à área, dizendo quais têm,
quais não têm e os que contam parcial-
mente com seu suporte. Com o livro, as
empresas dizem claramente a todos os seus
públicos — inclusive ao governo — os inte-
resses que as movem e os motivos.

Outro produto inovador que merece
atenção é uma ferramenta, desenvolvida pela
CDN, chamada índice de Qualidade de Ex-
posição na Mídia (IQEM), em que o econo-



mista Heron do Carmo, da Fipe-USP, desen-
volveu fórmulas e cálculos econométricos,
baseados em médias ponderadas que conse-
guem medir como a imagem da empresa é
percebida pelo mundo externo. Não se trata
de leitura ou análise de clippings. Os clien-
tes desse serviço recebem on-line um leque
de índices, gráficos e indicações de como o
leitor médio o vê, medido matematica-
mente. Com essa percepção em mãos, tra-
çam estratégias de comunicação. "Algumas
empresas chegam aqui pedindo para apare-
cer em Veja, Exame e Valor, e eu digo que
até faço, mas que se for esse o objetivo ele
estará jogando dinheiro fora", dizYara Perez,
sócia da CDN. "O objetivo da empresa deve
ser se comunicar e construir relações sólidas
com todos os públicos com os quais ela se
relaciona, sejam autoridades, ONGs, funcio-
nários, consumidores, acionistas e clientes."

Para conseguir desenhar estratégias e
produtos como esses, os grupos de comuni-
cação têm hoje estruturas de porte. Algu-
mas empregam mais jornalistas do que to-
das as redações de revistas (veja gráfico) e só
perdem para os grandes jornais diários. Para
se ter uma idéia da imensidão do que isso
envolve, a Máquina da Notícia assina 300
periódicos impressos e mais de 200 veículos
de comunicação on-line. "Temos 120 jorna-
listas caçadores de pauta dentro dos clien-
tes", diz Inês Castelo, diretora-geral da Má-
quina da Notícia. "É claro que cabe aos
repórteres apurar as informações, checá-las
e selecionar o que vai ser publicado, mas
nós o ajudamos a ter um ponto de partida."

Toca-se aqui num dos pontos mais sen-
síveis de toda essa transformação: até que
ponto as notícias jornalísticas conseguirão

manter a credibilidade que as diferenciam
das campanhas publicitárias, se boa parte de-
las são induzidas por empresas que têm in-
teresse em sua publicação? Premidos pela re-
dução de custos, com equipes modestíssimas
e inexperientes, jornais e revistas são um
campo aberto a ser explorado pelas empre-
sas, através das agências de comunicação
(veja entrevista na página ao lado).

Para citar apenas um exemplo, há cerca
de dois meses uma revista semanal publicou
uma reportagem sobre os malefícios da gor-
dura trans. Ouviu diversos fabricantes de ali-
mentos, além de médicos e especialistas da
área, como cabe a um veículo de comunica-
ção de primeira linha. Semanas depois,
começou a ser veiculada uma campanha de
lançamento de produtos sem gordura trans.
Um típico caso de comunicação integrada,

Ninguém lê tanta notícia, mas muitos acreditam nelas. Pelo menos, por enquanto

em que a agência de comunicação entra em
ação pouco antes da agência de propaganda,
divulgando o assunto no momento que in-
teressa à empresa. Há dezenas de casos como
esse todos os dias em jornais e revistas. "Se o
produto não interessar ao consumidor, a re-
portagem não será publicada", diz Francisco
Brandão, sócio da FSB.

Nos Estados Unidos, entretanto, o de-
bate atingiu tamanha profundidade que há
quem defenda que o ideal de uma mídia in-
dependente deveria ser abandonado. Há, in-
clusive, quem chame as agências de comuni-
cação (que lá recebem o nome de relações
públicas) de Quinto Poder. "A culpa não é
nem das assessorias, nem das companhias,
mas sim das empresas de comunicação que
abdicam do direito à diversidade e ao inte-
resse verdadeiro do leitor", diz o jornalista
Alberto Dines, do Observatório da Imprensa,
pioneiro media watcher brasileiro. "E ele,
que é o maior interessado, não tem a menor
idéia do que está por trás da notícia que lê."

Limites éticos
As empresas, por sua vez, avançam na es-
tratégia, mas tomam ainda mais cuidado
com sua imagem. "Como toda ação de co-
municação, se não for bem dosada, essa
também corre o risco de virar antipropa-
ganda", diz Afonso Champi, presidente do
comitê de comunicação da Associação Bra-
sileira de Anunciantes. Já que é uma reali-
dade consolidada e aparentemente sem re-
torno, a discussão volta-se agora para os
limites dos atos éticos nessa área.

Edward Bernays, considerado o pai das
relações públicas nos EUA, "criou mais ins-
titutos, fundos, instituições e fundações
que Rockefeller, Carnegie e Filene juntos",
segundo o Instituto para Análise da Propa-
ganda. Através deles, Bernays fazia estudos
que davam credibilidade a produtos de seus
clientes, que eram explorados por reporta-
gens jornalísticas. É um exemplo extremo,
rnas está entre os muitos lados da discussão.
"Se há um tema que interessa à empresa ser
discutido, o certo é fazê-lo com todos os
envolvidos, e não de maneira artificial",
afirma Rodolfo Guttíila, diretor de assuntos
corporativos da Natura e presidente da As-
sociação Brasileira de Comunicação Em-
presarial (Aberje). "A comunicação tam-
bém tem de ser sustentável, como as outras
áreas em que a empresa se envolve."

Fonte: Foco, ano 2, n. 22, p. 52-54, 1 maio 2005.




