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A integração das várias fer-
ramentas de comunicação é 
cada vez mais necessária para 
os anunciantes, mediante a 
profusão de canais e de pontos 
de contato com o consumidor. A 
competição acirrada pela exposi-
ção da marca projeta um cenário 
no qual se destaca a atuação das 
agências de comunicação corpo-
rativa, que podem representar 
um diferencial nas estratégias 
de comunicação. Elas saem favo-
recidas porque carregam em seu 
DNA exatamente a característica 
de promover o relacionamento 
das empresas com públicos 
diversificados, para cada um 
dos quais são empregados lin-
guagens e meios específicos. 
Portanto, o fortalecimento da 
disciplina decorre muito menos 
do maior interesse das podero-
sas agências de publicidade por 
atividades às quais elas antes 

Integração está no DNA
Agências de comunicação corporativa podem certifi car-se do permanente convívio do consumidor
com as informações da marca independentemente do momento, situação ou ambiente

Antonio Carlos Santomauro

davam pouco valor, mas sim do 
fato de que agora as empresas 
do segmento são solicitadas com 
mais intensidade pelos clientes.

Há obviamente quem veja 
mais verdade e consistência na 
tese oposta. “Nosso setor pode 
favorecer a publicidade. Mais do 
que nunca, os clientes querem 
as empresas de comunicação 
corporativa participando de sua 
publicidade e de seu marketing”, 
afirma Paulo Andreoli, CEO 
da Andreoli/Manning, Selvage 
& Lee. “Até pela proximidade 
com os acionistas e os mais altos 
escalões das companhias, é mais 
fácil nossas agências alavanca-
rem negócios para a publicidade 
do que ocorrer o inverso.” 

Essa condição de gerador 
de negócios para publicidade 
passa, por exemplo, pela indi-
cação de agências do ramo aos 
clientes, como aconteceu com o 

sócio-diretor da Giusti, Álvaro 
Oliveira. “Além de indicar as 
agências de publicidade que 
participariam da concorrência, 
ajudei a preparar o briefing”, 
diz. Para Índio Brasileiro Guerra 
Neto, sócio-diretor da FirstCom, 
as empresas de comunicação 
corporativa, atuando dotadas do 
expertise do marketing, podem 
perfeitamente liderar o processo 
da comunicação integrada. “A 
questão é que 90% dessas agên-
cias ainda são formadas apenas 
por jornalistas”, analisa.

DNA da ferramenta
O conceito da integração das 

disciplinas de comunicação já teve 
várias defi nições, como full service 
e comunicação total. Atualmente 
é conhecido como comunicação 
em 360 graus. Mas se as agências 
de publicidade fazem o discurso, 
na prática são as empresas de 
comunicação corporativa que 
guardam as características mais 
apropriadas, pois são por nature-
za integradoras de ferramentas, 
conforme destaca Francisco de 
Carvalho, presidente da Burson-
Marsteller Brasil. Ele lembra que, 
apesar de fi rmemente posicionada 
na atividade de relações públicas, 
em outros países a Burson-Mars-
teller controla empresas dedica-
das a atividades como pesquisas, 
relações governamentais, public 
affairs e publicidade institucional. 
“Quando nasceu, há 53 anos, a 
Burson-Marsteller já tinha a pro-
posta de integração.”

A visão em 360 graus é ba-
sicamente “um novo rótulo” 
para uma postura praticada já 
há tempos por muitas agências 
de comunicação corporativa. “A 
mais importante contribuição do 
nosso setor está no entendimento 
profundo do negócio e das ne-
cessidades do cliente”, enfatiza 

Francisco Brandão, fundador e 
sócio-diretor da FSB. Na linha 
do colega da Burson, Rosana 
Monteiro, sócia-diretora da Ke-
tchum Estratégia, considera que a 
comunicação 360 graus constitui 
o DNA da atividade de relações 
públicas. Mas, de acordo com ela, 
as agências dedicadas às várias 
disciplinas precisam se organizar 
para a oferta mais consistente da 
integração, presente atualmente 
apenas em projetos específi cos ou 
quando o cliente reúne em uma 
mesma mesa as diversas agências 
que o atendem. “A comunicação 
corporativa agrega à comunicação 
em 360 graus a expertise de falar 
com públicos específi cos.”

Independência ou não?
Enquanto é unânime a per-

cepção de que a comunicação 
corporativa tem todos os pré-re-
quisitos para liderar o processo 
360 graus, não existe essa mes-
ma certeza quanto ao modelo de 
negócios a seguir a fi m de aplicar 
esse conceito de crescente inte-
gração da disciplina às demais 
ferramentas. Isso porque há 
basicamente as opções de atuar 
de forma independente — nesse 
caso, pode-se tanto ser gestor 
quanto gerido pelo próprio clien-
te ou um terceiro — ou de fazer 
parte de um grupo global que 
mantenha agências dedicadas às 
várias áreas da comunicação.

A Giusti, por exemplo, é 
uma agência que há três anos 
integrava o grupo Loducca, que 
por sua vez estava associado ao 
conglomerado global Interpu-
blic. Segundo Oliveira, os clien-
tes aceitam com naturalidade 
agências independentes capazes 
de lhes oferecer um serviço efi -
caz, mas muitos deles recusam 
integrantes de grandes conglo-
merados nos quais haja agências 

que trabalhem com contas de 
concorrentes, mesmo que para 
atendê-los em outras disciplinas. 
Pelo visto, existe espaço para 
as independentes, que seguem 
inclusive sendo assediadas por 
grupos do exterior. “Apenas 
neste ano, recebi duas propostas 
de aquisição da Giusti.”

A FSB também foi alvo de pro-
postas de corporações interna-
cionais, mas recusou porque, ao 
manter uma estrutura moderna e 
independente, o retorno é maior, 
conforme acredita Brandão. De 
acordo com ele, as vantagens 
competitivas que pode oferecer 
comparativamente às agências 
pertencentes a grandes grupos 
são gestão sob medida, fl exibili-
dade, agilidade e integração rá-
pida com terceiros. De qualquer 
maneira, não se furta a atuar com 
essas marcas, já que mantém 
acordos operacionais com duas 
redes internacionais: Ogilvy PR 
e LLorente Y Cuenca.

Cada modelo tem seus pon-
tos favoráveis. Para a Ketchum 
Estratégia, que está associada ao 
grupo Omnicom, controlador da 
rede Ketchum, a ligação com um 
conglomerado gera vantagens em 
termos de acesso à informação e 
ações de qualifi cação. “Além dis-
so, essa participação também é 
um fator de geração de negócios”, 
acrescenta Rosana.

Momento especial
O espaço de atuação das 

agências independentes está se 
tornando cada dia menor, acredi-
ta Andreoli, que tem como sócio 
internacional o grupo Publicis. 
Isso ocorre em parte porque é 
crescente a necessidade de ado-
ção de padrões e práticas interna-
cionais, além da própria expansão 
das empresas brasileiras em 
direção ao exterior. “Elas podem 

Carvalho: integradoras de ferramentas de comunicação Gaspar: associação sem ingerência nos negócios
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Edson Giusti
Jornalista, sócio e diretor da 
Giusti Comunicação, empresa que 
tem uma área especializada em 
comunicação de gestão pública

É consenso entre jornalis-
tas, órgãos públicos, gestores 
e funcionários de secretarias, 
ministérios e instituições go-
vernamentais que é necessário 
profissionalizar as estruturas 
das assessorias de comunicação. 
O projeto de lei do deputado 
José Eduardo Cardoso prevê a 
exigência de licitação para con-
tratação desse serviço, o que não 
só tornará o processo mais claro 
e transparente, mas, sobretudo, 
criará verbas específi cas desti-
nadas à comunicação.

Muitos órgãos do governo 
não contratam assessorias de 
imprensa por não terem verba 
destinada a esse fi m em seu or-
çamento, por exemplo. A maior 
parte da verba reservada para 

a comunicação é destinada às 
agências de publicidade, que, 
caso decidam, podem subcon-
tratar assessorias.

Profi ssionalizar essas estru-
turas não signifi ca colocar asses-
sores de imprensa, profi ssionais 
de relações públicas, eventos e 
cerimoniais em cada ministério 
ou secretaria. É preciso ir além 
e compreender o papel das 
assessorias dentro do contexto 
de comunicação, que envolve 
governos, imprensa, comuni-
dade, leitores, consumidores, 
funcionários públicos e tantos 
outros interessados.

Interessados em quê? Na 
informação de qualidade. Aca-
bamos de presenciar, durante 
a disputa eleitoral, uma guerra 

de números entre os candidatos 
à Presidência. Estadão e Fo-
lha destacaram a discrepância 
entre informações fornecidas 
por Lula e Alckmin para avaliar 
seus governos. Não quero pa-
recer ingênuo. Sei que durante 
a campanha eleitoral marque-
teiros e assessores engordam e 
“interpretam” estatísticas. No 
entanto, sabemos que não há 
nos governos ferramentas de 
geoprocessamento de dados, 
salvo raras exceções.

A imprensa quer ter acesso 
rápido a números, dados com-
parativos e estatísticas, tudo 
compilado de maneira precisa. 
Engana-se, porém, quem con-
sidera que o grande desafi o das 
assessorias de comunicação seja 

Opinião

ASSESSORIAS DE COMUNICAÇÃO DE GOVERNOS

DEVEM ATENDER AO INTERESSE PÚBLICO

apenas fornecer essas informa-
ções. A grande questão é o con-
teúdo, palavra tão disseminada 
pelos meios de comunicação. 
E, aí, o que vai valer na comu-
nicação por parte de órgãos de 
governo e empresas é atender ao 
interesse público.

Assessores de comunicação 
têm o papel de colocar seus 
clientes na mídia e, no caso dos 
governos, atrair holofotes para 
políticos e mandatos. Entretanto, 
nesse novo cenário, não haverá 
espaço para informação — ou 
release — que não leve em consi-
deração o interesse público.

Um livro recém-lançado pela 
editora Jaboticada — Comunica-
ção de Interesse Público: Idéias 
que Movem Pessoas e Fazem um 

Mundo Melhor — trata do assunto 
de forma acadêmica, mas de fácil 
entendimento. Nele, os autores 
mostram que governos podem 
fazer propaganda de suas ações, 
estatais e até de cunho eleitoral, 
desde que sejam camufl adas, é 
claro. Contudo, o que conta mes-
mo é fazer uma comunicação que 
traga resultados concretos para 
os indivíduos e a sociedade.

Atender ao interesse público 
não signifi ca apenas se conten-
tar com a prestação de contas 
e comparações entre governos 
atuais e anteriores. Pesa a infor-
mação mais clara e cristalina, ca-
paz de corresponder aos anseios 
da comunidade. O resto vai ser 
papo-furado — ou, como dize-
mos, vai ser release deletado.

precisar, em determinado país, de 
prestar um atendimento imediato 
difi cilmente oferecido por uma 
independente”, justifi ca. 

Outra dúvida: uma atuação 
em rede, mas sem vínculos socie-
tários, pode gerar um conjunto 
capaz de proporcionar a mesma 
eficácia disponibilizada pelos 
grandes grupos? “Não sei se nes-
sas redes há acesso imediato às 
várias operações individuais”, 
duvida Andreoli, mais uma vez 
defendendo seu modelo. Porém, a 
tese é logo refutada por Agostinho 
Gaspar, presidente da G&A, que 
mantém um acordo com o GCI 
Group. “Esse acordo me traz todas 
as vantagens da associação sem a 

contrapartida da ingerência em 
meus negócios”, garante. “Já exis-
tem empresários arrependidos de 
sua aliança com grandes grupos, 
enquanto eu estou muito contente 
com a minha”, espeta Gaspar. 

Do lado da independência, 
Guerra, da FirstCom, vê como 
vantagem a liberdade para in-
dicar aos clientes as agências 
mais adequadas para atender 
outras disciplinas, sem a ne-
cessidade de se prender às 
empresas componentes de um 
único grupo. Isso porque há um 
movimento de posicionamento 
das agências de comunicação 
corporativa como parceiras mais 
constantes de seus clientes. “E 

é importante essa constância, 
pois a comunicação precisa 
estabe lecer relacionamentos.”

Entretanto, para tornar-se 

uma parceira re-
almente relevan-
te, a comunica-
ção corporativa 
deve, acima de 
tudo, entender 
os negócios de 
seus cl ientes. 
“Mais que pensar 
em comunicação 
integrada, deve-
mos buscar esse 
entendimento, 
ter aquilo que 
chamo de cons-

ciência corporativa”, recomenda 
Carvalho, da Burson-Marsteller. 
“A área de relações públicas vive 
um momento muito especial. 

Cada vez mais as empresas 
querem um de seus profi ssionais 
sempre por perto.”

A ampliação do espaço mer-
cadológico da atividade está tam-
bém na crescente busca por parte 
dos anunciantes de soluções mais 
econômicas e efi cazes de comu-
nicação. “Neste ano, a receita das 
principais empresas de relações 
públicas dos Estados Unidos, que 
há dez anos não atingia US$ 1 
bilhão, chegará a US$ 4 bilhões”, 
compara Gaspar. O fato é que a 
condição de independência ou de 
integração a um grupo não tem 
correlação direta com a qualidade 
dos serviços de uma agência de 
comunicação corporativa.

Rosana: experiência de falar com públicos específi cos

Fo
to

s:
 d

iv
ul

ga
çã

o

Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial, ano 28, n. especial, p.6-7, 20 nov. 2006.




