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Especial | Construção de imagem

Te n d ê n c i a s Profissionais hoje se relacionam com vários públicos de interesse das empresas que os contratam

Comunicação ganha múltiplas frentes
ANA PAULA PAIVA/VALOR

João Rodarte, da CDN: “Pode demorar um pouco, mas a tendência para o futuro é de uniformizar imagem e p ro d u to”

Marleine Cohen
Para o Valor, de São Paulo

Esqueçam os assessores de
imprensa que redigiam seus re-
leases numa Remington e, de
terno e gravata, tratavam de
“vender ” a pauta aos seus cole-
gas de redação. Não que o relea-
se seja uma ferramenta ultrapas-
sada. Mas é que, ao lado dele,
inúmeras outras surgiram para
ajudar a lapidar imagens. Mais:
o profissional que ontem fazia a
ponte entre a imprensa e o clien-
te é hoje imbuído de expertises
com as quais sequer sonhava
três décadas atrás.

Rio de Janeiro, 2007: a Compa-
nhia Siderúrgica Nacional (CSN)
se prepara para a inauguração da
usina de Itaguaí, em meio a um
grande desafio de aceitação po-
pular. Entra em cena a FSB Comu -
nicações, uma das cinco grandes
do mercado, com faturamento
de R$ 105 milhões em 2011 e cer-
ca de 500 profissionais em todo o
país. Mais do que divulgar o fato,
sua tarefa consiste em “diminuir
resistências e criar condições fa-
voráveis para a instalação das
usinas, atribuindo transparência
à empresa” durante as consultas
populares. Resultado: a CSN ob-
tém licença prévia para tocar as
fábricas.

Trafegar por campos minados
da comunicação, como os coloca-
dos pelo exemplo da siderúrgica,
lançando mão de expertises cada
vez mais exclusivas, hoje faz parte
da rotina das agências. Não se tra-
ta apenas de divulgar produtos
ou serviços triviais; mas, sim, de
gerenciar crises, conduzir pesqui-
sas de envergadura, montar even-
tos de peso e — nova e árdua tare-
fa — retocar imagens nas redes
sociais, à velocidade da internet.

Cristina Moretti, diretora pre-
sidente da In Press Porter Novelli,
uma das grandes do setor, que
registrou crescimento 22,7%
maior, ano passado, e projeta
crescer 200% até 2015, lembra do
surgimento e da profissionaliza-
ção das assessorias de imprensa
no início dos anos 1980. “Naque -
la época, fazíamos basicamente
releases e alguns eventos para
acompanhar os lançamentos”.

“Naquele tempo”, endossa Gise-
le Lorenzetti, diretora-executiva da
LV B A Comunicação e Propaganda
— que há 36 anos incorporou ser-
viços de relações públicas —, “as as-
sessorias de imprensa eram fábri-
cas de releases, e a demanda maior
era por essa atividade”.

As privatizações e a abertura do
mercado, a partir dos anos 90, re-
presentaram, segundo Cristina,
uma nova etapa: “As companhias
estrangeiras entraram no país com
uma cultura de comunicação inte-
grada, de ‘public relations’, e nós
tivemos de nos reinventar”.

“Ao entender que o relaciona-
mento com a imprensa não era
solução para todos os problemas,
o mercado se tornou então mais
permeável a outras atividades.
Muitas vezes os clientes tinham
de organizar sua comunicação
interna antes de se abrir para a ex-
t e r n a”, nota a diretora da LVBA.
“Assim, suas demandas passaram
a girar em torno de um planeja-
mento estratégico, a começar pe-
las auditorias de opinião para
diagnosticar a percepção que ca-
da público tinha deles.”

Com isso, as agências precisa-
ram estruturar novos serviços —
como a CDNat, núcleo de análise
e pesquisa e uma das áreas mais
rentáveis da CDN Comunicação
Corporativa, que segundo seu
presidente, João Rodarte, regis-

trou no ano passado um fatura-
mento 12% maior em relação ao
ano anterior e investiu R$ 645 mil
em equipamentos e infraestrutu-
ra nos seus escritórios de Brasília
e São Paulo.

As demandas ampliadas e a di-
versidade de frentes da comuni-
cação trouxeram mudanças es-
truturais, avalia Gabriela Kirsch-
ner diretora da Imagem Corpo-
rativa, uma das gigantes do setor
que, nos últimos três anos, vem
registrando crescimento do fatu-
ramento superior a 20%. “Hoje,
lidamos com inteligência com-
p e t i t i v a”, resume ela, explicando
que é tendência do mercado se
estruturar para trabalhar com
demandas como relacionamen-

to com a comunidade, ‘public af-
fair ’, treinamento de porta-vozes
ou comunicação digital.

“As agências vêm buscando
aprimorar sua capacidade de ge-
rir a empresa globalmente.” Pa r a
tanto, diz ela, “não basta ao pro-
fissional de comunicação saber
escrever bem e ter bom relacio-
namento com as redações. Ele
precisa ser um gestor”.

Com isso concorda Flávio Cas-
tro, executivo da FSB: “Hoje, o
profissional fala com o ‘top ma-
nagement ’ da empresa, que pre-
cisa lidar com uma sociedade
organizada, que faz exigências;
o Ministério Público, ONGs e o
Código de Defesa do Consumi-
dor ”, analisa.

Para o futuro, a trama da co-
municação só tende a ser mais
complexa. “O mundo está cami-
nhando irremediavelmente para
o digital”, aponta Mônica Lou-
renci, diretora da Andreoli MSL
Brasil, que além de jornalistas e
profissionais de marketing e RP,
incorpora ao seu time experts em
Ciências Humanas.

“Pode demorar um pouco, mas
a tendência para o futuro é de
uniformizar imagem e produto,
o que resultará em um leque de
serviços de comunicação mais
complexos”, avalia Rodarte, da
CDN. “As agências terão de inves-
tir cada vez mais em capacitação
da mão de obra: programas in-
ternos, cursos por meritocracia e

intercâmbios no Exterior”, prevê
Gabriela Kirschner. “A indepen-
dência e a força da mídia conti-
nuarão alavancando negócios,
mas será preciso ter argumentos
e estratégia para estabelecer diá-
logo e, ainda assim, a internet
não permitirá total controle”,
projeta Marcos Trindade, sócio
da FSB.

Maristela Mafei, do Grupo Má-
quina — há 17 anos no mercado
— aponta outro caminho para
crescer: os vídeos para tablet e
smartphones. “Através do forma-
to storytelling, no qual se pode
apresentar toda a agenda do
cliente aos seus ‘stakeholders’, é
possível viabilizar o impacto e a
aderência da mensagem junto
aos públicos de interesse”, expli-
ca. Para tanto, a empresa não
poupa investimentos na instala-
ção de um estúdio de rádio e TV
onde se produzem vídeos insti-
tucionais e outros dirigidos às re-
des sociais, bem como uma uni-
dade de gestão dessas redes e
uma agência de branding e web-
marketing.

Com faturamento de R$ 5 mi-
lhões em 2011 e a expectativa de
crescer 20% por conta da expansão
para novas áreas — responsabili -
dade social, cultura e esportes —, a
Fu n d a m e n t o Comunicação Cor-
porativa corre numa raia paralela:
o nicho das chamadas agências
butique, um segmento de signifi-
cativa projeção para o futuro.
“Grandes clientes procuram gran-
des agências”, explica Marta Dou-
rado, sócia-diretora. “O trabalho
qualificado vai para as estruturas
menores, onde há um nível de de-
dicação maior e um planejamento
de qualidade.” A tendência, que já
se consolidou na Europa, “virá pa-
ra o Brasil”, segundo a executiva. “É
uma questão de tempo.”

O que você espera 
de uma agência de 

Comunicação? 

Se a sua empresa precisa de uma Comunicação que 
entenda a necessidade do negócio, fale com a gente – 
ou melhor, fale antes com nossos clientes. Ninguém 

melhor do que eles para explicar porque somos, hoje, 
uma das agências que mais crescem no País.

Relações Públicas | Mídias Sociais | Responsabilidade Social Corporativa
Gerenciamento de Riscos e Crises | Relações com Investidores

Comunicação Interna | Assessoria de Imprensa
Relações Institucionais e Governamentais | Treinamentos

Se a resposta for uma atuação integrada que gere resultados reais 
para seu negócio, imagem e reputação, sua visão coincide com
a nossa. Coincide também com a de nossos clientes, para quem 
desenvolvemos projetos de Comunicação no Brasil e no mundo,
via nossa rede de 50 parceiros em mais de 40 países, envolvendo

diretamente todos os públicos de interesse. Em Imagem Corporativa,
acreditamos que, mais do que Comunicação, nossos clientes buscam 

inteligência competitiva, e nos preparamos para fornecê-la
e exercitá-la continuamente.

www.imagemcorporativa.com.br

Escritórios: São Paulo | Rio de Janeiro | Brasília

PRÊMIO INÉDITO NA
CATEGORIA PR LIONS

A FSB foi escolhida a Agência Latino-Americana 
do Ano pelo The Holmes Report, o principal 
portal internacional sobre relações públicas e 
comunicação corporativa. 

Depois de um Leão em Cannes e de figurar no 
ranking como a 24ª maior agência no mundo, o 
prêmio é mais um reconhecimento à qualidade 
do trabalho de nossa equipe.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26 abr. 2012, Especial Construção de imagem, p. G3.




