
Europa. “O país ganhou relevância 
entre os Brics [Brasil, Rússia, índia, 
China e África do Sul] e é visto como 
um mercado atraente.” Mas, para se 
adaptarem à realidade nacional, as 
agências globais tiveram de ajustar 
valores de contrato e metodologias 
de trabalho, diz Carvalho. “Aqui, o 
modelo de contratação é diferente. 
Os clientes preferem comprar servi
ços aos poucos, em forma de ‘jobs’, e 
não um pacote completo. A confian
ça é conquistada aos poucos.”

O Brunswick Group abriu um es
critório no Brasil, no ano passado, 
depois de identificar uma deman
da entre clientes internacionais que 
já operavam ou pretendiam atuar 
aqui. “Há, ainda, uma procura por 
parte de empresas brasileiras que 
estão se internacionalizando ou 
gostariam de desenvolver um plano 
de comunicação fora do mercado 
nacional”, explica a sócia Ana Pau
la Pessoa, que atende corporações 
como Itaú e Ambev.

Fundada em 1987, a Brunswick 
conta com cerca de 700 consultores 
em 22 escritórios, em 13 países. Em 
breve, vai inaugurar uma nova re
presentação na índia. Entre grandes 
projetos mundiais, foi a responsável 
pela comunicação da oferta pública 
inicial de ações (IPO, na sigla em in
glês) do Facebook.

“Diferentemente das agências 
tradicionais, atuamos em um nível 
mais estratégico, próximo da alta 
direção.” Outra frente do grupo é a 
cooperação internacional. Com um 
único centro de custos, sem separa
ção por filiais, monta equipes de tra
balho com perfis adequados para 
cada cliente, independentemente 
de onde estejam os profissionais. 
“Um cliente do Brasil que vai fazer 
um IPO pode contar, além de um 
especialista local em comunicação 
financeira, com o apoio de técnicos 
que já trabalharam com a mesma 
operação, lá fora.”

O escritório brasileiro tem dez 
integrantes. Além de Ana Paula, 
conta com um sócio americano,A ut
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Thomas Kamm. Antes de entrar no 
grupo como sócio do escritório de 
Paris, ele trabalhou por 18 anos no 
“Wall Street Journal”, cinco deles 
como correspondente no Brasil. Já 
Ana Paula passou 18 anos nas Or
ganizações Globo, inclusive como 
diretora de desenvolvimento de 
novos negócios.

A agência não trabalha com 
produtos ou serviços de prateleira. 
Segundo Ana Paula, todo o atendi
mento é personalizado, e varia de 
acordo com o projeto e perfil do 
cliente. “Um dos grandes bene
fícios que trazemos ao mercado 
brasileiro é uma visão integrada da 
comunicação”, diz. “Devido à diver
sidade dos perfis dos profissionais, 
podemos olhar além da ‘caixa’ do 
trabalho solicitado.”

Quando a Brunswick é chamada, 
por exemplo, para fazer a comunica
ção de uma operação de aquisição 
corporativa, com foco mais financei
ro, a equipe deverá alinhar também 
a ação entre os demais stakeholders 
e com a área de recursos huma
nos, para cobrir os colaboradores

impactados pela operação. “Essa 
capacidade de oferta multidiscipli- 
nar também é um diferencial”, diz. 
No Brasil, um dos clientes da casa 
é o Itaú. Com um time formado de 
profissionais do Brasil, Nova York e 
Londres, o objetivo é desenvolver 
um trabalho de construção de ima
gem e de reputação internacional do 
banco e de seus executivos.

O Llorente & Cuenca, no Brasil 
desde 2008, com um escritório no 
Rio dejaneiro, inaugurou no final de 
2012 uma operação em São Paulo. “O 
país é um mercado prioritário para 
as empresas ibéricas e da América 
Latina”, explica o madrilenhojosé 
Antonio Llorente, sócio-fundador 
e presidente do grupo, que atende 
Petrobras e Coca-Cola Femsa. “A 
nossa especialidade é assessorar 
companhias que chegam ao Brasil 
e organizações brasileiras que dese
jam se posicionar no exterior.”

O escritório brasileiro, com 20 
funcionários, representa menos de 
8% do faturamento global do grupo, 
estimado em mais de R$ 80 milhões. 
“A intenção é procurar, em curto

prazo, uma fusão com uma compa
nhia no Brasil para fortalecer a pre
sença no país”, diz Llorente. A meta 
para 2015 é que o mercado nacional 
represente entre 15% e 18% do fatu
ramento mundial do grupo.

Criado em 1995, em Madri, o 
Llorente & Cuenca tem, ao todo, 
350 profissionais em 12 escritórios 
próprios, em onze países, entre os 
quais China e Portugal. “Queremos 
fortalecer os resultados dos clientes, 
por meio da gestão da reputação, ali
nhada a indicadores de negócios.”

Para Tales Rocha, que abriu neste 
ano uma agência de comunicação 
que leva o seu nome, a chegada das 
estrangeiras não deve assustar os 
empreendimentos verde-amare- 
los. “Há demanda para todos”, diz 
o jornalista, com clientes como Hi
tachi Data Systems e Segurar.com. 
“O mercado está em crescimento e 
clientes de todos os portes estão des
pertando para o caráter estratégico 
do nosso trabalho. Há companhias 
que realmente precisam de um ser
viço global e, para elas, contar com 
grupos internacionais é ótimo.”A ut

iliz
aç

ão
 de

ste
 ar

tig
o é

 ex
clu

siv
a p

ar
a f

ins
 ed

uc
ac

ion
ais

.

Caixa de texto
Fonte: Valor Setorial, Comunicação Corporativa, p. 68-69, nov. 2013.




