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RESUMO 

 

Quem são os spin doctors brasileiros? Como eles atuam na comunicação 

política? Esse trabalho se propõe a responder essas perguntas. Os spin doctors 

são comunicólogos especializados em entender e atuar junto à mídia para tentar 

passar mensagens positivas de seus assessorados. Em seu conceito básico, 

existem profissionais atuando como spin doctors no contexto político e 

empresarial brasileiro. Esta monografia se propõe a definir e entender quem são 

e quais são as práticas desses profissionais no contexto brasileiro e de que forma 

eles tentam influenciar a realidade política. 

PALAVRAS CHAVE: 1. Spin doctor; 2. Consultoria de comunicação 3. 

Assessoria de imprensa; 4. Comunicação política.  

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Who are the Brazilian spin doctors? How do they act in political communication? 

This research is supposed to answer these questions. These are communication 

professionals specialized in understanding and acting together with the media to 

try to pass positive messages from their advisers. In its basic concept, there are 

professionals acting as spin doctors in the Brazilian political and business 

context. This monograph proposes to define and understand who are and what 

are the practices of these professionals in the Brazilian context and how they try 

to influence the political reality. 

KEY WORDS: 1. Spin doctor; 2. Communication consultancy 3. Press office; 4. 

Political communication. 
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1. INTRODUÇÃO   
 

Publicitário, jornalista? Não. O terceiro vértice do triângulo é ocupado por um 

comunicólogo, um híbrido das duas profissões, que combina o saber jornalístico 

com as estratégias publicitárias. O spin doctor é um consultor de comunicação 

especial que atua junto a políticos e empresários, com o objetivo de tentar 

direcionar a mídia para garantir que a mensagem passada seja a melhor possível 

para o seu assessorado.  

Determinar o conceito e avaliar técnicas do spin doctor é tarefa árdua do 

ponto de vista acadêmico, uma vez que não há consenso quanto ao significado 

do termo. Usando as técnicas dos assessores de imprensa, associadas às 

técnicas que podem ser consideradas lobby e graças a larga experiência nas 

redações dos jornais, esses profissionais atuam junto aos jornalistas como 

fontes de informação sobre os seus assessorados.  

Esta monografia procura indicar os limites da atuação desses agentes da 

informação em relação aos agentes públicos que ocupam cargos políticos de 

grande proeminência. Busca relatar a atuação desses profissionais no contexto 

político brasileiro e comparar analiticamente as semelhanças e diferenças com 

outros países, além de dialogar com os conceitos e com a opinião dos próprios 

profissionais quanto aos limites da atuação, características e as funções do spin 

doctor dentro da realidade brasileira. 

Não cabe a essa pesquisa definir aspectos morais da atuação desses 

profissionais, mas revelar características e dismistificar ações que são muitas 

vezes vistas como manipulações e alterações da realidade com uma motivação 

torpe. Para conceituar, necessita-se entender quais características definem esse 

profissional e como ele usa da sua experiência para atuar como um agente da 

notícia e não como um ser que reage aos estímulos da imprensa. 

 Esta monografia está organizada em cinco seções. A primeira sessão 

descreve a teoria e o conceito do spin doctor em todos os seus contextos de 

atuação. A segunda seção apresenta as ações típicas dos spin doctors, as 

técnicas utilizadas e a realidade onde o seu trabalho acontece. As duas 

compõem o espaço teórico deste trabalho e definem o conceito a partir da 

análise da biografia acadêmica e jornalistica sobre o tema.  
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As três últimas seções fazem parte da análise experimental. Elas foram 

elaboradas a partir da realização de entrevistas em profundidade com spin 

doctors brasileiros. Na terceira parte encontra-se a descrição do método de 

pesquisa e os perfis dos profissionais brasileiros que são referência nessa 

atividade. Na quarta parte decreve-se o conteúdo das entrevistas em 

profundidade. E finalmente, na última parte do capítulo experiemental, será 

apresentada uma tabela com as ações típicas e rotinas desses profissionais, 

buscando responder às perguntas de pesquisa.  
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"This is not a secret press bureau. All our work 
is done in the open. We aim to supply news.” 
Ivy Lee – Declaration of principles 

 

 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 SPIN DOCTOR: Significado e conceitos  

 

Quando o termo spin doctor foi usado pela primeira vez, em 1984, em um 

texto de Willian Safire no jornal The New York Times, não se sabia definir qual 

era a dimensão da ação desses profissionais. Atuantes no debate da eleição 

presidencial americana daquele ano, esses consultores experientes em 

comunicação auxiliaram os candidatos e buscaram influenciar no resultado e nas 

opiniões sobre a disputa daquele dia 20 de outubro.  

A expressão espalhou-se pelo mundo e ganhou contextos e significados 

diversos, sendo associada à atuação de profissionais ligados às relações 

públicas usados frequentemente pelos partidos, por políticos e empresas a fim 

de mudar e influenciar agendas midiáticas. 

Na Inglaterra, por exemplo, spin doctor ganha uma conotação negativa, 

associada a ações de manipulação da mídia para o bem de um político. Ribeiro 

(2015, p. 9) relata que, à época das eleições do primeiro-ministro Tony Blair 

(1997), esses profissionais eram citados na mídia britânica como “mentirosos, 

manipuladores, maquiavélicos...” Esses e outros termos negativos foram usados 

por vários estudiosos e sociólogos do jornalismo para explicar o surgimento do 

spin doctoring e seus efeitos. Davis (2003, p. 32) afirma que a atuação desses 

profissionais faz com que os jornalistas busquem menos as informações nas 

fontes, que, no caso, seriam os próprios políticos. “Os jornalistas devem fazer 

mais com menos recursos e estão sendo superados em quantidade e 

terceirizando o seu trabalho aos agentes de RP.”  

 Em pesquisas brasileiras, a definição do termo foi cunhada por 

Schmitz e Karam (2013, p.98), que pesquisaram o spin doctor como 

influenciadores das fontes de notícias. Eles definiram a atuação dos spin doctors 
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do ponto de vista dos jornalistas que tratam esses profissionais como fontes 

privilegiadas de informação.  

 

Parte-se do pressuposto de que os spin doctors 

são profissionais de comunicação, capazes de forjar a 

opinião pública utilizando-se dos processos, dos 

procedimentos, da cooptação de jornalistas e do saber 

do jornalismo e das relações públicas, para ter sucesso 

na mídia ou diretamente com seu público-alvo.” 

(SCHMITZ E KARAM, 2013, p.98)   

 

 

 

Por outro lado, segundo Serrano (2010, p.92.) não existe na literatura uma 

definição exata e consensual para o conceito do termo spin doctor. “O spin 

doctoring é um fenômeno das campanhas eleitorais modernas, não se tratando 

de um conceito científico nem de uma definição rígida.” De forma geral, os 

conceitos atrelados a tal nome são, geralmente, negativos e pejorativos.  

Em inglês, to spin quer dizer girar em torno de algo, normalmente com alta 

velocidade (CAMBRIDGE INTERNATIONAL DICTIONARY OF ENGLISH, 

1995.). Indica que esses profissionais fazem as fontes e as notícias girarem em 

torno daquilo que convém aos seus assessorados. E doctors que quer dizer 

médicos, doutores, especialistas de grande conhecimento em uma determinada 

área, indica que atuam como médicos especialistas em uma situação que a 

imagem precise de algum remédio para as feridas causadas pela mídia. Nesse 

contexto, médicos da imagem, doutores, especialistas do giro de notícia, se for 

considerada uma tradução livre.  

A expressão, cunhada por Ivy Lee nos primórdios da assessoria de 

imprensa nos anos 50, inspira também as origens desse termo. Lee dizia que 

ser um assessor de imprensa significava ser um doctor of publicity, ou seja, 

médico/especialista da/em publicidade. O termo spin doctor pode ser entendido 

como uma atualização dessa e outras expressões usadas desde a década de 50 

para exprimir a atuação dos agentes da propaganda política e empresarial.  

Schmitz e Karan (2013, p.99) coadunam com essa definição e 

complementam a interpretação não literal dos vocábulos do termo. “O termo 
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aparece como sinônimo de especialista em tergiversação – quem adultera os 

fatos –, para caracterizar os assessores hábeis em maximizar os aspectos 

positivos e minimizar os negativos.” (SCHMITZ; KARAN, 2013, P.99). Tal 

interpretação é a mais presente nas pesquisas internacionais que tentam 

descrever o significado e a atuação dos profissionais da área.  

De forma geral, é associado na mídia internacional à manipulação dos 

meios de comunicação para publicação de notícias de interesse de figuras 

públicas que têm poder em um determinado contexto, em geral, políticos e 

grandes empresários.  

Em 1986, na preparação para as eleições de 1988 nos Estados Unidos, 

Willian Safire definiu: “Quando um lançador, coloca o giro na bola de beisebol, 

ele faz com que ela se curve na direção que ele deseja, e quando eles [spin 

doctors] colocam a própria rotação numa história, o ângulo atende nossas 

predileções e interesses.” (SAFIRE, 1986). Bem como em 1986, ainda nos 

tempos atuais a definição de manipuladores da informação permanece. Lima 

afirma: “Os rapazes lá vão gerindo a situação, (...) tentando perceber qual é a 

melhor altura para ‘libertar’ a informação, até então apenas uma ‘dica’." (LIMA, 

2017).  

No espaço acadêmico, Ribeiro (2013, p.20) define essa atividade como: 

“um conjunto de ações ou técnicas que tendem a moldar a informação dos media 

a determinados interesses políticos.” Na mesma linha, Schmitz e Karam (2013, 

p.98) definem como “Profissionais de comunicação capazes de forjar a opinião 

pública utilizando-se dos processos (...) de jornalismo e do saber do jornalismo.” 

Ainda, Serrano (2010, p. 92.) afirma que a atividade dos consultores de 

comunicação que atuam como spin doctors “é empregue para significar os 

métodos usados pelos partidos políticos e seus consultores para obterem 

cobertura favorável.” 

No Brasil, o termo não é utilizado pela grande mídia. Na área da 

comunicação, os profissionais que atuam como spin doctors são conhecidos 

como consultores de comunicação e realizam uma atividade chave dentro do 

contexto político e economico de figuras públicas e grandes empresas. Tais 

consultores se encaixam no contexto do spin doctoring ainda que não 

reconheçam que realizam tal atividade. Geralmente, a negação está associada 

a imagem negativa da grande mídia internacional sobre o termo.  
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Ainda que definam-se de diversas formas, a atuação dos spin doctors é 

melhor definida pelas técnicas e métodos que esses usam para conduzir e 

realizar seu trabalho. Mais do que uma análise moral de suas ações, uma análise 

técnica revela situações e práticas que definam tal atividade.  

Definir o campo de atuação desses profissionais é tarefa árdua. Não há 

uma diferença clara entre o trabalho desses profissionais e o dos assessores de 

imprensa tradicional. Schmitz e Karam tentam traçar uma linha afirmando que a 

função dos spin doctors é “produzir percepções e manipular cognições para a 

mídia a fim de guiar atitudes do público, amenizando uma crise, escândalo ou 

um fato negativo.” (Schmitz e Karam, 2013, p. 112). Ribeiro traz ainda que “nem 

sempre percebemos até que ponto suas ações se diferenciam do modelo 

normativo da tradicional assessoria de imprensa.” (Ribeiro, 2015, p.7). Ainda que 

sem consenso conceitual, os spin doctors atuam no contexto político brasileiro.  

 
 

2.2 Ações e perfil do profissional  
 

A forma mais clara de entender como atuam esses profissionais é a partir 

das práticas e rotinas que eles tem. Esses profissionais atuam junto aos 

jornalistas, usando da experiênca pessoal e profissional para realizar suas 

atividades.  

 

Sendo conhecedor profundo de todos os dossiês e 

temas/iniciativas do seu partido ou ministério, o spin doctor consegue 

estar preparado para alimentar os jornalistas com novas estórias e 

também responder a todas as questões com pleno domínio dos 

assuntos. (RIBEIRO, 2013, p. 217) 

 

 

Os spin doctors não são, portanto, assessores de imprensa tradicionais. 

São fontes sofisticadas da informação (Ribeiro, 2006) que tem práticas e ações 

específicas, voltadas para resultados e momentos estratégicos de seus 

assessorados. Não atuam em todos os momentos, mas em situações de crise 

de imagem e campanhas políticas.  

São eles, então, os interlocutores dos políticos com a mídia. Tornam-se 

os curadores das informações que serão passadas e utilizadas como estratégia 
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política. A atuação desses profissionais extrapola, porém os limites da 

divulgação proativa de ações dos órgãos públicos/agentes públicos e podem 

estar presentes em ações que geram publicidade, no sentido da venda de ideias, 

para as figuras públicas. São esses profissionais, os responsáveis por criar mídia 

em ações não tradicionais das assessorias de imprensa.  

Poucos consultores de comunicação, no Brasil, que atuam como spin 

doctors, porém, usam o termo para descrever o trabalho que fazem. Isso se dá 

principalmente pelo caráter pejorativo que o termo adquiriu ao longo do tempo 

na imprensa internacional. A conotação negativa atrelada a esses profissionais 

está relacionada, também, aos momentos e realidades políticas nas quais eles 

são necessários aos seus assessorados e são contratados. Assessorar num 

período de crise, ou num período de campanha política é lidar com grandes 

problemas o tempo inteiro. Isso exige do profissional grande tranquilidade para 

lidar com as situações. 

Esses profissionais tem no currículo a experiência que os capacita para 

atuar nesse tipo de assessoria. Carregam nas histórias que contam, nas 

conversas que têm, nas experiências e clientes com quem já trabalharam 

maturidade pessoal e profissional. Pessoal porque tem que saber lidar com as 

frustrações e as emoções que os riscos aos quais são expostos impõem. E 

profissional porque lidam com situações que exigem experiência e rapidez na 

resolução dos problemas.  

No Brasil, em sua grande maioria, são jornalistas que antes de exercerem 

tais funções, trabalharam em redações, em geral, na cobertura de política ou 

economia. Isso se dá porque precisam conhecer a fundo questões políticas e 

econômicas para exercer bem o seu trabalho. Precisam também saber caminhar 

e conhecer pessoas nesses meios, especialmente jornalistas que cobrem esses 

assuntos para conquistar o espaço profissional e a credibilidade para exercer a 

função de consultores de comunicação. 

O profissional que pretende trabalhar como consultor de comunicação não 

pode ser um apaixonado. Nem pelo assessorado e suas causas, porque isso 

levaria a cegueira no julgamento da estratégia a ser traçada para a manutenção 

da imagem do assessorado, nem pela imprensa, pois não pode acreditar que a 

imprensa está sempre certa e que ela não erra em suas divulgações. Esse 



17 
 

trabalho de equilíbrio deve ser buscado para que a assessoria seja efetiva, 

verdadeira e, principalmente, coerente. 

Os spin doctors agem como fontes primeiras das notícias. Estão dentro 

dos fatos quando eles acontecem e assistem um lado da história que os 

jornalistas não têm acesso completo. Observam toda a movimentação política, 

todas as coisas que acontecem em torno do assessorado. Montam estratégias 

de comunicação usando de fundamentos da assessoria de imprensa, marketing 

e da publicidade para “vender” uma ideia, uma imagem e uma pessoa à mídia. 

Usam da mídia porque ganham a credibilidade da voz do jornalista e evitam a 

voz da propaganda que não é tão bem recebida pelo público. “Dessa forma, o 

público não distingue se certa novidade advém de uma notícia ou de uma ação 

de publicidade.” (Schimitz e Karam, 2013, p.110)  

A presença de spin doctors no mercado brasileiro revela também a 

profissionalização e institucionalização da comunicação política nos últimos 

tempos. As estratégias de comunicação deixam de ser definidas apenas por 

ações específicas da época eleitoral para dar lugar a ações contínuas de 

comunicação. Exige, então, do profissional de comunicação envolvido técnicas, 

estratégias que eram antes exclusivas do marketing e da propaganda. Essas 

passam a ser atreladas às atividades de relações públicas e assessoria de 

imprensa do político, partido ou empresa.  

 

A profissionalização das campanhas eleitorais 

pressupões, assim, novas competências que requerem 

técnicas e estratégias integradas e cujo padrão é do marketing 

tradicional e eletrônico com recurso às técnicas da 

comunicação comercial. (Serrano, 2010, p.91)  

 

Para realizar seu trabalho, seja qual for o cliente, os spin doctors passeiam 

no meio das empresas, políticos e da mídia. Não atuam exclusivamente na 

relação normal de assessoria de imprensa que liga o assessorado a mídia. 

Atuam como estímulos centrais dos processos nos quais se inserem e os fazem 

de forma muito mais complexa do que uma assessoria de imprensa tradicional.  
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Preocupam-se com todo o contexto da figura pública envolvida, e não só 

em manipular a mídia, mudar agendas ou segurar pautas. “Os propósitos das 

fontes e dos jornalistas não são exatamente os mesmos, embora um dependa 

do outro.” (Schmitz;Karan, 2013, p. 108). A relação entre as intenções do 

jornalista e do assessorado, pelo intermédio de seu spin doctor, revela 

pontualmente a atuação do profissional que executa a comunicação. 

Usam técnicas que visam construir a imagem de um político ou 

empresário, reconstruir a imagem de uma empresa em um momento de crise, 

possibilitar a vitória em uma eleição, manter um líder/político no poder. Visam 

também evitar que crises de imagem se agravem, orientar políticos em situações 

de crise de imagem e etc. Além disso, são fontes de informação para os meios 

de comunicação. Chaparro (2011, p. 19) alega que as fontes “Passaram a ser 

instituições produtoras ostensivas dos conteúdos da atualidade” e os spin 

doctors são agentes especiais no contexto midiático.  

Com todas essas características pessoais e profissionais, qual é o poder 

real de um spin doctor? Um spin doctor não tem poder de mudar a mídia, mas 

de ganhar a confiança de seu assessorado para que ele tenha liberdade de ação 

dentro da realidade onde deverá trabalhar e usa dessas capacidades e 

liberdades adquiridas para realizar seu trabalho. “Uma relação de confiança 

entre assessor e assessorado ajuda muito em um momento de crise” (Duarte, 

2011, p. 338). 

Duarte (2011 p.340) afirma que “nenhum assessor pode ser cândido a 

ponto de achar que seu assessorado lhe permitirá transparência total.” O 

consultor está preocupado em passar uma mensagem coerente que não poderá 

ser desmentida pela imprensa posteriormente. Muitas vezes, porém, não é 

capaz de garantir que tal mensagem é inteiramente verdadeira. Essa relação 

com a verdade e com a coerência demonstra a importância da contrução de 

mensagens chave independentemente do contexto no qual o spin doctor está 

trabalhando.  

O consultor usa das relações, do conhecimento e da intuição antes da 

pura técnica da assessoria de imprensa e, por isso, com muito treinamento e 
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experiência, é capaz de perceber os propósitos dos jornalistas, orientando 

melhor o assessorado a estabelecer as mensagens chave para aquela situação.  

O spin doctor não é necessariamente um agente antiético, ou um 

manipulador da mídia que tenta controlar as informações a serem publicadas, 

como afirmam Serrano (2010, p. 93) e Schmitz e Karam (2013, p.107). Tal 

análise moral enfraquece a definição prática. É, portanto, um profissional que 

domina e entende a dinâmica das redações e dos jornalistas e que usa dessa 

experiência para influenciar posicionamentos, matérias e viés das notícias. Além 

disso, auxilia políticos e figuras públicas importantes, bem como empresas, a 

melhorar suas imagens na mídia, usando da credibilidade dos meios de 

comunicação para fortalecer mensagens, posicionamentos, e, por 

consequência, a imagem percebida pelo público.  

Em verdade, os spin doctors flutuam entre o trabalho de assessores de 

imprensa tradicionais e consultores de crise de imagem e trabalham para 

construir, reconstruir ou desconstruir reputações de políticos e grandes 

empresários. Fazem isso apoiando-se no conhecimento que geralmente têm dos 

processos jornalísticos e da dinâmica das redações de jornais, bem como ações 

e práticas típicas do marketing, da propaganda e, principalmente, da assessoria 

de imprensa.  
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3. A PESQUISA 

3.1 Metodologia de pesquisa 
 

Para a realização desta pesquisa foram feitas entrevistas em 

profundidade com quatro consultores de comunicação brasileiros que atuam no 

contexto político e, pela experiência e ações, podem ser considerados spin 

doctors. São eles: Mario Rosa, Alon Feuerwerker, Fernando Thompson e Luiz 

Rila, todos profissionais do jornalismo que passaram a atuar na consultoria de 

comunicação e atuam junto a políticos e empresas.  

A entrevista em profundidade possibilita que esses profissionais avaliem 

e reflitam sobre a sistemática de seus trabalhos de forma que eles não 

conseguem fazer no dia a dia. Foram feitas perguntas de acordo com a realidade 

profissional atual de cada um e considerados também textos e livros escritos 

pelos consultores para a definição de um padrão de ação e atividades dos spin 

doctors brasileiros. Foram selecionadas 38 perguntas que seriam utilizadas de 

forma semi-estruturada para as entrevistas com cada um dos consultores.  

Antes da realização das entrevistas, foram feitas pesquisas e análise de 

perfis para a seleção dos entrevistados. Os profissionais considerados 

apresentavam experiência e tempo de mercado, bem como referências em 

atuação como spin doctors no contexto político e empresarial. Além disso, 

determinou-se a quantidade de quatro (4) entrevistas como a quantidade a ser 

atingida para que se houvesse conteúdos suficientes para a descrição de perfis 

de profissionais que atuam como spin doctors.  

Os locais e datas das quatro entrevistas foram determinados pelos 

entrevistados. Feuerwerker, Thompson e Rila realizaram as entrevistas nos seus 

respectivos escritórios onde trabalham atualmente. Já Mario Rosa sugeriu que a 

entrevista fosse em um café no Lago Sul, local onde mora e trabalha. As 

entrevistas tiveram a duração média de 1 hora.  

Os itens a seguir vão apresentar quem são esses consultores, suas 

trajetórias profissionais e características pessoais e um relato analítico das 

entrevistas realizadas. Serão consideradas as principais respostas que auxiliem 
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a construir as características dos spin doctors e como se dá a sua atuação no 

mercado brasileiro.  

 

3.2 Perfil dos spin doctors brasileiros 

 

 

3.2.1 Mario Rosa, o artista 

 

Mario Rosa chegou para a entrevista vestindo uma camiseta branca e 

uma calça social. Barba por fazer e o ar despreocupado, que contrastaram com 

a emoção travestida de piada quando afirmou em pelo menos três momentos: 

“Olha, estou ficando velho e importante mesmo. Agora querem fazer trabalhos 

de faculdade sobre mim”.  

De fala fácil e conversa leve, dono de metáforas certeiras, o ex-jornalista, 

consultor de crise e spin doctor, é daquele tipo de pessoas que sempre tem boas 

histórias para contar. Com um discurso carregado pelo peso da experiência, 

aparenta uma claridade e transparência ímpar. Sabe, porém, enrolar nas 

perguntas mais “cabeludas”. Talvez seja por isso que é considerado um dos 

melhores consultores de comunicação do Brasil: comunica somente aquilo que 

quer e o faz com maestria.  

Mario Rosa nasceu em Niterói (RJ). Seus pais foram transferidos para 

Brasília e ele começou a estudar jornalismo na Universidade de Brasília. Ainda 

no segundo ano de faculdade começou a trabalhar na assessoria de imprensa 

do Ministério da Fazenda. Nessa época, morava no alojamento de estudantes e 

já cuidava das próprias contas. Começava cedo o voo solo que sempre o 

acompanhou. “Eu nunca agreguei pessoas a minha volta, eu nunca quis ser 

chefe, mas sempre me relacionei com muitas pessoas. É uma forma de 

trabalhar.”  

Está nesse trabalho pela emoção. Acredita que pode ajudar quando as 

empresas e pessoas não sabem mais o que fazer para melhorar uma imagem. 

O atendimento aos políticos chama de “SUS”, em referência ao Sistema Único 
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de Saúde, uma vez que não cobra para dar conselhos a essas pessoas. As 

empresas, afirma sem meias palavras, pagam as contas e pagam bem.  

Atuou em casos de proeminência nacional, como o escândalo da CBF e 

o rompimento da barragem da Samarco, quando representou a empresa e 

trabalhou para conter a crise de imagem da Vale do Rio Doce. Ao mesmo tempo, 

participou ativamente do crescimento de políticos importantes no cenário 

brasileiro, como Renan Calheiros e Delcídio do Amaral.  

Um dos momentos mais marcantes da carreira de Rosa foi quando se viu 

dentro da sua própria crise. Acusado pela operação Acrônimo, investigado pela 

Polícia Federal, se viu envolvido em um dos escândalos nos quais estava tão 

acostumado a trabalhar apenas como um funcionário, um consultor, um 

observador. As técnicas e métodos com os quais estava tão acostumado a 

trabalhar se tornaram pó quando se percebeu no centro do furacão. Nesse 

momento, ele precisou do seu próprio consultor de imagem. 

Chamou o amigo e também consultor Luiz Rila. Rila foi o consultor da 

crise que o consultor de crise se envolveu. E, como conta, a vida de Mario Rosa 

nunca mais foi a mesma. Parou. Analisou. E resolveu escrever um livro de 

memórias onde conta os principais casos com os quais trabalhou. Revela as 

minúcias do trabalho de um consultor de comunicação. Não parou de trabalhar, 

mas afirma que não trabalha mais da mesma forma. A própria crise não foi capaz 

de matar o feroz consultor de crise que gostava de cuidar de cadáveres, mas por 

hora, ele se tornou um agente fúnebre muito mais humano.  

Mario Rosa é o típico consultor que caminha com facilidade no meio 

político e empresarial de Brasília. É figurinha marcada da comunicação política 

e associado ao salvamento da imagem em situações diversas. Durante a 

entrevista, que aconteceu em um café em um bairro nobre de Brasília por 

sugestão de Rosa, foi interrompido algumas vezes por políticos, socialites e até 

o ex-governador do Distrito Federal José Roberto Arruda, com quem conversou 

durante mais de quinze minutos no fim da entrevista.  
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3.2.2 Fernando Thompson, o especialista 

 

De todos os entrevistados, Thompson destoa por não ter trabalhado como 

jornalista político. Ele atuou no caderno de economia antes de começar a 

trabalhar com assessoria de imprensa. Sua professora foi Miriam Leitão, com 

quem trabalhou como estagiário na primeira experiência profissional. Thompson 

saiu da redação, mas age como se o relógio da redação ainda comandasse 

todos os seus dias.  

Thompson é o único que já atuou em todas as esferas: governo, 

empresarial, com um político e como jornalista. O que lhe sobra de experiência, 

falta em calma. Thompson é ligado no 220V. É enérgico em afirmar que não faz 

mágica com as informações que tem, mas que funciona como o gatekeeper do 

cliente que representa. Chama o trabalho de consultoria de comunicação, de 

curadoria e age e fala como um marchand que escolhe os artistas que quer 

representar.  

Fernando tem um senso de urgência diferente do resto da humanidade. 

Ele é intuitivo sem perder a técnica. Capacidade garantida pela longa experiência 

que acumulou ao longo dos anos como jornalista e assessor. Conta que virou 

consultor porque estava um dia em São Paulo e recebeu um convite para ir para 

a Vale do Rio Doce. Carioca, viu no trabalho uma oportunidade de voltar a morar 

no Rio de Janeiro. Durante os 8 anos trabalhando na empresa aprendeu a fazer 

comunicação. Fernando lembra que teve que conhecer o outro lado da notícia, 

o lado que ele só achava que conhecia.  

Assim como tudo que faz, a resposta para o convite da Vale foi rápida. A 

adaptação, nem tanto. Thompson demorou 7 a 8 meses no processo de 

transição entre a redação e a assessoria. Mas não voltou mais. Conseguiu 

colocar no trabalho como assessor de imprensa o tempo próprio, o ritmo típico 

de redação. E segue se especializando, não em empresas ou em órgãos 

públicos, mas em pessoas, em cuidar de pessoas, como um especialista que faz 

uma cirurgia: analogia que ele usa para explicar o seu trabalho e que define 

quem ele se tornou em todos esses anos como spin doctor.  
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3.2.3 Alon Feuerwerker, o experiente  

 

Renan, Aldo, Marta, José e Eduardo; Calheiros, Rebelo, Suplicy, Serra e 

Campos. Nomes comuns, sobrenomes fortes da política brasileira. É com esse 

grupo que Alon trabalha. O experiente jornalista atua em Brasília desde 1992. 

Mas somente em 1994 começou a assessorar políticos.  

Alon nasceu na Romênia, veio ainda criança para o Brasil e construiu uma 

história de lutas sociais e partidárias. Desde a época em que estudava na 

Universidade de São Paulo, Alon se envolveu em grupos e movimentos políticos 

onde atuava como jornalista, assessor de imprensa, além de ocupar cargos de 

direção nos partidos dos quais fez parte. Em 1986, entrou na Folha de São 

Paulo. Trabalhou lá até 1994, quando foi convidado a trabalhar na campanha de 

José Dirceu para o governo de São Paulo.  

Desde então, não saiu mais da política. Foi assessor de Marta Suplicy, 

chefe da comunicação da liderança do PT na Câmara, repórter especial de 

política do jornal Correio Braziliense, entre tantas outras experiências que 

tornaram Alon uma referência em assessoria, análises e comentários políticos. 

Em 2014, dirigiu a campanha de Eduardo Campos à presidência. E foi esse o 

seu cliente mais marcante. Não só pela morte precoce do candidato no acidente 

aéreo tão celébre da campanha daquele ano, mas por todas as experiêcias que 

Eduardo passou a Alon.  

O jornalista, com seus cabelos grisalhos, tem a serenidade de auto-avaliar 

o seu trabalho de forma tão sobrea. A cada pergunta feita, em seu escritório em 

Brasília, parava e pensava. Não respondia nada com pressa. Estava tão 

preocupado com as reflexões que fez que resolveu também gravar a entrevista. 

Talvez por um cacuete de assessor, talvez por medo do que pudesse ser escrito 

sobre ele.  

A verdade é que Alon respira experiências. E cresce com elas. Não é um 

menino, porque a política que ele viveu durante toda a sua vida o transformaram 

em um “Homem Político” com letras maiúsculas. Os projetos e trabalhos são 
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muitos para contar em alguns parágrafos, mas o olhar do assessor de 60 e 

poucos anos conta cada história...  

 
 

3.2.4 Luiz Rila, o real  

 

 Jornalista de formação, como todos os outros, Luiz Rila ficou 25 anos na 

redação. Em 2012, foi contratado para ser assessor do José Dirceu durante o 

julgamento do mensalão. E conta ele que nesse momento tudo mudou. O 

homem tímido de fala mansa, roupa arrumada e papeis milimetricamente 

organizados em cima da mesa, se tornou consultor de comunicação de políticos.  

 Para Rila, a parte mais importante do trabalho do spin doctor é a 

disseminação das ideias que convém ao seu assessorado. Se considera um ser 

humano encantado pelo jogo do poder político. Em Brasília há mais de 20 anos, 

se acostumou a andar no meio político e atuar com cautela dentro dessa 

realidade. O mais incrível é a forma que Luiz percebe que tudo é um 

aprendizado. Tudo enriquece a pessoa, sejam elas situações boas ou ruins. As 

viagens, a rotina, a falta de horários, os registros e práticas financeiras. O ombro 

amigo, no momento da crise, a conversa. Para Rila, tudo isso é ser spin doctor 

tudo isso é um spin  a ser disseminado. Um pensamento, uma ideia, uma história 

a ser contada.  

 Em 2015, precisou contar a sua própria história. A Polícia Federal 

encontrou no material apreendido com o irmão de José Dirceu notas fiscais 

emitidas em novembro e dezembro de 2013 pela empresa Doppio Serviços de 

Informação. A empresa pertencia à Rila. De consultor, virou investigado. 

Foi consultor do ministro preso, foi consultor do consultor. Atendeu Dirceu 

e atendeu Mário Rosa. Em duas situações completamente diferentes, se viu 

envolvido em grandes crises nacionais. Acredita no avanço da profissão, porque 

acha que ainda não está definido o que é e o que eles fazem. Não é um homem 

de muitas palavras. O tempo inteiro parece estar sendo certeiro nas posições 

que toma.  
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 À primeira vista, é um lorde inglês. Depois de algum tempo de conversa, 

começa a se perceber a presença do eficiente comunicólogo, que organiza 

estruturas de comunicação de forma completa, complexa e enérgica. Rila revela 

a profissionalização e as vantagens de se ter uma assessor bem preparado. É o 

real spin doctor.  
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3.3 AS ENTREVISTAS: Relato e análise  
 

As entrevistas realizadas para esta pesquisa trazem grande valor de 

análise da atuação dos consultores de comunicação política/spin doctors 

brasileiros. As rotinas profissionais e as caracteristicas pessoais podem ser 

percebidas nas respostas dos assessores e nas reflexões sobre o trabalho que 

realizam.  

Quando questionados sobre as características que fazem um bom 

consultor de comunicação, foram unânimes em afirmar que a maturidade 

pessoal e profissional era importante. Feuerwerker afirma que “o primeiro 

requisito é a maturidade, não necessariamente de idade, mas a capacidade de 

absorver frustrações.” De sua parte, Rosa ressalta que os jornalistas mais velhos 

perderam espaço dentro das redações. “Na consultoria, você consegue ter mais 

celeridade. É uma profissão que permite que você tenha uma perspectiva de 

tempo mais longa.”  

Outra característica importante é a destacada por Alon Feuerwerker que 

alerta que o profissional que quer trabalhar como consultor de comunicação não 

pode ser um apaixonado. Nem pelo assessorado e suas causas, porque isso 

levaria à cegueira no julgamento da estratégia a ser traçada para a manutenção 

da imagem do assessorado, nem pela imprensa, pois não pode acreditar que a 

imprensa está sempre certa e que ela não erra em suas divulgações. Esse 

trabalho de equilíbrio deve ser buscado para que a assessoria seja efetiva, 

verdadeira e, principalmente, coerente. Luiz Rila também destaca a importância 

do interesse pelos assuntos que são tratados pelo assessorado, no caso dos 

políticos pela política e economia. “O assessor não pode ser alheio à política” 

segundo Rila “Deve, porém, manter um certo distanciamento das paixões 

políticas”, coaduando com o expresso por Feuerwerker. A atuação junto a todas 

as áreas da sociedade, preocupando-se em criar uma rede de comunicação que 

deve ser entendida como essencial para a realização do trabalho. 

Rosa, em seu livro Entre a Glória e a Vergonha (2016, p. 158), destaca a 

importância dos contatos para realização do trabalho. “Quanto maior fosse a 

minha rede de contatos, melhor seria a minha capacidade de atendimento.” A 



28 
 

presença dos spin doctors como interlocutores da notícia faz com que a mídia 

abra o espaço necessário à atuação desse profissionais. Traquina (2005, p. 178) 

afirma que “o resultado da preferência dos media às opiniões dos poderosos é 

que esses ‘porta-vozes’ se transformam no que se apelida de ‘definidores 

primários’.” 

Quando questionado qual seria o poder de um consultor de comunicação, 

Feuerwerker responde: “O poder depende do grau de confiança que o 

assessorado tem com o seu trabalho. ” Rosa, por sua vez, apresenta outro 

aspecto, o envolvimento nas decisões e suas consequências: “[Como consultor,] 

você perde o álibi do distanciamento. Você participa ativamente naquela decisão 

e é corresponsável. ” 

Quando se tratam de métodos e técnicas para a realização do trabalho, 

afirmam que atuam mais como conselheiros do que como um profissional que 

tem rotinas estabelecidas e contínuas. Direcionam discursos, escutam os 

problemas dos assessorados. Em muitos momentos, atuam como psicólogos de 

pessoas que estão em situações de exposição pessoal muito profundas e 

prejudiciais. “Como consultor eu não sou pago para decidir, eu sou pago para 

opinar.” Afirma Fernando Thompson, analisando a atuação no dia a dia da 

consultoria. Rila revela também que “o consultor de crise é um pouco um 

psicólogo, na verdade. Então, na maioria das vezes você está dando um apoio, 

um ombro amigo para uma pessoa que está destroçada. Cadáver que você está 

alí para salvar.”  

Ao analisar as questões éticas envolvidas no trabalho do consultor, Rosa 

é polêmico: “Eu nunca tive um constrangimento moral de defender algo que é 

momentaneamente questionável. Eu acredito que é uma função, uma profissão 

a ser exercida. Pode ser que algumas pessoas não aceitem, ou não consigam 

entender como fazer, mas quando você entra num livre debate, profissões como 

a minha surgem.” Rila afirma ainda que muitas vezes, o assessor não tem 

acesso a verdade completa da situação em que o assessorado está envolvido e 

por isso deve criar formas de passar a mensagem ao jornalista. “As vezes, 

escrever uma nota: “fulano nega veementemente...” talvez seja uma forma mais 

honesta de mentir.” aponta o consultor.  
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Do outro lado do livre debate, porém, estão os jornalistas, qual é ação deles 

neste processo e de que forma é esse relacionamento com estes profissionais? 

Sobre o relacionamento com jornalistas Rosa afirma que “as relações pessoais 

nunca são suficientes para resolver todos os problemas dos clientes. A relação 

pessoal, na medida do possível, ajuda. Mas em larga escala, fica mais difícil. ” 

Feuerwerker concorda com esse pensamento e afirma que “[o relacionamento 

com jornalistas] dá mais acesso, mas não influencia no resultado final, no 

mérito.” 

Feuerwerker completa que a relação com os jornalistas é um jogo de 

verdades: “Quando se fala de spin doctor, na verdade se carrega um traço 

pejorativo na expressão, que indica alguem que supostamente tenderia a 

distorcer a realidade em benefício de um cliente, e na verdade é um jogo de 

forças porque o jornalista no fim das contas também está trabalhando com 

distorções da realidade. Ele está trabalhando com interpretações da realidade 

porque o jornalismo não é uma técnica descritiva.” Rila aponta ainda que o 

jornalista tem uma visão filtrada da notícia. “No geral, [como jornalista] você fica 

sabendo porque alguém te contou. Quando você está dentro, você sabe o que 

está acontecendo.” 

Fernando Thompson ressalta que outra característica importante é a 

discrição do consultor. “Se o consultor aparece, alguma coisa está errada. O 

assessor não foi feito para aparecer. É um eterno exercício de controlar a sua 

vaidade. Todos nós somos vaidosos, todos nós gostamos de aparecer.” São 

pagos, afinal, para dar conselhos em momentos de grande fragilidade de seus 

assessorados. 

Momentos de fragilidade esses que exigem dos assessorados e sua 

equipe uma relação profissional com muitas estratégias de defesa. As equipes, 

normalmente, envolvem advogados, outros assessores e o spin doctor que 

devem entrar em um consenso quanto às prioridades da atuação. A palavra final, 

entretanto, é sempre do assessorado. Feuerwerker aponta que, “se o 

assessorado tem problemas ou potenciais problemas jurídicos, quem tem a 

última palavra é o advogado sempre. Isso gera uma contradição que tem que 

ser resolvida a benefício do cliente.” Sobre isso, Thompson ressalta que o 

consultor tem um limite de atuação que é determinado pela confiança que o 
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cliente tem e pelas decisões finais daquele cliente: “Uma coisa importante é que 

você não é pago para sofrer as consequências.” 

Para espalhar o spin, como dizem, utilizam de espaços informais, como 

restaurantes, bares e cafés. Nesses lugares, conversam com jornalistas, 

políticos e assessorados. Rila destaca que, “para o meu trabalho, a questão de 

circular, conversar, ver, era muito para tirar a temperatura externa, entender o 

que estava acontecendo fora daquele ambiente onde você está trabalhando.” 

Rosa alerta ainda que “uma grande parte desse trabalho de comunicação 

acontece nos espaços informais em que os corruptos e os corrompidos estão.” 

Essa presença nos ambientes informais é comum aos spin doctors, porque se 

preparam e sentem o ambiente político, principalmente no centro da capital 

brasileira. Rila completa ainda que as reuniões informais ajudam a aproximar o 

consultor do assessorado.  

Criar uma relação de confiança com o assessorado é essencial para a 

realização das estratégias dos spin doctors. Rila aponta, porém, que “não tem 

fórmula pra isso. Primeiro que cada consultor tem um estilo. Tem assessor que 

gosta de ser muito assertivo, afirmativo e ativo. Tem outros que são mais 

diplomáticos. Depende muito da quimica entre os dois. Funciona melhor quando 

você consegue estabelecer uma relação com o mínimo de confiança.” 

Rila finaliza alegando que “no ambiente público o jogo do poder, é bem 

mais explícito. Embora o jornalista esteja sempre perto de jogos de poder, na 

redação ou em qualquer empresa.” Feuerwerker completa afirmando que toda 

pessoa tem “o direito de contratar alguém treinado para te ajudar a contar a 

história da maneira que mais te convém.” Como reveladores do jogo do poder, 

esforçam-se para criar um diálogo coerente com os jornalistas da forma que mais 

convir para a estratégia do cliente.  

Thompson afirma que enfrenta o maior desafio em se separar da realidade 

do cliente: “Eu sou um consultor, eu sou um profissional. Por isso tenho que 

entender que eu não sou o poder, eu estou trabalhando para ele.” Rosa finaliza 

a entrevista afirmando que dentro da dinâmica do trabalho de comunicação “não 

adianta pensar a curto prazo. As suas ações repercutem no tempo e o importante 

é traçar uma linha reta. A verdade nunca foi importante, mas a coerência sim.” 
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Criar contextos coerentes para a comunicação dos assessorados. Talvez seja 

essa a atividade real dos spin doctors.  

Arrica-se a definir os spin doctors como estrategistas de comunicação que 

atuam junto aos políticos para a disseminação de uma mensagem positiva em 

uma situação negativa de imagem e opinião pública. Fazem o seu trabalho pelo 

uso do saber jornalístico e do conhecimento das rotinas do jornalismo, usando 

essa experiência a favor dos assessorados.  

 

 

3.4 Spin doctors e como atuam 
 

 

Tabela 1 – Spin Doctors e como atuam 

Histórico 

profissional 

São jornalistas que saíram de grandes redações e 

passaram a atuar como assessores de comunicação. Pela 

experiência profissional com mais de 20 anos de 

experiência em comunicação e maturidade pessoal, tem 

mais de 50 anos, são alocados em situações de avançada 

complexidade.  

Estímulos 

Curiosidade, apreço por temas como política e economia, 

pensamento social, gostar da adrenalina de participar da 

política internamente. 

Ética 

profissional 

O importante é que a mensagem passada tenha 

coerência, independente do meio em que ela é 

transmitida. Em sua maioria, não se preocupam em saber 

a verdade, mas em garantir que os assessorados não 

serão desmentidos num hipotético futuro. 

Equipe 

Em geral, atua-se com uma equipe de advogado. Os 

consultores/spin doctors atuam sozinhos na análise das  

questões de comunicação.   

Tipo de 

assessorado 

Políticos de grande proeminência na mídia, como 

candidatos à presidência, governadores de estado e 

senadores, também ministros que cuidam de pastas 
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importantes, bem como chefes de grandes empresas em 

situação de crise. 

Relação com o 

assessorado 

Relação de confiança e disponibilidade para ações 

estratégicas. Atuam como conselheiros e não como 

tomadores de decisão. São a “pulga atrás da orelha” que 

percebe o viés da mídia e sugere ações diretas na 

comunicação. Avalia o cenário como um todo e não 

isoladamente. 

Orientações 

Ligadas a ações e reações relacionadas à mídia e à 

opinião pública. Vão desde a imagem pessoal, como 

roupas, forma de falar e geração de contextos, até media 

trainings, projeção de entrevistas e preparação de pautas. 

A ideia é sempre criar um contexto coerente em que o 

assessorado possa passear tendo a imagem assegurada. 

Relação com a 

mídia 

Usam do conhecimento do modus operanti da imprensa a 

favor dos assessorados. Sabem como o funcionamento 

das redações pode influenciar na divulgação de 

informações ou na retenção de informações na divulgação 

ou na retenção de informações. Além disso, atuam como 

interlocutores das fontes. Tornam-se, então, fontes 

próximas às reais fontes que controlam e ensinam a 

retenção ou liberação de informações. 

Rotinas 

Seleção de conteúdos, análises de mídia, ligações, 

reuniões com advogados e assessorados, preparação 

para entrevistas, debates, condução de coletivas de 

imprensa, conversa com empresários da mídia e com 

jornalistas, lobby, opina em decisões estratégicas em 

relação a ações do assessorado. Cria discursos, prepara 

notas. Supervisionam formalidades do trabalho da 

assessoria de imprensa e curadoria de conteúdos úteis ao 

assessorado. 
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Reuniões São realizadas de modo informal e em locais como 

restaurantes, cafés ou na casa dos assessorados ou dos 

próprios profissionais.  

Vínculos Contratos temporários. 

Remuneração Valores não estimados pela pesquisa.  

Voz 
Voz independente. Atua como um auditor das questões de 

comunicação.  

Exposição 

pessoal 

O consultor não aparece. Técnicas não são suficientes 

para ações que envolvam o spin doctor pessoalmente.  
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4. Considerações finais   

 

Propôs-se revelar a percepção da comunicação do trabalho dos spin 

doctors. Pela análise feita, investigou-se a presença e a realidade desses 

profissionais no Brasil, do ponto de vista de suas ações e práticas. Definindo a 

partir disso, suas características pessoais e profissionais, a atuação deles do 

ponto de vista pessoal e áreas de atuação.  

Revela-se também um grande avanço da comunicação política brasileira 

pela presença dos spin doctors como fontes de informação dos jornalistas e a 

profissionalização desses peritos em comunicar ideias e valores, e contar 

histórias convenientes a seus assessorados.  

Utilizando-se do saber jornalístico e do saber dos processos e rotinas da 

redação, esses profissionais realizam um trabalho que pode ser comparado a 

um lobby para a comunicação. Não se analisou os aspectos morais envolvidos 

no trabalho dos consultores de comunicação. A dupla moral aparece na forma 

como eles influenciam nos processos de comunicação e está presente no 

ambiente no qual estão envolvidos.  

As questões éticas fazem parte da rotina do trabalho desses profissionais. 

E esses se resolvem racionalmente se posicionando de forma pragmática e se 

distanciando da responsabilidade sobre a informação transmitida e do 

envolvimento com o assessorado. A ideia desses profissionais é criar discursos 

que comuniquem as questões de forma coerente ainda que momentaneamente 

questionáveis no aspecto ético. A coerência é mais importante que a verdade. A 

história contada é mais importante do que a que realmente aconteceu.  

Esses profissionais revelam uma profunda experiência em conduzir 

agendas midiáticas, comunicar fatos e posicionar pessoas em cargos de 

influência. Não são meros assessores de imprensa, porque se preocupam com 

todo o contexto dos políticos. Destacam-se, assim, revelando que o mercado 

brasileiro está aberto e necessitado desses profissionais, que com o avanço da 

democracia e do livre debate jornalístico serão cada vez mais solicitados, mais 

necessários e mais técnicos em realizar seu trabalho.  
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Esses profissionais combinam as táticas da propaganda e do jornalismo 

para realizar um trabalho de comunicação completo para seus assessorados. 

Estrategistas, tentam conduzir o saber jornalístico de acordo com as 

necessidades de seus clientes, nem sempre de forma moralmente aceitável, e 

revelam o quanto o jornalismo tem carecido de profundidade na apuração e na 

profissionalização dos jornalistas e repórteres.  
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