
Mais agências e mais digitais 

Concorrência e competição trazem vitalidade ao mercado dos serviços de consultoria de
comunicação e contribuem para a sua sofisticação. Por isso, na ALL, saudamos as
agências em projeto e as que vão nascer em 2022. À medida que a comunicação se
digitaliza de forma acelerada, há que ter atenção aos projetos exclusivamente digitais:
preços baixos e excesso de soluções padronizadas (que não atendam à singularidade e
personalidade dos clientes) tenderão a desaparecer tão rapidamente como surgiram.
Quem quiser estar no mercado com uma perspetiva de médio e longo prazos, que aposte
na qualidade e tenha capacidade de fazer remunerar pelas suas propostas de valor
diferenciadas e personalizadas. Se assim for, terá muito por onde crescer.
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OPINIÃO

O QUE ESPERAR DO MERCADO DA
CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO
NESTE NOVO ANO? 

José Aguiar, Partner | ALL Comunicação

Mais Digitalização.
Mais Valor.
Mais Inclusão. 
Bem-vindos a 2022!

Propostas com mais, e de mais, valor

À medida que se acrescentam elos na cadeia de valor de serviços de comunicação, o foco
estratégico e a capacidade de gerir clientes com uma verdadeira visão de helicóptero
ganharão importância. O tradicional comunica com o digital, que está ligado aos eventos
e que se relaciona com stakeholders, numa permanente roda de influência mútua. Criar
reputação, liderar assuntos, impor a agenda, são cada vez mais exercícios transversais e
de enorme valor acrescentado, a que não é alheia a comunicação paga nos media, pelo
que as organizações devem estar disponíveis para investir no estabelecimento de
parcerias e na produção de conteúdos, ao mesmo tempo que os meios devem trabalhar
na criação de perímetros mais transparentes e eficientes de separação das dimensões
editorial e comercial. 
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Instituições e marcas devem preparar-se para remunerar adequadamente a capacidade
de moldar o espaço público e de intervir, com propriedade e voz, nos media e nas redes
(fóruns onde já não estão sozinhos, pois os públicos e os consumidores também têm voz,
também influenciam e marcam a agenda). 

Comunicação com propósito, criando comunidade e sentimento de pertença

Estamos todos mais atentos e vigilantes em relação ao que se diz e ao que se faz.
Organizações e marcas devem alinhar a sua prática e a sua comunicação com o seu
propósito, construindo um posicionamento comunicacional coerente, sólido, capaz de
criar laços com os públicos e consumidores. Hoje, como nunca, os públicos e os
consumidores moldam o mercado e as atitudes corporativas. Criar e acarinhar uma
comunidade alargada de pertença, fiel e empenhada, com honestidade e autenticidade, é
simultaneamente almofada e horizonte.

Microaudiências 

Se hoje tenho mais facilidade em falar com quem quero, porque desperdiço tempo e
recursos a querer falar para toda a gente, sobretudo quando sei que há audiências que
não me querem ouvir e a quem não interessa o que tenho para dizer? 

Decisões data driven 

Da gestão das próprias agências à forma como nos relacionamos e cobramos aos
clientes, será na capacidade de recolher e tratar informação que o setor poderá crescer
em volume e em valor. Sim, nem tudo são números (muito menos numa indústria tão
relacional e empática como a nossa), mas na era das métricas em que vivemos, as
empresas de conselho em comunicação não devem – não podem – ficar para trás.

Diversidade e inclusão

Na ALL Comunicação, temos um rácio de um homem para cada três mulheres. Aconteceu
porque olhámos para cada pessoa, para as suas competências, qualidades, percurso e
potencial, de forma individualizada, sem atender a quaisquer outros critérios. Este
continuará, seguramente, a ser um tema para organizações e marcas ao longo de 2022.
Sobre isto, apenas uma palavra: sejam quem dizem ser, pratiquem o que dizem fazer. 


