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Es p e c i a l
Construção de imagem

H á cerca de duas décadas
elas se chamavam asses-
soria de imprensa. Divul-

gavam produtos, faziam entre-
vistas coletivas, serviços de clip-
ping e press release. Participar
de uma licitação para a área de
comunicação do poder público
era algo com que jamais sonha-
vam. Oferecer consultoria estra-
tégica para corporações mun-
diais também estava tão longe
do escopo quanto pensar em fa-
lar com colaboradores, comuni-
dades e investidores ou ter aces-
so direto e ser valorizado pelos
principais executivos dos clien-
tes. Pois o que parecia impossí-
vel aconteceu. Assessoria de im-
prensa tornou-se apenas o no-
me de um serviço oferecido hoje
pelas agências de comunicação
brasileiras, que ganharam rele-
vância no cotidiano das grandes
organizações, exibem portfólios
cada vez mais amplos e sofisti-
cados e formam um mercado
que já é o terceiro em fatura-
mento no mundo, atrás apenas
dos Estados Unidos e do Reino
U n i d o.

De acordo com os dados da As-
sociação Brasileira das Agências
de Comunicação (Abracom) há
cerca de 1.100 agências de comu-
nicação em atuação no Brasil, cu-
ja receita no ano passado ficou ao
redor de R$ 2 bilhões. Juntas, elas
empregam 14 mil pessoas, entre
jornalistas, profissionais de rela-
ções públicas e de diversas outras
áreas do conhecimento. Metade
desse contingente de empresas

Regionalização dos
serviços acompanha
o crescimento da
economia F4

Perfil das agências de comunicação
Região da sede das agências, em % Número de clientes, em %

Centro-Oeste
4,5

Norte
2,8

Sul
6,7

Nordeste
8,7

Sudeste
77,3

Faturamento bruto – em % (2011)

240 mil a 1 milhão
27,6

1 a 2,4 milhões
27,6

2,4 a 5 milhões
12,4

80 a 180 milhões
1,9

40 a 80 milhões
3,8

20 a 40 milhões
2,9

5 a 20 milhões
2,9

Até 240 mil
21,0

Número de colaboradores, em %

De 6 até 10
26,1

De 11 até 20
22,7

Mais de 200
1,7

De 101 até 200
2,8

De 51 até 100
5,3

De 21 até 50
17,1

De 1 até 5
24,4

Até 5 
9,1

De 6 até 10 
21,0

De 11 até 20
35,0

De 21 até 50 
26,9

De 51 até 100 
5,9

Mais de 100 
2,1

Fonte: Pesquisa Mega 
Brasil com agências 
de comunicação.

Trabalho envolve público interno, clientes e fornecedores

Obra completa
Agências de
comunicação
ganham relevância
no cotidiano das
organizações e
exibem portfólios
cada vez mais
amplos. Por
Marlene Jaggi ,
para o Valor, de
São Paulo

foi identificada e contatada entre
dezembro de 2011 e fevereiro
deste ano pela Mega Brasil para
uma pesquisa destinada a traçar o
perfil das agências no país — um
estudo divulgado todos os anos
pelo Anuário Brasileiro de Comu-
nicação Corporativa.

O retrato de 2012, feito a partir
da análise das respostas das 357
agências que participaram da
pesquisa, mostra que a maioria
(76,2%) tem faturamento de até
R$ 2,4 milhões, até 20 colabora-
dores (73,2%), mais de 50 clientes
(61,9%), foi fundada na última dé-
cada (52,5%) e está na região Su-
deste (80%), especificamente em
São Paulo (64,7%).

Como apenas 106 empresas in-
formaram seu faturamento em
2011, o volume global ficou em
R$ 737,2 milhões, total bem me-
nor do que o estimado para o se-
tor. As informações prestadas so-
bre as receitas de 2010 e de 2011
por um grupo de 101 empresas,
no entanto, permitiram identifi-
car um crescimento de fatura-
mento de 15,5%, passando para
R$ 608, 2 milhões em 2011. “Tra -
ta-se um setor muito pulverizado,
mas que vem crescendo a uma
média anual de 20% nos últimos
cinco anos”, observa Ciro Dias
Reis, presidente da Abracom,
criada há dez anos com apenas 56
agências associadas e que hoje
congrega 356, donas de 80% do
faturamento do setor.

Há quatro anos no comando da
Abracom, Reis acredita que as
agências acompanharam a evolu-

ção da economia brasileira. “A co-
municação ganhou relevância e
as agências souberam acompa-
nhar esse movimento, caminhan-
do na velocidade de seus clientes
e, hoje, oferecem mais serviços e
mais qualidade ao cliente.”

Segundo ele, o que se faz no
Brasil em comunicação não fica
nada a dever às práticas do mer-
cado internacional. De fato, na lis-
ta publicada anualmente pelo
World Report do International
Communications Consultancy
Organisation (ICCO) estão todos
os serviços encontrados nos sites
das grandes agências brasileiras:
assessoria de imprensa, análises e
pesquisas, gestão de crise, comu-
nicação digital e mídias sociais,
comunicação interna e interna-
cional, relações governamentais,
treinamentos, consultoria estra-
tégica, entre outros.

Na edição de 2011 do relatório,
o Brasil ficou no topo dos merca-
dos que mais cresceram em 2010
sobre 2009, com um índice de
23%, à frente da Rússia (17%) e Es-
lovênia (12%). A estimativa para o
ano passado, a ser confirmada pe-
la edição de 2012 do estudo, que
será divulgado até o final de maio,
era de que o Brasil continuaria no
topo, com um novo crescimento,
de 20%, taxa também esperada de
outros membros do Bric como Ín-
dia e Rússia. “Não existe setor no
país que tenha crescido tanto co-
mo este”, diz o diretor da Mega
Brasil, Eduardo Ribeiro.

Segundo Reis, também não há
empresa relevante que não tenha

uma agência contratada. “Esse
apoio externo é fundamental. O
cliente entende que a agência tem
inteligência e gabarito; que é im-
portante porque tem uma visão
que não se restringe àquela ativi-
dade; que oferece suporte no dia a
dia e oxigena a corporação com
novas ideias e novos olhares que
encontra em outros setores.”

Esse upgrade das agências den-
tro das corporações tem suas ra-
zões. Algumas estão associadas
ao avanço do Brasil no cenário in-
ternacional e à aquisição de know
how com os movimentos de fu-
sões e aquisições entre as agên-
cias; outras, a fenômenos mun-
diais como o avanço da comuni-
cação móvel e das redes sociais,
que impulsionaram vertiginosa-
mente o mercado, mas há tam-
bém conquistas que são resulta-
do da luta do setor, como a que
culminou com a abertura das lici-
tações das áreas de comunicação
do setor público para o segmento.
“Conseguimos provar que é pos-
sível e vantajoso promover licita-
ções para o nosso segmento”, diz
Ribeiro, referindo-se aos esforços
da Abracom nesse sentido.

Antes, os órgãos públicos con-
tratavam as agências de propa-
ganda que terceirizavam o serviço
de comunicação. Isso mudou e os
frutos já começam a aparecer, diz
Reis, citando entre os demandan-
tes instituições como o Banco do
Brasile Ministério do Turismo e da
Ciência e Tecnologia. “O setor pú-
blico é uma das grandes oportu-
nidades para o setor.”

Apesar das conquistas, desem-
penho e das boas perspectivas, as
agências de comunicação ainda
têm um longo caminho a percor-
rer. “As corporações sabem da im-
portância de ter um planejamen-
to estratégico, mas ainda não as-
similaram completamente a cul-
tura da comunicação”, diz o pro-
fessor Luiz Alberto Farias, da Fa-
culdade Cásper Líbero e da Uni-
versidade de São Paulo e presi-
dente da Associação Brasileira de
Relações Públicas. “A maioria das
empresas ainda acha que investir
em imagem é algo cosmético,
que não gera resultado no final
do mês”, acrescenta Jaime Troia-
no, presidente do grupo Tr o i a n o,
que atua há 20 anos na área de
branding. Segundo ele, muitas
empresas precisam acordar para
o fato de que marcas não são ta-
pumes, mas vitrines.

“O grau de importância da
comunicação dentro das em-
presas ainda está em processo
de amadurecimento”, emenda
Gislaine Rossetti, presidente do
Comitê de Comunicação Cor-
porativa da Agência Brasileira
de Anunciantes (ABA).

Troiano diz que estudos reali-
zados com 230 corporações há
quatro anos mostram que in-
vestir em imagem ou branding
é algo muito relacionado com o
valor da empresa no mercado.

“As agências usam metodolo-
gias de avaliação, mas não têm
ferramentas de mensuração de
resultados”, rebate Farias, da
Cásper Líbero.

De São Paulo

Historicamente dirigida ao mer-
cado de consumo, para estimular
as vendas de produtos, a comuni-
cação começou a ajustar o foco pa-
ra o aspecto institucional da orga-
nização a partir dos anos 90, quan-
do o Brasil entrou no processo de
globalização e a concorrência pas-
sou a ser mundial. “Isso não signifi-
ca que o marketing perdeu poder,
mas que cedeu espaço para a co-
municação corporativa”, afirma
Isolda Cremonim, professora do
curso de pós-graduação em Comu-

nicação Corporativa criado pela
Escola Superior de Propaganda e
Marketing (ESPM) há cerca de qua-
tro anos. Segundo ela, imagem e
reputação da empresa são agora
trabalhadas junto com a imagem e
a reputação do produto. “Quem
gera o lucro é o marketing, mas
quando a comunicação institucio-
nal ajuda, lucro e competitividade
são maiores”, observa.

Ter uma boa imagem hoje signi-
fica ter um planejamento, verba e
pessoas especializadas para geren-
ciar esse patrimônio. É aí que en-
tram os serviços das agências.

Na construção da imagem, pú-
blico interno conta tanto quanto
clientes, acionistas, fornecedores,
comunidades tradicionais e cada
um dos meios tem de desempe-
nhar sua função de forma inte-
grada. “Esse é o serviço mais difí-
cil inovador de uma agência: fa-
zer um plano integrado de comu-
nicação, com sinergia entre as
ações como as de propaganda,
eventos, relacionamento com a
i m p r e n s a”, afirma Jaime Troiano,
presidente do grupo Tr o i a n o.

Na avaliação do especialista em
branding, o mercado até pouco

tempo tinha muitos solistas: “Fal -
tavam maestros capazes de fazer as
ferramentas funcionarem em har-
m o n i a”, diz ele. “Esse é o grande de-
safio e só funciona quando há um
compromisso de fato do principal
executivo da corporação, que de-
termina que tudo seja feito de ma-
neira integrada”, diz.

Alinhar todos os elos da comu-
nicação pode parecer mais fácil pa-
ra uma agência de grande porte,
cujo portfólio inclui todos os servi-
ços. Mas nem sempre as empresas
precisam do cardápio completo, o
que tem estimulado o desenvolvi-

mento de nichos e a criação de
agências especializadas em even-
tos, cultura, esporte, entre outras
áreas. De acordo com o estudo da
International Communications
Consultancy Organisation (ICCO)
em 2011, a gestão de eventos, por
exemplo, oferecida por várias
agências, deixou de ser demanda-
das por clientes, que preferiram
contratar empresas especializadas
para a tarefa.

Embora igualmente específicas,
as atividades de mídia digital e mo-
nitoramento de redes sociais por
enquanto estão sob a batuta das

grandes agências. A explicação é
simples: segundo a Abracom, tais
serviços já representam 11% do fa-
turamento médio das agências e
sua tendência é de continuar a
crescer, enquanto atividades tradi-
cionais como a assessoria de im-
prensa, que representam cerca de
um terço do movimento, apresen-
tam tendência de declínio.

“Hoje, release e coletiva são tão
relevantes quanto o que se vê nas
mídias sociais, que podem in-
fluenciar as ações da imprensa
tradicional”, observa Ciro Reis,
presidente da Abracom.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26 abr. 2012, Especial Construção de imagem, p. G1.




