
Jornalista mostra como cuidar da crise de imagem  

Ubiratan Brasil  
 
Em 'A Era do Escândalo', Mário Rosa detalha bastidores de quem sofreu o pior  
 
Um profundo drama uniu figuras tão distintas como o executivo Luiz Eduardo de Falco, a atriz 
Glória Pires e o ex-ministro da Saúde, Alceni Guerra: todos, em um determinado momento da 
vida, amarguraram uma crise de imagem. Enquanto o primeiro foi obrigado a descobrir o melhor 
caminho para preservar a companhia aérea TAM logo depois do acidente que vitimou 99 pessoas 
em outubro de 1996, a atriz enfrentou o drama de ver o nome de sua família estampado nos 
jornais por causa de um boato sórdido e o ex-ministro foi acusado de ter desviado milhões em 
recursos públicos, sem que nada fosse judicialmente comprovado.  
 
"Todos sofreram uma crise que se diferencia das demais, uma crise de imagem, que põe em 
xeque a capacidade dos outros acreditarem em nós, põe em xeque a confiança que despertamos 
nos outros", afirma o jornalista e consultor Mário Rosa, autor de uma obra que trata com 
sobriedade um assunto cada vez mais atual: A Era do Escândalo - Lições, Relatos e Bastidores de 
Quem Viveu as Grandes Crises de Imagem (Geração Editorial, 528 págs., R$ 47), que será 
lançada nesta semana.  
 
No livro, Rosa reuniu dez casos de grande repercussão que permitem uma análise pioneira do 
escândalo no Brasil. Além dos três já citados, ele analisa a experiência do advogado Antônio 
Carlos de Almeida Castro que defendeu o banqueiro Salvatore Cacciola, dono do banco Marka e 
figura central da CPI dos bancos; ouviu o infectologista David Uip, que acompanhou os meses 
derradeiros do ex-governador Mário Covas; apresenta o relato do publicitário Fernando Barros, 
que participou da estratégia para que o governo de Fernando Henrique Cardoso não sofresse um 
blecaute político durante a crise provocada pelo apagão do setor elétrico; relata o depoimento do 
ex-secretário geral da Presidência da República do governo FH, Eduardo Jorge Caldas Pereira; 
revela o depoimento de Maristela Maffei, cuja empresa de comunicação, Máquina de Notícia, 
administrou o esforço de duas importantes marcas, Telefônica e AmBev, ao entrar no mercado 
brasileiro; narra as dificuldades do ex-porta-voz da Petrobrás durante o naufrágio da plataforma 
petrolífera P-36; e, finalmente, o relato de Marcos Trindade, profissional de comunicação que teve 
de gerenciar crises, como o escândalo dos grampos telefônicos, que vieram a público em 1999, 
logo após a privatização da Telemar.  
 
Para que as experiências pessoais dos protagonistas de cada caso fossem tratadas com 
profundidade, Mário Rosa decidiu que as narrativas seriam reproduzidas em primeira pessoa. 
"Com isso, foi possível captar o sabor, o hálito da história", justifica ele que, para manter o devido 
distanciamento, contou com o valioso auxílio da jornalista Eliane Trindade, que mergulhou em 
uma maratona de entrevistas buscando sempre um testemunho aprofundado.  
 
Rosa partiu do princípio de que o produto mais vendido atualmente é confiança: um padeiro 
produz pão, mas vende confiança. Da mesma forma, um laboratório farmacêutico que produz 
remédios ou um advogado que cuida de seus clientes. "Quando nossa capacidade de despertar 
confiança nos outros morre, está automaticamente decretada a nossa sentença de morte 
profissional", diz.  
 
A situação toma contornos mais dramáticos com a constante evolução tecnológica e de 
informação. A criação da internet, o aprimoramento da capacidade dos satélites, a formação das 
grandes redes de informação, tudo tornou o mundo infinitamente menor. Com tamanho 
desenvolvimento, uma informação pode percorrer o mundo em poucos segundos e alcançar uma 
dimensão arrasadora. "Principalmente quando essa informação diz respeito à imagem ou à 
reputação de uma empresa ou de um líder", acrescenta.  
 



No Brasil, além desse avanço tecnológico, outros dois fatores conjunturais e específicos 
transformaram a questão em um assunto mais original: o poder das Comissões Parlamentares de 
Inquérito (CPI) de quebrar toda espécie de sigilo bancário, telefônico e fiscal; e também a 
autonomia do Ministério Público para investigar, acusar e divulgar livremente o quer que seja, 
contra quem quer que seja. "Além da revolução tecnológica mundial, no caso brasileiro uma nova 
ordem institucional acabou gerando um ambiente propício para a proliferação de escândalos", 
comenta.  
 
Outro detalhe significativo apontado pelo jornalista é que as crises não atingem apenas nomes ou 
empresas de grande exposição - a proliferação de câmeras indiscretas, especialmente as 
fomentadas pelos programas de televisão, expõe nacionalmente qualquer cidadão a situações 
incômodas. "Andy Warhol costumava dizer que todos, no futuro, teriam direito a 15 minutos de 
fama. Ele estava sendo extremamente otimista, pois acredito que teremos direito a 15 minutos de 
escândalo também", ironiza Rosa. "O Big Brother deixou de ser uma ameaça de ficção científica e 
virou atração no horário nobre."  
 
Por conta disso e disposto a transformar conhecimento em ensinamento, Mário Rosa dividiu o livro 
em três partes. A primeira são os dez relatos, em que o autor busca reproduzir em detalhes a 
crise de imagem sofrida por aquelas pessoas. Em seguida, Rosa aproveita os depoimentos para 
aprofundar alguns aspectos, tentando tirar alguma lição.  
 
A terceira parte é composta por quatro capítulos, em que são discutidos os fundamentos para 
uma análise sobre o escândalo no Brasil. "O objetivo é demonstrar que, em nosso País, esse tipo 
de evento possui características singulares", explica. Por conta disso, o último capítulo é dedicado 
justamente à listagem dos desafios mais comuns impostos pelos escândalos nacionais. "Procuro 
dar a cada caso uma contribuição técnica quanto ao gerenciamento de crises, indicando ações que 
empresas e pessoas podem evitar e outras que deveriam colocar em prática."  
 
Com a rapidez na disseminação da notícia, Mário Rosa busca, em seu livro, ajudar o leitor comum 
a compreender melhor os impasses criados por essa velocidade e, por extensão, entender mais 
facilmente a sociedade em que vive.  
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