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Pouco antes da coroação da rainha Elizabeth II, Assis Chateaubriand, que fazia parte da comitiva 
brasileira que iria representar o Brasil em Londres, publicou no "O Jornal" a relação de oito 
empresários que se cotizariam para pagar o presente para sua majestade - um requintado 
conjunto de colar e brincos de águas marinhas de 120 quilates e 647 brilhantes que ele havia 
encomendado a uma refinada ourivesaria. Os felizardos, entre eles o presidente da Confederação 
Nacional da Indústria, Euvaldo Lodi, ficaram sabendo pelo jornal que teriam de pagar 2,5 milhões 
de cruzeiros cada um pela jóia, mas se apressaram em formalizar as doações. E ainda se sentiram 
honrados pela lembrança do condestável das Emissoras e Diários Associados cujo carro-chefe era 
a revista "O Cruzeiro", que, semanalmente, repetia o fenômeno de vender 550 mil exemplares 
num país onde saber ler era um privilégio.  
 
Nos dias atuais, um gesto como este protagonizado por Chateaubriand há meio século seria 
inadmissível, impossível mesmo. A imprensa se modernizou. Passou a ser balizada por princípios 
éticos e orientada por técnicas de marketing, além dos rigores da administração profissional. 
Contudo, muitas empresas não acompanharam o ritmo da evolução do negócio da mídia e, por 
paradoxal que pareça, tendem a reduzir sensivelmente as verbas de publicidade, convictas que 
estão de construir imagem e reputação por meio quase que exclusivo da chamada mídia 
espontânea. Ou, em português claro, a matéria jornalística. Aliás, matéria que quase sempre não 
é jornalística, mas uma espécie de lobby disfarçado ou invisível, quando não lobby ostensivo.  
 
É um fenômeno novo, ainda meio imperceptível, decorrência natural da própria influência que a 
mídia passou a exercer com a democratização. É fenômeno também da crise brasileira que faz 
muitas empresas elevar a palavra resultado à categoria dos talismãs e ambicionar fazer dela 
recurso mágico para a realização das suas estratégias e sonhos.  
 
No âmbito da comunicação, as raízes de tal comportamento são de dupla natureza. Uma, digamos 
assim, é conceitual. Gurus americanos do marketing, gente do calibre internacional de All Rais, 
por exemplo, escreve livros loquazes, aparentemente densos, esgrimindo teses de que apenas a 
comunicação corporativa - leia-se as relações públicas nos Estados Unidos e a assessoria de 
imprensa, no caso brasileiro - constrói a imagem das empresas no mundo moderno.  
 
Que a comunicação feita pelo noticiário influi definitivamente na imagem e, mais do que isso, na 
reputação corporativa é uma verdade incontestável. Mas é desastroso querer substituir uma 
ferramenta pela outra, inclusive porque a publicidade é o único recurso a permitir à empresa 
controlar a informação, tanto na forma como no conteúdo das mensagens. Assim, uma estratégia 
de comunicação que se proponha a substituir a informação jornalística pela publicidade nasce 
solapada em sua finalidade e consistência. Pura e simplesmente irá se evaporar porque é uma 
ficção querer transformar ferramentas complementares de comunicação em ferramentas 
excludentes.  
 
Na verdade, os gurus que tiram idéias extravagantes das suas cartolas e as rotulam de 
revolucionárias seguem as pegadas dos filósofos do século XVI que cometiam sacrilégios para 
chamar atenção. Ou, para lembrar situações mais próximas, agem como os radicais políticos, hoje 
especialmente acantonados na esquerda, que atiram pedras no governo e promovem incessante 
algaravia para conquistar espaços na mídia. Não agissem assim certamente estariam relegados a 
doloroso anonimato. A diferença é que os gurus do marketing vendem milhões e tiram partido de 
uma visão acrítica das empresas que deveriam ler muitas das suas obras tapando os narizes, em 
lugar de festejá-las como se fossem as sagradas escrituras.  
 
Tiro pela culatra  
 



A segunda raiz do tema em foco é a própria ambigüidade do mercado de comunicação. Numa 
visão retrospectiva, vamos encontrar muitos comunicadores e empresas criando parâmetros para 
medir desempenho inspirados na economia de espaços publicitários. Ou seja, para cada 
centímetro ganho com a mídia espontânea a empresa estaria economizando com publicidade.  
 
Tem sido esta uma prática em evolução. O resultado é que o tiro vem saindo pela culatra. Em 
lugar de ganhar prestígio junto às empresas, a comunicação vem colecionando reveses. 
Diminuíram as verbas corporativas, aumentaram as exigências. Onde devia prevalecer a cultura 
da qualidade, grassa a cultura da quantidade de matérias. Como o espaço jornalístico diminui, 
uma conseqüência natural da crise vivida pela mídia, as dificuldades para satisfazer os clientes se 
avolumaram em proporções geométricas.  
 
Pior. O mais inesperado e truculento desdobramento das práticas ingênuas de "venda" da 
comunicação foi o surgimento dos clientes-lobistas que querem, a qualquer custo, transformar a 
chamada mídia espontânea para os seus negócios. Na atualidade, "tudo" pode ser notícia se for 
para fazer lobby, desde utilizar uma nota numa coluna para desvalorizar uma empresa 
concorrente que se encontra à venda até elevar o "prestígio" de empresários e executivos que 
querem se aproximar do governo ou conseguir créditos. É uma manipulação violenta que nem 
sempre os repórteres percebem e que as empresas jornalísticas nem sempre estão preparadas 
para neutralizar.  
 
O resultado é que perdem todos. A mídia de televisão, nesse campo, evoluiu bastante. Quem 
vende placas nos estádios por preços exorbitantes pensando que vai "piratear" as transmissões se 
surpreende quando descobre que as marcas que pretendia divulgar gratuitamente foram 
simplesmente expurgadas do vídeo por um chip especialmente programado.  
 
A mídia imprensa, de uma forma ou de outra, também está reagindo. Quando uma fonte é 
identificada como lobista é imediatamente excluída. Mas a reação ainda é tímida. Há muito lixo 
sendo publicado como matéria por influência de assessorias por força de uma peneira pouco 
seletiva ou por força do próprio enxugamento das redações que torna o critério de aprovação das 
pautas menos rígido.  
 
Resta por fim os comunicadores exercerem uma função educativa junto aos clientes e não se 
entregarem displicentemente a exigências que ferem frontalmente a efetiva função de uma 
assessoria. Responsabilidade e coerência correm em paralelo com a missão de defender o cliente 
junto à opinião pública, como se o comunicador fosse um advogado de novo tipo, ou com o 
cuidado de tornar visível suas qualidades.  
 
Mas sempre pelo ângulo do interesse público, pois essa é a razão que vai modelar a credibilidade 
das pessoas e empresas e que deve ser o autêntico patrimônio daqueles que ambicionam 
construir, de verdade, uma imagem e uma reputação. Caso contrário é vislumbrar tão-somente a 
miragem da mídia espontânea que pode até existir e satisfazer objetivos de curto prazo, mas é 
fugaz e vai um dia se dissolver no contato com a realidade, como acontece com toda miragem.  
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