
Relações Públicas vs. Desinformação  

 

A digitalização da comunicação por meio da Internet facilitou bastante o 

trabalho dos profissionais de relações públicas.  Hoje, pode-se contar com um vasto 

leque de possibilidades e ferramentas para conectar com diferentes públicos por meio 

de blogs, redes sociais etc.  

 

Várias características comunicativas importantes emergiram das novas 

mídias nesse processo, por exemplo: 

 

1 - Sincronização 

2 - Interatividade 

3 - Individualização 

4 - Personalização 

5 - Globalização 

 

Estas aplicações não apenas facilitam a interação direta e a manutenção de 

relacionamentos favoráveis com os públicos, como também permitem que os 

profissionais de RP conheçam melhor quem é o seu interlocutor, uma vez que estas 

ferramentas fornecem informações relevantes sobre eles.  

 

No entanto, também é por meio destas novas ferramentas que enfrentamos 

um grande problema, assunto que inclusive foi tema da coleção das últimas semanas 

do jornal estadunidense The New York Times: a ascensão da indústria da 

desinformação. O que isso tem a ver com os profissionais de relações públicas? Tudo!  

 

Uma análise do BuzzFeed News - que analisou a remoção de contas por 

plataformas desativadas e investigações por empresas de segurança e pesquisa - 

descobriu que, desde 2011, pelo menos 27 operações de informações online foram 

parcial ou totalmente atribuídas a empresas de relações públicas ou marketing. 

Destes, 19 ocorreram apenas em 2019. 

 

O artigo “Disinformation for hire: how a new breed of PR firms is selling lies 

online” aponta diversas empresas de comunicação e marketing em países como 

Filipinas, Arábia Saudita, Polônia, Porto Rico, entre outros. Os clientes dessas 

agências são empresas, marcas, partidos políticos e candidatos. Segundo o artigo, 

essas entidades e instituições estão comprando um sistema de manipulação online 

de ponta a ponta, que pode influenciar as pessoas em grande escala - seja resultando 

em votos em um candidato específico ou vendas de um determinado produto.  

Ou seja, existe uma indústria mundial de empresas de relações públicas e 

marketing prontas para implantar contas falsas, narrativas falsas e sites de pseudo-

notícias como um serviço a ser oferecido. 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qoxtiT0gRrezrE97tayTN-RKT9pU13uRUwyS6fm80ac/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qoxtiT0gRrezrE97tayTN-RKT9pU13uRUwyS6fm80ac/edit?usp=sharing
https://www.militaryfactory.com/dictionary/military-terms-defined.asp?term_id=2637
https://www.buzzfeednews.com/article/craigsilverman/disinformation-for-hire-black-pr-firms
https://www.buzzfeednews.com/article/craigsilverman/disinformation-for-hire-black-pr-firms


Os “profissionais de comunicação de aluguel”, termo usado no artigo, 

fornecem operações sofisticadas de propaganda online para qualquer pessoa 

disposta a pagar. Em todo o mundo, políticos, partidos, governos e outros clientes 

contratam o que é conhecido no mercado como empresas de “relações públicas 

obscuras” para espalhar mentiras e manipular o discurso online. A ascensão desses 

serviços (e o declínio do jornalismo) enfatizou o poder e a responsabilidade do 

comunicador profissional que entrega mensagens ao público em nome de um cliente 

empresarial.  

 

É por isso que, na luta contra a desinformação, boa parte desse percurso 

deve ser dedicado à análise cuidadosa da dinâmica dessas corporações.  

 

Referências:  

 

Computational Propaganda. The most chilling reading in this… | by Renee Hobbs | 

Media Studies COM520 | Nov, 2021  

Disinformation For Hire: How a new breed of PR firms is selling lies online  

Facebook Papers Show Employees Raised Concerns About Misinformation  

 

 

Ana Paula Dias é bacharela em Relações Públicas pela Universidade de São Paulo, 

com MBA em Reinvenção Digital pela ESPM. É mestranda em Integração da 

América Latina pela Universidade de São Paulo e membro do Comitê Jovem da 

UNESCO MIL Alliance.  

Conecte-se pelo Linkedin: https://www.linkedin.com/in/ana-paula-dias-marketing-

digital/  

   

https://medium.com/media-studies-com520/computational-propaganda-87dc8974b553
https://medium.com/media-studies-com520/computational-propaganda-87dc8974b553
https://www.buzzfeednews.com/article/craigsilverman/disinformation-for-hire-black-pr-firms
https://www.nytimes.com/2021/10/22/technology/facebook-election-misinformation.html
https://www.linkedin.com/in/ana-paula-dias-marketing-digital/
https://www.linkedin.com/in/ana-paula-dias-marketing-digital/

