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Especial | Construção de imagem

Regionais Negócios crescem além
do tradicional eixo Rio - São Paulo

Agência com
sotaque local
ganha maior
partic ipação
Marleine Cohen
Para o Valor, de São Paulo

Novos tempos para as agências
de comunicação que não estão es-
tabelecidas no circuito São Paulo-
Rio. Dois fatores — a distância e a
familiaridade com o mercado lo-
cal — as estão ajudando a fechar
negócios e alçar voo para além do
centro de decisões representado
pela região Sudeste.

Com um quadro de 70 empre-
gados e 80 produtos no portfólio
— entre assessoria de imprensa,
comunicação interna e comunitá-
ria, RP e clipping —,  a Te m p l e Co -
municação reivindica ser “uma
empresa de atuação nacional a
partir do Pará”, nas palavras de seu
diretor de operações e sócio Alan
Cativo. No seu espectro de ação, Es-
tados como Tocantins, Bahia e Cea-
rá, mas também países como Mo-
çambique, Canadá e Peru, e mais
da metade dos clientes ligados ao
setor de mineração.

O segredo para ter alcançado a
14ª posição por número de cola-
boradores no Anuário Brasileiro
de Comunicação Corporativa da
Mega Brasil e projetar um cresci-
mento de cerca de 8% para este
ano? Sendo o Pará o segundo
maior Estado minerador do país,
a agência desenvolveu o que Ca-
tivo chama de “comunicação e
inteligência social”  — entenda-
se, “uma especialização em razão
de questões culturais locais” —
para atender indústrias do setor
de energia, logística e mineração
no Norte do país.

“Esse é o nosso DNA”, diz o exe-
cutivo, explicando que clientes
como a Alcoa ou a Va l e são em-
presas globais que precisam de
um olhar regionalizado para es-
tabelecer um diálogo com o mer-
cado local.

No outro lado do país, com es-
critórios em Curitiba e Telêmaco
Borba (PR), além de Florianópo-
lis, a catarinense Fábrica de Co-
m u n i c a ç ã o, que ocupa o 25º lu-
gar no mesmo ranking, especiali-
zou-se na área de meio ambiente,
“onde somos referência em Santa
C a t a r i n a”, diz o diretor Roger Bi-
tencourt, “a ponto de sermos
contratados por dois portos con-
correntes que vão se beneficiar
de uma obra do governo federal
sobre o rio Itajaí”.

Ao lado desta capacitação — que
incluiu, entre outras experiências,
o acompanhamento da instalação
de usinas de lixo em São Paulo e
Goiânia, além da polêmica hidre-
létrica de Belo Monte, sobre o rio
Xingu, no Pará —, a Fábrica de Co-
municação faz prospecção ativa
para garimpar clientes: “Sempre
que um empreendimento de im-
pacto ambiental vai ser instalado,
tratamos de nos apresentar”, afir-
ma Bitencourt. Diversificar os ser-
viços, investindo em endomarke-
ting e publicações institucionais, é
outra estratégia adotada pela
agência para projetar um cresci-
mento de 15% para 2013.

Para Cristina Barude, da Lume
Comunicação, sediada em Salva-
dor, “é possível crescer num mer-
cado menor, sem haver a necessi-
dade de abrir uma filial em São
Paulo ou no Rio”. Segundo ela,
“existe uma nova mentalidade
do empresariado, que hoje prefe-
re tratar das questões locais com
uma agência regional, porque
ela conhece a cultura do lugar”.
“Contratar regionalmente signi-
fica ainda reduzir custos”, diz a
executiva, que tem na sua cartei-
ra clientes do quilate da Alpha -
ville Urbanizadora, líder nacio-
nal em empreendimentos hori-
zontais, presente em 21 Estados
brasileiros; e a hamburgueria Fif -
ties, que, embora sediada no Su-
deste, contratou a Lume para

acompanhar a instalação de uni-
dades em Salvador e Recife.

No Ceará, o segmento da co-
municação corporativa teve iní-
cio no fim da década de 80, quan-
do, em 1989, três jornalistas re-
cém-formados: Valéria Cavalcan-
te, Sávio Carvalho e Marcos An-
dré Borges fundaram a VSM Co-
m u n i c a ç ã o. A ideia inicial foi
criar uma agência especializada
em serviços de assessoria de im-
prensa, o que não existia até en-
tão no mercado que hoje conta
com 15 agências de médio e pe-
queno portes. Após iniciar com
serviços de assessoria de impren-
sa, a VSM hoje oferece um leque
de atividades de comunicação
corporativa envolvendo diag-
nóstico, planejamento, consulto-
ria e assessoria em diversas áreas
da comunicação, desde relações
com imprensa, relações públicas
e mídias digitais.

Com 24 anos de existência, a
empresa tem uma carteira de
mais com 28 projetos fixos e uma
equipe de 25 profissionais. Em
2009 foi pioneira entre as agên-
cias de comunicação corporativa
no Brasil na certificação pela ges-
tão da qualidade, com ISO 9001,
que vem sendo renovada anual-
mente. No mesmo ano conquis-
tou os troféus do prêmio da Aber-
je nas etapas regional e nacional.
A agência também pertence à re-
de S2 Publicom que reúne 23
agências de comunicação em to-
do o país. Além disso, foi também
pioneira no Estado, implantando
o sistema de home office (teletra-
balho), conceito que está sendo
difundido hoje notadamente en-
tre as empresas do setor de servi-
ços como modelo de sustentabili-
dade, evitando deslocamentos e
melhorando a qualidade de vida
dos colaboradores.

Em São Paulo, a Alfapress Co -
municações é prova de que é pos-
sível crescer até mesmo no inte-
rior de um Estado. “A partir dos
anos 2000, assistimos a uma
grande migração do Administra-
tivo de empresas da capital para
a região de Campinas, em busca
de qualidade de vida”, relata Cid
Luís Pinto, diretor-executivo, pa-
ra quem “a questão geográfica
não é mais um fator limitante pa-
ra as agências de comunicação”.

Resultado: investindo em par-
cerias com agências em outros
Estados, participando de concor-
rências, prospectando ativamen-
te e aceitando indicações de
clientes, a Alfapress ora trabalha
de maneira presencial, atenden-
do o grande mercado formado
por Campinas, Ribeirão Preto e
cidades vizinhas, ora aloca cola-
boradores em empresas sediadas
mais longe — Campo Grande,
Joinville ou outras.

Quinta colocada no ranking
da Mega Brasil, a carioca Approa -
ch Comunicação Integrada tem
como estratégia de crescimento
estabelecer parcerias com redes
como a RBCE (Rede Brasileira de
Comunicação Empresarial), que
permite implementar um plano
de comunicação em todo o terri-
tório nacional, interligando cer-
ca de 400 profissionais em 15 Es-
tados, que tem em seu portfólio
mais de 350 clientes. “Há 16
anos, nosso planejamento de co-
municação está focado em cons-
truir relações”, explica a diretora
Beth Garcia.

Garantindo que “as outras ci-
dades nos procuram por causa
da visibilidade do eixo São Paulo-
R i o”, Beth Garcia aposta no dese-
nho das parcerias pontuais com
outras agências e redes do Brasil -
e também algumas do exterior -

para projetar um crescimento de
20% similar ao registrado nos úl-
timos três anos.

A gente poderia falar
da FSB que ocupa o t

opo do ranking das

agências nacionais d
e comunicação e foi

escolhida em 2012

a Agência do Ano na
América Latina pelo

portal The Holmes

Report – alémde ser
a primeira brasileira

a integrar o ranking

mundial do portal. A
gente poderia falar d

a FSB premiada de

forma inédita no Fe
stival de Cannes em

2011, com Leão de

Prata na categoria M
ídia Digital. A gente p

oderia falar da FSB

multiplataforma, int
egrada, que oferece

comunicação para

cada necessidade e
desafio: relações co

m a mídia, pesquisa,

design, redes sociai
s, publicidade, gere

nciamento de crise,

análise de mídia. A
gente poderia falar

da FSB inovadora,

que investe em tecnologia de ponta
e está sempre à fre

nte

do seu tempo. A ge
nte poderia falar da

FSB que exercita

uma comunicação de
resultados, de forma

ética e afirmativa,

pluralista e apartidá
ria. A gente poderia

falar da FSB que

atende 170 clientes
nos setores privado

e público, entre eles

Ampla, Andrade Guti
errez, Casino, Cielo,

Copacabana Palace,

CNI, EMBRATUR, FI
FA, Governo do Rio

de Janeiro, Grupo

Votorantim, Heads,
Iguatemi, Instituto N

acional do Câncer,

Ipiranga,Microsoft,M
inistériodaSaúde,M

inistériodoEsporte,

Ministério do Turism
o, Oi, Pirelli, Queiro

z Galvão, Ultra. A

gente poderia falar
da FSB 100% nacional, independe

nte,

que atrai olhares d
e grandes empresa

s internacionais em

busca de fusão, comp
ra ou parceria, mas o

ptou por semanter

verde-amarela. A ge
nte poderia falar da

FSB com sedes no

Rio de Janeiro, São
Paulo, Brasília e Be

lo Horizonte, e que

abriu em 2012 o seu quinto e
mais moderno escr

itório no

Centro do Rio de Ja
neiro. A gente poder

ia falar da FSB que

está há 33 anos nom
ercado e com amesm

a energia de quem

está começando. A
gente poderia falar,

enfim, da FSB que

está entre as mais im
portantes agências d

e comunicação do

mundo. Mas a gente
quer falar mesmo do

que faz a diferença

na FSB: gente. A FSB
é feita de Adriana, de

Alon, de André, de

Betina, de Bruna, de
Bruno, de Carlos, de

Chico, de Cláudia,

de Dora, de Eduardo
, de Erica, de Eugên

ia, de Fernando, de

Flávio, de Flávia, de G
abriela, de Gustavo, d

e Isabela, de Ivone,

de Joel, de Leandro
, de Lúcia, de Lucian

a, de Luiz, de Lydia,

de Magno, de Marce
lo, de Marcos, de M

aria, de Mariana, de

Mateus, de Melchiad
es, de Orcalino, de

Otávio, de Patricia,

de Paula, de Priscil
a, de Rafael, de Ra

imundo, de Renato,

de Ricardo, de Riso
letta, de Rodrigo, d

e Sheila, de Silvio,

de Sonia, de Tatian
a, de Thábata, de T

hiago, de Tom, de

Valéria, de Vanessa,
de Vitor, de Wilson,

de Zé e de mais 495

pessoas que integram
omelhor time de pro

fissionais do país.

Se você quer falar c
om gente

fale primeiro com a
gente.

www.fsb.com.br
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Text Box
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