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Pode parecer estranho e até meio louco – mas o mercado de comunicação está intimamente 
ligado à área financeira. Antes que me crucifiquem, vou logo explicando: muitas das inovações 
que o mercado financeiro introduziu há duas décadas são hoje realidade no segmento de 
comunicação, principalmente no que vemos nas chamadas mídias sociais. Explico. 
 
Se levarmos em conta uma das definições que o Aurélio dá para comunicação (“É a capacidade 
de trocar ou discutir ideias”), o setor financeiro tem íntima relação, pois um consultor ou 
corretor tem como premissa exatamente trocar ideias, sugerir, indicar, enfim, se comunicar 
com o cliente e apresentar soluções, caminhos. E essa relação com a comunicação sempre 
existiu. 
 
O conceito de redes sociais, como Facebook e Twitter, já é uma realidade no mercado 
financeiro há muitos anos. Esse conceito de rede social é o que o mercado financeiro conhece 
como comunidade profissional.  
 
Outro ponto em comum: as opiniões dos blogueiros de hoje (muitos já tidos como formadores 
de opinião) têm um forte paralelo com especialistas financeiros que divulgavam suas opiniões 
em tempo real, por meio de “commentaries” que faziam e fazem nos sistemas informativos 
financeiros que já existiam desde o final da década de 90, com notícias, análises, cotações, 
ferramentas e gráficos integrados nos terminais de negociação e informação, como AE 
Broadcast, T-Reuters e Bloomberg. 
 
Essas comunidades profissionais do mercado financeiro, em constante negociação e 
comunicação, visavam – e visam – facilitar e estimular as transações eletrônicas de ativos na 
própria plataforma provendo acesso à liquidez a essas pessoas. Para isso, claro, usavam (e 
usam) a troca de informações como forma de ampliar esse acesso a dicas, orientações etc, de 
maneira rápida. 
 
O interesse de uma agência provedora de informações online e em tempo real para o mercado 
financeiro no Brasil, como a Agência Estado, pioneira e líder nesse segmento no País, é liderar 
esse mercado nos seus dois públicos de interesse: o consumidor pessoa física (B2C) e, em 
especial, o consumidor pessoa jurídica (B2B). E no fator comunicação, há similaridades muito 
íntimas entre ambos. Não somos tão diferentes. No fundo, todos buscamos satisfazer nosso 
cliente, aproveitando dos recursos tecnológicos que temos, no formato que nossos usuários 
finais demandam – para atender suas necessidades. 
 
Por exemplo, no B2C o que se chama “Comunidade”, no B2B é chamado “Comunidade 
Profissional”; para o primeiro, “Rede Social”, para o outro, “Acesso a Liquidez”; o que um 
chama de “Site de relacionamento”, o outro diz “Redistribuição de pesquisa para clientes 
qualificados”; “Redes de Troca”, para o primeiro, tem equivalência no RFQ (Request for Quote, 
ou solicitar preço para um ativo). E, como já foi dito, os termos usuais hoje no B2C eram 
comuns há anos no B2B (antes mesmo de ter essa nomenclatura).  
 
Essas são apenas algumas terminologias com grande similaridade entre as duas áreas 
(financeira e comunicação), mas há muitos exemplos que caberiam em outro texto com foco 
nos negócios. 
 
Não é difícil imaginar que nos próximos 10, 15 ou 20 anos essa relação esteja ainda mais 
estreita. Pois o que é apresentado como novidade ou futuro da comunicação nas redes sociais, 
como a comunicação colaborativa – tão em voga e incentivada hoje em dia –, já é amplamente 
usado no mercado financeiro há muito tempo. 
 
Os próximos anos se transformaram em um grande desafio, principalmente nessa sinergia 
entre as duas áreas (B2B e B2C – finanças e comunicação). Um desafio a se vencer, não só 
porque nossa plataforma legada está saturada (sendo endereçada por nosso plano de 



investimentos “Mudança de Patamar”), mas também por ser uma grande oportunidade para 
crescimento futuro.  
 
A indústria de agências de noticias financeiras e de plataformas em tempo real está passando 
por uma transformação radical, notadamente nos avanços em tecnologia. Isso deve ser a 
realidade para as próximas décadas e dominar a forma de melhor se comunicar com os 
clientes será o grande diferencial de uma empresa. 
 
Nesse sentido, algumas tendências podem ser apontadas, como a maior velocidade da 
informação. Em um ambiente que será ainda mais medido em nanossegundos – a baixa 
latência, no qual demora é palavra proibida – a supervelocidade da informação será 
fundamental no ciclo de execução de um negócio (compra ou venda de um ativo). 
 
Por fim, para conquistar seu consumidor você tem que ser relevante na mensagem e 
conveniente no serviço. Isso será um grande impulsionador da fidelização de clientes. Os 
clientes têm de perceber que o serviço prestado pelas empresas é tão adequado a ponto de 
ser impensável ele, cliente, deixá-lo por um concorrente. E para isso será necessário um 
esforço contínuo, muito planejamento, foco e, claro, uma comunicação eficaz. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 18 out. 2010, p. 23. 


