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Sócia do grupo Omnicom no Brasil na Ketchum Estratégia, Rosana Monteiro é a 
representante brasileira no júri da competição PR Lions este ano. Ela acredita que o País tem 
chances de ganhar Leão. Sua expectativa é de que uma agência especializada seja a escolhida. 
Na sua avaliação o segmento deve ter olhos bem abertos para o universo digital. "As agências 
tradicionais inscreveram no ano passado meio no susto. Agora, já conhecem o sistema. 
Acredito que as principais tendências serão inscrições com budgets pequenos e com forte 
apelo digital. Acredito muito no Brasil" disse. 
 
Qual a sua expectativa em relação ao festival? 
 
Se olharmos o festival do ano passado, veremos que a área digital está presente em todas as 
áreas e suas respectivas categorias. Minha grande expectativa é de avaliar cases de relações 
públicas com viés digital. É uma necessidade cada vez maior dos clientes. Muitos deles estão 
dispostos a reservar 10% dos seus orçamentos de comunicação para ações digitais. As novas 
mídias são muito atraentes, mas a fase, por outro lado, é de testes de fórmulas. Isso não é 
restrito às relações públicas. As agências de publicidade, de marketing direto e de promoções, 
por exemplo, enfrentam o mesmo desafio da compreensão da era digital. O mercado tem 
cases de sucesso e fracassos para avaliar. Minha expectativa é de ver muitos trabalhos em 
todas as categorias, especialmente os que estão dando resultados, para identificar soluções 
locais. 
 
E sobre o desempenho do Brasil na competição? 
 
O País tem destaque em Cannes em todas as áreas. No ano passado deixamos a Austrália nos 
ultrapassar em termos de premiação. Temos que ter mais fome para ganhar mais Leões. Isso 
significa que temos que ter mais trabalhos inscritos e mais delegados. O Brasil é sempre muito 
bem visto por outros países na área de comunicação. Nas reuniões em que participo na rede 
Ketchum, os colegas de outros países ficam surpresos com as soluções que encontramos. Acho 
que podemos surpreender. Tenho estimulado as agências a formalizar inscrições. No ano 
passado levamos poucos trabalhos. Parece que a tendência se repete em 2010. Mas temos 



prazo, apesar do encerramento oficial na semana passada. Troquei e-mails com os 
organizadores e eles me garantiram que há tolerância. 
 
Em 2009 as agências especializadas de RP brasileiras inscreveram pouco. Por quê? 
 
Não sei, mas as especializadas têm que deixar a timidez de lado e participar mais. Temos 
muita qualidade. Sou vice-presidente da Abracom (Associação Brasileira de Comunicação 
Corporativa) e tenho orientado as associadas com dicas para as inscrições terem mais chances 
de disputar prêmio, especialmente na embalagem do case. Estudei muito os cases que 
ganharam Leão no passado e conclui que a apresentação tem que ter um visual bacana. 
Embalamos mais a conceituação, o planejamento e o resultado e esquecemos de dar destaque 
para a big idea. 
 
No ano passado o Brasil ganhou Leão nesta área do Cannes Lions com um case da 
Live Ad para a série "Dom Casmurro", da Rede Globo. Que tipo de indicador esse 
prêmio sinalizou para o segmento, afinal não é uma agência do trade de 
comunicação corporativa?  
 
Que o digital permeia todas as categorias. O fato de ser uma agência oriunda dessa 
especialização é um alerta para o mercado de PR entender que não dá para ser apenas offline: 
tem ser que ser online. Se não for assim, está fadado a não ter a visibilidade. Hoje temos 
carro sendo lançado no Twitter, quem poderia imaginar isso? 
 
Como está se preparando para o julgamento? 
 
Estou estudando, principalmente, os cases premiados pelo festival nos anos anteriores. Acho 
que é um bom caminho para entender o cenário de julgamento. 
 
As mídias sociais passaram a ser foco das empresas de relações públicas? 
 
As principais agências já criaram uma área digital. A Ketchum está estruturada há dois anos. 
São nove pessoas trabalhando exclusivamente no universo digital. Ninguém apresenta mais 
apenas um projeto de assessoria de imprensa nas concorrências ou solicitações pontuais. Não 
podemos desprezar as audiências das mídias sociais como o Twitter, por exemplo. Na Ketchum 
usamos dois tipos de assessor na abordagem: se é blogueiro/jornalista, é o assessor 
convencional que coordena o atendimento, senão usamos o pessoal mais técnico do núcleo 
digital. 
 
A Ketchum está inscrevendo trabalhos no Cannes Lions? 
 
No ano passado inscrevemos um trabalho para a ONG finlandesa Refugee United. Mas este ano 
minha decisão era a de não participar, principalmente por ter sido nomeada para o júri. Mas a 
Procter & Gamble nos convenceu a inscrever um case que fizemos para a Gillette. Vamos ver 
como vai se sair. 
 
O que é preponderante na atividade de relações públicas? 
 
A atividade de PR tem cada vez mais importância na comunicação das empresas. Presidentes 
de grandes empresas afirmam que sua orientação de gestão tem base no PR. Essa mudança 
de status é fácil de explicar porque a comunicação está cada vez mais segmentada. O 
indivíduo é a mira e o estilingue é a melhor arma. Essa é a essência do PR: conversar com 
diversos públicos com linguagens diferentes. Temos essa expertise e isso garante um ótimo 
momento para as relações públicas No passado o anunciante comprava espaço no Jornal 
Nacional e tinha a garantia de que todo mundo teria acesso à sua mensagem comercial. Hoje 
tem que mirar melhor. Outro dia estava em um evento em uma universidade e foi perguntado 
como os jovens consumiam as mídias, sobretudo leitura de jornais. Uma das respostas me 
chamou a atenção: "Se a notícia é importante ela tem que chegar até mim". Isso significa que 
as empresas de PR têm muito espaço para ajudar nessa intermediação. 
 



Como vê o desenvolvimento do País nessa disciplina? 
 
Temos que brigar muito. O profissional de PR de hoje tem que ser multidisciplinar: ter a 
habilidade de um jornalista, a argumentação de um advogado, a sensibilidade de um filósofo e 
a diplomacia dos embaixadores. O problema é que não temos faculdades preparando esse 
profissional. Muita gente estuda publicidade, jornalismo relações públicas e até administração. 
Depois fazem pós-graduação em comunicação corporativa. A FaCamp, de Campinas, tem 
trabalhado nessa direção, assim como a USP e a ESPM. 
 
Qual o peso da assessoria de imprensa nesse tipo de negócio? 
 
É grande e o fenômeno não é privilégio do Brasil. Ocorre que a maioria dos clientes chega pela 
porta da assessoria de imprensa. Depois levamos as outras competências, como comunicação 
interna, trabalho digital e treinamento de executivos. Acredito que a assessoria de imprensa 
vai ser por muito tempo a base do negócio. 
 
Como é a concorrência setorial? 
 
O mercado brasileiro é dividido pelas grandes agências, um núcleo de no máximo seis 
empresas com estruturas com 20 profissionais ou mais. Depois vêm as médias com média de 
40 a 150 pessoas. Depois as pequenas, um contingente que abriga 80% do mercado. 
 
Muita gente reclama do turn over de contas. Como funciona a fidelização de clientes? 
 
Nesse segmento funciona. Temos clientes com mais de 15 anos na carteira da Ketchum. 
Porém, começa a ganhar corpo nos departamentos de compras a revisão regular dos contratos 
com as agências de PR. Esses executivos participam das reuniões de briefing que fazemos com 
o pessoal de marketing e comunicação corporativa. Querem checar se os preços estão de 
acordo. Para terem essas informações, promovem concorrências mais frequentes. Até cinco 
anos atrás o que prevalecia era a indicação. Com isso, a questão da fidelização está em xeque: 
por mais que a agência tenha apresentado resulta dos relevantes, vai ouvir outras propostas e 
pode mudar de fornecedor pelo critério preço. A chegada do PR às bancas de compra e um 
indicador de que a atividade está na agenda das empresas e que elas estão valorizando mais a 
prestação desse serviço. 
 
O que deve ser benchmark para as empresas de RP? 
 
Se estivesse na pele do cliente não iria perguntar o que a agência faria pela empresa. Gostaria 
de analisar pelo menos quatro cases e usar esse conteúdo para embasar decisão. Gostaria de 
saber se uma marca queria ter mais awareness e os resultados de uma estratégia nesse 
sentido. As propostas especulativas devem estar em um segundo movimento do processo 
seletivo. Gosto muito de ver trabalhos das minhas concorrentes e recomendo isso à minha 
equipe. Vejo sites e cases premiados. Muitos deles nos inspiram e são debatidos em reuniões. 
 
Como ingressou na atividade? 
 
Meio por acaso. Estudava publicidade em São Paulo na Fiam (Faculdades Integradas Alcântara 
Machado) e procurava estágio. Fui trabalhar na Salles Interamericana sob a liderança de 
Nemércio Nogueira, um dos papas de RP no País. Aprendi muito nesse período, mas queria a 
publicidade. Por esse motivo me transferi para a Ficher Gabus Mendes na esperança de atuar 
na atividade em que me habilitei na faculdade. Sabe qual foi a primeira pergunta do Eduardo 
Fischer? Eu respondo: "Você sabe organizar um press release, uma coletiva de imprensa?". 
Tremi na base, mas fui em frente. O Dado, como a gente chamava o Fischer, estudou comigo 
na Fiam. Achei que isso seria suficiente para o meu sonho, mas terminei mesmo estruturando 
a área de assessoria de imprensa da Fischer. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 26 abr. 2010, p. 27. 
 


