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Especial | Construção de imagem

Mercado valoriza profissional com visão estratégica

Felipe Soalheiro: “Conhecer novas tecnologias é um grande diferencial”

Jacilio Saraiva
Para o Valor, de São Paulo

Com um portfólio de serviços
cada vez mais diversificado, a bus-
ca por profissionais qualificados
virou um desafio para agências de
comunicação de qualquer porte.
Há procura por talentos multidis-
ciplinares, aptos a desenvolver re-
lacionamentos com públicos va-
riados e familiarizados com meios
digitais. Demandas do mercado
exigem que as empresas apostem
em especialistas em economia, tec-
nologia e esportes. No último ano,
mais de 65% das novas contrata-
ções em algumas companhias fo-
ram feitas com talentos que traba-
lhavam em outras agências.

Na Ke t c h u m Estratégia, com
150 funcionários, a busca é por
profissionais com foco em resul-
tados e experiências múltiplas –
assessoria de imprensa, comuni-
cação interna, mídias sociais, pu-
blicações e eventos. “Ser conhe-
cedor das plataformas sociais e
novas tecnologias é um grande
diferencial”, diz Tereza Ruocco,
gerente de recursos humanos.

Para ela, o perfil do profissional
ganhou nuances. “Hoje, ele é gene-
ralista e apresenta mais agilidade
para se antecipar às necessidades
do cliente”, diz. “Precisa saber exe-
cutar um bom planejamento de
comunicação, pensar em todos os
públicos e contribuir para a am-
pliação dos negócios da agência”.

A Ketchum atende cerca de 60
clientes, como P&G, Visa e Sam -
sung. Há vagas abertas para esta-
giários, assistente de comunica-
ção, executivo de contas, gerente
de atendimento e produtor grá-
fico. “O mercado está aquecido, o
que torna a busca por talentos
mais difícil. É cada vez maior a
exigência dos clientes por profis-
sionais com visão estratégica”.

Segundo Tereza, uma vaga de
jornalista demora, em média, 15
dias para ser preenchida, confor-
me as qualificações e especializa-
ção. Em postos gerenciais para ci-
ma, esse prazo pode duplicar. A
maior parte das contratações é
de pessoal de outras agências.

“É importante a vivência em as-
sessoria. Mas para algumas posi-
ções, desejamos candidatos oriun-
dos de veículos de comunicação,
pela experiência e especialização
em segmentos como economia e
t e c n o l o g i a”. No último ano, do to-
tal de admissões na Ketchum, 65%
dos currículos vieram de agências

de comunicação, 15% da área de
publicidade e eventos, e 10% de
veículos. Universidades e empre-
sas aparecem com 5% cada um.

Admitido no início do ano, Fe-
lipe Soalheiro, de 34 anos, é dire-
tor da área de esportes da Ket-
chum. Antes, era consultor em
projetos esportivos e trabalhou
na agência Africa, como diretor
de sports business, e na Octagon
Wo r l d w i d e , na gerência de con-
tas como Brahma e Itaú.

“Divido meu tempo entre proje-
tos de clientes da Ketchum Brasil e
global, com planejamento de rela-
ções públicas para clientes com
plataformas esportivas ou com in-
teresse em entrar nesse meio”, afir-
ma. Formado em administração,
com habilitação em esportes, Soa-
lheiro concluiu especialização em
Sports, Entertainment and Events
Marketing pela New York Universi-
ty. Atualmente, trabalha em ações
para patrocinadores da Copa do
Mundo e, na agenda da Copa das
Confederações, participa do relan-
çamento de uma premiação para
atletas da competição.

Na CDN Comunicação Corpo-
rativa, com 400 funcionários e
113 clientes como Odebrecht e
Nestlé, pelo menos 70% das con-
tratações no último ano foram
feitas entre profissionais com
passagens em outras agências.

Segundo João Garção, diretor
da Escola de Comunicação da
Universidade Anhembi Morum-
bi, o especialista da área passa
por uma transformação, associa-
da às mudanças tecnológicas e à

velocidade da informação. “O
trabalhador que se formou há 20
anos tem de se adaptar à era da
c o n e c t i v i d a d e”, diz. “Até pouco
tempo atrás, era impensável ter
um contato tão rápido com o
cliente, por um meio virtual”.

Com três posições em aberto
para área de atendimento, o só-
cio-fundador da agência Ideal,
Eduardo Vieira, prioriza, entre os
funcionários, fluência em idio-
mas e capacidade de trabalhar
em grupo. “É cada vez mais difícil
encontrar bons profissionais nas
nossas áreas de atuação, como
relações públicas, geração de
conteúdo e publicidade”, diz ele,
com 154 funcionários e 56 clien-
tes, como GE e Nike.

“A convergência tecnológica
mudou o segmento e forçou os
profissionais a se reciclarem mais
r a p i d a m e n t e”, afirma. “Um asses-
sor de imprensa, por si só, não exis-
te mais. É preciso ser um técnico
que saiba conversar com jornalis-
tas, blogueiros, formadores de opi-
nião, parceiros e fornecedores. As
faculdades de comunicação preci-
sam evoluir para acompanhar as
demandas do mercado”.

Leonardo Mancini, professor e
chefe do departamento de jorna-
lismo da ESPM- Rio, diz que as
grades de ensino estão se adap-
tando às novas exigências. “O
aluno de jornalismo, além das
disciplinas tradicionais, estuda
planejamento de comunicação,
gestão de marcas e de crise, co-
nhecimentos que eram trabalha-
dos somente na pós-graduação”.

Novas mídias Pesquisa indica timidez das empresas no universo digital

Potencial de redes sociais
ainda é pouco explorado

REGIS FILHO/VALOR

Schouchana: “A internet trouxe uma maior transparência na comunicação”

Eduardo Belo
Para o Valor, de São Paulo

Um dos pivôs da expansão da
comunicação corporativa nos últi-
mos anos, as mídias sociais ainda
estão longe de esgotar o combustí-
vel que alimenta o crescimento
dos serviços — e do faturamento —
das agências. Pesquisa realizada
pela Associação Brasileira e Comu-
nicação Empresarial (Aberje) com
as 50 maiores empresas em opera-
ção no país revela que 25% delas
não figuram como marca em um
dos canais mais estratégicos, o Fa -
cebook. “As que estão, se comuni-
cam de forma extremamente tími-
da. Estão arranhando o universo
digital”, diz Paulo Nassar, presi-
dente da entidade.

Para ele, essa timidez só será
superada quando as empresas
entenderem que não é mais pos-
sível ter o controle absoluto so-
bre a comunicação e que o diálo-
go com a sociedade é questão de
sobrevivência. Uma mudança de
visão nesse sentido tende a au-
mentar ainda mais a demanda
por serviços de comunicação al-
tamente especializados.

O presidente da Aberje afirma
que as mídias sociais resgatam a
tendência da sociedade “de que-
rer jogar conversa fora”. Elas são
o canal onde hoje isso é possível,
em um mundo corrido e concor-
rido. Mas a maioria das empresas

não está atenta à necessidade do
diálogo. Para ele, a comunicação
empresarial tradicional passa
por uma crise por estar muito li-
gada a uma forma de comunica-
ção “i n t e r e s s e i r a”, sempre preo-
cupada em vender algo, que não
funciona nas redes sociais, onde
as palavras de ordem são afetivi-
dade e compartilhamento de
conteúdos e interesses.

“Além da interatividade e da ve-
locidade da informação, a internet
trouxe uma maior transparência
na comunicação como um todo”,
afirma Renato Schouchana, CVO
da agência de mídias sociais
M e s h . u p. “Isso faz com que as em-
presas tenham que prestar muito
mais satisfação a seus clientes, de-
monstrando que são confiáveis”.

Algumas empresas percebem
isso e colocam a comunicação em
um papel de destaque dentro da
estratégia. “Acredito que as redes
sociais vão ser cada vez mais per-
cebidas e usadas como ambiente
de negócios, e não apenas como
mais um canal de comunicação”,
diz Maria Claudia Bacci, sócia di-
retora da FSB Digital. Para ela, as
redes deveriam fazer parte da es-
tratégia de várias áreas de uma
companhia como recursos hu-
manos, logística, vendas e outras.

O custo é relativamente baixo e
normalmente compensador. O
gasto varia conforme o caso, diz
Lúcia Caetano, diretora geral da

C D N. “Há desde empresas que des-
tinam de 20% a 30% da verba de co-
municação para as mídias sociais
até as que empregam a maior par-
te dos recursos nesse segmento.
Em alguns casos, o resultado pode
ser mais efetivo que a publicidade,
com repercussão rápida, quase
i n s t a n t â n e a”, afirma.

“A primeira mudança deve ser
uma real conscientização de que
a forma de se relacionar mudou”,
comenta Maria Claudia Bacci. “A
comunicação de uma empresa
não vem apenas dela mesma,
mas de todos os públicos que
passam a contribuir para a per-
cepção de imagem de uma mar-
c a”. Como entendimento de que
isso é vital, fica mais fácil definir
com precisão objetivos, estraté-
gias e até o atendimento direto
ao consumidor pelas redes.

Mas isso requer especializa-
ção. O papel da agência de comu-
nicação, nesse caso, é trabalhar
com profissionais que saibam ler
nas entrelinhas, interpretar o
que se diz a respeito da marca pa-
ra municiar o cliente de dados e
ponderações que possibilitem a
definição de ações precisas.

Para potencializar os resulta-
dos, há dois anos a CDN integrou
sua área digital — que já soma
dez anos de vida — aos demais
segmentos da comunicação cor-
porativa. A intenção é dar agili-
dade na resposta às demandas

dos diferentes canais, também
cada vez mais integrados.

Isso não quer dizer que a empre-
sa deva estar em todas as mídias,
ressalta Lucia Caetano. A agência
realiza um diagnóstico para en-
tender onde o público alvo está,
como atingi-lo e quais canais de-
vem ter a presença oficial da em-
presa antes de definir junto com o
cliente um plano estratégico para
o mundo digital. “Comunicação
estratégica tem de fazer sentido
para o negócio”, reforça Lúcia.

O trabalho requer equipes cada
vez mais “multidisciplinares”, re-
vela Hugo Godinho, diretor execu-
tivo Inpress Porter Novelli. Com in-
vestimento nos serviços de mídias
sociais desde 2006, a agência ofe-
rece hoje um departamento com
30 pessoas alocadas entre Rio e São
Paulo, a serviço de todos os clientes
da empresa. O grupo inclui estatís-
ticos, jornalistas, historiadores,
profissionais de relações públicas
e de psicologia de produto, além
de diretores de arte e de criação.

A variedade de formações per-
mite aliar a criatividade de um
publicitário ao rigor e à consis-
tência de um jornalista, com uma
apresentação cada vez mais rica,
defende o diretor da Inpress. Ele
compartilha a tese de Paulo Nas-
sar de que a publicidade precisa
rever seu diálogo com o público,
que já não aceita tão bem a ideia
do “compre, compre, compre”.

Algumas empresas já entende-
ram que não podem “abusar ” da
relação quase íntima das redes
como um canal de vendas puro e
simples e buscam o relaciona-
mento mais “d e s p r e n d i d o”.
Cliente da CDN, a Odebrecht Rea -
lizações Imobiliárias vem desen-
volvendo ações digitais focadas
em relacionamento, inclusive
com canais não ligados direta-
mente à marca, mas a empreen-
dimentos, voltados para o consu-
midor real ou potencial, tentan-
do atraí-lo sem mensagens co-
merciais diretas.

“A mídia digital proporciona
um controle muito melhor sobre
o que se está falando a respeito

da empresa”, diz Godinho. “Pare -
ce que não tem controle, mas ao
contrário, o acesso é muito rápi-
do e fácil. As ferramentas permi-
tem saber o que as pessoas pen-
sam a seu respeito e influenciar
até as decisões de negócio”.

O executivo da Inpress mencio-
na a To yota, cliente da agência.
Em menos de um ano, a represen-
tação brasileira da montadora ja-
ponesa passou da ausência total
das mídias sociais a uma das cin-
co maiores marcas em engaja-
mento do público no Facebook. O
diagnóstico definiu uma estraté-
gia de ação que se tornou referên-
cia para as demais unidades da
montadora ao redor do mundo.

D I V U LG A Ç Ã O

www.facebook.com/ogilvyprbrasil
renata.saraiva@ogilvy.com • 11-3769-8708

O que o descontentamento
divino é capaz de fazer?

Na Ogilvy PR, em todo trabalho,
a cada palavra dita, em toda frase
escrita, mantemos o hábito do
“descontentamento divino com nossa
performance”. Na comunicação interna
eficaz, no planejamento estratégico
adequado, nas relações com a
imprensa e formadores de opinião,
na coordenação de eventos e na gestão
de crises, no engajamento de
influenciadores, nas redes sociais e
na comunicação digital, assim como
na responsabilidade social. A cada
entrega, buscamos compartilhar um
pouco dos valores deixados por
David Ogilvy. Com isso queremos que
nossos clientes também provem do
que ele chamava de “antídoto contra
presunção”.
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