
ais de 3 bi lhões de pessoas no mundo devem 
assistir pela TV aos jogos da Copa do Mundo 
de 2014, espetáculo que pode atrair entre 600 

mi l e 1 mi lhão de turistas ao país. Nessa vitrine não fal
tará espaço para a exposição da marca de governos e de 
empresas de diferentes setores. As que atuam na área de 
prestação de serviços e l idam diretamente com o públi
co estão diante de oportunidades e desafios inéditos. 

Para dar conta de tamanha movimentação , a com
panhia aérea T A M aumen ta r á sua frota das atuais 148 
aeronaves para 169 em 2014. Além da parceria fechada 
com a Star Alliance, o que colocará sua logomarca nos 
principais aeroportos do mundo. Da mesma forma, o 
Grupo Ecorodovias, concessionária de estradas pelas 
quais trafegam mais de 70 mi lhões de veículos por ano, 
tem a oportunidade de apresentar a qualidade de seus 
serviços. Embora sua marca não apareça nos estádios, 
a construtora Odebrecht, responsável por várias obras 
destinadas à Copa 2014, poderá "vender" sua imagem 
das arquibancadas dos estádios ocupadas por mi lha
res de torcedores. 

As perspectivas são tantas que a Financiadora de 
Estudos e Projetos (Finep) lançou o programa "14-BIS", 

que prevê, numa primeira etapa, investimentos de até 
R$ 120 mi lhões em projetos de inovação tecnológica 
para o setor de esportes. O objetivo é desenvolver um 
conjunto de prát icas e proporcionar à sociedade brasi
leira e aos visitantes um panorama da criatividade, ino
vação, cultura e sustentabilidade do Brasil. O programa, 
que prevê um Laboratório Olímpico, pretende t a m b é m 
alavancar empresas brasileiras no exterior. Para o presi
dente da Finep, Luís Fernandes, "aproveitar a oportuni
dade de eventos esportivos para o desenvolvimento do 
país não é agenda de governo, é agenda de país". 

Embora as perspectivas e os n ú m e r o s desses eventos 
esportivos sejam ambiciosos, na prát ica as empresas 
ainda estão acanhadas. "A cultura do investimento pe
sado em relações públ icas sobre o pa t roc ín io no Brasil 
é t ímida , comparado a países europeus e aos Estados 
Unidos, que l idam com esses eventos há muitos anos", 
diz Carina Almeida, sócia-diretora do Grupo Textual, 
consultoria na área de comunicação . 

A T A M vem conquistando essa visibilidade. Em se
tembro, a revista "TAM nas Nuvens" foi eleita a melhor 
publicação de bordo do mundo pela Air l ine Passenger 
Experience Association (Apex). São 150 m i l exempla



res mensais dis t r ibuídos nos voos da companhia. É um 
novo conceito de revista de bordo, cuja proposta é incen
tivar o passageiro a viajar mais, diz Marcelo Mendonça, 
diretor de assuntos corporativos. 

O relacionamento com seus diferentes públicos é 
uma t radição da companhia, iniciada desde sua fun
dação pelo en tão comandante Rol im, que se propunha 
a responder diretamente às queixas dos usuár ios - e a 
coletar seus elogios - na iniciativa "Fale com o Presi
dente". Hoje, sem o comandante e com uma méd ia de 
100 m i l passageiros diár ios , o "Fale com o Presidente" é 
atendido por uma equipe de cem telefonistas, 24 horas 
por dia. "Além do SAC, nossos funcionários de aeropor
tos, comissár ios e comandantes de voo são nossos por
ta-vozes no mundo todo", diz Mendonça. 

A empresa tem 148 aeronaves própr ias e um plano 
de chegar a 169 em 2014. São 44 rotas própr ias nacio
nais e 88 com parcerias. Nos voos internacionais são 
17 rotas, que chegam a 78 destinos com as parcerias. 
A imagem da T A M no mundo, lançada com os voos 
internacionais iniciados em 1999, ganhou impulso 
com a i n t e g r a ç ã o da empresa ao grupo Star Al l iance , 
que r e ú n e grandes companhias aéreas internacionais, 

o que deve acrescentar mais 30 m i l novos passagei
ros diár ios. A marca da empresa estará presente em 
1.077 aeroportos de 175 países. 

Há casos de empresas, como as concessionárias de 
rodovias, em que é necessário um esforço para vencer 
resistências. Nenhum motorista se alegra ao se de
parar com a placa indicando um pedágio . Poucos se 
lembrarão de que a tarifa garante socorro mecânico 
e hospitalar e inclui desde a manu tenção da rodovia 
ao trato da grama na beira da estrada. Cabe à empresa 
convencer e "ganhar" esse usuár io . "Antes, as empre
sas t inham receio de falar sobre acidentes e problemas 
na rodovia. Nossa visão é outra. Temos de falar sobre 
tudo o que acontece, como utilidade pública, como 
utilidade para o usuário. Transparência e agilidade 
em passar as informações são fundamentais", diz João 
Schleder, assessor de comunicação empresarial da 
Ecovias, que administra rodovias que ligam São Paulo 
ao litoral paulista e ao Vale do Paraíba. 

Pelo sistema Ecovias e Ecorodovias são pedagia-
dos mais de 70 mi lhões de veículos por ano. Por essas 
estradas passam 40% da carga nacional movimenta
da na expor tação e impor t ação e grande parte dos 



paulistas que vão em busca de praias. Para lidar com 
os diferentes humores desses usuár ios , a Ecovias inves
t iu em pesquisas semestrais e aprimora estratégias de 
comunicação. Vários boletins diár ios informam o mo
vimento e a s i tuação das estradas, enquanto painéis na 
rodovia mostram quanto tempo a viagem vai demorar. 
Uma comunidade no Twitter, iniciada em junho, relata 
as condições das rodovias. Um dos desafios foi reduzir 
a resistência de usuár ios que discordavam dos "com
boios" criados em trechos de muita neblina. 

Duzentos m i l exemplares da revista "Ecorodovias" 
são d is t r ibu ídos por mês, buscando uma proximidade 
com os usuár ios e incentivando-os a viajar mais. Rotei
ros de restaurantes e de paradas interessantes são assi
nalados em cada edição. "Nas estradas, a lém de placas 
de bem-vindo com a imagem da empresa, os usuár ios 
podem constatar os canteiros bem carpidos e a sinali
zação bem cuidada", diz Schleder. 

Outra frente da empresa no "cuidado com a ima
gem" é a comunicação interna com os 530 funcioná
rios. Além do "Jornal Gente", que traz informações da 
concessionária, há os jornais murais, "porque boa par
te dos funcionários não tem acesso à internet nos seus 
postos de trabalho". Há um mês foi criada a rede social 
interna, a Rede da Gente, que visa ampliar a comuni
cação entre eles. "Notamos que nas redes sociais de in
ternet nossos funcionários haviam formado grupos de 

comunidades e há um mês criamos nossa rede social 
interna, a Rede da Gente." 

No caso da Odebrechet, em que o cliente direto não é a 
população em geral, mas a empresa que a contratou, sua 
marca não vai aparecer diretamente quando as obras fo
rem concluídas. O que não reduz seu compromisso em 
prestar um serviço de qualidade na engenharia, na tec
nologia, na qualificação das pessoas. "Do ponto de vista 
da comunicação, o que procuramos fazer é agir no senti
do de que haja, por parte da comunidade, confiança na 
nossa competência e qualificação", diz Márcio Polidoro, 
diretor de comunicação. "Toda ação de comunicação 
da empresa é voltada para a preservação da confiança, 
seja do cliente, seja da sociedade, através da mídia." Esse 
conjunto de ações inclui o entorno da obra, procurando 
reduzir os efeitos da construção, como barulho, ru ído , 
movimentação de veículos, "de modo que a convivên
cia seja a mais harmoniosa possível". É importante que, 
quando as obras terminarem, esse públ ico morador 
guarde impressões positivas da empresa. 

Em outra frente estão os 120 m i l funcionários da 
empresa, espalhados por obras no Brasil e no exterior. 
"Acreditamos muito na comunicação pessoa a pessoa e 
usamos os meios clássicos como os boletins, newsletter, 
revista, jornal mural e de canteiro, TV, rádio", diz Polido
ro. A empresa tem um site desde 1993 e está investindo 
na internet, no Twitter. 

Text Box
Fonte: Valor Setorial, São Paulo, p. 48-50, nov. 2010.




