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Especial | Construção de imagem

Especialização Serviços precisam ser diferenciados e personalizados

Atuação focada em nicho
mostra bons resultados

C R E D I TO

Meriellin Albuquerque, sócia da Ato.Z: “As PMEs e as franquias são a nossa bandeira e o universo no qual atuamos”

Marleine Cohen
Para o Valor, de São Paulo

Em pouco tempo, a Textual Ser-
viços de Comunicação associou
tão fortemente seu nome ao espor-
te e “ganhou tanta musculatura”,
nas palavras de sua sócia-diretora
Carina Almeida, que hoje é “a úni-
ca agência do Brasil a ter desenvol-
vido projetos de comunicação nas
últimas quatro Copas do Mundo e
quatro edições de Jogos Olímpi-
cos”. Mais: graças à experiência
acumulada, acabou conquistando
a conta do Comitê Olímpico Brasi-
leiro (COB) — que “achava interes-
sante atribuir um olhar corporati-
vo aos esportes” e serviu como
trampolim para que a Te x t u a l pas -
sasse a divulgar também os Jogos
Pan Americanos.

Para estimular o desenvolvi-
mento do esporte olímpico em to-
do o país, a empresa decidiu mon-
tar uma agência de notícias on-li-
ne, para colocar à disposição da
imprensa conteúdo editorial e fo-
tos da seleção brasileira nos Jogos
de Winnipeg, Canadá. “Repetimos
esse modelo em todos os Jogos
Olímpicos desde 2000”, conta Ca-
rina, para quem trabalhar em ni-
chos como o de esportes só traz
vantagens: “Além de estar crescen-
do muito no Brasil, tem um ‘share
of mind’ muito alto”.

O sucesso se reflete nos núme-
ros: com 19 prêmios, 70 profissio-
nais de comunicação e parcerias
operacionais nos cinco continen-
tes, a empresa teve crescimento de
25% em 2010 e 27% em 2011. “O
único ponto negativo dessa estra-
tégia é investir em um nicho que

acabe perdendo interesse e se re-
t r a i a”, aponta a executiva — pre -
caução que, em tempos de Copa e
Olimpíada no Brasil, reconhece,
não se justifica no médio prazo.

Diversificar o perfil do cliente-
alvo, porém, não faz parte das
preocupações da A t o. Z , outra
agência que atua fortemente em
nichos: “As PMEs e as franquias
são a nossa bandeira e o universo
no qual atuamos. Desde o come-
ço, em 2007, essa era a nossa pro-
p o s t a”, explica Meriellin Albu-
querque, diretora de planeja-
mento e uma das sócias-proprie-
tárias da agência.

Num país onde as pequenas e

médias empresas representam um
contingente de mais de 6 milhões
de contas potenciais, essa não dei-
xa de ser uma ideia visionária. Os
indicadores de crescimento da
Ato.Z mostram que ela acertou na
mira: 377% em 2011 e a meta de fe-
char este ano na casa dos 90%, gra-
ças a investimentos em áreas-cha-
ve como publicidade online, asses-
soria de imprensa e redes sociais.
“Para nos mantermos sustentáveis,
diz Meriellin, “não podemos aten-
der contas muito parecidas, de
clientes que atuem na mesma área,
pois precisamos enxergar a especi-
ficidade de cada um, ir além do ób-
vio, sem repetir fórmulas ”.

Para Alzira Hisgail, proprietária
da Ateliê de Textos, atender o ni-
cho de arquitetura e design foi
uma consequência natural dos
seus primeiros passos como jorna-
lista profissional. Depois de traba-
lhar vários anos na redação da
uma revista especializada em pu-
blicações do setor, ela decidiu criar
a própria empresa: “A especializa-
ção, então, ocorreu naturalmente,
pois minha trajetória sempre in-
cluiu entidades setoriais, que, por
sua vez, se desdobravam em indús-
trias e empresas do setor, escritó-
rios de arquitetura, consultorias e
jobs para eventos nacionais e in-
ternacionais”, explica.

Desafio para digitais
é preparar talentos
Elenice Lombardo
Para o Valor, de São Paulo

O mercado de comunicação di-
gital no Brasil responde por cerca
de R$ 5 bilhões, que correspondem
aos investimentos de “display mi-
d i a” e “search marketing”, de acor-
do com o terceiro censo das agên-
cias digitais, divulgado em outu-
bro de 2011. Por expansão, a Abra-
di – Agência Brasileira das Agên-
cias Digitais mapeou cerca de
4.000 empresas do setor no país, a
maioria nas regiões Sudeste e Sul.

Pioneiro em comunicação cor-
porativa multimídia no Brasil, o
Grupo TV1, fundado em 1986 pe-
los jornalistas Sergio Motta Mello e
Selma Santa Cruz, expandiu seus
domínios e criou a TV1.Com. Nas-
cido com o advento da internet co-
mercial no país, em 1995, o braço
digital do grupo — que compreen-
de ainda a TV1 Eventos, TV1 RP,
TV1 Conteúdo, TV1 Vídeo e a agên-
cia de propaganda GNova —, foi
selecionado como “beta-tester ”
pela Embratel e estreou com o por-
tal da Antarctica. “Era quase um
catálogo eletrônico”, diz o diretor
executivo da divisão, Alexandre
C e z á r i o.

Nos últimos cinco anos, a
TV1.Com cresceu 89%. Hoje, repre-
senta perto de 25% do faturamento
e reúne 200 dos cerca de 500 cola-
boradores do grupo, presente em
São Paulo, Brasília e no Rio. O ma-
pa do desenvolvimento da agência
conta a evolução do setor no país.
A TV1 foi a primeira a criar: um CD-
Rom corporativo, para a Compaq,
em 1996; projeto de e-comerce,
para a JVC, no ano seguinte; o DVD
corporativo, para a Motorola, em
1998; o portal bancário para celu-
lar, via Wap, para o Banco do Brasil,
em 1999; em 2000, sete anos antes
de surgir o conceito de web 2.0, um
site de conteúdo colaborativo.

“O desafio, agora, é ter um
olhar de gestão diante das mil
ferramentas de mercado dispo-
níveis. É preciso olhar de fora pa-
ra lançar mão do que há de me-
lhor em comunicação corporati-
va e tecnologia”, destaca Cezário.

Uma das preocupações é a
profissionalização e ampliação
da equipe, comenta o executivo.
Segundo ele, não há no mercado
profissionais prontos para atuar
com a renovação permanente
dos meios digitais.

Os fundadores da Agência Ideal,
jornalistas Eduardo Vieira e Ricar-
do Cesar, concordam que o investi-
mento em pessoal é o grande desa-
fio da área. Quando foi montada,
em 2007, a agência contava apenas
com os dois sócios. Agora, são 140
funcionários. “Já nascemos digital,
atendendo o Google, nosso cliente
até hoje”, conta Vieira.

“Começar com o Google nos
ajudou a evoluir na área de PR
(Public Relations) digital”, pon-
tua Ricardo Cesar. Ele ressalta
que a agência, com filiais no Rio e
em Belo Horizonte, adota um sis-
tema híbrido, desenvolvendo
trabalhos de comunicação estra-
tégica e digital em três áreas —
PR, PR 2.0 e Branded Content .
“Juntamos a consistência da co-
municação corporativa, para
construir imagem e/ou atuar
com crise, ao know-how das me-
lhores agências digitais.”

Com 70% da agência vendida
em fevereiro de 2011 ao poderoso
grupo de comunicação W P P, após
12 anos de atuação, a agência digi-
tal F. b i z mantém o status de em-
presa independente. “Nosso foco é
no posicionamento estratégico de
marcas e a nossa intenção é prota-
gonizar novos modelos no merca-
do de comunicação e crescer na
América Latina”, anuncia Gal Bar-
radas, CEO da F.biz.

Em 25 anos a CDN fez história

Em seus 25 anos, a CDN abriu novos caminhos, integrou competências,
ampliou canais de diálogo.

Com uma equipe experiente e talentosa, ajudou a formar e desenvolver o
mercado da comunicação corporativa e institucional no Brasil.

Os objetivos sempre foram claros: oferecer excelência no atendimento,
entregar o melhor resultado ao cliente, inovar e crescer de forma contínua
e sustentável.

Conquistou os mais importantes prêmios nacionais e internacionais do
setor. Levou a imagem do Brasil para o exterior.

Tudo isso faz da agência referência em estratégia de comunicação.

A CDN vai mais longe

www.cdn.com.br
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26 abr. 2012, Especial Construção de imagem, p. G5.




