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Pesquisa mostra que
uso de novas mídias
pelas marcas ainda é
limitado F5
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Crescimento
Empresa tem planos de expansão, em %

Fonte: Anuário Brasileiro de Comunicação Corporativa 2013 - Mega Brasil
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Faturamento
Evolução, em %*

* Em porcentagem das agências consultadas; 
variação sobre o resultado do ano anterior
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Ação integrada
Necessidade
crescente das
empresas de
e st a b e l e c e r
re l a c i o n a m e n to s
com diferentes
públicos alimenta
crescimento em
ritmo chinês das
agências de
comunicação. Por
Eduardo Belo p a ra
o Valor, de São Paulo

D e uma seção — em geral
pequena — dentro das
empresas, a um setor

com vida própria, que movi-
menta mais de R$ 2 bilhões por
ano, o enredo da comunicação
corporativa no Brasil vem se
transformando em uma caso de
sucesso quase sem paralelo na
história recente. Em 2012, en-
quanto a média da economia
decepcionou com a baixa ex-
pansão (0,9% no Produto Inter-
no Bruto), o setor cresceu 20 ve-
zes mais, acrescentando 18,7%
ao faturamento do ano anterior,
segundo levantamento da em-
presa Mega Brasil publicado no
“Anuário Brasileiro da Comuni-
cação Corporativa 2013”.

A receita superior a R$ 2 bi-
lhões foi calculada com base na
expansão dos negócios de 54
agências de comunicação corpo-
rativa consultadas, as maiores do
mercado, dentro de um universo
de 600 empresas identificadas
pela Mega Brasil. Nas médias e
grandes agências, com fatura-
mento anual acima de R$ 3,6 mi-
lhões, a expansão foi ainda maior,
19,4%. O crescimento das maio-
res, sempre em torno ou acima de
20% ao ano, faz com que as gran-
des companhias do segmento do-
brem de tamanho a cada quatro
anos, estima o jornalista Eduardo
Ribeiro, diretor da Mega Brasil.

Grande parte desse crescimen-
to decorre do fato de as comuni-
cações estarem passando por
uma transformação intensa e ex-
tensa em todo o mundo, com a
universalização das mídias ele-
trônicas, que fragmenta os con-
troles, eleva exponencialmente os
produtores de conteúdo midiáti-
co, alimenta a crise das mídias
tradicionais e permite que o pú-
blico se manifeste diretamente
para as empresas. No Brasil, isso
tem sido potencializado pelo nas-
cimento recente da atividade de
relações públicas no país e pela
democratização tardia, explica
Carlos Henrique Carvalho, presi-
dente-executivo da Associação
Brasileira das Agências de Comu-
nicação (Abracom).

Com a chegada e a expansão da
internet, as empresas que se limi-
tavam a comunicar via publicida-
de e mantinham algum relacio-
namento com a mídia institucio-

nalizada por intermédio das as-
sessorias de imprensa descobri-
ram que, hoje, comunicação vi-
rou relacionamento, diz. Foi aí
que a atividade de relações públi-
cas “passou a existir de fato”, afir-
ma Carvalho.

A transformação fica clara em
uma pesquisa realizada pela As-
sociação Brasileira de Comunica-
ção Empresarial (Aberje): mais de
50% das mil maiores empresas do
país já possuem uma diretoria de
comunicação. Na maioria delas o
diretor da área já participa ativa-
mente da formulação das políti-
cas de negócio, revela Paulo Nas-
sar, presidente da Aberje.

“É evidente uma maior deman-
da pelos serviços dessas agências,
por “n” motivos, um dos quais é
que não é mais razoável imaginar
que a comunicação feita pelos
meios tradicionais será como
e r a”, sublinha Marcelo Pontes, lí-
der da área acadêmica de marke-
ting, pesquisa e economia da
ESPM. “As empresas precisam tra-
balhar de forma mais integrada
suas estratégias de comunicação,
porque isso passou a ser vital para
o negócio.”

Para o pesquisador, a pulveri-
zação dos meios de comunicação
nas mídias tradicionais e princi-
palmente no meio digital exige
que as empresas analisem seus in-
vestimentos. Quem consegue se
comunicar de forma mais inte-
grada e completa obtém melho-
res resultados. Assim, as agências,
por serem especialistas, tornam-
se o desaguadouro natural das
novas demandas. “Se você consi-
dera que há mais telefones celula-
res que habitantes no Brasil já é
um dado eloquente de como as
novas formas de comunicação es-
tão presentes”, diz Pontes. Como
o acesso digital cresce cada vez
mais, incluindo mais tempo de
navegação, o consumidor está ti-
rando esse tempo de outro lugar,
diz. “Parte está saindo, com certe-
za, das mídias tradicionais.”

“O marketing e a comunica-
ção digital têm ganhado mais
relevância nas estratégias das
empresas”, comenta Maria Clau-
dia Bacci, sócia-diretora da F S B,
maior agência brasileira, com
faturamento de R$ 145 milhões
em 2012. “As empresas, conse-
quentemente, têm investido

mais onde o cliente está, na
w e b.” A área digital deixa de ser
apenas um canal para comuni-
cação e marketing e passa a
compor “algo mais estratégico”
nas organizações, diz.

“O setor ainda tem muito espa-
ço para crescer e tem uma visão
otimista para os próximos dez
anos, mas o sentimento é que
houve uma desaceleração em
2013”, revela Carlos Carvalho.
“Não um retrocesso, mas os novos
negócios, típicos de início de ano,
não deslancharam”. Segundo ele,
as empresas estão um pouco com
o freio de mão puxado, em fun-
ção da decepção com a economia
brasileira, e não estão fazendo in-
vestimentos fora do “core busi-
ness”. A expectativa da Abracom
era de crescimento de 15% este
ano, mas por conta da desacelera-
ção do primeiro semestre, a taxa
pode ficar ligeiramente abaixo
dos 10%, diz. Em 2012, nos cálcu-
los da entidade, a expansão foi de
17,5%, número parecido com o da
Mega Brasil.

param para oferecer mais servi-
ços, mas a área pública é “um ma-
nancial muito grande, com três
poderes e três esferas [federal, es-
tadual e municipal]”, comenta Ri-
beiro. Em 2002 o governo era um
player inexistente nesse mercado.
Hoje responde por aproximada-
mente 20% do faturamento do se-
tor, comenta Carvalho.

O crescimento em ritmo chinês
ocorre até nas empresas em que a
participação do setor público é
pouco relevante. É o caso da In -
press Porter Novelli. Ranqueada
como a terceira maior do país pe-
la Mega Brasil, faturou R$ 70,2 mi-
lhões em 2012, com crescimento
de 29,5% em relação ao ano ante-
rior, quando já havia registrado
27,5% de expansão, comenta Kiki
Moretti, presidente. O crescimen-
to se acentuou nos últimos dois
anos devido a investimentos que
a empresa tem feito em novos
produtos, serviços e empresas, a
fim de reforçar o portfólio, conta.

A necessidade de novos servi-
ços por parte das empresas é o
motor do crescimento de 10% a
15% ao ano da C D N, a segunda do
ranking (faturamento de R$ 88
milhões em 2012), afirma o presi-
dente da empresa João Rodarte.
“O mundo complexo de hoje não
permite que as empresas confi-
nem suas áreas de comunicação,
precisam da expertise, da ampli-
tude de atuação e de mão de obra
e das possibilidade de integrar
várias áreas que só as agências
t ê m”, diz. “O mesmo ocorre nas
áreas de relacionamento, que es-
tão se tornando especialidade das
a g ê n c i a s .”

A FSB tem apostado em “inova -
ção e ‘business intelligence’ ”, diz
Maria Claudia. “Temos uma equi-
pe exclusiva para inovação, cria-
ção de novos produtos e BI, justa-
mente para entregar produtos e
serviços novos aos clientes.” Se -
gundo Maria Claudia, a FSB conta
com “70 especialistas em marke-
ting e comunicação digital e cin-
co áreas dedicadas a diferentes
disciplinas”. Pelo levantamento
da Mega Brasil, a agência empre-
ga 580 pessoas.

Serviços como análise de ten-
dências, que oferecem ao cliente
uma visão estratégica de sua em-
presa, da concorrência e do mer-
cado ganham importância não só

na política de comunicação como
também nos negócios, destaca
Andrew Greenlees, vice-presiden-
te da CDN. Segundo ele, o merca-
do tem crescido a partir dessa vi-
são estratégica. “Não dá mais para
se isolar. Com a tecnologia, a ex-
posição [de empresas, entidades
e órgãos públicos] é total.”

Esse segmento cresce porque
começa a atuar como relações pú-
blicas, que é um trabalho de cons-
trução de relacionamento, prin-
cipalmente nas novas mídias, em
que velocidade de resposta e de-
fesa da imagem e da reputação
são importantes, comenta Eliane
Brito, pesquisadora na área de co-
municação em mídias sociais da
Escola de Administração de Em-
presas de São Paulo da F G V.

O crescimento é real e sustentá-
vel e se dá devido a três fatores bá-
sicos, diz Maristela Mafei, sócia
fundadora do Grupo Máquina
PR: chegada de novas compa-
nhias ao país — e, portanto, de no-
vos clientes —, demanda de novos
produtos e serviços pelas empre-
sas já em operação e abertura do
setor público. Com cerca de 250
funcionários e 18 anos de merca-
do, o grupo figura no ranking em
quarto lugar, com faturamento
de R$ 58 milhões em 2012.

A área digital deixa de
ser apenas um canal
para comunicação e
passa a ser estratégica
nas organizações

“Não vejo nenhuma possibili-
dade de retração neste ano”, ar-
gumenta Eduardo Ribeiro. “Nem
na crise de 2008 houve. Ao con-
trário. Muitas empresas precisam
se comunicar melhor nos mo-
mentos de crise”. Ele aponta os
eventos esportivos dos próximos
anos e sociais, como a visita do Pa-
pa, como novos indutores de ne-
gócios no setor.

Um fator de crescimento para
este e os próximos anos são as lici-
tações públicas. Desde que a sub-
contratação de serviços de comu-
nicação na conta de publicidade
foi proibida, em 2003, esse servi-
ço vem crescendo. No governo fe-
deral, este ano marca o fim de vá-
rios contratos — que precisam ser
substituídos. Além disso, gover-
nos estaduais e muitas prefeitu-
ras começam a buscar serviços es-
pecializados nas agências corpo-
rativas. A área privada cresce tam-
bém, porque as empresas se pre-
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19 jun. 2012, Especial construção de imagem, p. F1.
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