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se transformariam nas principais referências acadêmicas da 
atividade: Gaudêncio Torquato e Manuel Carlos Chaparro.

No cinquentenário da Aberje, em 2017, a newslet-
ter Jornalistas&Cia e o Jornal da Comunicação Corporativa 
produziram uma edição histórica de 24 páginas sobre a trajetória 
de nossa entidade mater, a partir do depoimento dos executivos 
que lideraram e lideram essa preciosa história de sucesso.

Agora, às vésperas do cinquentenário de fundação da Proal, 
os dois veículos juntam-se novamente para uma nova celebra-
ção e, mais do que isso, para o resgate de uma rica e relevante 
história infelizmente esmaecida pelo tempo. Uma história que 
mostra como a ousadia, a determinação e o empreendedorismo 
(já naquele tempo) levaram dois idealistas a construir um negó-
cio que mudou a face da comunicação empresarial brasileira e 

que, no auge, entre os anos 1970 e 1980, foi responsável, no 
campo mercadológico, por dezenas de empregos e pela pro-
dução simultânea de mais de 40 publicações empresariais. No 
campo acadêmico, a produção dos Cadernos Proal e Cadernos 
de Comunicação Proal, foram igualmente fundamentais e deram 
o pontapé inicial na conceituação da atividade de Comunicação 
Empresarial, no Brasil.

A bem da verdade, como os leitores poderão conferir ao 
longo das próximas páginas, a terminologia é polêmica. O mer-
cado continua a usar, desde aquela época, como seu principal 
nome de batismo, o termo Comunicação Empresarial. Nome 
que, aliás, os dois veículos que aqui se juntam, usam e preferem, 
pela tradição e alcance. Mestre Torquato, no entanto, homena-
geado que nos presenteia com esse libelo histórico da atividade, 

A História da Moderna Comunica-
ção Empresarial Brasileira teve como 
pedra fundamental a criação da Aberje, 
então Associação Brasileira dos Edito-
res de Revistas e Jornais de Empresa, 
no dia 8 de outubro de 1967, exatos 
52 anos atrás, sob a liderança de Nilo 
Luchetti, à época chefe de relações 
sociais da Pirelli e editor da revista 
Notícias Pirelli que, idealista, reuniu e 
convenceu um grupo de outros pro-
fissionais a embarcarem na empreitada 
de organizar essa atividade nascente nas 
empresas brasileiras.

Mas, o derradeiro passo em direção à moder-
nidade e inovação do segmento surgiria menos de 
três anos depois da fundação da Aberje, em 1970, 
com a criação da Proal – Programação e Assessoria 
Editorial. Por trás dessa iniciativa, que pode ser confi-
gurada como marco histórico e pioneiro, estavam dois 
jovens intelectuais visionários, que não só mudariam de 
forma inovadora a comunicação empresarial brasileira, como 

Marcos da moderna história  
da Comunicação Empresarial Brasileira
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acha o termo incompleto e prefere, a ele, o de Comunicação 
Organizacional. E explica em sua narrativa as razões da opção.

Autores dessa publicação em homenagem ao Dia da Comuni-
cação Empresarial, Eduardo Ribeiro e Marco Antonio Rossi, 
hoje sócios na Mega Brasil e no GECOM – Grupo Empresarial 
de Comunicação, foram observadores privilegiados desse 
período, quando, no início dos anos 1980, conheceram-se – 
Edu, então na Villares; e Marco, na Matarazzo – ao integrarem 
uma espécie de confraria profissional da atividade, batizada de 
Grece, sigla de Grupo de Estudos de Comunicação Empresarial, 
que se reunia mensalmente, cada vez em uma empresa, para 
debater os temas mais estratégicos da 
atividade, então não contemplados 
pela Aberje. Não à-toa, nasceu nesse 
grupo a primeira e bem-sucedida 
candidatura de oposição à Aberje, 
com Amauri Beleza Marchesi, 
que concorreu e venceu as eleições, 
dirigindo a entidade por dois man-
datos, entre 1984 e 1989.

Nessa ocasião, a Proal já era 
um sucesso. Veríamos, ainda, 

Gaudêncio Torquato iniciar uma segunda experiência inovadora, 
no final dos anos 1980, ao criar uma estrutura que rompia com 
os padrões tradicionais de comunicação na então pujante Cor-
poração Bonfiglioli. A organização viria, depois, a enfrentar uma 
grave crise financeira, da qual não conseguiria se safar, mas a ex-
periência de Comunicação acabou irradiando-se pelo mercado.

Foram os tempos áureos do que poderíamos chamar de Co-
municação Empresarial feita em casa, com estruturas internas 
de dar inveja aos nossos contemporâneos. Isso mudou drasti-
camente a partir dos anos 1990, com o processo irreversível 
de terceirização de grande parte das atividades-meio, entre as 
quais a comunicação. Uma terceirização, no entanto, que seria 

o tônus do excepcional avanço das agências 
de comunicação no Brasil, 
que hoje ostentam um 
parque com cerca de 1.500 
empresas e um faturamen-
to anual de R$ 2,9 bilhões.

Quase 50 anos depois, o 
mesmo Gaudêncio Torquato, 
hoje um dos mais respeitados 
consultores de marketing po-

lítico e de comunicação do País, 
revive essa história e o faz pelas 
mesmas páginas da newsletter 
Jornalistas&Cia e do Jornal da 
Comunicação Corporativa.

É necessário, fundamental 
mesmo, não deixar de registrar 
também os passos de outros 
pioneiros, que tanto também 
fizeram por essa atividade, 
hoje tão próspera em nosso 
País. Foram vários, como a 
lendária AAB, fundada em 1960 por José Carlos Ferreira, José 
Rolim Valença, Carlos Roberto F. Chueri e Mário Fioretti, 
e que se transformaria por um período na maior agência de rela-
ções públicas do Brasil e da América Latina; e de onde afloraram 
nomes que liderariam a atividade de RP nos anos 1970 e 1980, 
como a dupla Vera Giangrande (já falecida) e seu sócio Carlos 
Mestieri (Inform e atual Mestieri Comunicação), Agostinho 
Gaspar (que fundaria a G&A e se associaria a outras agências), 
Valentim Lorenzetti (também já falecido, com a LVBA, hoje 
dirigida pelos filhos Gisele e André Lorenzetti) e Antonio 
De Salvo (outro que já nos deixou e que fundou a ADS, dirigi-
da após sua morte por Rosana De Salvo, também falecida, e 
Ingrid Rauscher, ainda à frente da agência).Também é preciso 

recordar agências que, no ras-
tro dessas e da própria Proal, 
também dirigidas por jornalistas, 
tiveram grande sucesso naquele 
período, abrindo caminho para o 
desenvolvimento setorial. Entre 
elas, a Mecânica de Comunicação, 
ainda sob a firme batuta de Enio 
Campói, a Unipress, de Reginaldo 
Finotti e Alaor Barbosa, e a Co-
munic, de Claudio e Sueli Amaral. 

A todos eles – e a todos os demais 
pioneiros aqui não nominados – a 

gratidão pelo tanto que fizeram e fazem por uma atividade que 
logrou seu lugar na história empresarial brasileira.

Esta edição, mais do que um presente ao Dia da Comuni-
cação Empresarial, é, portanto, uma contribuição histórica aos 
comunicadores para que possam entender como as iniciativas 
pioneiras de 50 anos atrás moldaram e transformaram os rumos 
da atividade no Brasil. 

Uma edição para ler, reler e guardar com carinho, pois 
sempre ensejará a oportunidade de alguma consulta histórica.

Eduardo Ribeiro e Marco Antonio Rossi 
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Introdução

No final da década de 1960, na esteira da 
industrialização do sudeste brasileiro, descorti-
nava-se o panorama da comunicação organiza-
cional pela fresta do nicho que designei de “jor-
nalismo empresarial”. As empresas iniciavam um 
processo profissional de interlocução com seus 
públicos. Davam-se conta da necessidade de 
uma forte relação com os consumidores. Perce-
biam que o ato de compra de produtos e bens 
pela clientela deveria embutir a “compra” do 
conceito, da identidade, do renome, da fama da 
empresa. Ao adquirir um objeto, o comprador 
supunha adicionar à compra o valor da marca. O 
vendedor argumentava que os produtos adquiri-
dos pelo consumidor eram de boa qualidade. E 
as empresas abriam a expressão para se dizerem 
honestas e merecedoras de confiança.

Na esfera interna, no chão de fábrica, as 
organizações se preocupavam em convencer 
os empregados de que deveriam se orgulhar 
do lugar em que trabalhavam.

A Aberje

Vejamos como ocorreu esse longo processo 
de aprendizagem. O primeiro momento contem-

plou o “jornalzinho” com feição de colunismo so-
cial, malfeito e saturado de elogios aos dirigentes 
empresariais. O discurso laudatório dizia respeito 
ao clima autoritário da época, na esteira dos 
idos de 1968. Em 1967, foi criada a Associação 
Brasileira dos Editores de Revistas e Jornais de 
Empresas (Aberje), pelo entusiasmo do gerente 
de relações públicas da Pirelli, Nilo Luchetti. Sua 
primeira convenção teve a comunicação interna 
como eixo central de suas preocupações. Nesse 
momento, começava a se desenhar o primeiro 
contorno do profissional de relações públicas, 
com um perfil bem composto e subordinado 
diretamente ao presidente da empresa.

O bem aparelhado sistema de relações pú-
blicas dos governos militares, polo emissor do 
sistema de comunicação ufanista que balizou 
a linguagem grandiloquente da comunicação 
empresarial, nos primórdios da década de 1970, 
procurava interferir nas pautas dos meios de co-
municação – alguns deles submetidos a censura 
prévia. Era um tempo de contundente disputa 
entre os profissionais de relações públicas, 
escudados em seus conselhos regionais, e os 
jornalistas, amparados pelos sindicatos profis-

A Moderna História da 
Comunicação Empresarial no Brasil 

sionais. Ambas as profissões, aliás, haviam sido 
regulamentadas por decretos-lei do governo 
autoritário. O problema ocorreu quando os 
jornalistas começaram a ocupar espaços que os 
profissionais de relações públicas consideravam 
seus. A disputa interna nas empresas girava 
sobre o comando da área da comunicação 
(imprensa ou relações públicas?).

No meio da intensa polêmica entre jornalis-
tas e profissionais de relações públicas, surgia 
a Programação e Assessoria Editorial (Proal), a 
primeira assessoria de jornalismo empresarial 
montada em bases profissionais. A ideia foi de 
Manuel Chaparro, exemplo de grande jorna-
lista (mais adiante, voltarei ao assunto).

os conceItos – jornAlIsmo empresArIAl

Por ocasião da II Convenção Nacional da 
Aberje (naquela época a entidade restringia-se 
ao eixo do jornalismo empresarial), em 1968, 
fiz a primeira incursão teórica no País a respeito 
da modalidade jornalística, por meio de um tra-
balho intitulado Jornalismo empresarial: objetivos, 
métodos e técnica, o qual originou o primeiro 
Caderno Proal. Posteriormente, em 1971, 
o ensaio integrou a série Jornalismo, editada 
pelo Departamento de Jornalismo da Escola de 
Comunicações e Artes da Universidade de São 
Paulo, a ECA-USP. Ali, procurei sistematizar os 
conceitos, a partir de definições e escopos, para 
jornais, boletins e revistas empresariais. Dava-

-se nome a uma modalidade que viria a abrigar 
os quadros que saíam da Academia. De fato, o 
jornalismo empresarial foi a área que mais se 
expandiu nas décadas de 1970 e 1980. 

A USP, por minha proposta, foi pioneira na 
criação da disciplina Jornalismo Empresarial. 
Lançava-se a semente de uma floresta que iria 
germinar árvores frondosas, frutos diversifica-
dos e muita discórdia.

Em 1973, apresentei a primeira tese de 
doutorado na América Latina no campo do 
jornalismo e da comunicação empresarial, que 
desenvolvia o escopo apresentado no primeiro 
ensaio sobre o tema.

Vale lembrar que o mercado brasileiro come-
çava a oferecer boas perspectivas. De um lado, 
sentia-se a necessidade de as empresas desen-
volverem publicamente a identidade, na tentati-
va de criar imagens compatíveis e adequadas ao 
surto de modernização. De outro, impunha-se 
a meta de integração interna, tradicionalmente 
perseguida pelos programas do setor de recur-
sos humanos, mas não necessariamente com a 
eficiência que o mercado e a sobrevivência da 
empresa requeriam. A partir dessa dupla escala 
de necessidades, desdobravam-se os esforços 
e, em consequência, as visões diferenciadas em 
torno das estruturas capazes de assumir com 
maior competência as missões corporativas 
de planejamento e execução das ações de 
comunicação.

Em função de raízes históricas, as relações 
públicas concentravam-se prioritariamente 
na área externa, planejando e operando as 
estratégias de projeção de imagem. A área de 
recursos humanos, bem articulada, comandava 
os programas internos de comunicação. Por 
muito tempo, o endomarketing esteve sob 
sua alçada, abrindo fortes tensões diante do 
setor de relações públicas. O Brasil deixava 
um período autoritário. O medo ainda reinava 
nos ambientes internos, e as estruturas de re-

(*) Gaudêncio Torquato
(Professor Titular da USP, doutor e livre-docente, 
implantou a disciplina de Jornalismo Empresarial na 
graduação, e as de Comunicação Empresarial e de 
Comunicação Política na pós-graduação da ECA-USP. 
É o primeiro doutor em Jornalismo e Comunicação 
Empresarial na América Latina).

por Gaudêncio Torquato (*) 
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cursos humanos controlavam os profissionais 
contratados. Vivia-se, portanto, sob o signo da 
comunicação vigiada.

os Anos 1970
Nos meados dos anos 1970, o mercado de 

trabalho jornalístico dava sinais de saturação. O 
grosso dos profissionais da imprensa respirava 
um clima de “jornalismo revolucionário”, que 
atraía idealistas para as frentes de batalha contra 
“imperialistas” – no caso, o poder econômico 
e as estruturas empresariais. Nos espaços de 
formação de opinião, a discussão acirrava a 
dicotomia de um mundo de bons e maus, opri-
midos e opressores, esquerda e direita. Nas 
camadas intelectuais, o discurso separava os 
“antiquados” e os “modernos”, os “apocalípti-
cos” e os “integrados”, na perspectiva descrita 
por Umberto Eco para definir contingentes 
inseridos na moderna comunicação de massa e 
seus opostos. Os meios jornalísticos banhavam-
-se de preconceitos. 

Naquele momento, a clivagem ideológica 
ainda se regia por padrões antigos: pregava-se 
a luta de classes, e as relações capital-trabalho 
se apresentavam como um jogo de soma zero; 
a vitória de um deveria empatar com a morte 
do outro. Parceria e integração eram verbetes 
abolidos das páginas da negociação coletiva. Os 
manuais de trabalhadores e de empresários ti-

nham alfabetos opostos. Era, portanto, um desa-
fio inimaginável alguém da área acadêmica optar 
por um exercício reflexivo na área empresarial, 

sobretudo quando a reflexão abarcava o terreno 
da comunicação, e, pior, quando esta ocorria na 
esfera do maior centro de produção científica 
do País, um polo da excelência do pensamento, 
a Universidade de São Paulo. 

Na ECA-USP, realizei meus trabalhos 
acadêmicos de doutorado e livre-docência 
(1973/1983), orientados inicialmente para a 
sistematização do jornalismo e da comunicação 
empresarial e, em momento posterior, para a 
construção de modelos integrados de comuni-
cação como definidores das eficiência e eficácia 
organizacionais. A partir daí, seguiu-se um longo 
percurso na formação de alunos (graduação) e 
de professores (pós-graduação) nas áreas afins 
da comunicação empresarial e da assessoria de 
imprensa. Disciplinas específicas passaram a ser 
criadas em outras universidades. Essa incursão 
acabou gerando dissertações e teses acadêmi-
cas. O mercado de trabalho passou a receber 
corpos funcionais mais preparados e alguns de 
seus integrantes galgaram postos elevados nas 
estruturas profissionais corporativas. A comu-
nicação empresarial ganhava status.

A comunIcAção dos governos

No final da década de 1980, a comunicação 
empresarial avançou na seara da comunicação 
governamental e do marketing político. Esse 

avanço deu-se na esteira do fortalecimento de 
um novo espírito de cidadania, nascido de uma 
sociedade civil mais organizada e cada vez mais 
cônscia de seus direitos e deveres.

Em 1986, acompanhando o clima ambiental 
e a abertura do universo da locução (grandes 
reportagens de denúncias de surgiram nessa 
época), fiz questão de atuar em mais um cam-
po da comunicação especializada, na onda de 
novas motivações e de integração ao espírito 
do tempo. Escolhi o universo da comunicação 
governamental, até então desprovido de mapas 
conceituais e carente de formulações. Passei a 
elaborar planos diretores de comunicação para 
ministérios. Foi um período de novas desco-
bertas. Durante a primeira fase do Governo 
Sarney, Fernando César Mesquita, chefe da 
Assessoria de Comunicação do Planalto, decidiu 
criar uma Comissão de Comunicação Estraté-
gica, composta por 25 nomes de expressão, 
para estabelecer as diretrizes da comunicação 
governamental. As ideias brotavam, mas a exe-
cução de projetos deixava a desejar. O governo 
se perdia no cipoal de planos para recuperar o 
poder da moeda. Como secretário executivo 
da comissão, acabei sugerindo, depois de algum 
tempo, sua própria dissolução por constatar que 
não havia clima para se praticarem as sugestões 
oferecidas pelo colegiado. Primeiro, a adminis-
tração deveria descobrir “o que” comunicar.

Esgotada essa experiência, com a propo-

sição de estratégias para alguns ministérios e 
a formulação de um modelo centralizado de 
comunicação governamental para o Poder 
Executivo, chegou a vez do marketing político. 
Nessa oportunidade, tratava-se de ampliar o 
leque da comunicação, buscando agregar a ela 
novos eixos – pesquisas de opinião, formação 
do discurso (identidade), articulação e mobi-
lização das massas. Amparado na vivência de 
campanhas políticas para governo de alguns 
estados, reuni os conhecimentos nos dois 
campos especializados e lancei um terceiro 
livro, Marketing político e governamental: um 
roteiro para campanhas políticas e estratégias 
de comunicação (Torquato, 1985). Percebi que 
se descortinava, no País, um imenso território: 
o marketing político eleitoral e o marketing 
político permanente, com foco no suporte a 
candidatos eleitos, tanto do Executivo quanto 
do Legislativo, nas três esferas da Federação. 

O clima era convidativo. Os poderes executi-
vos – prefeitos e governadores – abriam espaços 
para a instalação de estruturas de comunicação 
governamental, na perspectiva de ampliação 
de espaços de visibilidade, aperfeiçoamento da 
identidade e prestação de contas à comunidade 
política. A sensibilidade e o interesse eram mo-
vidos pela emergência do Estado-Espetáculo, 
que passou a exercer grande influência sobre 
os membros da comunidade política, repre-
sentantes e representados. Nesse sentido, abro 

mais um parêntesis no relato para fundamentar 
a aplicação, no Brasil, dos fundamentos do 
marketing político.

A expAnsão conceItuAl 
Os setores de marketing, historicamente 

arredios, aproximaram-se da comunicação 
empresarial em função da necessidade de con-
ceberem e executarem programas e projetos 
em parceria. Por fim, até os mais renitentes e 
resistentes “pensadores” contrários à atividade 
da comunicação empresarial foram obrigados a 
rever suas posições. 

No final da década de 1970, no âmbito das 
organizações, percebia-se forte ênfase aos valo-
res do associativismo e da solidariedade, modo 
de “esquentar” o clima interno. A função da 
comunicação como alavanca de mobilização apa-
recia como eixo da estratégia de mobilização dos 
trabalhadores em torno da meta de dar o melhor 
de si à organização. Do ponto de vista externo, 
a propaganda continuava a lapidar a imagem 
institucional. Notava-se sorrateira disputa entre 
as diversas áreas – recursos humanos, relações 
públicas, marketing, vendas e jornalismo – para 
comandar o sistema de comunicação. Os primei-
ros modelos corporativos começavam a aparecer. 

Em 1983, defendi minha tese de livre-
-docência, que esboçava um modelo sistê-
mico para abrigar as áreas da comunicação 
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empresarial. Já não me conformava em tratar 
exclusivamente de jornalismo empresarial, um 
único dedo entre os dez abarcados pela co-
municação. Vislumbrei essa hipótese e passei a 
desenvolvê-la na Academia e no mercado. Na 
Corporação Bonfiglioli, que possuía quarenta 
empresas, estabeleci um modelo sistêmico de 
comunicação, incorporando os nichos clássicos 
da comunicação social – jornalismo empresarial, 
assessoria de imprensa, relações públicas (even-
tos, endomarketing), propaganda (institucional e 
mercadológica), editoração (livros e folheteria), 
sistema de pesquisas etc. Desenhava-se, assim, 
um dos primeiros modelos corporativos da co-
municação em organizações complexas.

comunIcAção: poder expressIvo

A base conceitual do trabalho desenvolvido 
para a Bonfiglioli amparava-se na defesa do 
conceito de poder expressivo, que adicionei à 
tipologia de poderes adotada por Amitai Et-
zioni (1974) em suas análises sobre o poder nas 
organizações complexas. Em outras palavras, 
ao lado dos poderes remunerativo, normativo 
e coercitivo, procurei demonstrar que o poder 
da comunicação era fundamental para as metas 
do engajamento e participação e obtenção de 
eficácia. Abro um parêntesis para explicar as 
bases dessa proposição. 

O poder é a capacidade de uma pessoa em 

influenciar uma outra para que esta aceite as ra-
zões da primeira. Ora, isso ocorre, inicialmente, 
por força da argumentação. A relação de poder 
se estabelece em decorrência do ato comuni-
cativo. O poder da comunicação apresenta-se 
ainda no carisma, esse brilho extraordinário 
que os líderes exprimem e que se faz presente 
na eficiência do discurso, na maneira de falar, 
na gesticulação, na apresentação pessoal. O 
carismático possui imensa capacidade para 
integrar e harmonizar os discursos semântico e 
estético. E, ainda, detém a condição de animar 
os ambientes, atrair a atenção e a simpatia de 
ouvintes e interlocutores.

Nas organizações, a comunicação abriga um 
conjunto de instruções técnicas, instrumentais, 
burocráticas/normativas. Em paralelo, ocorrem 
situações de comunicação expressiva, centrada 
nas capacidades e habilidades, nos comporta-
mentos e nas posturas das fontes. A comuni-
cação expressiva humaniza, suaviza, coopta, 
agrada, diverte, converte, impacta, sensibiliza. 
Quando o teor das comunicações instrumentais 
é muito denso, as organizações se transformam 
em ambientes ásperos e áridos. De outra for-
ma, quando as comunicações expressivas se 
expandem nos fluxos da informalidade, as or-
ganizações dão vazão a climas alegres, cordiais, 
solidários, humanizados. A comunidade torna-se 
mais descontraída e solidária.

A erA dA estrAtégIA 
Se na década de 1970 a comunicação chegava 

a um alto patamar nas organizações, na de 1980 
investiu-se do conceito estratégico. 

O posicionamento mais elevado do profissio-
nal caracterizou a década de 1990. Na verdade, 
ele tem sido um eficaz intérprete dos efeitos da 
globalização, principalmente no que se refere 
ao foco do discurso e à estratégia para conferir 
nitidez às identidade e imagem organizacionais. 
O comunicador passou a ser um leitor agudo 
da necessidade de a empresa interagir estrate-
gicamente com o meio ambiente e competir em 
um mercado aberto a novos conceitos e novas 
demandas. A globalização propiciou, ainda, a 
abertura do universo da locução. Os discursos 
empresariais tornaram-se intensos, passando a 
provocar mais ecos. 

A mídia especializada, por sua vez, começou 
a exigir novos comportamentos e novas atitu-

des por parte das empresas. Não se aceitava 
a postura do encolhimento. A comunicação 
com os poderes ganhou intensidade, porque 
as grandes decisões nacionais entraram na 
agenda das instituições políticas. Os lobbies, 
mesmo aguardando a tramitação de projeto 
de lei que prevê sua legalização, deram lugar a 
um novo nicho: articulação e assessoria política. 
O mercado da comunicação ensejava novas 
oportunidades para os consultores estratégicos. 
Nesse contexto, emergiu o perfil do diretor de 
relações institucionais, cuja atenção se volta para 
o Congresso Nacional, o Poder Executivo e o 
Poder Judiciário.  

novos cenárIos

O planejamento estratégico das organizações 
tornava-se no final do século um exercício cada 
vez mais desafiante. Os administradores passa-
ram a se defrontar com um elenco de variáveis, 

controláveis e incontroláveis, um universo de 
intensas transformações, uma ampliação da rede 
tecnológica e avanços significativos nas formas 
de gerenciamento. O ato decisório, nesse con-
texto, afigurava-se como um comportamento 
de crescente complexidade. 

Essa foi a razão pela qual os sistemas de 
decodificação do meio ambiente, estruturados 
pelas empresas, necessitam de permanente e 
acurada manutenção. A cultura organizacio-
nal devia integrar-se ao espírito de um novo 
tempo. Com o objetivo de ajudar nessa tarefa, 
alinhamos posições que balizam a comunicação 
estratégica:
• Crescimento da interdependência – Temos 

observado, nos últimos anos, uma ampliação 
considerável no espaço de interdependência 
no campo político-econômico. As economias 
contemporâneas, do mundo capitalista e 
socialista, aproximam-se, as trocas políticas 

46 anos fazendo 
comunicação de qualidade
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multiplicam-se entre países, e o conceito 
de um pensamento global deixa de ser uma 
quimera. O sistema empresarial, para sua 
expansão, exige um acompanhamento dessa 
realidade. 

• Interação com outros sistemas – Ocorre um 
fabuloso progresso em diversos subsistemas, 
em decorrência dos avanços em setores da 
ciência. Divulgam-se, diariamente, no mundo, 
milhares de trabalhos científicos. O sistema 
empresarial deve acompanhar atentamente as 
conquistas nos campos tecnológico, cultural, 
científico, político, administrativo. A empresa 
não pode ser uma ilha. 

• Agudização das relações sociais – As crises se 
sucedem, em escala mundial, intensificando 
as tensões sociais, os conflitos de grupos, 
ampliando os raios de sensibilidade ambiental 
e a polarização política. As insatisfações se 
irradiam por toda a parte, simbolizando as 
novas relações sociais. 

• Despertar do cidadão – Os cidadãos, como 
átomo social, adotam posturas mais participa-
tivas, questionando os deveres e obrigações 
do Estado, abrindo novos leques de reivindi-
cações, libertando o discurso. Cristalizando 
esse comportamento, aparece o conceito 
de autogestão técnica, pelo qual o indivíduo 
assume sua cidadania e sentimento cívico, 

determina padrões de vida, estabelece meios 
para consegui-los, formando uma autonomia 
sem precedentes na história. O cidadão 
organiza seu próprio sistema de gestão, seu 
modelo de vida. 

• Multiplicação dos grupos de pressão – A nova 
consciência volta-se para a mobilização. Os 
grupos de pressão cristalizam os sentimentos 
e constituem o cavalo de batalha das socieda-
des contemporâneas. O escopo de tais mo-
vimentos está centrado no desejo de maior 
participação na obra do desenvolvimento, 
maiores conquistas na área dos benefícios so-
ciais, melhor distribuição das riquezas e bens. 

• Promoção humana – O conceito de cresci-
mento, voltado exclusivamente para o lucro, 
cede lugar ao conceito de desenvolvimento 
integral, onde emerge a figura do ser huma-
no, como agente, meio e fim do processo 
econômico. A nova cartilha da empresa abre 
espaço para o desenvolvimento e promoção 
dos recursos humanos. 

• Responsabilidade social – Está deixando de ser 
uma panaceia para se constituir na mola de 
grandes transformações sociais. Os progra-
mas de ação social respaldam-se no conceito 
de empresa como bem social, voltada para 
os fins mais nobres da sociedade. A empresa 
não é e nem deve ser apenas fonte de lucros. 

• Influência na tecnologia – Os novos meios 
tecnológicos, ao lado dos benefícios relacio-
nados à produtividade, criam situações de 
conflito, disparando um feixe de linguagens 
e padrões, liberando mão de obra e energia 
e, por conseguinte, ditando novos compor-
tamentos grupais. 

• Avanços trabalhistas – A interdependência 
mundial e a homogeneização das economias 
passam a codificar um novo discurso e novas 
exigências. As mais recentes leis trabalhistas 
atravessam fronteiras e começam a invadir o 
espaço organizacional – redução da jornada 
de trabalho, participação em lucros, participa-
ção no processo decisório, aumentos rápidos 
de salários, ampliação de benefícios. 

• Inserção nos blocos econômicos mundiais – Um 
dos maiores desafios desta década consiste 
na preparação para a inserção das empresas 

nos mercados mundiais. Significa, em linhas 
gerais, melhoria dos níveis de qualidade dos 
produtos, maior agressividade nas vendas, 
rapidez na absorção de tecnologia, criação 
de joint-ventures, identificação de nichos de 
produtos e nichos geográficos, adaptação 
das empresas às diferenças locais, regionais e 
internacionais, melhor preparação de quadros 
e reorganização de estruturas internas, com 
redução de organograma e simplificação de 
processos. 
Esse conjunto deve ser examinado à luz das 

circunstâncias específicas de cada empresa. 
Não há mais vez para as que se fecham ao meio 
ambiente. Quanto mais respiram o ar externo, 
quanto mais ligam suas antenas, mais probabi-
lidades terão de acertar. E acertando, sairão 
sem muitas rachaduras dos períodos de crise. 

umA vIsão sIstêmIcA dA comunIcAção 
orgAnIzAcIonAl 

No Brasil, observamos um vácuo entre o 
setor político e a sociedade, que está sendo 
preenchido pelas organizações intermediárias. 
Esse universo organizacional se expande e se 
fortalece em função de um fluxo de organiza-
ção social. Em outras palavras, a sociedade se 
organiza em grupos, em setores, em categorias, 
que se juntam em torno de organizações, e estas 
passam a defender seus interesses. São as asso-
ciações de classe, os sindicatos, as federações, 
os clubes de mães, as comunidades de base, os 
movimentos ecológicos, dos negros, das mulhe-
res, das colônias, de defesa do consumidor, o 
Movimento dos Sem-Terra, entre outros.

A micropolítica, a política das entidades, 
passa, portanto, a substituir a macropolítica, 
que, por muito tempo, inspirou o discurso dos 
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grandes partidos. Os cidadãos tornam-se mais 
conscientes de suas necessidades e de direitos. 
Trabalham de maneira menos emocional e mais 
racional a política, querem participar ativamente 
dos processos decisórios e procuram resgatar a 
cidadania perdida. Os velhos líderes aposentam-
-se, arquivando seus níveis de deterioração 
e desgaste. Surgem novas caras. Queremos 
dizer que aparece, sorrateiro, um Brasil forte, 
que começa a ser construído por lideranças 
emergentes, presentes, sobretudo, no campo 
das instituições intermediárias. Trata-se de um 
processo lento, mas em vigor.

Na moldura da organização social, certas 
organizações detêm apreciável cota de poder, 
como os credos, as igrejas, as religiões. A mídia 
massiva, por sua vez, também continua a exercer 
extraordinário poder, criando imensas estruturas 
de pressão, principalmente diante do sistema 
político. A malha organizativa abrange, ainda, 
grandes federações, sindicatos e associações de 
empregadores e empregados.

Nesse ponto, emerge a necessidade de os 
atores sociais – todos, sem exceção, inclusive 
os credos – usarem, de modo eficaz e eficien-
te, formas, métodos e processos múltiplos de 
comunicação. 

Na esteira do desenvolvimento das moda-
lidades da comunicação – nas áreas impressa 

e eletrônica, nas novas tecnologias –, com 
base na moldura de evolução dos modelos e 
da multiplicação das estruturas, e, ainda por 
meio da observação de que nem todos os 
entes sociais produtivos são empresas, mas 
integram o universo das organizações, passei a 
adotar, no mercado e em cursos de graduação 
e pós-graduação, a designação comunicação 
organizacional. 

Tratava-se, afinal, de reconhecer a irrefu-
tável realidade: a comunicação resvalava para 
outros terrenos e espaços, ampliando o escopo 
e adicionando novos campos ao território da 
comunicação empresarial. Sindicatos, associa-
ções, federações, confederações, agremiações, 
escolas, clubes e partidos políticos começavam 
a usar, de maneira intensa, 
as ferramentas da comuni-
cação. A área pública deu 
grandes avanços no sentido 

da profissionalização de suas estruturas de 
comunicação e, já em meados da década de 
1980, a comunicação política também passou 
a ganhar impulso. 

Campanhas políticas, campanhas institucio-
nais, tanto na esfera privada quanto na pública, 
sinalizavam um novo tempo. Não havia mais 
sentido em se restringir a comunicação ao 
exclusivo mundo das empresas. A organização – 
sindical, associativa, partidária – tornou-se a re-
ferência para abrigar a nova realidade. Por isso, 
substituí o termo “comunicação empresarial” 
pelo guarda-chuva mais largo da “comunicação 
organizacional”. E com esse escopo, produzi o 
livro Tratado de comunicação organizacional e 
política (Torquato, 2002).  

O relato dessa trajetória 
tem o objetivo de demons-

trar que a comunicação, ao 
longo das últimas quatro 
décadas, como um gigan-
tesco rio, 

repartiu-se em afluentes. Contar esses fatos 
significa, de certa forma, descrever a teia de 
relações e interesses, as ênfases de cada ciclo, 
as notas de cada tempo. A partir dos marcos 
traçados, desenvolveram-se dissertações de 
mestrado, ampliaram-se espaços, fundiram-
-se setores e áreas e certa confraternização 
passou a coroar as relações entre profissio-
nais de relações públicas e jornalistas. Hoje, 
com exceção de uns poucos que teimam 
em conservar o bolor dos velhos baús, pro-
fissionais de todas as correntes se integram 
e se reforçam. Percebo que a velha lição dos 
primórdios da profissionalização do jornalismo 
empresarial produziu efeitos: o jogo de forças 
é sempre ganho pelo valor da competência. É 
o que vemos atualmente.

Em algumas áreas, jornalistas cuidam da 
comunicação. Explica-se: o jornalismo, desde 
os tempos da sístole e da diástole (ciclo do 
presidente Geisel e de seu braço direito, o 
general Golbery do Couto e Silva), passou a ter 
mais importância para o universo de dirigentes 
empresariais. As empresas supervalorizaram as 
notas para a imprensa e os textos patrocinados. 
Verdade é que os profissionais de relações pú-
blicas, em determinado momento, fecharam-se 
em redoma, estratégia que acabou se voltando 
contra os próprios, a partir da preferência das 

organizações por assessores de imprensa, vistos 
como pessoas que poderiam plantar o nome de 
dirigentes e empresas nos espaços midiáticos. 
Hoje, a disputa está mediada pela divisão de 
tarefas. 

Se há algo a pensar e a realizar no curto 
prazo – e esse é um movimento que deve unir 
os profissionais –, trata-se da adoção de uma 
nova abordagem para a comunicação organi-
zacional. 

As organizações, no momento, defrontam-se 
com duas grandes revoluções, cujas consequ-
ências determinam o modelo de comunicação 
contemporâneo: a revolução na informação e a 
revolução no sistema de vendas e distribuição. 
Os consumidores, hoje, podem acessar pro-
dutos sem a necessidade de irem até o ponto 
de venda. As opções são várias; vão desde as 

compras em um supermercado até a aquisição 
de aparelhos médicos sofisticados.

As duas revoluções têm gerado efeitos inte-
ressantes e impactantes, como a queda acentu-
ada da propaganda clássica, o aumento das des-
pesas com promoção, o maior conhecimento 
sobre o consumidor e a maior seletividade por 
parte deste. No âmbito internacional, podemos 
dizer que duas grandes fases marcaram a evo-
lução da comunicação organizacional: a década 
de 1950, que praticamente se concentrou na 
ênfase ao produto, deixando a imagem das 
organizações para segundo plano; e a década 
de 1960, considerada a era da imagem. O pu-
blicitário americano David Ogilvy, um dos papas 
da publicidade moderna, cunhou a expressão: 
“Um anúncio é um instrumento da marca a 
longo prazo”. 



&
 Jornal da
 Comunicação
Corporativa

página 8

ComuniCação DIA
DA

EmprEsarial

1961, pressionado pela ditadura salazarista que 
Portugal vivia na época. Desde 1955, trabalhava 
como repórter do jornal Juventude Operária, 
de Lisboa, pertencente a movimento da Igreja 
Católica. Foi por essa ligação que recebeu o 
convite de Dom Eugênio Salles, na época 
bispo de Natal, para trabalhar no jornal A 
Ordem, da diocese. No Rio Grande do Norte, 
a passagem de Chaparro pelo jornalismo local 
deixou profundas marcas. Transformou um 
jornal católico, A Ordem, no veiculo de maior 
destaque do Estado. Fazia jornalismo de vivência 
e investigação. Um jornal comprometido com a 
verdade e com as grandes questões do Nordes-

te. Firme nas denúncias. Sem medo de fustigar 
políticos e o governo do Estado. Por ocasião 
de uma greve da Polícia Militar, A Ordem deu 
um verdadeiro banho de cobertura jornalística. 
Firmou-se no patamar da seriedade, credibili-
dade, respeito, valores, aliás, que sempre se 
destacaram no caráter de Manuel Carlos da 
Conceição Chaparro.

Depois da experiência natalense, Chaparro 
deu por encerrada a missão potiguar (vale 
lembrar que, como brasileiro naturalizado, o 
potiguar de adoção conquistou o coração de 
uma miríade de amigos e admiradores) e par-
tiu para Recife. Em 1964, Chaparro assumia a 

função de assessor de imprensa da 
Sudene, iniciando na entidade 

uma experiência de grande 
trato profissional, reor-

denando a estrutura 
comunicacional da 

Superintendência, 
respeitando a natu-
reza jornalística da 
função. A passa-
gem de Chaparro 
pela Sudene me-
rece ser destacada 
pela contribuição 

que deu à estrutura-
ção de uma área em 

padrões compatíveis 

com a excelência jornalística. Rompia com as 
velhas práticas (entre as quais, os jetons) que 
marcavam essa atividade.

Três anos depois, no início de 1967, voltava 
ao jornalismo diário e coordenava a reforma edi-
torial do Jornal do Commercio, tarefa seguida 
com a passagem pelo Diário de Pernambuco.

Por suas qualidades, foi chamado por Cala-
zans Fernandes para compor a equipe da Su-
cursal Nordeste da Folha de S.Paulo. Foi aí que 
nos encontramos. Calazans liderava inovadora 
experiência na iniciante área de suplementos te-
máticos. Graças ao sucesso de tais suplementos, 
aportamos em São Paulo.

Os Suplementos Especiais da Folha de 
S.Paulo duraram um pouco menos de três 
anos. Acabaram em 1970, após desavenças 
entre os sócios do jornal, Octavio Frias de 
Oliveira e Carlos Caldeira Filho, este contrário 
àqueles veículos. Havia rixas e ciúmes entre a 
redação do jornal e a equipe dos Suplementos, 
que funcionava no prédio vizinho, onde ficava 
também o jornal Última Hora, na época sob a 
responsabilidade do Grupo Folha. Um final trau-
mático. Fomos para o “olho da rua”. Da noite 
para o dia. Diziam que o custo da estrutura era 
alto. Foi aí que Manuel Chaparro, sempre bem-
-disposto, seguro das ideias, fez-me o convite: 
fundar uma empresa especializada na produção 
de jornais de empresa. Confesso que, de início, 
não acreditei no empreendimento. Mas estava 

A Proal, 
o pontapé inicial

A história da comunicação organizacional no 
Brasil confunde-se com a do desenvolvimento 
econômico, social e político nas últimas décadas. 
E a Proal – Programação e Assessoria Editorial, 
colaborou, em parte, para engrandecer essa 
história. Passo a descrever. 

Proal – Uma sigla que fez história. Programa-
ção e Assessoria Editorial S/C. Início de década 
de 1970. Fecho de uma rica experiência de 
jornalismo interpretativo. Abertura do ciclo da 
comunicação organizacional no Brasil. Ou, na-

queles tem-
pos cheios de 
medo, do que 
chamávamos de 
comunicação em-
presarial. A primeira 
pedra da base foi a do 
jornalismo empresarial. 
Trata-se de uma história 
de coragem, pioneirismo, 
inovação, empreendedoris-
mo. Foi assim.

Calazans Fernandes, chefe da Sucursal 
Nordeste da Folha de S.Paulo, foi convidado 
por Octavio Frias de Oliveira, para implantar 
em São Paulo a experiência dos Suplementos 
Especiais que ele e sua equipe desenvolviam na 
região nordestina. Um caso de sucesso editorial 
e financeiro. Trabalhávamos, Manuel Chaparro 
e eu, na Sucursal Nordeste da Folha. O convite 
de Calazans foi direto: “Quer ir para São Paulo? 
Você tem 72 horas para decidir“. Não hesitei: 
“Claro, topo“.  Chaparro, idem. Arrumamos 
as malas. Aportamos nas plagas paulistanas em 

maio de 1967. Os Suplementos Especiais foram 
um sucesso. Uma equipe composta por não 
mais do que oito pessoas veio a se transformar 
em um grupo com cerca de 100 profissionais, 
entre jornalistas, publicitários, pesquisadores e 
colaboradores.

Abro um parêntesis para falar de Chaparro. 
Era ele um experiente mestre do jornalismo 

lá pelos meados da década de 1960. Conheci-o 
quando era o assessor de imprensa da Sudene, 
na época comandada por João Gonçalves de 
Souza, um humanista. Chegara ao Brasil em 
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relativamente tranquilo, porque comecei a 
lecionar em 1968 na Faculdade de Jornalismo 
Cásper Líbero e, em 1969, na Escola de Comu-
nicações e Artes da Universidade de São Paulo, 
a ECA-USP, sob o convite e a sábia orientação 
de José Marques de Melo, querida figura que 
honrou e engrandeceu a história dos estudos e 
pesquisas da comunicação no Brasil, falecido em 
20 de junho de 2018. O maior pesquisador de 
fenômenos da comunicação na América Latina.

o berço do jornAlIsmo empresArIAl

Voltemos à Proal. O que significou? Afas-
tando as nuvens da memória e valendo-me do 

depoimento que dei a Suzi Hanke, que fez sua 
Dissertação de Mestrado sobre a minha traje-
tória, tentarei escrever algumas linhas sobre a 
experiência. 

Posso dizer que nascia ali o jornalismo em-
presarial sistematizado, organizado, produzido 
de forma profissional. As experiências que até 
então se davam na área do jornalismo especia-
lizado eram dispersas e amadorísticas. Nosso 
iniciante projeto era o de produzir jornais de 
empresa à moda dos grandes veículos. Ou seja, 
lapidados pelas regras do jornalismo. Nosso 
primeiro trabalho foi um sucesso: o jornal da 
Ultragás, chamado Ultragazeta. Um jornal co-
lorido, papel denso, bem feito, nossa primeira 
contribuição. 

Na Academia, preocupava-me com a ter-
minologia. O mercado adotava o termo house-
-organ. Que ainda hoje é bastante utilizado. Por 
que não usar o termo jornalismo empresarial, 
de empresas? Tentei argumentar nessa direção. 
Não por xenofobia. Argumentava não ser o caso 
de usar a expressão house-organ, até porque na 
versão original americana o termo significa o ór-
gão da casa, voltado para o público interno. Já o 
termo no Brasil ganhava a conotação de veículo 
externo. Aproveitei a contradição e decidi selar 
o nicho como jornalismo empresarial. 

A assessoria foi fundamental para corroborar 
a expressão e abrir o campo de trabalho. A 
par da redação, da equipe jornalística, abrimos 
uma área para pensar o jornalismo, debater 
tendências, apontar alternativas para o mercado 
de trabalho. Para tanto, necessitávamos de um 
canal, um instrumento que pudesse canalizar 
as discussões e servir de ponte entre a Proal, o 
mundo acadêmico, a categoria jornalística e o 
mercado de trabalho.

os profIssIonAIs

Figuras da Proal. Grandes fotógrafos: Silves-
tre Pedro da Silva, ex-Folha, e Luiz Novaes, 
também ex-Folha. Na grande imprensa, foram 
ambos bem-sucedidos. Silvestre dedicou-se à 
fotografia de flores e frutas, tornando-se um dos 
maiores especialistas brasileiros nessa área. Tem 
diversos livros publicados. Luiz Novaes, depois 
de grande tempo na Folha, está aposentado. 
Hoje, produz sua cachacinha artesanal. 

O time de bons e experientes jornalistas se 
completava com Antônio Caraballo,  Ana 
Maria Cicaccio, Hilda, Estela Lemke, Lui-
za Helena Vilas Boas Russo (que deixou 
o jornalismo para exercer a medicina), Olga 
Maria, Dora Dimand, Danilo Pereira, 
Danilo Agrimani e Marino Maradei,  que 

também trabalhava no Jornal da Tarde.  Na 
parte da produção gráfica e diagramação, o 
talento de Cesar Camarinha e do produtor 
gráfico Serginho, que contavam com o apoio 
de Valdemar na finalização da arte e Severino 
dos Ramos Araújo no paste-up e arte final. O 
braço direito de Chaparro na frente adminis-
trativa era Rubens Ferrari, enquanto a área 

comercial, administrativa e financeira ficava 
sob a responsabilidade do gaúcho e sócio Luiz 
Carrion. Na área de pesquisa, a Proal tinha a 
sócia Regina Tassitano, que também trabalhou 
nos Suplementes Especiais da Folha de S.Paulo.

Com essa equipe, o jornalismo empresarial 
na Proal ganhava sistematização, organização, 
produção profissional. Experiências que até 
então se davam na área do jornalismo especia-
lizado eram dispersas e amadorísticas. Nosso 
desafiante projeto era o de produzir jornais de 
empresa à moda dos grandes veículos. 

O Cepeje (Centro de Pesquisas de Jorna-
lismo Empresarial), uma espécie de foro para 
debater e pensar o jornalismo, nos ajudava a 
avaliar tendências, apontar alternativas para o 
mercado de trabalho. Necessitávamos de um 
canal, um instrumento que pudesse canalizar 
as discussões e servir de ponte entre a Proal, o 
mundo acadêmico, a categoria jornalística e o 
mercado de trabalho.

Fazíamos, assim, de nossa pequena empresa 
uma extensão da Universidade. Convidávamos 
professores e pesquisadores para discutir den-
sas pautas sobre jornalismo e comunicação. 
Passamos a ser considerados um passo avançado 
no mercado. 

A Proal passou a contar com a colaboração 
de um dos mais sérios estudiosos do jornalismo, 
Carlos Eduardo Lins da Silva, hoje consa-
grado mestre, redator-principal dos Cadernos 

Proal, que passou a veicular estudos e debates. 
(Depois, Carlos Eduardo migrou para a Folha, a 
convite de Otavio Frias Filho, que o conheceu 
por causa de uma boa entrevista concedida para 
uma de nossas edições dos Cadernos. Carlos foi, 
na sequência, secretário de Redação da Folha, 
ombudsman do jornal, tendo sido o principal 
responsável pela elaboração do Manual de 
Redação da FSP). 

Fazíamos da nossa assessoria uma extensão 
da Universidade. Em termos, claro. Convidá-
vamos professores e pesquisadores, do calibre 
da professora Cremilda Medina, para debater 
densa pauta sobre jornalismo e comunicação. 
Passamos a ser considerados um passo avançado 
no mercado. Carlos Eduardo passou a ser o 
redator principal dos Cadernos Proal de jorna-
lismo, depois transformados em Cadernos de 

Premio Esso GT4

Com prof.Jose Marques Mello
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Comunicação Proal, o nosso veiculo de estudos 
e debates.

Sob o compromisso de debater o jornalismo 
especializado, lançamos, em junho de 1971, 
o primeiro número dos Cadernos Proal. Um 
marco. O primeiro trabalho, de minha autoria, 
intitulava-se Jornalismo empresarial: objetivos, 
métodos e técnica. O propósito dos Cadernos 
Proal estava anunciado no texto de apresenta-
ção: “Partir para a institucionalização definitiva 
desse tipo de jornalismo especializado”. Ali es-
tava registrada a criação do Centro de Pesquisas 
de Jornalismo Empresarial, um setor dedicado 
ao estudo deste segmento. Lembro que o em-
brião dessa ideia surgiu por ocasião do 2º Con-

gresso Brasileiro da Aberje – Associação Brasileira 
dos Editores de Revistas e Jornais Empresariais, 
que se transformou, depois, em Associação 
Brasileira de Comunicação Empresarial.  

Naquele Congresso apresentei os fundamen-
tos centrais do Jornalismo Empresarial. Esse 
material veio a aparecer no primeiro número 
dos Cadernos Proal. Ali se apresentavam os 
Mandamentos do Jornalismo Empresarial. Assim:
1 – O veículo deve ter seus objetivos claramente 

definidos;
2 – As regras gerais do jornalismo adaptam-se 

perfeitamente ao jornalismo empresarial;
3 – Para ganhar um tratamento profissional, o 

veículo deve ser entregue a profissionais;
4 – Cada edição deve ser planejada para que a 

qualidade possa ser previamente garantida;
5 – A qualidade gráfica do veículo pode vender 

uma boa imagem da empresa;
6 – Para o veículo entrar nos hábitos do leitor 

deve ter periodicidade regular;
7 – A distribuição do veículo garante também 

o seu sucesso;
8 – Veículo que não muda pode criar desinteresse.

Esse primeiro conjunto de regras simples 
passou a nortear as nossas atividades na Proal, 
numa época – começo dos anos 1970 – muito 
carente de teoria. O “mandamento” número 3, 

por exemplo, refletia uma polêmica vivida pela 
área de comunicação: a discussão sobre que 
profissional deveria assumir a responsabilidade 
pelos veículos internos de uma empresa. Os 
profissionais de relações públicas tinham con-
quistado tal espaço, seguindo uma tradição já 
consolidada nos países da Europa e nos Estados 
Unidos. Ao sistematizar o campo vinculei-o à 
área jornalística, abrindo intensa polêmica com 
a área de relações públicas. 

As publicações, sob a ótica das RPs, apresenta-
vam muitos problemas. Dizíamos nos Cadernos 
Proal: “O amadorismo tem quase sempre horizon-
tes curtos e, com a melhor das intenções, comete 
pecados que empobrecem a publicação, tais como: 
a) promoção exagerada e ingênua das pessoas; b) 
redação rebuscada e prolixa, fruto da limitação ou 
do excesso de imaginação não disciplinada pela 
técnica; c) o artificialismo, quando não a pieguice, 
predominando o estilo, sobrepondo-se à objetivi-
dade; d) a exaltação de detalhes sem significado, 
em prejuízo do entendimento ou da informação 
global do assunto; e) a utilização exagerada de uma 
adjetivação pomposa e exuberante”.

Com direcionamento específico para o jor-
nalismo empresarial, os Cadernos Proal dura-
ram até 1977, quando a publicação abriu-se para 
um espectro maior de temas, posicionando-se 

como um veículo especializado em comunica-
ção de massa, aí entendido não só jornalismo, 
como também publicidade, televisão, cinema, 
relações públicas, entre outros campos. A pu-
blicação passou, então, a se chamar Cadernos 
de Comunicação Proal. 

A primeira edição desta nova etapa abriu 
com um editorial comentando a mudança de 
foco: “Em sua nova fase, Cadernos Proal deixa 
a vereda do jornalismo empresarial para se em-
brenhar por caminhos mais largos, campos mais 
densos. A proposta fundamental dos Cadernos é a 
de abarcar a multiplicidade de linhas que tecem a 
complexa área da comunicação, numa perspectiva 
de debate e discussão aberta, com a finalidade 
de apresentar ao universo de profissionais e 
estudantes de comunicação uma literatura de 
apoio e orientação a suas atividades (...). Em 
sua programação, poderão ser vistos trabalhos 
inéditos, principalmente da área de pós-graduação, 
além de artigos encomendados a especialistas do 
Brasil e do exterior”. 

Nessa primeira edição da fase nova, escrevi 
sobre o modelo brasileiro de comunicação, 
fazendo pontuações como esta: “Somos dema-
siadamente liberais nas questões ligadas a crimes, 
catástrofes ou escândalos do mundo das vedetes 
(...). Em algumas faixas de conteúdo, procuramos 
seguir o princípio da responsabilidade social (...). E, 
em algumas áreas, (...) aplicam-se os princípios do 
autoritarismo de Estado”. Há ainda uma matéria 

sobre as escolas de comunicação e uma sobre 
a criação da figura do ombudsman na imprensa 
americana, uma crítica assinada pelo jornalista 
Rubens Ewald Filho a respeito do filme Dona 
Flor e seus dois maridos e um artigo técnico sobre 
a “narrativa do jornal de empresa”. 

A Proal crescia. Produzíamos publicações 
para grandes empresas como General Motors 
do Brasil, Cosipa, Banco Itaú, Pirelli, Deca, 
Organização Philips Brasileira, Hoechst, Eter-
nit, Siemens, Ultragás, Companhia Siderúrgica 
Paulista, Grupo Dedini, Governo do Estado de 
São Paulo, Departamento de Edifícios e Obras 
Públicas, Departamento de Águas e Energia 
Elétrica, Companhia Estadual de Tecnologia e 
Saneamento Básico, Companhia de Saneamen-
to Básico, Ericsson, Union Carbide, Duratex, 
Chrysler, Firestone, Brastemp, Trevira, Grupo 
Continental e outras. Chegamos a produzir 
simultaneamente 40 publicações.

tIão segurezA

Recordo-me de coisas marcantes: o caso 
do Registro, jornal da Deca, em depoimento 
que dei a Suzi: “Era um jornal muito popular, 
modesto, mais parecendo um panfleto impresso 
rusticamente numa dessas gráficas de fundo de 
quintal, numa linguagem muito simples, mas 
era um jornal queridíssimo, apreciadíssimo pela 
massa de leitores, formada por trabalhadores da 
Deca, operários modestos, humildes, de salários 

pequenos. E a Deca era uma empresa bastante 
artesanal. Lembro-me da grave questão vivida pela 
empresa: a segurança. Criamos, então, a figura 
do Tião Segureza. Constatei na época que tinha 
muito italiano trabalhando na empresa. A Deca era 
vizinha do Palmeiras, ali na Barra Funda. Eu não 
sabia italiano, tive que aprender a gíria italiana, 
comprei um dicionário de gíria para poder banhar 
a linguagem do jornal. Criamos uma Coluna sobre 
Segurança, para “vender o peixe” da segurança. 
Teve efeito extraordinário. O pessoal adorava essa 
coluna por causa da linguagem, da brincadeira e 
tal. O jornal era planejado no chão da fábrica. Eu 
ia para lá e fazia reunião com aqueles operários, 
todos com o macacão sujo de óleo. Sentava na 
bancada dentro da fábrica num dia de semana à 
tarde para planejar o jornal. O planejamento saía 
de baixo para cima e não de cima para baixo. Essa 

Defesa tese

Defesa de Tese Doutorado com Chaparro
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era uma visão nossa, do Chaparro, minha, da Proal. 
Fazíamos o jornal de acordo com os interesses dos 
leitores. Era um sucesso. Aí a Deca foi absorvida 
pela Duratex. A Duratex, do grupo Itaú, gigante, 
passou então a querer um veículo que pudesse 
integrar a comunidade Deca na comunidade geral 
Duratex. O jornal foi extinto para dar lugar a uma 
revista. Muito bonita, sofisticada, a quatro cores, 
bem escrita, mais cara. Mas não tinha o sucesso 
do jornal. Lição de casa: jornalismo de empresa 
não precisa ser bonito. Deve ser o jornalismo com 
a cara da pessoa que vai ler”. 

A experiência em jornalismo empresarial 

impôs questões diferenciadas das do jornalismo 
na grande imprensa. Nos veículos empresariais, 
o desafio era encontrar uma forma de levar 
um conteúdo às vezes hermético para um 
público-leitor de diferentes padrões culturais. 
As tentativas de solucionar esse desafio rende-
ram bons frutos. 

A saída para levar os assuntos técnicos ao 
heterogêneo público-leitor dos veículos empre-
sariais foi a adoção de estruturas criativas para 
as matérias. Vejamos o caso do jornal interno da 
General Motors. Para explicar a produção de um 
carro, fizemos uma analogia com o corpo huma-
no. Cada área da produção foi associada a uma 
parte da anatomia humana. A mesma estrutura 
foi adotada em uma matéria publicada no jornal 
interno da Cosipa, também sobre o processo de 
produção. Outra característica relativa aos jornais 
e revistas de empresa era a adoção, na época, de 
uma angulação das matérias. Que se concentra-
vam na glorificação das empresas. Era na verdade 
um jornalismo empresarial muito voltado para os 
dirigentes, para mostrar a cara dos presidentes de 
empresas, comparar a empresa com uma ilha de 
felicidade. Eliminamos essa abordagem. 

Toda a minha experiência desenvolvida no 
jornalismo empresarial e, posteriormente, na 
comunicação organizacional, pode ser enten-

dida como uma extensão do esforço da Proal 
para profissionalizar o mercado. Contávamos 
com o acervo conceitual dos Cadernos Proal. 
Teoria e prática andando paralelamente – ca-
racterísticas que orientaram os nossos passos, 
os de Chaparro, os da equipe, os meus. Nossa 
atuação na Proal permitiu-nos realizar o duplo 
exercício de editor e de repórter de publicações 
empresariais. Os profissionais que pensavam os 
melhores caminhos para a estruturação de uma 
matéria, que idealizavam as publicações, eram 
os mesmos que produziam os textos. Uma 
experiência magnífica. 

Pois bem, a Proal esteve por trás de todo o 
arcabouço sob o qual se abrigou o jornalismo 
empresarial na década de 1970. Mas há outra 
contribuição que a Proal deu ao jornalismo, tam-
bém na esfera acadêmica. Refiro-me ao próprio 
Chaparro. Em 1979, aos 45 anos, profissional 
tarimbado, quatro Prêmios Esso de Jornalismo, 
meu grande professor de texto, teve a modés-
tia de fazer o vestibular de Jornalismo. Ajustou 
sua situação no curso secundário, prestando os 
concursos necessários, fez vestibular e passou 
na Cásper Líbero e na USP. Ficou na ECA, onde, 
de aluno da graduação (formado em 1982) e da 
pós-graduação, saltou para o time dos melhores 
professores do Departamento de Jornalismo, 

em 1984. Passou a ser uma referência no 
magistério. Sua Dissertação de Mestrado (1987) 
e sua Tese de Doutoramento (em 1993) situam-
se entre as melhores contribuições ao debate 
sobre jornalismo. 

Sua dissertação de mestrado versou sobre A 
Notícia (bem) tratada na fonte – novo conceito, 
para uma nova prática de Assessoria de Imprensa. 
A principal referência teórica no País sobre as-
sessoria de imprensa. A nunca esquecida passa-
gem de Chaparro pela área ajudou-o a construir 
essa bela contribuição ao setor. Em 1988, aluno 
do curso de doutorado da ECA-USP, dedicou-se 
à tese Pragmática do Jornalismo – buscas práticas 
para uma teoria de texto, obtendo o título de 
doutor em maio de 1993. 

Nessa tese, transformada em livro – Prag-
mática do Jornalismo –, Chaparro propõe uma 
teoria da ação jornalística baseada nas ciências 
da linguagem, pela vertente da pragmática. 
Ou, como escreveu sobre ele Daiane Rufino: 
“Opta pela pragmática – por se considerar que 
aí se situa o entendimento preferencial que 
temos de jornalismo –, linguagem macrointer-
locutória que, tendo em vista a preservação e 
o aperfeiçoamento da vida humana, realiza e 

viabiliza intervenções interessadas na atualidade, 
com efeitos desorganizativos, reorganizativos 
e/ou explicativos, que alteram o mundo real e 
presente das pessoas” (Chaparro, 2000, p.118). 
Aborda questões como a apuração das notícias, 
o jogo de intenções na produção dos textos, 
a ética e as relações de poder que balizam a 
construção do material jornalístico. 

O persistente pesquisador e debatedor de 
conceitos não parou por aí. Foi a Portugal fazer 
um pós-doutoramento, realizado na Universi-
dade Nova Lisboa, onde desenvolveu o estudo 
Conceito pragmático de gêneros jornalísticos, re-
sultando no livro Sotaques d’aquém e d’além mar, 
lançado em 1999. Em agosto de 1997, obteve 
o título de Livre-Docente, pelo Departamento 
de Jornalismo e Editoração da Escola de Comu-
nicações e Artes da Universidade de São Paulo.

Sua contribuição ultrapassou as fronteiras 
da Academia. Dirigiu, depois de mim, a mais 
importante entidade de Comunicação brasileira, 
a Intercom, onde realizou uma gestão de bons 
feitos, tornando-a maior e mais forte, a partir 
da reestruturação dos congressos e criação de 
grupos de trabalho. 

Fico imaginando se tudo isso teria sido 

possível sem as bênçãos da pequenina Proal. 
Nossas trajetórias teriam tantas passagens 
interessantes? 

As sementes da velha Proal brotaram nas 
mais diferentes frentes do mercado da co-
municação especializada, na Universidade, na 
pesquisa, enfim, na densa agenda dos estudos 
de comunicação em nosso País.

Em palavras finais, a semente jogada pela 
Proal frutificou. A grande árvore da comuni-
cação organizacional exibe hoje fortes galhos 
semeados pelo adubo do nosso pioneiro em-
preendimento.

USP Conselho Universitário

Defesa de tese Banca
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Rápidas considerações sobre a evolução da Comunicação e do Ma-
rketing, de Vargas ao ciclo petista

Ao longo da história, a defesa de um ideal por líderes carismáticos, 
de qualquer fé ou doutrina, sempre contou com elementos que hoje 
se vinculam ao conceito de marketing político, como o encantamento, 
a mistificação das massas, as formas do discurso, o contato com as 
multidões, os aparatos litúrgicos dos eventos, a utilização de slogans, 
símbolos e música, a passividade das plateias e a engenharia de do-
minação atuando sobre a estrutura psíquica das massas. 

Esse contexto recebeu descrição precisa na obra Estado-Espetáculo, 
do sociólogo francês Roger-Gérard Schwartzenberg (1978). Nela, 
encontram-se os fundamentos da atualidade política, em que se inserem 
os fatos da carnavalização política, o artificialismo discursivo, a publiciza-
ção do Poder Executivo, a construção e a desconstrução de heróis e o 
estiolamento das funções clássicas dos parlamentos.

Indo mais longe, verificam-se os primeiros fundamentos do discurso 
político para mistificação das massas na história romana. No ano 64 a.C., 
Quinto Túlio Cícero enviou ao irmão, o grande tribuno e advogado Marco 
Túlio Cícero – protagonista de episódios marcantes por ocasião do fim 
do sistema republicano e da implantação do Império Romano – uma carta 
que pode ser considerada o primeiro manual organizado de marketing 
eleitoral da história.

 Ali, Quinto Túlio orientava Marco Túlio sobre comportamentos, ati-
tudes, ações e programa de governo para o consulado, que era o pleito 

disputado, sem esquecer as abordagens psicológicas do discurso, como a 
lembrança sobre a esperança, esse valor tão marketizado no Brasil e que 
se constituiu em eixo, por exemplo, da primeira eleição vitoriosa de Luiz 
Inácio Lula da Silva. Dizia ele: “Três são as coisas que levam os homens a 
se sentirem cativados e dispostos a dar o apoio eleitoral: um favor, uma 
esperança ou a simpatia espontânea”. E passava a discorrer sobre cada valor. 

Um dos grandes vendedores de esperança do século XX foi Adolf 
Hitler, exemplo arrematado de marketing levado às últimas consequên-
cias, apesar de, na época, ter sido conceituado como mera propaganda 
política. O ditador usou todos os instrumentos, métodos e processos para 
formar reflexos condicionados nas massas e estabelecer sua política de 
dominação. A cruz gamada – multiplicada por todos os cantos – inspirava 
a ideia do trabalho produtivo. Ao som de tambores, reforçava o efeito das 
palavras, as quais preenchiam as lacunas e necessidades apontadas pelos 
quatro mecanismos natos que formam a estrutura dos seres biológicos: 
o impulso combativo (luta contra a morte, contra o perigo), o impulso 
alimentar (sem alimento não se vive), o impulso sexual (certeza de con-
tinuidade da espécie) e o impulso paternal (voltado para os valores dos 
grupos, como solidariedade, integração, amizade, carinho, amor etc.). 
Os dois primeiros impulsos agem sobre a base da conservação do indiví-
duo, e os dois últimos funcionam como mecanismos de conservação da 
espécie. Lutar pela formação de uma raça ariana, pura, forte, avançada 
e pela ideia de “nação mais poderosa do mundo” – assim se resume o 
escopo do marketing hitlerista.

O painel histórico

o cIclo vArgAs
No Brasil, a comunicação política com 

efeitos pirotécnicos fixou um marco 
na era Vargas. Podemos inferir que as 
raízes da comunicação governamental e 

do marketing político remontam aos anos 
1930. Pesquisando-se sobre os primeiros 

movimentos, recai-se obrigatoriamente na 
política getulista de massas. Getulio Vargas, 

ao modelar o Estado Novo, plantou as bases de um 
sistema de comunicação direcionado a glorificar as 

razões do Estado, a fazer a comunicação direta com 
as massas e a construir um perfil que o projetou como um dos mais 

populares presidentes de nossa história. No Estado autoritário, Vargas 
criou o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), chefiado pelo 
competente Lourival Batista.

Desse modo, impôs uma “democracia funcional”, inspirada no conceito 
de obras de caráter econômico e administrativo (em Volta Redonda, a 
Companhia Siderúrgica Nacional, por exemplo). E passou a defender a 
necessidade de “abolir os intermediários entre o povo e o governo”, na 
medida em que considerava os partidos políticos “formas ambíguas e 
falsas”. A imagem de Vargas como “pai dos pobres”, de perfil naciona-
lista, sempre com seu inseparável charuto, está seguramente associada 
ao “marketing” da época, no caso uma intensa bateria de propaganda 
e muita censura. Bater em um lado só do bumbo da comunicação é a 
equação da eficácia dos ditadores. Dá certo enquanto o governo vai bem.

o cIclo KubItscheK
Depois, veio Juscelino Kubitschek de Oliveira, 

uma simpatia irradiante. Mineiro de Dia-
mantina, médico, Nonô para os íntimos, 
eleito pela coligação de forças populistas 
do Partido Social Democrático (PSD) e 

do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), deu, 
de certa forma, continuidade à política de 

massas getulista, com a diferença de que foi 
um presidente simpático e carismático, respon-

sável por uma base desenvolvimentista amparada na 
internacionalização da economia. O modelo getulista 

era centrado no desenvolvimento econômico em bases 
nacionalistas, enquanto Kubitschek imprimiu ao desenvolvimento o selo 
internacional. Seu “Plano de metas” foi uma tentativa de recuperar a 
dimensão econômica garantida por Vargas, porém indo mais além.

No que se refere ao aparato de comunicação política, objeto central 
dessa visão, pode-se dizer que, no ciclo Kubitschek, o estilo foi o homem. 
Ele sabia se comunicar com as massas, trabalhando muito bem as estra-
tégias de mobilização. Figura carismática, era jovial, alegre, encarnando 
o Brasil moderno. 

Em 1959, o palhaço Carequinha popularizou uma batucada de Miguel 
Gustavo – Dá um jeito nele, Nonô (“Meu dinheiro não tem mais valor./ 
Meu cruzeiro não vale nada./Já não dá nem pra cocada./ Já não compra 
mais banana./ Já não bebe mais café./ Já não pode andar de bonde./ Nem 
chupar picolé./ Afinal, esse cruzeiro é dinheiro ou não é?”). O clima am-
biental era de descontração, como demonstra esta historieta gráfica da 
revista Careta: “Juscelino: – Preciso de divisas, ouro, seu Alkimim, para as 
realizações do meu governo. O ministro: – Ouro, seu Juscelino?! Eu sou 
Alkimim, não sou alquimista”. Assim, vestiu a camisa do desenvolvimento 
e seu slogan “50 anos em 5” foi um sucesso. Colou. E seu sorriso era a 
estampa de um país feliz. 
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o cIclo jAnIstA
Jânio Quadros fazia marketing o todo 

tempo. Até quando não falava. Fora do 
País, com bilhetes que fazia chegar aos 

jornais, impunha manchetes. Era sinônimo 
de autoridade. Desde os tempos de candida-
to a vereador, quando se apresentava com o 

paletó cheio de caspas, comendo banana no palanque para mostrar ao 
povo que não dispunha de tempo nem para almoçar, Jânio tinha o dom 
de ditar padrões, criando estilo com seus “ês” fechados. O símbolo de 
sua campanha presidencial – a vassoura – dizia tudo: “limpar a sujeira do 
País, combater a corrupção”. Jango, vice-presidente, que sucedeu Jânio 
quando este renunciou, não teve tempo de criar uma identidade, a não 
ser o perfil acuado pelas pressões.

o cIclo mIlItAr
Se os breves períodos de Jânio e Jango 

foram tensos e balizados por um discurso 
de independência e bandeiras naciona-

listas, o longo ciclo da ditadura militar foi 
pleno de medo. A censura abateu-se sobre os 
meios de comunicação. E a propaganda políti-

ca, dentro dos mais rigorosos princípios de prá-
ticas autoritárias, que lembravam os pesados anos 

da simbologia nazista, deu o tom. No Governo Costa 
e Silva, criou-se a Assessoria Especial de Relações Públi-

cas (Aerp). O auge da propaganda ocorreu no Governo Garrastazu 
Médici, amparado por vigorosa política de comunicação, que realçava os 
conceitos de segurança e do desenvolvimento. O modelo utilizado pela 
Aerp amparava-se na ideia de centralização da comunicação. 

O País contava com um extraordinário avanço no campo das teleco-
municações. Se em 1960 apenas 9,5% das residências urbanas tinham 
televisão, esse número chegava a 40% em 1970. O Brasil foi elevado à 
categoria de grande potência pela difusão ufanista da Assessoria Especial 
de Relações Públicas, e era embalado pela marchinha Pra frente, Brasil!, 
extensão do conceito Ninguém segura este país, que tinha como carro-
-chefe a vitória brasileira na Copa do Mundo de Futebol, no México. O 

coronel Octávio Costa, um dos mais preparados militares no campo da 
comunicação social, tornou-se o responsável pelo sucesso da política de 
comunicação dos governos militares. Foi ele quem organizou os eixos 
dessa política, definindo os seguintes princípios: a legitimidade, a impes-
soalidade, a verdade, a integração, a eficiência e a liberdade de expressão. 

Ao Governo Médici sucede-se a “abertura lenta, segura e gradual” do 
Governo Ernesto Geisel, quando as comportas da liberdade passaram a 
ser abertas. O ciclo da distensão da política de comunicação começava, 
a partir de 1974, no Governo Geisel, um general de expressão muito 
severa e comprometido com a ideia do desenvolvimento. Inaugurava-se 
o ciclo da democracia social, idealizada por um dos maiores intelectuais 
do Exército, o general Golbery do Couto e Silva, que se inspirou nos 
conceitos da sístole (compressão, fechamento) e diástole (distensão, 
abertura). Geisel e Golbery foram os responsáveis por uma abertura 
lenta, gradual e restrita. O governo criou a Assessoria de Imprensa e 
Relações Públicas (Airp), que substituiu a Aerp, enfatizando, como se pode 
observar, o aspecto jornalístico, e não mais privilegiando o conceito de 
“vender imagem” positiva. Fechava-se o ciclo da comunicação ufanista.

Suspendeu-se a censura aos jornais no curso de 1975. Com a morte 
do jornalista Vladimir Herzog, em um cárcere do Destacamento de 
Operações de Informações – Centro de Operações de Defesa Interna 
(Doi-Codi), em outubro de 1975, criou-se profundo fosso entre a so-

ciedade e os militares. Os anos de chumbo batiam forte, matavam. O 
choque abriu as portas da distensão. No final da década, registravam-
-se os últimos episódios marcadamente opressores, como a invasão da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) no ano de 1977. 

A campanha de 1978 já contava com expressiva força de oposição. O 
governo seguinte, do general João Batista Figueiredo, ampliou a abertura 
democrática, mas aprofundou a crise econômica. Em 1979, ele criou a 
Secretaria de Comunicação Social (Secom), elevando-a à categoria de 
ministério. A ideia e a implementação couberam ao jornalista Said Fa-
rhat, tendo a estrutura, imitada pelos governos estaduais e municipais, 
dado origem ao atual modelo da comunicação governamental do País. 

Iniciava-se a profissionalização da comunicação no setor público. Em 
1979, criou-se a Empresa Brasileira de Notícias, substituindo a Agência 
Nacional. O general Figueiredo, que gozava a popularidade do “João”, 
aconselhado pelo ministro Farhat, assumiu, depois, uma imagem de natu-
ralidade, advindo daí o estilo grotesco, estabanado, a linguagem desabrida, 
“prendo e arrebento”, “prefiro cheiro de cavalo a cheiro de povo”... Era 
a maneira de se identificar como general da arma da Cavalaria.

A recessão de 1981-1983 trouxe graves consequências. O Produto 
Interno Bruto (PIB) de 1981 foi negativo, registrando a primeira queda 
desde 1947. Em 1983, o País recorreu ao Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI). E, a partir de 1984, a economia ganhou alento, puxada pelo 
crescimento das exportações. Em 1985, quando Figueiredo deixou o 
governo, já se verificava certo crescimento. 

Um ano antes, em 1984, um grande movimento energizava o País: a 
campanha das “Diretas Já” (pelo retorno das eleições diretas à Presidência 
da República), tendo à frente o comandante do Movimento Democrático 
Brasileiro (MDB) Ulysses Guimarães. A bomba do Riocentro, considera-
da por Figueiredo como “uma bomba contra mim”, acabou abalando o 
presidente e inviabilizando mais uma candidatura militar, a do seu irmão 
de fé, o general Octávio Medeiros. Figueiredo recolheu-se no silêncio, 
desprezando as eventuais candidaturas de Mário Andreazza, Paulo Maluf, 
coronel Costa Cavalcanti (seu companheiro de turma), Aureliano Chaves 
de Mendonça (a quem odiava) e José Sarney.

Nesse clima de depressão de final de governo, mesmo contra os in-
teresses do Planalto, a candidatura de Tancredo Neves tomou corpo. A 
rejeição das eleições diretas gerou grande frustração social. E, na batalha 
do colégio eleitoral, Tancredo, reunindo um conjunto apreciável de for-
ças, venceu Paulo Maluf, por 480 a 180 votos, elegendo-se presidente da 
República, tendo como vice o senador José Sarney. A oposição chegava 
ao poder. Era a vitória do projeto de coalizão nacional. Tancredo não 
chegou a assumir, falecendo logo depois de uma cirurgia. Era 21 de abril, 
data da morte do inconfidente mineiro Tiradentes (1746-1792). O fato 
entristeceu o País. Multidões foram às ruas, na última grande mobilização 
de massas do Brasil contemporâneo. Assumiu José Sarney, que passou a 
ser fustigado por Ulysses Guimarães, presidente do PMDB. Abriam-se 
os ciclos dos grandes confrontos entre o Executivo e o Legislativo, que 
permanecem até hoje.
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 o cIclo sArney 
O Governo de José Sarney, como foi 

destacado, criou uma Comissão de Co-
municação de alto nível, fez programas 
marketizados, como o do leite para os 

pobres, mas a altíssima inflação acabou 
corroendo qualquer resultado alcançado pelo 

marketing. Seu sucessor, Fernando Collor de 
Mello, foi o responsável pelo estágio em que 

se encontra, hoje, o nosso marketing político. Virou 
piloto de supersônico, um esportista jovial, vendendo 

exuberância, coragem, risco e avanço. O Governo 
Collor deu grandes sustos no País, a começar pelo sequestro das 
poupanças privadas. A linguagem barroca da ministra Zélia Cardoso de 

Melo gerou imensas babéis na sociedade. Poucos entendiam a proposta 
do choque de Collor. 

Depois de algum tempo, o governo, recuperado do desgaste inicial, 
amparou-se em um extravagante sistema de marketing, que tinha como 
eixo o próprio presidente, apresentado em seu perfil de esportista, atleta, 
ginasta exuberante, capaz de fazer coopers quilométricos, arrastando ad-
miradores pelo Brasil inteiro. Collor usou e abusou do marketing, o que 
foi um erro. Acabou com o Serviço Nacional de Informações (SNI), na 
crença de que receberia os aplausos da sociedade. Tinha uma assessoria 
de imprensa eficaz, na pessoa do jornalista Cláudio Humberto Rosa 
e Silva, preparado, perspicaz e bem articulado. No entanto, todo esse 
aparato não durou muito porque marketing nenhum é capaz de se manter 
diante de governos estraçalhados por denúncias.

o cIclo ItAmAr/fhc
O governo seguinte, de Itamar Franco, 

pode ser colocado no ciclo do resgate de 
valores fundamentais ao País. A moralida-
de foi um deles. Contudo, o tom maior foi 

dado pelo Plano Real. Fernando Henrique 
Cardoso, convocado para chefiar a área da 

Fazenda, pilotou o plano. O temperamento 
agastado de Itamar, a ciclotimia de atitudes e 

comportamentos, a vida pessoal meio desarrumada 
e eventos folclóricos de que foi personagem acabaram 

por corroer espaços de imagem. 
Fernando Henrique, nessa transição, aparecia como um candidato 

preparado e comandante de uma bem-sucedida operação de estabilidade 
monetária. A inflação foi derrubada. Fez a mais exuberante campanha 
eleitoral dos últimos tempos, com recursos avançados de cinematografia. 

Usou, na primeira campanha, a simbologia de cinco dedos espalmados da 
mão, cada um representando uma área programática. Ganhou bem. Era o 
mais preparado contra o metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva. Partiu para 
o segundo mandato, sob os auspícios do sucesso do plano de estabilidade 
da moeda. Ganhou novamente. Inseriu o País em uma rígida estrutura 
monetarista e de sólidos vínculos com o Fundo Monetário Internacional, 
enfraquecendo o setor social e deixando de dar a ele a força necessária 
para a satisfação da população. A imagem presidencial caiu. Os ministérios 
pecaram pela ausência de uma linguagem homogênea. A comunicação 
política do governo não conseguiu articular vínculos com a sociedade. 

Fernando Henrique Cardoso foi o schollar do poder central. Deu 
certo no primeiro mandato, não no segundo, quando se viu o marketing 
perder para o que chamo de “desgaste de material”. Dois mandatos para 
um governante, quando não são plenos de êxito e mudanças, acabam 
cansando o eleitor, que, inevitavelmente, votará, a seguir, no candidato 
com propostas mais arrojadas.

o cIclo petIstA
Então, surgiu Lula, com tudo que o bra-

sileiro queria em termos de simbologia: 
pobre, esforçado, perdedor de várias 
batalhas, determinado, perseverante, o 

mais completo perfil embalado com o selo 
da esperança. Lula ganharia de qualquer 

maneira. O marketing apenas ajudou o elei-
torado a conhecê-lo mais de perto. Foi um dos 

presidentes mais prestigiados das últimas décadas. 
Ele é o próprio marketing. Usa e abusa de metáforas. 

Fala para as margens sociais, que o aplaudem. Construiu 
a mais poderosa aliança política da contemporaneidade. A sucessão de 
denúncias e escândalos não chega a atingir sua imagem. Foi reeleito e 
elegeu Dilma Rousseff como sucessora.

A presidente, que exigiu ser chamada de presidenta, foi um desastre 

na economia, principalmente no segundo mandato, quando o País passou 
a descobrir o pântano da corrupção. Instalou-se a Lava Jato. Formou-se a 
República de Curitiba. Procuradores e o juiz de primeira instância Sérgio 
Moro passaram a ser o novo baluarte contra a corrupção. As investiga-
ções culminaram com o indiciamento e a condenação de empresários, 
políticos e burocratas. 

A presidente Dilma foi afastada por impeachment no meio do segundo 
mandato. Luiz Inácio foi preso e acaba de completar o tempo para pedir 
regime semiaberto, que recusa por querer ser de todo inocentado. 
Diz que só sai da prisão com o selo de “inocente”. Assumiu o governo 
o ex-presidente da Câmara por três vezes, o deputado Michel Temer, 
eleito vice-presidente da República na chapa de Dilma. Fez reformas 
importantes no País, como a reforma trabalhista, a reforma do ensino 
médio, a lei da terceirização de serviços e deixou como herança uma 
proposta de reforma da Previdência. Foi acusado de “querer” proteger 
o deputado Eduardo Cunha.


