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Mesmo com política que prevê sigilo sobre as estratégias corporativas, a Credicard conseguiu 
estar em 92% das matérias positivas relativas ao segmento de cartão de crédito em fevereiro 
deste ano, segundo dados do Instituto Brasileiro de Estudos de Comunicação (Ibec). O retorno 
desta estratégia de relacionamento com a mídia, aliada a campanha publicitária, foi de R$ 10,3 
milhões no primeiro trimestre de 2003, para investimento de apenas R$ 1,7 milhão.  
 
- A essência da fórmula de sucesso está em prestar informação de qualidade para a imprensa, 
customizando-a por região, além de manter postura transparente e ética - explicou Marcelo 
Alonso, diretor de comunicação da Credicard, durante palestra proferida no 6º Congresso 
Brasileiro de Jornalismo Empresarial, Assessoria de Imprensa e Relações Públicas, promovido pela 
Mega Brasil Comunicação, que teminou ontem em São Paulo. Cerca de 800 profissionais do 
segmento discutem o desenvolvimento da comunicação corporativa em prol de fortalecimento da 
marca e maior capacidade competitiva das organizações.  
 
Com a presença da modelo Gisele Bündchen, estrela de sua campanha publicitária, no Carnaval 
de Salvador, a Credicard conseguiu retorno satisfatório de mídia espontânea. "Mesmo sem usar a 
camiseta da empresa, a modelo conseguiu chamar atenção para a nossa marca ao visitar o Liceu 
de Artes e Ofícios da cidade, um dos projetos de responsabilidade social apoiados pela 
companhia", comentou Alonso, destacando que a divulgação de indicadores de mercado de 
cartões é o canal de relacionamento com a imprensa mais usado.  
 
Em coletivas mensais, a Credicard divulga pesquisas sobre a utilização dos cartões, explorando 
nichos como o consumo feminino ou pela Internet. Desta maneira consegue reforçar a marca sem 
expor estratégias corporativas.  
 
Visibilidade  
 
Caminhando na direção oposta e obtendo êxito semelhante, a Infraero conseguiu, entre novembro 
de 2001 e dezembro de 2002, um aumento de visibilidade de 50,51% em exposição nos meios de 
comunicação graças a uma política de aproximação com a imprensa.  
 
"A credibilidade do jornalismo permite que a empresa consiga visibilidade para o resultado de 
seus negócios, além do reconhecimento do mercado e comprometimento do público interno com a 
produtividade", disse João José Forni, assessor da presidência da Infraero, também palestrante do 
6º Congresso Brasileiro de Jornalismo Empresarial,  
 
Assessoria de Imprensa e Relações Públicas.  
 
Agindo desta forma, Forni acredita que as organizações conseguem fortalecer a marca e imagem 
no mercado, melhorando a capacidade de competição. "Foi pensando desta maneira que 
conseguimos excelentes resultados mesmo em uma situação crítica, como os atentados de 11 de 
setembro, nos Estados Unidos. A estratégia é estar disponível para a imprensa como fonte do 
segmento de aviação e não apenas para falar sobre a empresa", contou o executivo da Infraero.  
 
O curso deve seguir, segundo o professor da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de 
São Paulo (USP), Manuel Chaparro, na direção do desenvolvimento das competências semio-
narrativas, discursivas, e difusoras dos departamentos de comunicação corporativa. "Ou seja, 
saber dizer, o quê dizer e como socializar as informações", afirmou Chaparro.  
 
Diretor de Relações Institucionais do grupo Telefônica, Renato Gasparetto Junior completou 
dizendo que o posicionamento do profissional de comunicação corporativa deve ser de 
responsável pelo gerenciamento da reputação da empresa.  



 
Visão estratégica  
 
- É preciso ter visão estratégica da organização, dominar network nos principais núcleos de 
pressão, como as entidades de classe e Organizações Não-Governamentais (Ongs), ser 
negociador, ter bom senso, equilíbrio, transparência, lealdade e ética.  
 
Este profissional vai articular o posicionamento corporativo, gerenciando a imagem da companhia 
diante de uma sociedade que passou a cobrar posicionamento político e social, além do econômico 
- resumiu Gasparetto Junior. O 6º Congresso Brasileiro de Jornalismo Empresarial, Assessoria de 
Imprensa e Relações Públicas, patrocinado por empresas como Fiat, Companhia Vale do Rio Doce 
(CVRD), e Banespa, terminou ontem.  
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