
s relações públicas
nasceram quase por
acaso, com o objetivo
de salvar a reputação
de um empresário. Foi

em 1906, quando o jornalista norte-
americano Ivy Lee fundou o primeiro
escritório de Relações Públicas (RP)
do mundo. Seu objetivo era cuidar da
imagem do empresário John D. Ro-
ckfeller e recuperar sua credibilida-
de. Não se tratava de tarefa fácil. Ro-
ckfeller representava o capitalismo
moderno, o inimigo número l das
pequenas e médias corporações. Em
síntese, era um predador. Cem anos
se passaram desde então. O capita-
lismo evoluiu. A comunicação, idem.
Hoje em dia, as grandes corporações
faturam tanto ou mais que o PIB de
muitos países. E têm, portanto, que
se comunicar com diversos agentes
ao mesmo tempo: público interno,
externo, sociedade, ONGs, opinião
pública, mercado publicitário...

Com o número de funcionários
crescendo sem parar, as empresas
perceberam a necessidade de se criar
uma ferramenta eficiente de diálo-
go junto ao público interno. Assim,

começaram a surgir os primeiros se-
tores de comunicação corporativa, li-
gados aos departamentos de recursos
humanos, que priorizavam o desen-
volvimento de meios de integrar em-
presa e funcionário.

Atualmente, a comunicação nas
principais empresas do mundo tem
status de diretoria e faz parte do nú-
cleo de decisões estratégicas. "Há cer-
ca de 40 anos, mesma época da cria-
ção da Associação Brasileira de Co-
municação Empresarial (ABERJE),
as empresas começaram a perceber
que comunicar era mais do que fazer
jornais e revistas internas de boa qua-
lidade. Era necessária uma política de
comunicação para atingir os públicos
interessados", explica Carlos Carva-
lho, secretário-executivo da Associa-
ção Brasileira das Agências de Comu-
nicação (ABRACOM), entidade que
congrega 250 agências de todo o país.

Para atingir tais públicos, os se-
tores de comunicação das empresas
passaram a ser enxugados e, em con-
trapartida, empresas de assessoria de
comunicação e relações públicas fo-
ram contratadas para a prestação de
serviços às corporações. Começava aí
o modelo de comunicação mais utili-
zado atualmente. "Do meu ponto de
vista, o melhor modelo é esse. Uma ge-

rência ou diretoria de comunicação in-
terna, que faz a interface, e uma agên-
cia externa", opina Cristina Moretti,
proprietária da In Press Porter Novelli,
uma das maiores agências do país.

Acompanhando este desenvol-
vimento, o profissional de comunica-
ção deixou de ser um mero divulga-
dor para tornar-se um gestor. "Muitas
vezes, o cliente liga para fazer con-
sultas a respeito de decisões a serem
tomadas. O assessor é visto também
como um consultor, uma pessoa que
analisa e cria estratégias para atingir
melhor os públicos interessados a de-
terminado cliente", explica Amanda
Silva Alberola, pós-graduanda da Es-



cola de Comunicação e Artes da USP
que recentemente defendeu a tese
"Por dentro das grandes agências de
comunicação - um perfil de grandes
assessorias de imprensa e seus pro-
fissionais". Para ela, o novo comuni-
cador deve aliar diversas expertizes
para atender clientes cada vez mais
exigentes. "O cliente está mais prepa-
rado e quer que a agência que o aten-
da ofereça novas ferramentas, novas
formas de comunicar de maneira es-
tratégica, que forneça resultados rá-
pidos e eficientes", diz.

Na tentativa de decifrar este
mercado e entender o novo perfil do
profissional de assessoria de comu-
nicação, IMPRENSA ouviu agências,
empresas e teóricos e mostra o resul-
tado desta pesquisa a seguir.

• Quem é, afinal, o comunicador?
Há diversos fatores que explicam

as mudanças pelas quais vêm pas-
sando a comunicação nos últimos 15
anos. As principais são, certamente, a
globalização e o avanço tecnológico.
"Atualmente, as empresas precisam de
ações rápidas porque estão cada vez
mais suscetíveis aos riscos do merca-
do", avalia Paulo Nassar, presidente
da ABERJE, entidade fundada em
outubro de 1967 que tem como um

de seus principais objetivos fomentar
a aproximação e o relacionamento de
empresas, instituições, gestores e pes-
quisadores que exerçam atividades
relativas à Comunicação Empresarial
e Organizacional.

Neste cenário, o profissional que
atua - ou pretende atuar - em uma
assessoria de comunicação, seja ela
interna ou externa, deve estar sempre
atualizado e na busca de apurar sua
visão estratégica, de acordo com o
cenário de mudanças próprio da so-
ciedade. "O profissional deve ser uma
pessoa informada. E informação quer
dizer cultura, leitura, conhecimen-
to sobre o mundo, sobre o seu país,
curiosidade, diversidade, viagens", diz
Elisa Prado, diretora de comunicação
da Tetra Pak.

Hoje, no mercado não existem

somente relações públicas, jornalis-
tas e publicitários na comunicação
corporativa. Há também matemá-
ticos, antropólogos, historiadores e
advogados, entre outros. É chegada
a hora da mestiçagem e da comu-
nicação integrada. Eis o perfil do
novo comunicador.

Um grande gargalo aparente
deste tema é a regulamentação desta
nova função. Sem qualquer tipo de
amarras com entidades representati-
vas, este profissional ficaria despro-
tegido. Para Sérgio Burroul, diretor
de comunicação da Natura, este não
é um problema. "Eu defendo a posi-
ção do comunicador. Já fui jornalista



e também era contra a regulamenta-
ção tão rigorosa da profissão como é
no Brasil. A atividade de comunicação
corporativa é absolutamente dinâmica
e multimídia. Há de se pensar nisso de
forma muito mais ampla e lutar para
que a comunicação seja cada vez mais
inserida no planejamento estratégico
das empresas".

• Comunicação estratégica
Na Souza Cruz, a Comunicação

Empresarial é reconhecida como um
importante setor estratégico, abriga-
da na diretoria de assuntos corporati-
vos. "A mesma ética defendida pelos
meios de comunicação também está
presente em nosso dia-a-dia corpo-
rativo. Na Souza Cruz, há um celeiro
de informações para qualquer pessoa
interessada nos projetos e programas
desenvolvidos pela empresa. A notícia
não é fabricada", defende Cássia Ro-
drigues, gerente de mídia e assuntos
corporativos da empresa tabageira. A

atual menina dos olhos da executiva,
a publicação Diálogo, revista interna
e mensal de 4,5 mil exemplares, bus-
ca mostrar o outro lado do tabaco.
"O plantio de fumo resulta em saúde
financeira e progresso".

O fato de a comunicação corpo-
rativa estar se tornando cada vez mais
estratégica foi comprovado pela Casa
do Cliente Comunicação 360°. No 3°
Simpósio de Comunicação Integra-
da, uma enquete feita com 250 profis-
sionais de comunicação, marketing,
recursos humanos, administração e
psicologia aponta os principais nós do
setor de comunicação corporativa, na
opinião dos responsáveis pelo proces-
so em grandes organizações. 57% dos
entrevistados revelam que a comu-
nicação de sua empresa é baseada no
planejamento estratégico do negócio.
48% garantiram fazer parte da elabo-
ração das metas e objetivos deste pla-
no. "Estes índices mostram que a área
tem conquistado espaço nas empre-
sas, mas ainda há um bom caminho
a percorrer para que os departamen-
tos de comunicação possam efetiva-
mente contribuir para a conquista de
resultados para a organização", avalia
Alexandre Soares, coordenador de
Planejamento e Pesquisa da agência.

Em um período em que a di-
fusão das informações acontece na
velocidade da luz, qualquer aconte-
cimento relacionado a uma empresa
é conhecido internacionalmente em
segundos. Isso fez com que as atribui-
ções do setor de comunicação fossem
modificadas. "A área de comunicação
é indispensável. Ela deve estar atenta
e informada do que está acontecendo

à sua volta, quais os riscos e oportu-
nidades. Ela é também responsável
pela difusão das ações da empresa
junto à mídia e por cuidar da imagem
da empresa. É por conta disso que os
departamentos de comunicação vêm
ganhando importância", resume Elisa
Prado, da Tetra Pak.

• E as agências?
Não há levantamentos que pos-

sam precisar o número de agências
de comunicação existentes no país,
tampouco o quanto elas podem mo-
vimentar. Fala-se, extra-oficialmente,
em centenas de milhões de reais. Não
é para menos. Apenas uma agência, a
In Press Porter Novelli, por exemplo,
faturou R$ 27 milhões em 2006.

Quando se trata das agências de
comunicação, a profissionalização
também fez nascer um outro tipo de
assessor, nos mesmos moldes dos
existentes nas corporações.

Um dos pioneiros em assesso-
ria de imprensa no Brasil, António
De Salvo fundou a ADS Assessoria



de Comunicações em 1971. Para ele,
uma das mudanças significativas dos
últimos anos foi o aumento da de-
manda por profissionais de comuni-
cação mais capacitados e de nível mais
avançado. "Além disso, as agências co-
meçaram a dispor ao mercado planos
integrados de comunicação e não ape-
nas de assessoria de imprensa".

Maristela Mafei, diretora do
Grupo Máquina - com 11 anos de
existência -, salienta que, para sobre-
viver em um mercado tão competiti-
vo quanto o atual, é necessário que a
agência crie soluções novas, criativas
e diferenciadas para os clientes. "Pre-
cisamos trabalhar com as demandas
prioritárias para o cliente. Coisas que
ele realmente precisa, e não algo que
achamos que ele precisa".

Umas das agências mais recentes
no mercado, a Holofote Comunica-
ção, fundada em 2001, já nasceu sob
a ótica mais moderna da comunica-
ção. "Nosso diferencial é aliar o pen-
samento jornalístico com o publici-
tário e convergir isso para uma visão
de negócios", conta Eduardo Pugna-
li, fundador e diretor de redação da
agência. A estratégia parece ter dado
resultado. Com cinco anos de merca-
do, a agência tem 30 clientes fixos e o
faturamento de quase R$ 2 milhões.

• Desenvolvimento
e planos de carreira

Diferentemente do que ocorre
nas redações, onde a rotatividade de
profissionais é grande, na comuni-
cação empresarial é mais comum o
desenvolvimento de carreira em um

só lugar. Assim, como forma de es-
timular os funcionários, agências e
corporações desenvolveram planos
de carreira. "Aqui na Viveiros existe
não só plano de carreira, mas tam-
bém treinamento contínuo, avaliação
de resultados, incentivo ao aperfeiço-
amento constante e outras medidas
implantadas por nós no mercado",
conta Ricardo Viveiros, proprietário
da agência.

António Salvador da Silva, pre-
sidente da CDI Agência de Comu-
nicação, acredita ser possível treinar
novos profissionais e colher os frutos
deste investimento mais tarde. "Te-
mos orgulho de ter treinado muitos
profissionais hoje reconhecidos no
mercado. Vários deles optaram por fi-
car conosco. Nossa última promoção
ao cargo de diretor executivo benefi-
ciou uma profissional que começou
conosco como estagiária", disse.

Outro fato que deve ser ob-
servado é que os salários pagos por
agências são maiores dos que os pa-
gos pelas redações. E os pagos pelas
corporações são, via de regra, maio-

res que os das agências.
Para este ano de 2007, a ABERJE

- que completa 40 anos - planeja de-
fender mais uma bandeira: a regula-
mentação do lobby. "Acreditamos que
é mais do que legítimo que empresas,
associações de classe, organizações
não-governamentais e qualquer
grupo de cidadãos cujos negócios e
interesses podem ser afetados pela
definição de determinadas políticas
públicas tenham canais para expres-
sar seus pontos de vista", acredita Ro-
dolfo Gutilla, presidente do Conselho
Deliberativo da entidade.

"A palavra lobby passou a ser
quase sinónimo de palavrão, suborno,
extorsão ou tráfico de influências, ape-
sar destes serem crimes, enquanto que
defender seus interesses é um direito
inalienável de qualquer pessoa, grupo,
entidade ou organização", completa.
Será um ano de muito trabalho.

• EUA: onde tudo começou?
Embora a história oficial verse

que Ivy Lee, ao fundar o primeiro es-
critório de RP do mundo, teria inau-
gurado a profissão e feito dos Esta-
dos Unidos o berço da comunicação
empresarial, Terry Flynn, professor
do Curso Internacional em Comuni-
cação Empresarial ABERJE/Syracuse
University, onde ministra o módulo
"Gestão da Reputação Corporativa", e
professor da McMaster University, no
Canadá, garante que esforços para se
comunicar com os outros e negociar
com a força da opinião pública estão
na Antiguidade. "As ferramentas, os
graus de especialização, a dimensão
do conhecimento e a intensidade dos



esforços é que são relativamente no-
vos", disse. Mas ele salienta que as mo-
dernas RPs tiveram mesmo origem
nos EUA. "De fato, a Inglaterra usou
as RPs durante a revolução americana
para alertar os colonos sobre os peri-
gos da independência. Contudo, as
Relações Públicas focadas em especia-
lizações e estudos certamente nasce-
ram nos EUA".

O salário de um profissional de
comunicação norte-americano - seja

em corporação ou agência - pode va-
riar de US$ 20 mil a até mais de US$
200 mil ao ano. Ainda segundo Flynn,
a regulamentação da profissão, seja
via sindicato ou órgão regulador, não
'é vista de forma significante. "Este
esforço poderá ganhar mais apoio na
Inglaterra ou no Canadá, mas não nos
EUA, que estão focados na 'liberdade
de expressão'".

O perfil profissional procurado
pelas maiores agências norte-ameri-
canas é o do funcionário com habili-
dade para solucionar problemas, que

, seja um pensador convergente, com
habilidade para sintetizar várias in-
formações e fazê-las ter sentido para
seus clientes. "É necessário também
que o profissional tenha excelência
na escrita e na fala, habilidade para
entender os negócios do cliente e de
trabalhar muito tempo sob pressão",
explica Flynn.

Entre as maiores agências dos Es-
tados Unidos estão Hill na Knowlton,
Edelman, Weber Shandwick e Burson
Marsteller, consideradas também as
maiores do mundo.

Text Box
Fonte: Imprensa, ano 20, n. 220, p. 34-39, jan. 2007.




