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No coração das organizações
Mercado de comunicação corporativa consolida-se no Brasil e ganha
importância cada vez mais crescente na gestão das empresas

Por Clayton Melo

N
o atual estágio da econo-
mia globalizada não se con-
cebe mais uma empresa fe-

chada para o mundo e com isso
as corporações precisam comu-
nicar-se de modo eficiente com
seus diversos públicos - funcio-
nários, acionistas, fornecedores,
imprensa, governo, consumido-
res, comunidade. Também pas-
sou o tempo em que essa comu-
nicação tinha como fim único a
venda de produtos: uma caracte-
rística dos tempos atuais é o au-
mento da cobrança por parte da
sociedade de uma postura soci-
almente responsável das corpo-
rações. O acirramento da com-
petição - e a maior complexida-
de nas relações de mercado - é
outro dado que força as organi-
zações a dedicarem atenção es-
pecial à maneira como lidam com
sua reputação.

Assim, o atual desafio da co-
municação empresarial é contri-
buir para agregar valores à mar-
ca e aos produtos. Essa discipli-
na tem impacto direto na eficá-
cia organizacional e corporativa
pois ajuda a conciliar os objeti-
vos da empresa com as expecta-
tivas de seus públicos estratégi-
cos. Por sua vez, embora tam-
bém seja vista como poderoso
instrumento de marketing - e o
é, de fato -, sua função maior é
construir uma imagem positiva
das corporações e marcas capita-
lizando as qualidades intrínse-
cas dos produtos e serviços e
principalmente os valores e os
relacionamentos com os diver-
sos públicos. Como conseqüên-
cia tem-se a expansão contínua
de um mercado que atinge re-
quintes em suas artimanhas de
sedução, com serviços que vão
de consultoria para posiciona-
mento de marca à auditoria de

imagem, gerenciamento de cri-
ses, marketing de relacionamen-
to e treinamento de executivos
para o trato com imprensa,
funcionários e sociedade.

Apesar de não haver pesqui-
sas científicas sobre o tamanho
do mercado de comunicação cor-
porativa no Brasil, é nítido o in-
cremento dos negócios nesse seg-
mento. No Brasil existem cerca
de 900 empresas do setor, desde
pequenas assessorias de impren-
sa a complexas organizações de
relações públicas, segundo cálcu-
los da Associação Brasileira das
Agências de Comunicação (Abra-
com). Ainda conforme estimativa
da entidade, essas empresas mo-
vimentam algo próximo a R$ 150
milhões. É muito pouco se com-
parado a outros segmentos eco-
nômicos, mas se olhado em pers-
pectiva o dado ganha relevância
porque nos últimos anos o mer-
cado vem se desenvolvendo numa

velocidade rápida, o que reflete o
aumento da importância da co-
municação para as corporações.

Esse movimento é constata-
do por um estudo sobre comuni-
cação interna feito pela Associa-
ção Brasileira de Comunicação
Empresarial (Aberje) em parce-
ria com a Ideafix Estudos Insti-
tucionais. Realizada no final de
2002 com cem empresas de todo
o País - classificadas entre as
500 listadas no ranking Maiores
e Melhores da revista Exame -, a
pesquisa aponta que 82% das
companhias entrevistadas au-
mentaram o investimento em co-
municação interna nos últimos
cinco anos. Desse total, 49% di-
zem que a verba "aumentou
muito", 33% que "aumentou um
pouco" e 11% que "continua
igual". Quando questionadas
sobre o volume de recursos des-
tinados à área, 67% afirmaram
que a aplicação em comunicação

interna representa 50% da verba
de comunicação corporativa.

Mesmo focado na comunica-
ção com funcionários - o que
limita seu alcance -, o levanta-
mento registra o aumento do cui-
dado das corporações com a co-
municação a partir dos anos 90,
época em que os negócios da área
deslancharam. Dentre os moti-
vos para a expansão estão a aber-
tura da economia, com privatiza-
ções e novas multinacionais no
País, e o Plano Real.
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l EVOLUÇÃO
Na verdade, vários outros fa-

tores explicam o atual status da
comunicação corporativa. Com
o fim da ditadura militar em
1985, a chamada sociedade civil
passa a ter voz ativa nas discus-
sões do País e entram em cena
sindicatos, partidos políticos e
outros tipos de entidades. O pró-
prio Estado, ainda que lentamen-
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te, vê-se obrigado a uma abertura
para os novos tempos. Paralela-
mente a economia aos poucos
fica mais complexa. Vêm os anos
90 e com ele o aperfeiçoamento
da luta pelos direitos civis, en-
trando de vez para o vocabulário
do País palavras como cidada-
nia, direitos do consumidor e
das minorias, ecologia e organi-
zações não-governamentais.
Competir nesse novo ambiente
exigia novas estratégias e assim,
se até a década de 70 a comuni-
cação das empresas se resumia à
figura do porta-voz e tinha como
objetivo ajudar a vender mais
produtos, agora ela assumia a
missão de transmitir valores em-
presariais e trabalhar para algo
que os profissionais de relações
públicas chamam de "reputação
das marcas".

"O trabalho de RP e de co-
municação corporativa cresceu
com a redemocratização, por-
que antes ninguém podia se co-
municar", afirma Antônio De Sal-
vo, sócio da ADS Assessoria de
Comunicações - fundada há 34
anos - e um dos pioneiros da
comunicação corporativa no
Brasil. "Hoje as empresas preci-
sam comunicar-se com seus di-
versos públicos. Tanto é que o
mercado de RP cresce entre 15%
e 20% por ano no mundo. Isso
demonstra que as empresas es-
tão preocupadas em se mostrar
cidadãs e prestar contas das suas
atividades", afirma o empresá-
rio, que nasceu na Sicília e cuja
família veio para o Brasil se refu-
giar dos horrores da Segunda
Guerra Mundial.

"A globalização e a ferrenha
competição entre as empresas
vêm impulsionando a maior par-
ticipação da área de comunica-
ção nas organizações", observa
Agostinho Gaspar, presidente da
Gaspar & Associados (G&A), há
15 anos no mercado. "A sofisti-
cação e a segmentação do merca-
do, que acompanham seu fenô-
meno reverso, a globalização,
exigem cada vez mais personali-
zação da comunicação para que
os públicos desejados sejam efe-
tivamente atingidos", comple-
menta Claudia Rondon, sócia da

Cartilha orienta sobre contratação de agendas
Como se contrata uma agen-

da de comunicação? Que critérios

o cliente deve eleger para definir

seu fornecedor? Que competênci-

as ele deve observar nas empresas

do setor? Como são e para que

servem os diversos serviços pres-

tados? Por se tratar de um merca-

do relativamente novo e em fase

de amadurecimento, muitos cli-

entes se perdem em meio a essas

dúvidas e acabam escolhendo as

agências de olhos fechados. Isso

é ruim não só para a empresa con-

tratante - pois as chances de se

arrepender depois são grandes -,

mas também para a própria em-

presa prestadora de serviços, que

fica refém das incertezas de quem

a convidou para o trabalho.

Foi pensando em solucionar

esses impasses que a Associação

Brasileira de Agendas de Comu-

EQUIPE
O mais indicado é o cliente

iniciar o processo pela definição

da equipe que cuidará da seleção.

O grupo deve ter um administra-

dor e ser composto por clientes

internos ou por membros da or-

ganização que serão diretamen-

te influenciados pelo trabalho da

agenda. Podem participar, por

exemplo, os diretores de comuni-

cação, marketing, RH, financeiro

e o presidente. Todos terão a res-

ponsabilidade de analisar os can-

didatos e tomar a decisão. Dessa

forma, a seleção está respaldada.

OBJETIVOS

O passo seguinte é estabele-

cer os objetivos da contratação.

Eles devem ser claros, articula-

dos e mensuráveis. É preciso es-

nicação (Abracom) preparou uma

cartilha com dicas de como selecio-

nar agendas de comunicação. Des-

tinado a clientes - embora traga

conselhos úteis também para os

fornecedores -, o material acaba

de ser finalizado e está disponível

no site www.abracom.org.com. A

versão impressa tem lançamento

previsto para o próximo mês, quan-

do a entidade realizará um evento

de final de ano - a data ainda não

foi definida. Com provável tiragem

de 2 mil exemplares, a cartilha será

distribuída para empresas e agên-

cias associadas.

"Não se trata de um material

pronto e acabado. Nossa intenção é

que a cartilha seja atualizada con-

forme as pessoas do mercado nos

mandem contribuições posterior-

mente", afirma Pedro Cadina, dire-

tor de comunicação da Abracom e

sócio da Via News. Segundo ele, a

idéia de um material que ajudasse

na seleção de agendas nasceu da

constatação de que muitos clientes

desconhecem o verdadeiro papel

de uma agenda de comunicação.

"Em geral, a contratação ocorre na

base da indicação, o que em alguns

casos pode dar certo. Mas esse ex-

perimentalismo pode gerar situa-

ções complicadas depois. Por exem-

plo, o cliente pode perceber que

não contratou a companhia correta

para atender as suas necessidades",

explica. Para ilustrar, cita o caso

hipotético de uma empresa que

deseja contratar uma assessoria de

imprensa, quando, na verdade, pre-

cisaria de um amplo trabalho de

auditoria de imagem e da identifi-

cação da qualidade de sua relação

com os diversos públicos.

"O primeiro passo que o cliente

As etapas de seleção
tar atento para não definir alvos

distantes demais ou fracos, como

conquista de "espaço no jornal tal"

ou "criar folhetos". Esses são obje-

tivos de processos, pouco indica-

dos para orientar e avaliar uma

agência. Para chegar aos objetivos,

deve-se pensar no resultado alme-

jado, nos públicos que se pretende

alcançar. A equipe encarregada da

seleção deve pensar sobre quais

características são prioritárias na

agenda que prestará os serviços.

Deve-se ter em mente, por exem-

plo, se é mais importante uma agen-

da que conheça o setor do cliente

ou uma extremamente criativa

Bi COMO CONVIDAR
O convite para as agendas que

disputarão a conta pode ser feito

por carta, acompanhada de um do-

cumento com as informações neces-

sárias sobre a concorrência, ou um

briefing. O documento deve apontar

o que o cliente precisa que a agenda

forneça durante as etapas de sele-

ção. É necessário tomar cuidado,

porém, para não transformar a con-

corrênda em algo oneroso e deses-

timulante. Para que as agendas de-

senvolvam as propostas é fundamen-

tal que o cliente forneça o máximo

possível de informações sobre as

ações de marketing, propaganda,

relações públicas etc.

LISTA DE CONVIDADAS
É recomendável convidar de três

a cinco agendas para a seleção,

sem esquecer de uma pequena lista

com pelo menos duas suplentes,

que podem ser chamadas caso haja

qualquer tipo de impedimento de

deve seguir ao contratar uma

agência é definir quem, na em-

presa, será responsável pelo pro-

cesso de seleção. Esse grupo deve

ter um administrador e ser com-

posto por profissionais de outras

áreas, como diretor de RH, de

marketing e o próprio presidente,

por exemplo. Isso gera compro-

metimento de várias áreas da com-

panhia com o setor de comunica-

ção", afirma Cadina. O passo se-

guinte é saber exatamente o que se

quer do fornecedor: os objetivos

do serviço devem claros e mensu-

ráveis. Outro dado importante,

segundo a cartilha, é não inflar a

concorrênda com muitas agend-

as. O número considerado adequa-

do fica entre três e cinco competi-

doras. Mais do que isso pode so-

brecarregar o processo de escolha,

de acordo com a Abracom. (CM)

alguma das demais agências cha-

madas. Um número superior a

cinco pode sobrecarregar a equi-

pe de seleção e prolongar de-

mais o processo seletivo.

Bi VISITAR AS AGÊNCIAS
Para apresentação das propos-

tas é bom ir a cada uma das agen-

das. Isso permitirá conhecer a es-

trutura de cada concorrente, seus

profissionais e o ambiente de tra-

balho. As apresentações devem ter

um tempo determinado para que

ã agenda mostre a proposta e ou-

tro para a discussão de cada ponto

(uma hora para cada parte, por

exemplo). Não se deve gastar mais

do que dois ou três dias com essa

etapa do processo.

fonte: Cartilha da Abracom

Gaspar: globalização e alta
competitividade impulsionam o setor
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RPI Comunicação ao lado de
Maysa S. Penna. Marta Dourado,
presidente da Fundamento Co-
municação Empresarial, corro-
bora a tese: "Não basta mais para
as companhias produzirem bens
e serviços de qualidade. Isso, em
muitos mercados, já é commodi-
ty, todo mundo faz. Com a cres-
cente valorização da ética e da
participação cidadã, os consu-
midores passaram a premiar as
empresas que incorporam esses
valores em suas atividades e a
punir as que os desrespeitam".

DIVERSIFICAÇÃO
DE SERVIÇOS

"Os atuais mecanismos de
pressão e cobrança da sociedade
sem dúvida exercem hoje papel
fundamental na vida das empre-
sas. Um problema de relaciona-
mento com uma pequena comu-
nidade no interior do País pode
ser capaz de ameaçar a continui-

Cláudia: personalização
da comunicação

dade de um negócio se a causa for
encampada por uma ONG in-
fluente", reforça Carina Almeida,
diretora da Textual Serviços de
Comunicação. Já Francisco Soa-
res Brandão, sócio-diretor da FSB
Comunicações, destaca que as
empresas passaram a valorizar os
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"ativos intangíveis", pois em mer-
cados competitivos a imagem é
um capital de crescente impor-
tância. "Comunicar-se adequada-
mente e a custo acessível é uma
forma de agregar valor ao com-
posto de marketing da empresa,
o que se reflete em seu valor de
mercado", diz o empresário.

O reflexo desse cenário é a
diversificação dos serviços. Em-
bora a assessoria de imprensa
continue a predominar, o leque
de atividades desenvolvidas pe-

las agên-
cias de co-

Brandão: imagem é um capital
de crescente importância

municação engloba uma série de
outros sistemas. Um deles é a
consultoria estratégica, cujo ob-
jetivo é traçar programas de posi-
cionamento e/ou reposiciona-
mento empresarial. O trabalho
começa com um diagnóstico da
percepção da imagem do cliente
perante todos os públicos. Detec-
tados os pontos fortes e fracos da
companhia, elegem-se as áreas de
atuação e as respectivas ferramen-
tas. No fundo, o diagnóstico tam-
bém tem o caráter preventivo de
evitar crises. "Trata-se de conhe-
cer as vulnerabilidades da em-
presa e saber por quê e como
ocorreram", afirma Waltemir de
Melo, sócio da agência CWM
Comunicação. "É preciso ter
uma política e uma estrutura de

conduta previamente estabe-
lecidas para serem adotadas
em momentos de crise, sem
questionamentos", afirma
Melo. "É necessário também
conhecer as possíveis rea-
ções dos públicos preferen-

ciais em casos de futuras cri-
ses", reforça. Chamado de ge-
renciamento de crise, esse servi-
ço extrapola as fronteiras da co-
municação e perpassa toda a ges-
tão da empresa, como o com-
portamento da direção e a con-
duta do corpo de funcionários
em casos de problemas.

Em meio a esse processo de
radiografia da organização, alguns
deslizes são constatados com fre-
qüência. Um dos mais comuns é
a falta de uniformidade nos dis-
cursos dos líderes das companhi-
as, o que fatalmente se refletirá na
postura dos comandados. Outro
problema é pensar que a comuni-
cação é apenas aquilo que se faz
para fora da empresa. "Muitas
vezes identificamos a necessida-
de de capacitar os executivos para
que eles se comuniquem bem não
só com a imprensa, mas com seus
liderados", afirma Ciro Dias Reis,
sócio da agência Imagem Corpo-
rativa. "É necessário saber falar
para 'dentro' da organização. O
funcionário é um parceiro do ne-
gócio", reforça Reis. Por isso sua
empresa tem duas diretorias, uma
voltada para o relacionamento
com a imprensa e outra, para o
treinamento de executivos - esta
utiliza a comunicação como fer-
ramenta de desenvolvimento da
liderança interna.

Schiavoni: mercado passa por
processo de profissionalização

Para Ri-
cardo Viveiros,

sócio da Ricardo Vi-
veiros Comunicação, o público
interno é fundamental. "Infeliz-
mente o público externo é sem-
pre mais focado que o interno.
Isso é um erro imperdoável que
se tornará prejuízo concreto lá na
frente", afirma o jornalista, cuja
empresa faturou R$ 2,2 milhões
no ano passado. "Há empresas e
instituições que realizam impor-
tantes investimentos em publici-
dade, RP e assessoria de impren-
sa, mas não comunicam aos fun-
cionários o conteúdo, os propósi-
tos e os esforços desse marke-
ting", critica.

Bi MILITANTES
O consultor Roberto Castro

Neves, ex-vice-presidente de re-
cursos humanos e assuntos ex-
ternos da IBM e autor de livros
sobre comunicação empresari-
al, pensa da mesma forma. "O
funcionário é o grande militan-
te da empresa. Pode até haver
algum problema com a compa-
nhia, mas é ele que vai lá, no
meio em que vive, transmitir a
imagem da organização. Então,
se com esse que é o militante da
companhia não houver uma
comunicação eficiente, a empre-
sa estará mal", afirma. A impor-
tância da boa relação com os
funcionários pode também se
refletir no modo como a compa-

nhia é percebida pelo
público externo. Con-
forme observa Castro
Neves, décadas atrás
não havia a preocupa-
ção na sociedade com o
modo como as empre-
sas tratavam seus empre-
gados ou com a mão-de-
obra utilizada. Em tem-
pos de responsabilida-
de social, isso começa a
mudar. "Há 30 anos, se
a empresa não tratasse
bem os funcionários, o
consumidor nem se im-
portaria. As pessoas di-
ziam 'quero bom preço
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z boa qualidade'. Hoje as pes-
quisas mostram que quase 90%

das pessoas se preocupam
com isso e muitos não

compram produtos de
uma empresa que

polui o ambiente
ou que usa ani-
mais em labora-
tórios, que sone-
ga imposto", diz
o consultor. "As
pesquisas mos-

tram que as empre-
sas atualmente têm

de estar preocupa-
das com mais coisas

além de qualidade, pre-
ço e produto. Se a compa-

nhia não mostrar preocupação
com o social e não tiver ética,
estará pecando contra a compe-
titividade de seus produtos. É
por isso que a comunicação cor-
porativa pode gerar negócios",
argumenta Castro Neves.

Tanto traz dividendos que
sua utilização já extrapola o mun-
do corporativo. Uma das áreas
de atividade da Giusti Comuni-
cação é a gestão de carreiras de
executivos e artistas. A agência
encarrega-se de todos os negóci-
os e da imagem dos clientes,
como a da apresentadora Angéli-
ca. Cliente da Giusti, ela tem mais
de 120 fã-clubes que buscam a
todo momento informações so-
bre ela. "Ninguém imagina que
um artista possa ter um SAC (Ser-
viço de Atendimento ao Consumi-
dor). Não que ela tenha um pro-
priamente dito, mas tem de res-
ponder a telefonemas, cartas e e-
mails", afirma Álvaro Oliveira,
sócio da Giusti. "Isso tem de ser
gerenciado baseado numa estra-
tégia. Quando a Angélica lança
um produto, todos os fã-clubes
recebem a comunicação de for-
ma privilegiada", reforça. Essa
divisão de negócios vai de vento
em popa: é responsável por 20%
do faturamento de R$ 3,2 mi-
lhões registrados em 2003.

Toda a variedade no leque
de serviços prestados pelo setor
nada mais é que sinal de como a
comunicação corporativa se em-
brenhou no mundo dos negóci-
os. Como aponta José Luiz Schi-
avoni, presidente da Abracom -
entidade que tem três anos de
atuação e 170 associados -, o
segmento passa por um proces-
so de profissionalização. "Divi-
do em três as etapas desse mer-
cado: a da época da ditadura,
em que não havia diálogo, a do
amadurecimento e a atual, pau-
tada pelo avanço do profissio-
nalismo", afirma. Para que o
mercado dê um novo salto, a
entidade investirá no aperfeiço-
amento das agências e dos pro-
fissionais por meio de cursos de
gerenciamento de negócios e co-
municação corporativa. Na ou-
tra ponta da estratégia está a
qualificação do cliente.
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