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I ntegrar a comunicação cor-
porativa e adequar o discurso
das empresas às novas plata-

formas de divulgação são os maio-
res desafios das agências presta-
doras de serviços. Ao tradicional
trabalho de divulgar a marca dos
clientes a seus consumidores,
através de jornais, revistas, rádios
e TVs, foram acrescentadas as fer-
ramentas da mídia digital - redes
sociais como Orkut, Twitter, Fa-
cebook e os milhões de blogs que
atualmente povoam a internet.
"Muitas reputações empresariais
estão sendo construídas no uni-
verso digital", diz Francisco Car-
valho, presidente da subsidiária
da Burson-Marsteller (B-M), que
integra o grupo britânico WPP,
com faturamento de 7,4 bilhões de

libras esterlinas em 2008. "Essa é
uma tendência que vem se conso-
lidando no País nos últimos dois
anos e apostamos muito nessa área
como o futuro da comunicação."

Estudo desenvolvido pela B-M
nos Estados Unidos sobre como as
empresas listadas na Fortune 100
utilizam as mídias sociais revela
que o Twitter é a plataforma prefe-
rida das f 00 maiores corporações
mundiais, com 54%, seguido dos
blogs (32%) e da rede social Face-
book (29%). "Nosso principal de-
safio é mostrar como enfrentar as
mudanças na sociedade, as trans-
formações nas relações sociais.
Procuramos compartilhar infor-
mações e experiências e ajudamos
os clientes a utilizar essas novas
ferramentas", destaca Cely Carmo,

gerente de estratégias de mídias
digitais. A empresa criou dois no-
vos sistemas: o Digital Checkup,
para análises aprofundadas das
marcas no ambiente da web, e o
e-Radar Monitor, para acompa-
nhar a mídia eletrônica em tempo
real, que terá uma versão em espa-
nhol nos dez escritórios da compa-
nhia na América Latina. "Clientes
dos segmentos de tecnologia da
informação e de varejo estão mais
adiantados na implantação de pla-
taformas digitais para comunica-
ção com seus públicos."

Trata-se de um salto estratégico
que indica o nível de amadureci-
mento e a expansão do setor na
economia, na avaliação de Ciro
Dias Reis, presidente da Associação
Brasileira das Agências de Comuni-
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cação (Abracom). "São mais de 320
empresas em todo o País, com cerca
de 10 mil colaboradores e um volu-
me de negócios que supera a casa do
R$ l bilhão." Segundo o executivo,
esse processo se beneficiou da esta-
bilidade da economia e registrou
influência positiva do movimento
de abertura de capitais de compa-
nhias brasileiras, inclusive no exte-
rior. "Muitas empresas tiveram de
se estruturar melhor para atuar no
mercado internacional, e isso exige
uma comunicação mais avançada
para lidar com assuntos comple-
xos, como gestão de crise, respon-
sabilidade social, comunicação em
contextos de fusões e aquisições de
empresas, algo em que as agências
de assessoria de imprensa não ti-
nham experiência no passado."

Kiki Moretti, diretora-geral da
InPress, associada brasileira da Por-
ter Novelli, uma das dez maiores
empresas de comunicação do mun-
do, com 110 escritórios em 60 países,
destaca que o mercado vive um novo
momento de revolução, com a pre-
sença vigorosa das mídias sociais.
"Nossa maior preocupação é fazer
as empresas avançarem no modelo
digital. Isso não significa dispor de
ferramentas, já temos demais. Mas
fazer com que dirigentes e funcio-
nários entendam a nova realidade
digital e integrem isso ao cotidiano
das corporações", explica Kiki. "É
preciso transpor para todas as áreas
de comunicação e seus diversos pú-
blicos essa mentalidade digital."

A tarefa não é fácil, de acordo
com a diretora da InPress, mas deve

ser levada em conta. Afinal são mais
de 300 redes sociais em todo o mun-
do. No Brasil, a mais conhecida ê o
Orkut. Em maio de 2008, de acordo
com levantamento do Ibope/NetRa-
tings, pelo menos 20,6 milhões de
pessoas navegavam, por mês, em
sites de mídia social apenas na in-
ternet residencial, o equivalente a
88,6% do total dos usuários ativos.
Destes, 16 milhões de internautas
estavam no Orkut. Além das redes
sociais, as agências devem conside-
rar com muita relevância a chamada
blogosfera. "São mais de 3 milhões
de blogs, capazes de repercutir in-
formações sobre uma marca ou um
produto para um número imenso
de consumidores."

Uma das experiências da In-
Press nessa área foi realizada para
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o SporTV, o canal de esportes do
grupo GloboSAT, que tem audiên-
cia de 16 milhões de telespecta-
dores e registra mais de l milhão
de visitantes/mês em seu site ins-
titucional. Durante seis meses,
em 2008, a agência monitorou
sites de relacionamento, páginas
de conteúdo audiovisual (como
o YouTube) e blogs, avaliando o
teor e a relevância do que se fala-
va sobre os programas do SporTV,
seus narradores, comentaristas. O
mesmo trabalho de monitoramen-
to foi realizado em fevereiro deste
ano. "As estratégias de relações pú-
blicas que cruzam as plataformas
de comunicação on e off-line de-
monstram grande potencial de va-
lorização da marca e alteração da
percepção negativa, garantindo a
exploração de diversos formatos e
frentes de relacionamento."

Andrew Greenlees, vice-presi-
dente da CDN, resume o esforço
atual das agências em uma palavra-
chave: diálogo. "Hoje, temos vários
públicos que precisam e devem ser
informados - público interno das
corporações, consumidores, gover-
nos, universidades e instituições
de pesquisas, por exemplo. Nos
últimos anos, desenvolvemos uma
série de estratégias para gerar diálo-
go com esses públicos. A idéia ê não
apenas transmitir informações e
mensagens, mas também receber
retorno desses públicos."

Maior agência de comunicação
do País, com um quadro de 300
colaboradores, escritórios em São
Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e
Washington, nos Estados Unidos,
e 103 clientes, a CDN evoluiu ao
longo dos últimos 20 anos para
atuar com ferramentas variadas

de relacionamento com diferentes
públicos. "Criamos um índice de
Qualidade de Exposição na Mídia,
que traduz a situação da empresa
e traz informações que podem ser
trabalhadas dentro de um planeja-
mento estratégico; montamos uma
área de internet, uma empresa de
estudos e pesquisas com trabalhos
focados em públicos específicos e
abrimos, em parceria com o escri-
tório do embaixador Paulo Tarso
Flecha de Lima, uma empresa para
atuar entre instituições públicas e
governos", informa Greenlees.

O setor público é um dos no-
vos alvos de atenção. No início do
ano, a CDN venceu a licitação do
governo federal promovida pela
Secretaria de Comunicação (Se-
com), no valor de R$ 15 milhões,
para vender a imagem do Brasil no
exterior, com foco nos Estados Uni-
dos, Europa e Ásia. O trabalho está
sendo desenvolvido em parceria
com a Fleishman-Hillard, empre-
sa norte-americana de comunica-
ção e marketing, e envolve cerca
de 50 pessoas das duas empresas.
É uma tarefa de análise da mídia
de vários países, com relatórios
diários, comentários e previsão de
tendências, além da promoção de
encontros de autoridades brasi-
leiras com pesquisadores estran-
geiros que realizam estudos sobre
países emergentes, em particular
o Brasil, e contatos com jornalis-
tas norte-americanos e europeus.
"O trabalho até agora mostra uma
exposição muito favorável do País
na mídia internacional. O Brasil ê
retratado como um país de estabi-
lidade econômica, que atrai inves-
timentos e um dos países que me-
lhor resistiram à crise econômica
internacional", diz Greenlees.

Com faturamento acima de R$
60 milhões em 2008, um quadro
de 340 colaboradores em quatro
escritórios - Rio de Janeiro, São
Paulo, Brasília e Belo Horizonte - e
uma relação de 150 clientes, a FSB
procura conciliar as tecnologias
emergentes da mídia digital com
os canais tradicionais de comuni-
cação, em especial os dirigidos às
camadas sociais mais abrangentes,



como a televisão, que cobre
dos quase 6 mil municípios do
País. "O grande dilema é produzir
conteúdos adequados para atingir
os públicos- alvo, no momento cer-
to, através da combinação de dife-
rentes plataformas de comunica-
ção", diz Tom Camargo, diretor da
FSB. "A internet é importante, faz
barulho, mas ainda tem uma pe-
netração relativamente limitada."

Segundo ele, para uma operação
de micromarketing atingir deter-
minado nicho de mercado, é preci-
so buscar desde a rádio que atende
melhor aquela região, passando
pela comunicação direta com a co-
munidade, através de entidades de
classe e grupos comunitários, até
mídias mais abrangentes, sem pre-
juízo do uso de outros instrumen-
tos básicos, como folhetos e encon-
tros presenciais. "O desafio é fazer
a química das plataformas que se
completam para atingir diferentes
públicos, a custos mais baixos e da
maneira mais focada possível."

Ele cita como exemplo a estra-
tégia montada para o Ministério
da Saúde por ocasião do surto de
gripe suína. "Fizemos um trabalho
bem-sucedido nas várias frentes
sociais, por meio de nossas equi-
pes, abastecidas de informações
pelo ministério, esclarecendo dú-
vidas que começavam a tomar con-
ta da blogosfera. Realizamos ao
mesmo tempo um trabalho clás-
sico de comunicação, a partir de
Brasília, utilizando releases, rádio,
televisão digital e completando
com outros canais, como folhetos
produzidos pelo governo. O con-
junto de plataformas funcionou de
maneira muito harmônica."

A FSB passa por um processo
de acentuada expansão, com a
modernização e expansão de seus
escritórios e com o fortalecimen-
to das áreas de mídia digital, pes-
quisas e design gráfico. "Vemos o
futuro com muito otimismo por-
que a comunicação é a base da re-
putação e da imagem das empre-
sas. Uma economia mais aberta,
mais ampla em termos de acesso
ao crédito, ao mercado acionário,
exige cada vez mais comunicação

rápida, precisa. A visão dos nossos
clientes não difere da nossa."

Nesse movimento de expan-
são, muitas agências envereda-
ram pelo caminho da consultoria
estratégica. É o caso da Andreoli
MS&L, que faz parte do grupo
europeu Publicis. A partir de São
Paulo, a Andreoli MS&L coordena
uma rede de agências afiliadas à
MS&L em toda a América Latina
e América Central. Ao todo são 14
escritórios e mais de 300 profis-
sionais na região. No Brasil, a em-
presa opera com 70 profissionais,
um elenco de 48 clientes e fatura-
mento de R$ 12 milhões em 2008.
"Temos uma força muito grande
na área de gestão de crise, procu-
ramos resolver questões sensíveis
das corporações", diz o presidente
Paulo Andreoli. "Seguimos os pre-
ceitos das boas práticas do jorna-

lismo, da ética e da transparência
com nossos clientes."

Uma das questões sensíveis a
que Andreoli se refere ocorreu na
época da criação da ArcelorMit-
tal, resultado da fusão dos grupos
Usinor, Arbed e Aceralia no maior
complexo da siderurgia mundial,
em 2001-2002. "A Arcelor Brasil
trabalhava com uma agência de
comunicação brasileira, mas fo-
mos contratados pelo grupo inglês
Mittal para dar suporte à gestão de
informações para acionistas mino-
ritários no processo de compra."

Gestão de crise também é o
foco da MVL, criada em 1991 pelo
jornalista Mauro Lopes. A agência
dispõe de produtos que contem-
plam desde a adoção de medidas
para reduzir a probabilidade de
ocorrência de incidentes até a
aplicação de procedimentos que
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tornem ágeis e precisas as respos-
tas nos momentos de crise e a in-
terlocução com os seus diversos
públicos nessas circunstâncias.
Entre as ferramentas destacam-se
um manual de comunicação para
situações de crise, matriz de classi-
ficação de riscos e matriz de acele-
ração por fatores exógenos.

O acidente que vitimou dezenas
de passageiros do vôo 1907 da Gol,
em 2006, gerenciada pela MVL,
criou uma série de paradigmas no
Brasil e no mundo, segundo Lopes.
"O principal ensinamento foi mos-
trar que a crise é algo inerente ao
negócio. As empresas brasileiras
foram criadas na cultura de que a
crise é um acidente, quando isso
não ê verdade. Trata-se de algo
inerente à vida." A diferença nesse
processo é que houve uma prepa-
ração muito forte da Gol. "Aplica-
mos rigorosamente a máxima de
que, numa situação de crise, a ati-
tude fundamental não ê esconder
os fatos, mas acolher e saber lidar
com aqueles que foram por ela pre-
judicados, no caso, os familiares



das vítimas do acidente. Tudo foi
feito com transparência e de forma
extremamente ativa."

Nesse terreno de máxima sen-
sibilidade, a grande preocupação
é desenvolver um trabalho estra-
tégico que preserve o modelo de
negócio do cliente, comunicando
corretamente para todos os públi-
cos com os quais a empresa se co-
munica, segundo Maristela Mafei,
sócia da agência Máquina da Notí-
cia, com escritórios em São Paulo,
Rio e Brasília, 200 colaboradores
e cerca de 70 clientes. "Temos sido
procurados para atuar em situa-
ções difíceis de entender e comple-
xas de explicar", brinca. Entre elas,
a crise do Speedy. "Fizemos um tra-
balho muito forte com as agências
de defesa do consumidor, mostra-
mos o que estava acontecendo na
rede de acesso à internet, a em-
presa se colocou à disposição das
autoridades do governo e procura-
mos aliar a transparência com que
a operadora estava agindo a uma
plataforma tecnológica avançada
na área de comunicação."
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Maristela observa que a Telefôni-
ca introduziu ferramentas sofisti-
cadas para saber o que estava acon-
tecendo em tempo real também no
seu ambiente virtual, que é onde
as manifestações de consumidores
ocorrem de maneira mais forte,
como as redes sociais e os blogs.
"Isso ajudou muito a recuperar sua
credibilidade como empresa pres-
tadora de serviços. Os clientes são
hoje mais receptivos em se comuni-
car no ambiente virtual."

Além de investir no universo di-
gital e operar de forma integrada,
com alto grau de capacidade para
gerenciar crises, outra das estraté-
gias para crescer num mercado que
se torna cada vez mais competitivo
é conquistar a confiança dos clien-
tes. "Envolvimento, know-how e
resultados formam um tripé onde
apoiamos o nosso crescimento no
mercado brasileiro", afirma Cláu-
dia Rondon, diretora-superinten-
dente da RP1 Comunicação. "Não
nos preocupamos com a quantida-
de, nosso objetivo ê crescer dentro
de um mesmo grupo de clientes,
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de maneira consistente e envol-
vente, utilizando todas as ferra-
mentas modernas." É esse o his-
tórico do trabalho que a empresa
realiza para a Companhia de Con-
cessões Rodoviárias (CCR), um dos
maiores grupos privados de con-
cessões de infraestrutura do País,
responsável pela administração
de 1.571 quilômetros de rodovias
em São Paulo, Rio de Janeiro e Pa-
raná, entre as quais a NovaDutra,
ViaLagos, RodoNorte, AutoBAn,
ViaOeste e o Rodoanel. "Fomos
contratados em 2001 para prepa-
rar o evento de abertura de capital
da empresa, depois participamos
de todo o processo de reestrutura-
ção de comunicação da AutoBAn,
que se tornou um projeto-modelo
para as outras concessionárias do
grupo, e agora estamos fazendo a
comunicação interna e externa de
toda a companhia."

Convencer as corporações de
que os resultados dos processos de
comunicação nas áreas do terceiro
setor e sustentabilidade são de lon-
go prazo, porém duradouros, é um

dos maiores desafios das agências
de comunicação que se especializa-
ram nesse campo. "Temos de vencer
o paradigma da comunicação cor-
porativa de que tudo ê para ontem.
No caso da responsabilidade so-
cial, qualquer transformação é de
longo prazo", diz Janine Saponara,
diretora-geral da Lead Comunica-
ção e Sustentabilidade. A empresa
opera com 12 sócios-colaboradores
e quatro estagiários no escritório
de São Paulo e uma carteira de 13
clientes, entre os quais Fiat, Insti-
tuto Ethos, Gife, Unesco, Idec, SOS
Mata Atlântica e Abrinq.

O desconhecimento em relação
ao papel do investimento social pri-
vado e da responsabilidade social é
o grande obstáculo para aumentar
a consciência da sociedade em rela-
ção a essas questões. "Por isso, con-
centramos todo o nosso esforço em
mostrar para organizações de to-
dos os portes e setores a necessida-
de de um processo de comunicação
eficaz, ágil e ético. A comunicação
precisa, simultaneamente, garan-
tir a boa imagem da organização e

agregar resultados positivos ao seu
relacionamento com clientes, co-
laboradores, consumidores, socie-
dade, enfim, com todos os grupos
ou indivíduos que podem afetar o
negócio", afirma Janine.

Com foco no relacionamento
com investidores, a MZ Consult
também procura incentivar seus
clientes a desenvolver estratégias
de comunicação para os novos
canais de mídia digital. "Nosso
desafio é trabalhar os clientes no
aspecto global, não apenas insti-
tucional. Temos de atuar de forma
integrada", diz Rodolfo Zamzsky,
diretor da MZ Consult. Um dos seus
clientes é a Totvs, a maior fornece-
dora brasileira de softwares. "Au-
xiliamos a empresa no processo de
divulgação para seus investidores
através da internet e de serviços de
relacionamento com os clientes e
ainda por meio de assembléias on-
line com peritos e acionistas." A
MZ tem hoje 218 clientes no Brasil,
Argentina, México, Chile, Peru e
Estados Unidos, 210 colaboradores
e faturamento de R$ 30 milhões.
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