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Resumo 

 

A partir da aplicação da metodologia da pesquisa histórica, que busca a 

problematização da realidade em que vivemos com base não apenas em consulta a 

bibliografias, mas com outras fontes produzidas pelo ser humano ao longo da história, e 

considerando também que não apenas as fontes de documentação oficial constroem os olhares 

para o mundo contemporâneo, é possível constatar que a atividade de Relações Públicas, 

ainda que percebida no início do século XX, fez-se mais presente com a evolução da trajetória 

política e econômica do Brasil a partir dos anos 50. 
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A perspectiva da pesquisa histórica enquanto método tem sofrido uma série de 

alterações à medida que nos aproximamos do tempo presente no qual ficamos cada vez mais 

dependentes de dois tipos de fontes: a imprensa diária ou periódica e relatórios, compilações, 

estatísticas e outras publicações. De uma concepção tradicional de história que validava 

apenas as iniciativas dos grandes homens e líderes que deixaram suas marcas nas datas 

comemorativas, passamos a uma nova forma de olhar, que valoriza as diferentes culturas, em 

diferentes espaços, a trajetória do homem comum, que também faz História. A partir destas 

mudanças, o foco da pesquisa na história mudou: tudo o que registra a passagem do ser 

humano através dos tempos é considerado objeto da História. Para acompanhar esta mudança 

de concepção, mudam também os documentos a serem utilizados: filmes, fotografias, textos 
                                                 
1 Trabalho apresentado ao NP Relações Públicas e Comunicação Organizacional, do VI Encontro dos Núcleos de Pesquisa da 
Intercom. 
2 Relações Públicas e mestranda em Comunicação Social pela PUCRS. Bolsista CNPq. 
3 Historiadora e doutoranda em Comunicação Social pela PUCRS. Professora da FEEVALE. 
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da imprensa, anúncios publicitários, músicas, etc. Uma vez que produzidos por seres 

humanos, são documentos tão importantes para a pesquisa na História quanto a documentação 

oficial, registrada em cartório, que tanta importância dava o positivismo. É com base nesta 

forma de ver a História e de produzir pesquisa neste campo que nos propomos, neste estudo, a 

analisar de que maneira o campo profissional de Relações Públicas se inseriu no Brasil no 

contexto de abertura para as Multinacionais no país a partir dos anos 50.  

A história surge como disciplina e, portanto, propondo uma metodologia de trabalho, 

em meados do século XIX. Para a história a que chamamos de Positivista, o documento era 

visto como garantia de objetividade, como prova jurídica, algo incontestável. O historiador, 

para os positivistas, deveria apenas “tirar” do documento o que ele contém, sem análise, sem 

acrescentar nada. O documento, sob esta ótica, fala por si só, não há necessidade de 

interpretação. Até o momento, outras formas de registro são pouco valorizadas. Assim, a 

história tradicional colocada na prática até o século XX, se preocupava apenas em narrar os 

acontecimentos (e apenas os “mais relevantes” a serem contados), e não em problematizar a 

realidade. 

Todo mundo diz que gosta de História, mas, salvo os especialistas, ninguém lê livros 

de História, aqueles livros que, produto de pacientes e fatigantes investigações nas fontes 

primárias, enriquecem o conhecimento. É que tais livros são, na temática e na linguagem, 

insuportavelmente áridos. O que todos gostam de ler são livros de divulgação sobre História, 

nos quais são sintetizados, em linguagem amena e quase literária, os livros dos especialistas. 

Os anglo-saxônicos são os mestres da divulgação histórica; não há quem os iguale no 

gênero. Alguns se salientam pela erudição e pela criatividade, como é o caso do inglês Eric 

Hobsbawm, especializado em obras sobre períodos longos da História. Em seu livro a Era dos 

Extremos, no seu prefácio, Hobsbawm esclarece: “Desconheço quase todas as fontes 

primárias acumuladas pelo grande número de historiadores do século XX”. Pois na prática é 

completamente impossível uma só pessoa conhecer a historiografia do presente século. Por 

isso, acrescenta com admirável sinceridade que “meu conhecimento no campo da história 

contemporânea é precário e irregular”.4 Daí que os leitores, afirma Hobsbawm, terão que 

aceitar a maior parte do que escrevi na base da confiança e da análise dos relatórios, 

periódicos, estatísticas e etc. 

O que Hobsbawm descreve em seu livro é a agonia do método histórico, afirma que 

chegamos a um ponto de crise histórica e não sabemos para onde estamos indo, dependentes 

cada vez mais das fontes da imprensa diária, dos periódicos das compilações e das 

interpretações e análises estatísticas.Tudo que vemos a frente, afirma Hobsbawm, é escuridão. 

                                                 
4 HOBSBAWM, Eric. A Era dos Extremos – O breve século XX. Rio de Janeiro. Paz e Terra, 1995. 
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Esta preocupação com a análise, a interpretação, a problematização do mundo ao 

nosso redor surge com a chamada Escola dos Annales, escola histórica francesa que também 

amplia a idéia de documento a partir dos anos 30. O historiador escolhe o tipo de 

documentação e o questiona, elabora perguntas, questionamentos a serem perseguidos durante 

o processo de investigação. O ponto de partida para a investigação passa a ser o problema. A 

objetividade do conhecimento histórico é garantida pelo método. Há a intencionalidade do 

pesquisador. De acordo com esta nova visão de história, o conhecimento histórico se produz 

com tudo o que, pertencendo ao homem, depende do homem, serve o homem, exprime o 

homem, demonstra a presença, a atividade, os gostos e as maneiras de ser do homem. O 

acontecer histórico se faz a partir das ações humanas. De acordo com Ciro Flamarion 

Cardoso, 

As fontes históricas são todos os tipos de informação acerca do devir social 
do tempo, incluindo tal noção igualmente os próprios canais de transmissão 
dessa informação, isto é, as formas em que foi preservada e transmitida. 
Assim, serão fontes históricas as redações que nos chegaram em papiros, 
tijolos de barro, paredes de monumentos, pergaminhos, papéis, etc.; objetos 
materiais diversos como templos, túmulos, moedas, móveis, quadros, etc.; 
restos ou contornos de paisagens agrárias ou monumentos desaparecidos 
perceptíveis através da fotografia aérea feita em certas condições, etc.5 

 

Nossa pesquisa se encaixa nesta perspectiva metodológica a partir do momento em 

que problematizamos a inserção da profissão de Relações Públicas no Brasil enquanto campo 

que daria respaldo à entrada das Multinacionais no país, bem como em função das fontes de 

pesquisa utilizadas para tanto: os anúncios publicitários, além de bibliografia específica. 

Entretanto, é importante ressaltar que se faz necessária uma critica das fontes utilizadas, uma 

vez que a gama de possibilidades de análise se tornou bastante ampla. No que diz respeito à 

análise dos dados coletados no processo de pesquisa, Cardoso salienta que “no caso da 

História, inclui os processos ‘hermenêuticos’ de interpretação e decodificação das fontes, e 

em geral a critica externa e interna destas, no sentido do que os historiadores tradicionais 

chamavam de ‘estabelecimento dos fatos’". 6 

No intuito de dar conta das novas propostas de investigação, portanto, o pesquisador 

precisa de um suporte para trabalhar com diferentes linguagens, de diferentes campos do 

conhecimento. A linguagem, entretanto, não é neutra, devendo ser criticada. Mas estas 

linguagens são elementos constitutivos da memória social, revelam aspectos de uma dada 

realidade, e não o todo. Há um resgate, mas não há compromisso com a fidelidade da 

representação. O pesquisador tem que estar atento ao modo como a linguagem foi produzida 

                                                 
5 CARDOSO, Ciro Flamarion. Uma introdução à História. São Paulo: Brasiliense, 1982. 
6 Idem. 
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tentando responder por que as coisas estão representadas de uma determinada maneira, antes 

de se perguntar o que está representado. Isto porque a eficácia de um filme, por exemplo, não 

está propriamente nas informações que passa, mas principalmente nas operações efetuadas 

por sua linguagem. O diálogo estabelecido pelo pesquisador com as evidências encontradas é 

mediado pelas reflexões do historiador que se utiliza também de reflexões feitas por outras 

disciplinas. É desse diálogo que surgem os conceitos que o historiador vai elaborar. No 

diálogo, os resultados obtidos pelo pesquisador levam-no a fazer novas perguntas e/ou buscar 

novas evidências. Ou seja, a problematização do objeto se configura no transcorrer da 

pesquisa. 

A complexidade do real abre para o pesquisador um campo muito vasto de 

possibilidades de investigação na História. O pesquisador se depara com o desconhecido e o 

inesperado. Por isso o instrumental com que vai trabalhar o ajuda muito mais a perguntar do 

que a responder.7 Fazer história como conhecimento e como vivência, portanto, é recuperar a 

ação dos diferentes grupos que nela atuam, procurando entender por que o processo tomou um 

dado rumo e não outro: significa resgatar as injunções que permitiriam a concretização de 

uma possibilidade e não de outras.8 Buscamos, através da pesquisa histórica, recuperar a 

totalidade do objeto, fazendo com que ele apareça no emaranhado de suas mediações e 

contradições: recuperar como foi constituído. 

O objeto que propomos recuperar, o campo profissiona l de Relações Públicas, tem a 

sua trajetória alterada a partir da década de 50, quando o Brasil apresenta planos mais 

imediatos de industrialização.9 Até então, pouco ocorreu nesta área. Em 1914, foi criado o 1º 

departamento de Relações Públicas, com o Engenheiro Eduardo Pinheiro Lobo – “pai das 

relações públicas no Brasil”,10 com o objetivo de “cuidar das relações da companhia com os 

seus usuários e dos contatos com autoridades municipais e estaduais”11 Este departamento 

estava estabelecido na São Paulo Tramway and Power Company Limited. 

Em 1929 instala-se em São Paulo a primeira multinacional de propaganda a chegar ao 

Brasil, a Thompson. Em 1934 cria-se o Departamento de Propaganda e Difusão Cultural do 

Ministério da Justiça e de Negócios do Interior. No ano de 1939 foi criado o Departamento de 

Imprensa e Propaganda (DIP) do Ministério da Justiça e de Negócios do Interior. Em 1942 

                                                 
7 VIEIRA, Maria do Pilar de Araújo. A Pesquisa em História. São Paulo: Ática, 1991. 
8 Idem. 
9 Tentativas anteriores foram feitas no sentido de tornar o Brasil um país industrializado. Com Getúlio Vargas, durante o 
Estado Novo (1937-1954) o país construiu a sua primeira grande indústria, a Companhia Siderúrgica Nacional. Entretanto, 
fazemos esta diferenciação por ser a década de 50 a que abre o Brasil para as empresas multinacionais no campo da 
industrialização. O projeto tem continuidade durante os anos 60 e 70, como projeto do Regime Militar. 
10 ANDRADE, Cândido Teobaldo de. Para entender Relações Públicas. 4. ed. São Paulo: Loyola, 1993 e WEY, Hebe. O 
processo de Relações Públicas. São Paulo: Summus, 1983. 
11 PINHO, José B. Propaganda Institucional: uso e funções da propaganda em relações públicas. São Paulo: Summus, 
1990, p.26. 
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publica-se, na Revista do Serviço Público, o artigo “Relações de administração com o 

público” de Newton Correia Ramalho. Para Când ido Teobaldo de Souza Andrade, foi o 

“marco inicial, no Brasil, do estudo e da aplicação de relações públicas na área governamental 

federal”. Em 1946 o departamento Administrativo do Serviço Público determina as atividades 

de relações públicas para promove r boas relações com o público e os demais órgãos da 

administração pública. Em 1949, no Instituto de Administração da Universidade de São 

Paulo, o Professor Mário Wagner da Cunha realiza várias conferências sobre Relações 

Públicas e suas relações com a Propaganda e as Ciências Sociais. 

 A partir dos anos 50, portanto, as mudanças começam a acontecer. 

Durante o governo JK (1956-1960), buscava-se atingir a meta de desenvolver o Brasil 

“50 anos em 5”, o que se tornou um slogan do governo. Operou-se, aqui, uma grande 

mudança no padrão de industrialização. Até seu governo a estratégia tinha sido a de investir 

no setor de bens de equipamento. Com ele, a ênfase passou para o investimento no setor de 

bens de consumo duráveis, em particular na indústria automobilística. Para isso foi 

fundamental a Instrução 113 da SUMOC, baixada no governo Café Filho, que deu suporte 

para esta abertura internacional. O “Plano de Metas” como era chamado definiu a 

industrialização brasileira com a chegada das grandes empresas multinacionais. As mesmas 

tinham como objetivo em sua produção os produtos de bens de consumo. Isso é, o mercado 

consumidor interno brasileiro se tornou alvo dessas empresas. Além disso, os incentivos para 

a instalação das mesmas eram determinantes.  A abertura maior para o campo profissional de 

Relações Públicas se dá neste contexto, a partir do momento em que ofereceriam o suporte 

necessário para a instalação das empresas. De acordo com Ana Maria Steffen, “A Relações 

Públicas foi implantada no Brasil com o objetivo de atender as Multinacionais, 

desenvolvendo-se, inicialmente, como atividade gestora do relacionamento entre organizações 

e públicos. Inserida nas condições sóciopolíticas brasileiras foi sendo utilizada como técnica 

de comunicação, a serviço de interesses antidemocráticos. Este fato influenciou o 

desenvolvimento dessa ciência e atividade profissional”.12 

A entrada das empresas multinacionais se deu principalmente na área 

automobilística, representando um aumento da frota de automóveis (360%), ônibus (194%) e 

caminhões (167%). (ex. Ford, GM, VW.) Em 59 é lançado o 1º Fusca produzido no Brasil. 

Por outro lado, as ferrovias foram na prática abandonadas: o Brasil se tornou cada vez mais 

dependente da extensão e conservação das rodovias e do uso de derivados do petróleo na área 

de transportes. 

                                                 
12 STEFFEN, Ana Maria Walker Roig. Modos de percepção em relações públicas – o significado do conceito de público. 
Porto Alegre, FAMECOS / PUCRS, janeiro de 2003, p.49. 
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É a partir deste momento que o campo de Relações Públicas também vai sofrer 

transformações. Em 1951 já foi criado o 1º departamento de Relações Públicas 

verdadeiramente nacional na Cia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda (RJ). No ano de 

1952 a 1ª empresa brasileira de Relações Públicas foi criada na Companhia Nacional de 

Relações Públicas e Propaganda, em São Paulo com objetivo de prestar serviços 

especializados de relações públicas, formação de opinião pública e propaganda. Em 1953 foi 

estabelecido o 1º curso regular de Relações Públicas no Brasil com o apoio da ONU e Escola 

Brasileira de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas com o professor Eric 

Carlson. Em 1954 ocorreu uma reunião do “Grupo de Relações Públicas” – para discutir a 

criação de uma associação de RRPP e criam-se os primeiros cursos especializados e as 

primeiras assessorias de Relações Públicas e o 1º serviço oficial de relações públicas em São 

Paulo e Seção de Relações Públicas do departamento de águas e esgotos. Em 21 de julho 

ocorreu a fundação da ABRP. No ano de 1955 ocorre a introdução da disciplina relações 

públicas na Escola Superior de Administração e Negócios da Fundação de Ciências 

Aplicadas. Em 1958 ocorreu o 1º seminário brasileiro de Relações Públicas, no Rio de 

Janeiro. 

De acordo com Rudimar Baldissera, até os anos 50, como vimos, a profissão estava 

limitada a poucas atividades, com um caráter ainda muito informativo. Entretanto, “com a 

força da indústria, também se ampliam os investimentos nas atividades de Relações Públicas, 

que começam a ser mais profissionais. Percebe-se, aqui, nitidamente, a preocupação do 

Governo com a circulação de informações que podem, de alguma forma, implicar na 

construção de sua imagem-conceito.” 13 

O Regime Militar, instaurado no Brasil a partir de 64, trouxe o projeto de construir o 

Brasil – Potência, através do aumento dos investimentos. Ao mesmo tempo, uma ala 

dissidente da Seção do Estado de São Paulo da ABRP cria a AERP, incentivada por José 

Roberto Whitaker Penteado, que ministrava cursos de relações públicas e comunicação 

humana na Associação de Dirigentes de Vendas do Brasil (ADVB), que teria vida curta. No 

ano de 1967 criou-se o 1º curso superior de Relações Públicas com duração de 4 anos – 

Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Também ocorre o 1º 

Congresso Mundial de Relações Públicas e é baixada a lei 5.377 que disciplina a profissão de 

Relações Públicas colocando o Brasil como o 1º país no mundo a fazer uma legislação sobre a 

profissão. 

                                                 
13 BALDISSERA, Rudimar & SÓLIO, Marlene. Relações Públicas: processo histórico e complexidade. 3º Encontro 
Nacional da Rede Alfredo de Carvalho, Novo Hamburgo/RS, abril de 2005. 
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Característicos deste início de ditadura são a abertura para as empresas 

Multinacionais (em escala maior do que se verificou no período anterior), investimentos em 

Telecomunicações, abertura de estradas, o programa nuclear brasileiro. O Governo Castelo 

Branco (64-67), que deu início ao processo, veio com a proposta de retomar o ritmo do 

crescimento, que havia baixado desde 1962. Assim, formulou-se o Programa de Ação 

Econômica do Governo, buscando a estabilização da economia com o estímulo ao 

investimento de capital estrangeiro. Para assegurar sua consecução priorizava-se o controle do 

crédito ao setor privado, a redução dos gastos governamentais e o controle dos salários. Uma 

das conseqüências que o processo acabou por provocar foi o aumento da dívida externa no 

país além da inflação sentida pouco tempo depois. 

Durante o governo de Costa e Silva (67-69) buscou-se a aplicação do receituário 

monetarista ortodoxo do FMI, ao centrar sua ação sobre a elevada inflação e abrir o mercado 

ao capital estrangeiro, trazendo por conseqüência uma acentuada redução do valor dos 

salários e um vigoroso movimento de compra das empresas de capital brasileiro pelas 

empresas estrangeiras. É neste contexto de crescimento econômico imposto pelo aparato 

burocrático-militar que o modelo econômico brasileiro dá emergência à expansão de um 

mercado capitalista estabelecendo relações de forças desiguais, com forte intervenção estatal 

na economia de um lado e, por outro lado, dando espaço ao capital privado para criar as 

condições necessárias e suficientes para estratificar mercados e profissões que ainda não 

haviam sido conceituadas no País. Diversamente das outras profissões ainda não 

estabelecidas, a de Relações Públicas, dá continuidade nesse período, a um processo de 

sistematização da profissão com a criação, por exemplo, do decreto- lei nº 860, de 11 de 

setembro, que regulava sobre a constituição do Conferp14 e seus conselhos regionais.  

O Governo Emilio Garrastazu Médici (69-74) deu prosseguimento à proposta, mas 

foi marcado por um fabuloso crescimento econômico, conhecido como o "milagre brasileiro". 

Tal crescimento começou a se desenhar no ano de 1968, quando a taxa de crescimento do 

Produto Interno Bruto – PIB alcançou a marca de 11,2%. A partir de então, os números foram 

os seguintes: 1969, 10,0%; 1970, 8,8%; 1971, 13,3%; 1972, 11,7%; e 1973, 14,0%. A partir 

do governo Geisel (74-79) as conseqüências seriam fortemente sentidas e o Brasil passaria por 

novas transformações: lentamente, começa o processo de condução à reabertura política no 

país. 

A indústria automobilística se constituiu na vanguarda do processo de crescimento 

industrial, sendo acompanhada de perto pela indústria da construção civil. Em boa medida, tal 

crescimento se deveu ao grande volume de investimentos estrangeiros, aos investimentos 

                                                 
14 Conselho Federal de Relações Públicas. 
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realizados pelo Estado e à expansão do crédito que lançou no mercado uma classe média bem 

remunerada. Essa foi época da expansão imobiliária, concedendo facilidades à classe média 

para a aquisição da casa própria, e dos grandes shopping centers, os quais apresentavam 

abundância de novos produtos eletrodomésticos. Ao mesmo tempo, a profissão de Relações 

Públicas tem a sua regularização estabelecida em 26 de setembro de 1968 através da lei nº 

5.377. Cria-se, em 15 de janeiro, a AERP, pelo decreto nº 62.119, com competência para 

administrar o sistema de relações públicas no âmbito do Poder Executivo. Em 25 de fevereiro, 

o poder executivo institui o decreto- lei nº 200, que autoriza os ministérios a montar 

subsistemas de relações públicas. 

   Ainda que estivesse em fase de expansão e crescimento a partir dos anos 50, em 

tempos de repressão (especialmente às comunicações) e restrição às liberdades individuais 

(como em função do AI-5) ocorrem algumas mudanças. A ação de Relações Públicas tende a 

reduzir-se a algumas atividades, tais como comunicação de caráter informativo interno, 

realização de eventos e assessoria de imprensa. Segundo Baldissera, 

 

“Deve-se considerar, por outro lado, que, por força da mordaça aplicada a 
editorias como a de política e a de cultura, os jornais passam a oferecer largo 
espaço ao material de divulgação da iniciativa privada, em suas editorias de 
economia. Assim, a postura sociotécnica da administração que, com a 
finalidade de qualificar o trabalho e os produtos/serviços, começa a 
preocupar-se com questões de bem estar do trabalhador, é amplamente 
divulgada pela imprensa, na forma de mídia espontânea (releases). Isso dá 
corpo à atividade de Relações Públicas no relacionamento com a 
imprensa”.15 

 

Em tempos de Milagre Econômico e conseqüente aceleração da economia brasileira, 

são feitos grandes investimentos em publicidade. A movimentação nas agências permite a 

realização de diferentes tarefas ao mesmo tempo, inclusive de Relações Públicas. Somente 

por volta da metade da década de 50 um movimento de autonomia maior começou a ocorrer: 

organizam-se diferentes departamentos para diferentes tarefas. Mesmo porque era preciso 

investimento em comunicações para colocar na prática o projeto do Brasil-Potência, como 

comentamos anteriormente. As propagandas da indústria e mesmo as oficiais, dos Ministérios 

de Ciência, tecnologia, Cultura, Educação, tomam as páginas das revistas de circulação 

nacional. Exige-se, dos órgãos oficiais, pesados investimento em comunicação, especialmente 

em publicidade e relações públicas, o que resulta em um dos principais lugares de atuação 

desse profissional, e acaba por fortalecer a atividade16. 

                                                 
15 BALDISSERA, Rudimar. Op. Cit. 
16 BALDISSERA, Rudimar. Op. Cit. 
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Durante os anos 70, por exemplo, o campo de Relações Públicas alcança algumas 

conquistas importantes. Em 1972 ocorreu o I Congresso Brasileiro de Relações Públicas 

realizado em Petrópolis (RJ) promovido pela ABRP 17. Em 1978 cria-se a Associação 

Profissional de Profissionais de Relações Públicas (APPRP) do Rio de Janeiro e formula-se a 

definição operacional da atividade de relações públicas pelo “Acordo do México”: 

 

O exercício da profissão de relações públicas requer ação planejada, com 
apoio da pesquisa, comunicação sistemática e participação programada, para 
elevar o nível de entendimento, solidariedade e colaboração entre uma 
entidade, pública ou privada, e os grupos sociais a ela ligados, em um 
processo de integração de interesses legítimos, para promover seu 
desenvolvimento recíproco e da comunidade a que pertencem (KUNSCH, 
1997, p. 50). 

 

Este momento característico pode ser exemplificado através da análise de anúncios 

publicitários da época, que enfatizam o processo de industrialização massiva vivida naquele 

momento.  Em 1968, ano de início da publicação da Revista Veja, este processo se explicita 

com mais intensidade. Encontramos, por exemplo, anúncios de empresas estrangeiras 

instaladas no Brasil a maioria deles se referindo ao setor automobilístico e de informações. O 

texto abaixo, sinalizado através da figura 1 é um anúncio da empresa de lonas para freios 

Wagner Lockheed, americana, que a partir daquele momento teve licença para se instalar no 

Brasil, citando esta particularidade: 

Anúncio Wagner Lockheed 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

fig.1 

Fonte: Veja, 11 de setembro de 1968, p. 119. 

                                                 
17 Associação Brasileira de Relações Públicas. 
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Caso semelhante encontramos no anúncio da empresa de produtos químicos 

orgânicos Union Carbide do Brasil S.A. – Indústria e Comércio, publicado pela Revista Veja 

em setembro de 1968, na página 33, onde relata: “A Union Carbide do Brasil, agora, importa 

e armazena para vender com entrega imediata, aos seus clientes de todo o Brasil, pagamento 

em cruzeiros, os seguintes produtos: Glicóis, Cetonas, Glicol Éteres (linha CARBITOL e 

CELLOSOLVE). Etanolaminas e Polieter. As entregas são feitas em caminhões e tambores. 

Havendo interesse, por parte dos clientes, a Union Carbide do Brasil também importa e 

fornece a granel quaisquer outros produtos da linha da Union Carbide Corporation. Consulte-

nos a respeito”. 

Já o anúncio da IBM do Brasil, em Veja, 18 de setembro de 1968, p. 44, além de 

reforçar a industrialização por empresas estrangeiras e os investimentos em tecnologia no 

Brasil, também faz alusão à necessária implantação de um sistema de informação mais 

eficiente no país e o papel dos computadores pessoais neste sentido. O anúncio tem como 

título: “Sistema/ 360 Modelo 25: Onde este novo computador IBM vai ser mais útil? Nos 

Hospitais? Nas Universidades? Nas Siderúrgicas? Nas Companhias de Seguro? Nas 

concessionárias de Serviços Públicos? Nas Fábricas? Nas Repartições do Governo? Nas 

Companhias de Aviação? Nos Bancos?” E o anúncio continua: “É dizer. Nos mais diferentes 

setores de atividade para as mais diversas tarefas, o Sistema/ 360 IBM Modelo 25 tem o mais 

perfeito desempenho. Computador da 3ª Geração, estabelece novos padrões de rendimento 

graças a um sistema de memória de alta velocidade. É extremamente versátil, e pode utilizar 

diversas combinações de fita, disco ou cartões próprios do Sistema/ 360, pode processar os 

programas IBM 1401, 1440, 1460, sem precisar reprogramar, e utilizar sistemas de níve is 

superiores, como PL1, FORTRAN e COBOL. Conquista da técnica mais avançada, o Sistema 

IBM /360 Modelo 25 é, sobretudo uma vitória do homem – de enorme e valioso contingente 

humano que está por trás das máquinas IBM, engenheiros, técnicos, projetistas, analistas, 

programadores. Eles estão presentes tanto na fabricação como na operação e manutenção dos 

computadores IBM”. 

O anúncio da CTB, na Revista Veja de 31 de setembro de 1971, por sua vez, enfatiza 

o processo de desenvolvimento das telecomunicações, parte importante do projeto do governo 

militar. O texto se refere à rapidez da instalação das redes de telefonia fixa no Brasil, dizendo, 

ao final, que “é tempo de construir”, alusivo ao momento que o Brasil vivia até então, em que 

se fazia importante o campo de Relações Públicas. 

O título do anúncio é o seguinte: “Antes de você acabar de ler este anúncio, a CTB já 

instalou mais um telefone”. 
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Esta entrada das empresas multinacionais atraiu os interesses não apenas dos 

empresários e dos governantes, como da imprensa e da população em geral. Nos anos 70 é 

publicado um livro, cujo anúncio é veiculado na Revista Veja, de 8 de julho de 1975, 

propondo uma análise da questão, do funcionamento destas grandes empresas e 

problematizando seu papel no país. O livro é Radiografia das Multinacionais, de César Prieto. 

O título é: “O que é uma multinacional?” E o texto continua: “Sua estrutura e maneira de 

operar. Sua influência nos países em desenvolvimento. As providências que devem ser 

tomadas a fim de controlar seus efeitos”. E segue: “Este tema controvertido, que vem 

merecendo atenção especial dos governos de todo o mundo, recebe um tratamento 

eminentemente técnico por parte de César Prieto, uma de nossas maiores autoridades no 

assunto”. 

A mesma preocupação mereceu a capa da Veja no mesmo ano pouco tempo antes, 

em 21 de maio de 75, com reportagem de página central.  A chamada da capa “As 

Multinacionais e o Brasil” que está dentro de um balão como se fosse o pensamento de três 

homens engravatados, que poderiam estar representando o ramo político e empresarial do 

país. Assim, seus pensamentos estariam voltados para este novo campo que se abriu desde os 

anos 50. 

O anúncio abaixo mostrado pela figura 7 nos remete à consolidação do campo 

profissional de Relações Públicas neste contexto, a partir do momento em que a atividade é 

mencionada no texto da Cannes Publicidade. 

 

Anúncio Cannes Publicidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig.7 
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fig. 4 

fonte: Veja, 28 de maio de 1975. 

 

Assim, a partir da aplicação da metodologia da pesquisa histórica, que busca a 

problematização da realidade em que vivemos com base não apenas em consulta a 

bibliografias, mas com outras fontes produzidas pelo ser humano ao longo da história, e 

considerando também que não apenas as fontes de documentação oficial constroem os olhares 

para o mundo contemporâneo, foi possível constatar que a atividade de Relações Públicas, 

ainda que percebida no início do século XX, fez-se mais presente com a evolução da trajetória 

política e econômica do Brasil a partir dos anos 50. 

 Neste momento em específico, conforme vimos, a profissão de RRPP não foi uma 

mera coadjuvante deste processo, mas sim teve atuação significativa e, porque não dizer, 

central, passando de uma atividade meramente informativa para aquela que seria associada à 

gestão das relações de poder e daria o suporte necessário para a consolidação dos projetos 

políticos da segunda metade do século XX: a transformação do Brasil em um país 

industrializado, competitivo e estável aos investidores estrangeiros passa pela atuação da 

instituição das Relações Públicas que o momento histórico elegeu. 
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