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Autor de A Era do Escândalo, Mário Rosa adverte que, hoje,qualquer pessoa ou empresa está 
sujeita a ser execrada em público. “Com as novas tecnologias de informação, a vida privada 
deixou de existir” 
 
Para Mário Rosa, um dos mais respeitados especialistas em gestão de imagem do país, o governo 
Lula inaugurou uma nova modalidade de escândalo político. “É o escândalo à Big Brother, com 
imagens em cores e áudio”, define ele, referindo-se às gravações de Waldomiro Diniz dando 
propina a um empresário dos bingos. No governo FHC, compara ele, a grande crise havia sido 
originada por um áudio: os grampos da privatização. E, no governo Itamar, o escândalo fora 
deflagrado por uma fotografia do presidente abraçado a uma modelo sem as roupas de baixo. 
“Houve uma evolução tecnológica na maneira de abalar a credibilidade do Planalto”, conclui Rosa, 
irônico. Autor de A Era do Escândalo, Rosa é sócio de Duda Mendonça, coordenador da última 
campanha eleitoral de Lula. E garante, nesta entrevista a AMANHÃ, que o governo não é o único 
alvo potencial do escândalo high-tech. “Com câmeras e computadores por todo lado, hoje 
qualquer empresa está com a sua credibilidade em perigo.” 
 
O que é a era do escândalo e quem está vulnerável a ela? 
ara responder a esta pergunta é preciso voltar um pouco no tempo, lá para o tempo das 
cavernas. A sociedade moderna começou a ser formada no momento em que um primata resolveu 
descer da árvore, certo? Para descer da árvore, ele teve de aprender a sobreviver – e, para isso, 
teve de entender o ecossistema e prever seus problemas e desafios. Hoje em dia, muitos 
profissionais e executivos, em seus prédios de vidro temperado, com seus protetores de tela 
digital, laptops sem fio, telefones móveis e iPods, ainda tomam decisões pré-históricas. Ou seja: 
tomam decisões sem tentar entender o que mudou no mundo que está a sua volta. 
 
E o que mudou? 
Houve uma revolução tecnológica sem precedentes. Podemos resumi-la em duas palavras: 
“interconexão” e “convergência”. Hoje, as informações giram o mundo rapidamente. Notícias 
andam de um lado para o outro com muita rapidez. Temos bilhões de quilômetros de fibras óticas 
debaixo de nossos pés, toneladas de satélites em cima de nossas cabeças, bilhões de 
microcâmeras e gravadores espalhados por toda parte... Isso exige novas maneiras de se 
defender a credibilidade e a reputação de uma empresa. Preservar a reputação num ambiente 
como esse é muito mais difícil. Você precisa ser capaz de defender a sua imagem na “velocidade 
do pensamento”, parafraseando Bill Gates. 
 
Quer dizer que, em matéria de reputação, as empresas têm de “descer da árvore”? 
Precisamos entender o mundo. Os primatas que desceram da árvore achando que não precisavam 
entender os perigos da floresta morreram. Agora, temos uma “floresta tecnológica” pela frente, 
que exige de nós, primatas pós-modernos, uma atitude de atenção igual à dos nossos ancestrais. 
Não adianta ter computadores de último tipo, laptops e uma parafernália tecnológica e continuar 
desatualizado. A informação é um bem que se renova a cada momento, a cada segundo. 
 
E como isso torna as empresas mais ou menos suscetíveis a crises de imagem? 
É preciso ter em mente que, hoje em dia, não existe mais vida privada. Toda a nossa vida é 
potencialmente pública. Quando você está no banco, o seu gerente de conta – que você nem 
conhece direito – sabe dizer com precisão se você movimentou este ou aquele dinheiro. Na rua, 
quantas pessoas desconhecidas caem nas “pegadinhas” de câmeras indiscretas? E o que dizer das 
reportagens de telejornais que denunciam o mecânico que não conserta direito o carro ou a 
geladeira? Uma pessoa que aparece nesse tipo de reportagem está literalmente envolvida em um 
escândalo. Imaginar que as crises de imagem só atingem os poderosos, as celebridades e as 
grandes empresas é um erro. O limite entre o público e o privado sofreu diversas transformações 
nos últimos anos. 
Por exemplo? 



O último jogo entre Inter e Grêmio, por exemplo, teve 30, 40 mil pessoas. Mas não causou a 
mesma repercussão, não foi tão “público” quanto a conversa do Príncipe Charles com a Camila 
Parker-Bowles, na qual ele dizia: “Eu quero ser o seu tampax”. Essa é a realidade que vivemos 
hoje: uma conversa particular de um casal pode ser mais pública do que um clássico de futebol. 
Pois há maneiras de gravá-la e facilmente difundi-la para bilhões de pessoas no mundo todo. É 
essa nova premissa que deve ser considerada ao se falar sobre gestão de imagem e reputação. 
 
“Ainda tem gente que pensa que a intranet da empresa não é pública. Ora, não foi um e-mail 
supostamente pessoal, passado para uma amante, que derrubou o presidente da Boeing?” 
  
Hoje, está todo mundo sujeito a se tornar escândalo, é isso? 
Uma vez, o Andy Warhol (artista pop norte-americano) disse que, no futuro, todos nós teríamos 
direito a 15 minutos de fama. Ele falava sobre a grande visibilidade que a televisão vinha 
proporcionando a pessoas “comuns” nos anos 70. Mas eu diria que ele foi um otimista, pois 30 
anos depois a gente não tem direito apenas a 15 minutos de fama, mas também a 15 minutos de 
execração pública. São câmeras indiscretas, gravações de conversas políticas... Nossa vida está 
muito mais exposta. 
 
É um Big Brother coletivo... 
É o Big Brother, sim, só que às avessas. Ao invés de uma superestrutura que vigia cada um de 
nós, somos nós mesmos, seres insignificantes, que podemos tirar fotos e registrar tudo o que 
acontece em nossa volta. Qual é a foto clássica da Guerra do Vietnã, de 40 anos atrás? É a foto 
daquela menina correndo de uma bomba Napalm, não? E qual é a foto clássica da Guerra do 
Iraque, que aconteceu agora? São as fotos da prisão de Abu Ghraib. As duas imagens têm uma 
diferença fundamental: aquela do Vietnã era uma foto de fora para dentro, feita por um 
correspondente que não fazia parte das instâncias do poder. Já as fotos de Abu Ghraib foram 
feitas de dentro para fora. Elas foram produzidas pelas próprias pessoas que cometeram aqueles 
crimes. Por que se tornaram públicas? Porque hoje você pode roubar uma foto das masmorras do 
regime de ocupação americana e colocar isso ao alcance de todos na internet. 
 
Por falar nisso, como explicar o fato de que Bush manteve sua popularidade (e até venceu a 
eleição nos EUA) depois dessa verdadeira crise de imagem? 
A imagem de um líder depende muito dos valores que estão em jogo. Ao disputar a eleição, Bush 
conseguiu retirar da discussão valores como ética e verdade. Com muita competência, Bush 
explorou um sentimento natural do povo americano, que estava amedrontado com toda aquela 
tragédia das torres gêmeas. E aproveitou o momento para inserir no debate um novo valor: a 
segurança. Se a discussão fosse outra, provavelmente Bush não venceria. Mas ele provou que era 
a pessoa mais habilitada para combater o medo e, por isso, foi eleito. 
 
E nas empresas? É possível superar uma crise de imagem corporativa dessa forma? 
Para uma empresa, uma crise de imagem é completamente diferente de todas as outras. A crise 
de imagem atinge seu patrimônio mais importante, que é a reputação, a confiança. Quando 
vendemos produtos ou serviços, na verdade nós vendemos confiança. Um laboratório 
farmacêutico não vende remédio: vende a confiabilidade de seus medicamentos, a certeza de que 
seus produtos não farão mal ao paciente. A crise de imagem atinge aquilo que define a 
sobrevivência de uma empresa. O efeito é devastador. 
 
As empresas brasileiras estão preparadas para lidar com esse problema? 
Embora existam algumas organizações mais atentas à reputação e à credibilidade, todos nós 
estamos despreparados. Vivemos uma transição na maneira de ver e de ser visto, e são poucas as 
empresas que compreendem essa mudança. Vivemos um momento tecnológico em que 
determinadas práticas e regras do passado simplesmente não valem mais. Tem gente, por 
exemplo, que ainda pensa que a intranet da empresa não é pública.  
Ora, não foi um e-mail trocado internamente, com uma amante, que derrubou o ex-presidente da 
Boeing? Houve um momento em que a frase mais ouvida nas empresas era: “A propaganda é a 
alma do negócio”.  



O problema é que, depois da 2ª Guerra Mundial, houve um aumento muito grande na produção 
industrial. Hoje, o fato de ser conhecido já não representa uma vantagem. O diferencial está em 
ser conhecido e, também, respeitado. A alma do negócio é a reputação. 
 
Qual é o fator que mais abala a imagem de uma empresa: um escândalo isolado ou um problema 
crônico, como a falta de um bom atendimento? 
É difícil saber qual é a mais grave. Seja qual for o caso, porém, é importante entender que a 
credibilidade não é uma medalha, não é algo que você tem e que pode ser arrancado do seu 
peito. Credibilidade é uma poupança, é um ativo. É preciso produzir uma credibilidade 
permanente na comunicação com os diversos públicos, inclusive o público interno. É como dizem 
os médicos: a hora de cuidar de um infarto não é na mesa de operação, é na mesa de refeição. A 
melhor maneira de preservar a imagem de uma empresa é preventivamente, até para que a crise 
não aconteça. 
 
E como é que se faz essa prevenção? Com publicidade? 
Isso se faz a toda hora, permanentemente, por meio da ética, de seriedade. Se faz com boas 
relações comerciais, com qualidade no atendimento ao consumidor e aos seus parceiros 
comerciais. No Egito, acreditava-se que os faraós eram deuses vivos. As pirâmides eram 
construídas para preservar a imagem do faraó, de modo que ele pudesse voltar depois de morto. 
Para os egípcios, a imagem era preservada a cada pedra assentada na pirâmide, a cada pá de 
argamassa assentada na parede. Nas organizações, deve ser igual: a imortalidade do negócio 
deve ser construída em pequenos pedaços, conversando com os consumidores, oferecendo um 
bom atendimento, uma boa relação com a imprensa etc. 
 
Você costuma dizer que o mundo passou por uma “revolução do olhar”. O que isso significa? 
Antigamente, a relação dos homens com as imagens era mágica. Nas cavernas de Lascaux (na 
França) e de Altamira (na Espanha), os homens pintavam as primeiras imagens de bisões como 
se estivessem caçando-os, como se estivessem atingindo os próprios bisões. Era muito diferente 
das relações que nós temos. Hoje, não basta olhar: temos de acreditar no que vemos. Temos de 
acreditar que as imagens enviadas pela sonda Opportunity realmente são retratos de Marte. 
Temos de acreditar que o homem realmente pisou na lua. Em resumo, boa parte do conhecimento 
gerado pelas imagens depende de um fator primitivo: a fé. E isso também vale para a imagem de 
empresas, produtos e suas marcas. Por isso a capacidade de confiar, de despertar fé, é cada vez 
mais importante. 
 
Que tipo de empresa consegue gerar essa confiança? 
O McDonald’s é um caso conhecido. Os produtos deles despertam essa fé, remetem o consumidor 
a algo “superior”. Isso garante a vantagem do McDonald’s em um tempo em que todo mundo faz 
hambúrgeres parecidos e com um preço bastante competitivo. 
 
Na sua opinião, como a Parmalat está se saindo na tarefa de reconstruir sua imagem? 
A crise da Parmalat está sendo relativamente bem conduzida. De certa forma, a empresa sofreu 
uma amputação. É como alguém que teve uma gangrena e cortou fora a parte ferida. Na 
Parmalat, toda a alta administração foi amputada, todo o passado da empresa foi cortado. A 
hemorragia de credibilidade que a empresa vinha sofrendo foi estancada, ainda que de forma 
dolorosa. De resto, a Parmalat nunca teve um problema nos produtos ou com os consumidores. O 
escândalo foi um problema na gestão. 
 
E a Varig? A crise afeta a credibilidade da empresa? 
O caso da Varig é mais complicado. É uma crise continuada e longa. A companhia vem descendo 
uma longa ladeira. Espero que a Varig consiga estancar essa hemorragia. O problema é que 
qualquer infecção pode ser fatal para quem tem uma hemorragia.  
E esse é o grande problema da Varig: uma crise de imagem, num momento como este, teria um 
desfecho muito grave nos seus negócios. 
 
Há como evitar crises dessa espécie? 



Muitas pessoas imaginam que as grandes crises são aquelas que causam alarde: a queda de um 
avião, a descoberta de um medicamento envenenado etc. Mas há um estudo do Instituto de 
Gerenciamento de Crises dos Estados Unidos (Crisis Management Institute, com sede em Oregon) 
mostrando que dois terços das crises corporativas ocorrem dentro do escritório. São as crises de 
colarinho branco, e não os acidentes imprevisíveis que surgem por aí, como explosões, 
vazamentos etc. Ou seja: a grande fonte de desgaste das organizações são os problemas que 
acontecem silenciosamente, no dia-a-dia – e que, portanto, podem ser evitados. 
 
Muitas empresas têm adotado conceitos de governança corporativa e uma relação mais 
transparente com o investidor. Isso é suficiente para evitar as crises de credibilidade? 
Essa busca é um avanço institucional. É um passo que estamos dando em matéria de relações 
corporativas. Em um mundo que oferece tantas opções de consumo, onde diariamente dizemos 
“não” e “sim” para tantas empresas e produtos, o nível de desconfiança é muito alto. É necessário 
compensar esse problema com atitudes que gerem confiança no consumidor e no acionista. Só 
que ter transparência não significa que a sua marca vai ser a escolhida. Ter transparência é 
apenas um diferencial para que a sua marca entre no páreo e dispute a preferência do 
consumidor. 
 
O governo Lula pode ser considerado transparente? 
É sempre difícil fazer uma avaliação política de um governo. Evidentemente, o presidente está 
diante de grandes desafios. O governo vem sofrendo sérios solavancos de imagem. Mas todos 
nós, pessoas comuns, também corremos esse risco. Imaginar que esse problema só atinge o Lula 
ou as grandes empresas é fazer de conta que estamos imunes. A grande (e talvez triste) 
realidade é que, hoje, todos nós somos pessoas potencialmente públicas. 
 
Até que ponto episódios como a denúncia do “mensalão” e a CPI dos Correios afetam a 
credibilidade do Congresso? 
O desgaste é generalizado, contamina todo mundo. Por exemplo: se você disser que era um 
executivo da Encol, você automaticamente passará a sofrer um problema de credibilidade, ainda 
que seja um profissional sério, honesto e correto – pois a Encol quebrou e deixou muita gente na 
mão. Com o governo é a mesma coisa. Diante de todo esse barulho, toda essa contestação, é 
ilusão imaginar que os políticos do Congresso não sofrerão um abalo de credibilidade, incluindo-se 
aí aqueles que são sérios e corretos. Pensar que isso só afeta o deputado A, B ou C é otimismo. 
 
“A Parmalat sofreu uma amputação, um corte de seu passado. A hemorragia que a empresa vinha 
sofrendo foi estancada – ainda que de forma dolorosa” 
  
Quem tem mais credibilidade: Lula ou Kirchner? 
Parece que o presidente Lula ainda tem uma credibilidade maior. Mas isso não significa muita 
coisa. Tudo depende do contexto. Novos valores podem mudar velhas imagens.  
 
Como assim? 
A visão que temos do mundo não está baseada na verdade, e sim na nossa percepção da 
verdade. Por exemplo: a imagem que eu tenho da cidade de Madri pode ser diferente daquela que 
você teve ao visitá-la. Qual é a versão verdadeira: a minha ou a sua? O que dá significado a uma 
imagem são os valores que utilizamos para avaliá-la.É isso que nos faz ter uma posição contrária 
a Saddam Hussein e favorável ao ex-embaixador Sérgio Vieira de Melo. Na comemoração dos 20 
anos da democratização do Brasil, por exemplo, houve uma espécie de “revisão” do papel do José 
Sarney, um homem que teve a imagem dilacerada naquele período. Isso ocorreu porque, hoje, as 
pessoas têm outros valores. No caso de Lula, os valores da sociedade brasileira no futuro é que 
irão definir a imagem que ele terá perante a história. 
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