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Nações Unidas sobre Mudança
do Clima (COP 15).

A CDN também responde pelo
atendimento do Banco Central,
Ministério do Trabalho, Agência
Brasileira de Desenvolvimento
Industrial (ABDI) e Instituto Na-
cional de Metrologia, Qualidade
e Tecnologia (Inmetro).

Em busca de experiência inter-
nacional, a agência S/A Comuni -
cação firmou parceria com a
Kreab & Gavin Anderson, com se-
de em Estocolmo e Londres. De
acordo com o diretor-geral da
S/A, Marco Antonio Sabino, a
companhia atuou na Islândia
durante a crise financeira em
2008 e no Japão, após o tsunami,
no ano passado.

leconferências de autoridades
brasileiras com a imprensa inter-
nacional, a agência fez um traba-
lho com analistas de mercado e
grupos de estudos acadêmicos
nos Estados Unidos e na Europa.

O trabalho rendeu duas pre-
miações à CDN: Stevie Internatio-
nal Business Award 2011, na ca-
tegoria Campanha de Comuni-
cação do Ano “Global Issues”,
com a atuação desenvolvida em
parceria com a Fleishman-Hil-
lards, e o Golden World Awards
for Excellence in PR - concedido
em 2010 pela Associação Inter-
nacional de Relações Públicas
(IPRA) na categoria Media Rela-
tions, com as ações realizadas
durante a 15ª Conferência das

para o governo do Estado do Rio
de Janeiro, tendo como cenário a
reação das organizações que do-
minavam o tráfico de drogas du-
rante o processo de pacificação
das favelas. A estratégia foi apro-
ximar a ação e os policiais aos ci-
dadãos conectados às redes, hu-
manizando a atuação do Estado.
O plano incluiu treinamento de
porta-vozes para a Web.

Outra grande do setor, a CDN
Comunicação Corporativa, de-
senvolveu uma campanha para a
Secretaria de Comunicação da
Presidência da República (Se-
com) para divulgar a imagem do
Brasil no exterior. Segundo o vi-
ce-presidente da CDN, Andrew
Greenlees, além de promover te-

Especial | Construção de imagem

Comunicação Setor público adere às redes sociais e análise de imagem

Governos incorporam a
experiência corporativa

D I V U LG A Ç Ã O/VA LO R

Moisés Andrade Gomes, da FSB: agência tem 42 profissionais só para prestar atendimento ao Ministério da Saúde

Paulo Fortuna
Para o Valor, de São Paulo

Os padrões de excelência con-
sagrados no setor privado na área
de comunicação corporativa es-
tão cada vez mais disseminados
no setor público com o aumento
da presença das agências dentro
dos governos, autarquias e esta-
tais. Ferramentas de comunica-
ção estratégica, como análise de
imagem e índices de avaliação de
resultados, já foram incorpora-
das à rotina de muitas entidades
públicas, assim como o uso inten-
sivo das redes sociais.

A FSB Comunicações atende
ao Ministério da Saúde, que tem
diversas ramificações. “Na reali-
dade, pelo tamanho da estrutu-
ra, há vários ministérios dentro
do Ministério da Saúde”, destaca
o sócio-diretor da FSB, Moisés
Andrade Gomes. A agência tem
42 profissionais só para dar aten-
dimento ao ministério.

Uma das principais ações da
FSB na pasta da Saúde foi a divul-
gação da Campanha Nacional de
Vacinação e Eliminação à Rubéo-
la. O plano de comunicação criou
um cronograma de ações para
manter o assunto na imprensa
durante os quatro meses de cam-
panha. No governo federal, a FSB
atende também os ministérios
dos Esportes e do Turismo.

A FSB também se destacou nu-
ma área cada vez mais importan-
te : o trabalho nas redes sociais. A
agência ganhou a medalha de
prata no Festival de Cannes em
2011 na Categoria Melhor Uso de
Mídia Social, com um trabalho

Modelo de contratação
requer aprimoramento
De São Paulo

O modelo de contratação das
agências de comunicação por
parte dos órgãos públicos vem
passando por um processo de
aprimoramento nos últimos
anos, mas as empresas do setor
reivindicam a definição de um
padrão técnico comum nas lici-
tações. Para a Associação Brasi-
leira das Agências de Comunica-
ção (Abracom), esse é o melhor
caminho para garantir que as
companhias contratadas te-
nham as condições técnicas de
atender à demanda proposta e
consequentemente atingir os re-
sultados pretendidos pelas enti-
dades governamentais.

O diretor de Assuntos Institu-
cionais e Setor Público da Abra-
com, Moisés Andrade Gomes, res-
salta que o cenário do setor ficou
mais positivo a partir da vigência
da Lei n° 12.232, de 2010, que ve-
tou a subcontratação de traba-
lhos de assessoria de imprensa e
relações públicas por parte das
agências de publicidade. A partir
dessa data – os contratos antigos
continuavam valendo – obrigou-
se a contratação específica de
agências de comunicação por
meio de editais de licitação no
âmbito da União, dos Estados,
Distrito Federal e municípios.

Gomes ressalta, porém, que
ainda não há um modelo de con-
tratação padrão definido para o
setor, como ocorre, por exemplo,
com as agências de publicidade
no âmbito federal, cujos editais
são regulados e aprovados dire-
tamente pela Secretaria de Co-
municação Social (Secom).

“No caso dos ministérios, cada
um pode adotar o seu próprio
modelo de edital, com critérios
técnicos que podem ser comple-
tamente diferentes”, diz Gomes.

O diretor da Abracom acres-
centa que, no caso das assesso-
rias de comunicação, há uma sé-
rie de critérios técnicos que deve-
riam fazer parte do edital de lici-
tação, como a capacidade de
atendimento da empresa, tanto
em número de pessoas, quanto
na qualificação dos profissio-
nais, além da experiência ante-
rior em atender ao tipo de traba-
lho que está sendo proposto.

“Essas qualificações técnicas
não podem ser levadas em conta
numa contratação através de pre-
gão eletrônico, em que o fator pre-
ço acaba sendo preponderante”,
exemplificou Gomes, para quem a
Secom poderia propor um modelo
de edital para ser adotado pelos
órgãos públicos federais.

Por meio da Secretaria de Im-
prensa da Presidência da Repú-
blica, a Secom informou que só
pode atuar dentro de sua compe-
tência legal, que se restringe a
publicidade e patrocínio. De
acordo com a Secom, não há ex-
pectativa de haver um modelo-
padrão oficial de edital de licita-
ção, mas o órgão está discutindo
internamente e com o mercado a
elaboração de seu próprio edital,
que poderá servir como referên-
cia aos interessados.

De acordo com a Secom, o pro-
cesso de contratação de serviços e
produtos de comunicação é histo-
ricamente recente, mas existem
exemplos bem sucedidos. “Houve
uma profissionalização do merca-
do para atendimento ao setor pú-
blico, principalmente nos últimos
cinco anos. As agências prestado-
ras de serviços e os órgãos contra-
tantes estão aprendendo a estabe-
lecer um relacionamento bastante
proveitoso e que permita qualifi-
car a comunicação dos órgãos pú-
blicos com a sociedade”, divulgou
o órgão. (PF)

Fusões movimentam
o cenário nacional
Ana Luiza Mahlmeister
Para o Valor, de São Paulo

Na busca por completar ativi-
dades e ampliar a oferta de servi-
ços, as agências de comunicação
foram às compras. De acordo
com o Anuário Brasileiro de Co-
municação Corporativa, do Co-
munique-se, de 817 operações
de fusões e aquisições ocorridas
no Brasil em 2011, 59 envolve-
ram empresas de telecomunica-
ções e mídia, um salto de 110,7%
comparado a 2010.

A estratégia para crescer rapi-
damente e a busca pela interna-
cionalização guiou a consolida-
ção dos grupos MZ e MVL para a
criação da @atitude Global. As
uniões da In Press Porter Novelli
com a Media Guide Comunica -
ção e da Approach com a Marca
Comunicação são apenas alguns
exemplos da movimentação do
setor no ano passado.

“O mercado fragmentado das
agências dá lugar a empresas de
maior porte para atender o mer-
cado interno e externo”, afirma
Rodolfo Zabisky, CEO da @titude
global. Segundo Carlos Carvalho,
diretor executivo da Associação
Brasileira das Agências de Comu-
nicação (Abracom), as fusões
permitem às empresas ganhar
relevância em um mercado cada
vez mais exigente e competitivo.

Centralizar diversas necessida-
des de comunicação de grandes
empresas foi o objetivo da cria-
ção da holding @titude Global
que consolidou a MVL e Bric - pa-
ra comunicação corporativa -, a
MZ - especializada em relações
com investidores -, a, Lead - com
foco em governança - e as agên-
cias digitais AMPM e Pixit volta-
das para vídeo.

“Em 2009, nosso foco era a so-
brevivência e o crescimento. A
sociedade com fundos de private
equity permitiu pensar na perpe-
tuidade do negócio”, afirma Za-
bisky. O movimento visa não só
atender o mercado brasileiro,
mas expandir o modelo para em-
presas internacionais. Por meio
de fusões, a agência abriu escri-
tórios nos Estados Unidos, China

e Hong Kong. No início deste ano
a subsidiária do grupo, a MZCAN
de Hong Kong fundiu-se à chine-
sa Beijing Joinn Alliance Invest-
ment & Consultancy, que presta
serviços financeiros e de relações
com investidores criando a MZ
China. Sua subsidiária, a MZIlios
adquiriu os ativos da americana
Ilios Partners. O resultado foi a
expansão da carteira para mais
de 500 clientes em 12 países, in-
cluindo as gigantes C i s c o, 3M,
Coca Cola e Ya h o o.

Em maio, um fundo de private
equity vai aportar R$ 40 milhões
para mais aquisições. “Te m o s
planos de comprar uma grande
empresa americana e uma lati-
n o - a m e r i c a n a”, afirma Zabisky.
De um faturamento atual de US$
30 milhões, a meta é saltar para
US$ 200 milhões em 2014 e fazer
um IPO em Hong Kong em 2015.
“A estratégia é criar um grupo in-
dependente com presença glo-
bal e faturamento robusto, com
escritórios próprios em três con-
tinentes”, diz Zabisky.

Na In Press Porter Novelli os
movimentos de consolidação vi-
saram complementar áreas de
negócios. A fusão com a Media
Guide Comunicação adiciona a
área de esportes aos segmentos
de comunicação externa, comu-
nicação interna, mídia digital,
conteúdo e publicações, gestão
de crises, pesquisa, serviços go-
vernamentais e treinamento.
“Unimos profissionais qualifica-
dos e nos preparamos para aten-
der a área de esportes, bastante
ativa até 2016”, afirma a diretora
presidente da In Press Porter No-
velli, Kiki Moretti.

A joint venture com a Oficina
da Palavra, de Brasília, trouxe o
segmento de clientes governa-
mentais. A estratégia permitiu
ultrapassar a marca de 100 con-
tas e um total de 370 profissio-
nais. A In Press também pretende
investir em sustentabilidade e
serviços de vídeo a partir de nú-
cleos internos e não por meio de
novas aquisição. No ano passado
a agência teve receita de R$ 53
milhões e a previsão neste ano é
chegar a R$ 65 milhões.

.

Mercado brasileiro agora é global
Paulo Andreoli, presidente da MSL na AL: “Com o Brasil globalizado, clientes precisam de agências capazes de dar suporte aos mercados internacionais”

Carin Petit e Elenice Lombardo
Para o Valor, de São Paulo

De um lado, gigantes mun-
diais da comunicação, publicida-
de e marketing em busca de es-
paço no mercado brasileiro de
relações públicas. De outro,
agências de comunicação locais
de olho em clientes com atuação
global. O resultado da equação é
previsível: a internacionalização.

É o caso da S2Publicom, uma
das maiores agências do Brasil,
desde setembro passado contro-
lada pelo grupo Interpublic, do-
no de faturamento global de US$
7 bilhões em 2011.

Sediada em Nova York, a hol-
ding comanda no Brasil empre-
sas como a WMcCann, do publi-
citário Washington Olivetto, e
também negócios na área de
marketing, eventos, branding e
design. Com a S2Publicom, o
grupo expande para a América
Latina o braço de relações públi-
cas e comunicação corporativa.

A Andreoli MSL tem trajetória
semelhante. Desde dezembro de
2010, a agência é controlada pelo
MSL Group, divisão de comuni-
cação corporativa e relações pú-

blicas do terceiro maior grupo da
publicidade e marketing mun-
dial, o francês Publicis Groupe,
que, antes da transação, já tinha
25% da agência brasileira. Os de-
talhes financeiros das operações
de aquisição não são revelados.

Com faturamento global de
US$ 7,7 bilhões no ano passado, o
Publicis, terceiro no ranking
mundial da publicidade e mar-
keting, tem pesos pesados da
propaganda brasileira, como as
agências Ta l e n t e DPZ.

O presidente do MSL Group
para a América Latina, Paulo An-
dreoli, atribui à demanda do
mercado a internacionalização
da agência que fundou em 1993.
“Com o Brasil globalizado, clien-
tes precisam de agências capazes
de falar e dar suportes aos merca-
dos internacionais”, diz. O CEO
da S2Publicom, José Luiz Schia-
voni, acrescenta: “É mais fácil pa-
ra grandes clientes globais traba-
lharem com uma só agência no
m u n d o”, afirma. “Agências com
alinhamento internacional têm
vantagem competitiva”.

Na Andreoli, o processo de in-
ternacionalização continua. O
CEO do MSL Group, Olivier Fleu-

rot, esteve no Brasil e na sua
agenda estava o aumento das
operações na América Latina.
“Queremos até o fim do ano com-
prar pelo menos uma agência
brasileira na área de relações pú-
blicas e comunicação corporati-
va e, até 2014, adquirir também
empresas no Chile, México e Co-
l ô m b i a”, afirma Andreoli.

Segundo ele, com a expansão
prevista, a participação latino-
americana no faturamento glo-
bal do MSL Group deve aumentar
de 5% para 15%”. No ano passado,
a receita da rede de escritórios
próprios e afiliados na América
Latina ficou em R$ 60 milhões,
dos quais aproximadamente R$
18 milhões vieram do Brasil.

No entender do executivo, a
expansão está longe de ser um
caso isolado. Mas o presidente da
S2Publicom pensa diferente.
“Não acho que a internacionali-
zação seja inexorável, até porque
os grandes grupos já estão no
Brasil. Mesmo que comprem no-
vas agências, há espaço para to-
dos”, afirma.

Já a Ogilvy Public Relations,
braço de relações públicas do
maior grupo de publicidade e

marketing do mundo, o W P P,
aposta nas redes sociais. “O mer-
cado está descobrindo o quão es-
tratégico é o diálogo com o mun-
do digital para a construção e
manutenção da reputação de
marcas”, diz Renata Saraiva, dire-
tora geral da agência.

A Cliente Comunicação 360°
cresceu nesse contexto global.
“Nascemos em 1997 com o obje-
tivo de atuar com publicação e
comunicação corporativa insti-
tucional, interna e mercadológi-
ca. Nem pensávamos em ter atua-
ção marcante no mercado exter-
n o”, afirma Paulo Clemen, um
dos quatro sócios da agência.

As empresas de atuação global
perceberam que a entrada num
país exigia uma adaptação da co-
municação e que as agências bra-
sileiras podiam ajudar a realizar
essa ‘v e r s ã o’ e otimizar o relacio-
namento com fornecedores e co-
munidades.

“Nesse contexto, passamos a
atender empresas globais como
Va l e , Coca-Cola Brasil, Sul Améri-
ca e E s s o”, conta Clemen. Como
exemplo, ele cita “o Jornal da Vale
em português, inglês, francês,
norueguês e espanhol”, afirma.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26 abr. 2012, Especial Construção de imagem, p. G2.




