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A quem cabe comunicar?
Mais importante do que ter um departamento próprio ou estar vinculado a RH7

a boa comunicação interna depende mais da visão e atitude das lideranças

De tempos em tempos, novas
pesquisas atestam a importância

da comunicação interna para o sucesso
da corporação. Na III Pesquisa sobre Co-
municação Organizacional da Mercer
Human Resource Consulting feita com
66 empresas brasileiras, 97% dos entre-
vistados disseram considerar a comuni-
cação interna fundamental para o êxito
da corporação. Outra, da Watson Wyatt
Worldwide, a WorkUSA 2000, feita com
7.500 trabalhadores norte-americanos,
demonstra que a boa comunicação é um
fator diretamente ligado ao nível de com-
prometimento dos funcionários.

Mas, se o impacto da comunicação
interna na competitividade fica cada vez
mais evidente, ainda há alguns questio-
namentos sobre a quem cabe a condu-
ção dos diálogos com o público interno.
Pela pesquisa do Instituto Aberje, feita
em 2002 com cem empresas no Brasil, a
comunicação interna fica a cargo dos de-
partamentos de comunicação em 49%
delas e de RH em 41 %. No universo pes-
quisado pela Mercer, RH detém essa in-
cumbência em 57% das companhias. O
que caracteriza um modelo e o outro? O
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que não pode faltar em ambos para
que uma boa comunicação se dê? Pa-
ra debater essas questões, MELHOR
- Gestão de Pessoas convidou três
profissionais que cuidam da comu-
nicação interna de empresas de seg-
mentos diferentes com modelos
distintos: Tânia Scaglione, gerente
de comunicação corporativa e RP
da Avaya, empresa de tecnologia;
José Eustáquio de Souza, gerente
de comunicação social da Açomi-
nas, siderúrgica com modelo de co-
municação ligado à presidência; e
Marily Gallote, gerente de comuni-
cação da Redecard, empresa de tran-
sação de cartões de crédito e débito,
em que comunicação está vinculada
a RH. Eles estiveram reunidos para
a seguinte conversa:

MELHOR - Comunicação se-
ria uma competência de RH?
Por outro lado, profissionais de
comunicação dominam os con-
ceitos de gestão?

Tânia - A quem cabe a comunica-
ção interna? Eu diria que não importa.
Desde que essa figura tenha competên-
cia de agregar o trabalho em equipe.
Não basta ter o cargo de comunicação
interna; essa pessoa tem de saber agre-
gar todas as áreas, avaliar a notícia.
Ainda cabe ao líder a maior força e a
competência da comunicação inter-
na. O comunicador é a pessoa que
tem a habilidade para colocar a men-
sagem de maneira digerível ao pú-
blico. Não importa onde está pendu-
rado na "caixinha" organizacional. E
essa pessoa também tem de dominar

técnica de gestão, saber separar o que
é comunicação, o que é marketing so-
cial, o que é responsabilidade social.

Eustáquio - O profissional de co-
municação deve se questionar como
vai estabelecer o posicionamento da
empresa. Qual a mensagem, como será
passada a cada público, com que re-
pertório, com que técnicas e aborda-
gens, de modo a ajudar a empresa a se
posicionar. No modelo que trabalha-
mos na Açominas, a comunicação é
ligada ao presidente. Então, evidente-
mente tem de ter essa competência, da

Da esquerda para a direita:
José Eustáquio, da Açominas;
Marily Gaflote, da Redecard; e

Tânia Scaglione, da Avaya

Melhor • Novembro 2003 35



DEBATE

mesma maneira que o RH também tem
de ter. As empresas de ponta, hoje, têm
um modelo mais democrático de ges-
tão de RH. Sob a perspectiva da co-
municação, você precisa ter uma área
que ajude a empresa a se posicionar
no seu relacionamento com seus diver-
sos públicos: imprensa, ONGs, comu-
nidade, fornecedores, clientes. É ilu-
sório falar em comunicação interna e
desconsiderar os outros públicos. A
empresa não pode ter uma cara para o
cliente, uma cara para o público inter-
no, uma para o governo. Qual é a cara,
o discurso, a estratégia da companhia?

também uma arte de fronteira. Como
se trabalha a tradução de discursos e o
relacionamento, tem de estar em fron-
teira com todas as áreas da companhia:
operação, RH, vendas, logística.

Marily - Existem os limites e
quando você os ultrapassa, passa a ser
um resolvedor de problemas. Você é
a interface entre a direção e o público.
No modelo da Redecard existe algo
que facilita o trabalho da comunicação
com os stakeholders. Eu poderia me
reportar ao cara de tecnologia [na
Redecard, comunicação está ligada a

Tânia - A elaboração da estraté-
gia pertence a cada área. Na Avaya,
existem os pontos principais que são
repassados a todos. Existe um CEO
mundial, que elabora isso e, a partir
daí, são poucos níveis para comuni-
car. Eu tenho de alinhar o que vem da
comunicação corporativa com o Bra-
sil e fazer as estratégias e táticas.
Quando emito um comunicado para
a imprensa, no dia anterior o funcio-
nário já recebeu.

Marily - É muito complicado fa-
lar em modelo, porque depende da

Tânia - Não importa a que área a
comunicação interna esteja subordi-
nada. Existem as mensagens estraté-
gicas que vêm da alta direção, as pes-
soas de comunicação desenvolvem
as táticas, as ações para dar fluido
àquelas estratégias. Como vou atin-
gir esse público, com a verba que te-
nho, com a limitação de pessoas que
eu tenho e, sobretudo, respeitando a
cultura da empresa. O comunicador
tem de conceber as iniciativas para
dar vazão à estratégia dos negócios.

Eustáquio - Quando se fala em
comunicação integrada, o discurso tra-
dicional é que marketing, jornalismo,
publicidade, relações públicas com
suas ferramentas e técnicas têm de tra-
balhar dentro de um processo. E não é
só um bate-bola entre essas áreas, mas

"O importante é a área de
comunicação estar presente e
com poder de decisão na hora
do desenho da estratégia"
Marily Gallote, Redecard

RH}. O bom é que não há muitas es-
truturas hierárquicas: tem presidente,
vice-presidente, seus reports e fun-
cionários. Todo mundo senta junto, há
uma série de coisas que pode parecer
banal, mas que prezamos muito. O im-
portante é estar presente e com poder
de decisão na hora do desenho da es-
tratégia. Não pelo poder, mas para aju-
dar a definir diretrizes, a pontuar o que
é melhor, a enxergar mais longe, a
definir recursos e fazer essa interface
com as áreas. A nossa comunicação
externa é ligada a marketing, mas a
gente tem sincronia. Apesar de ser
aparentemente estanque, nós partici-
pamos dos planejamentos estratégi-
cos de todo mundo. Não corremos o
risco, por exemplo, de lançar um pro-
duto e o funcionário ficar sabendo
pela mídia.

cultura, da estrutura da empresa e até
dos relacionamentos.

Tânia - Eu combinei com o Au-
rélio [di Pietro, diretor de RH] que
cada vez que houver um zum-zum-
zum, uma questão delicada ou deci-
são tomada, nós escrevemos a men-
sagem e marcamos data e horário
para que todos sejam informados.
Cada líder a recebe e se, no dia se-
guinte, alguém de nós ouvir um ruí-
do, falamos: "Procure o seu chefe."
Nós não compartilhamos o ruído.

Eustáquio - O nosso presidente
Luiz André Rico Vicente diz: "Toda
ação é uma ação de comunicação." Por-
tanto, merece uma política de comuni-
cação. O cara fala: "Vou mudar o res-
taurante." E o outro: "Mas isso é uma
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ação administrativa." Não é. É de co-
municação, você vai mexer com as pes-
soas, com a maneira de elas se alimen-
tarem, com os horários. Estamos em
Ouro Branco (MG), são 4 mil funcioná-
rios diretos e 2 mil indiretos. É uma usi-
na que ocupa 13 mil hectares. É um pú-
blico grande e heterogéneo. Há um cara
de vendas aqui em São Paulo e um ou-
tro em Cingapura. A comunicação tem
de perceber esses discursos e traduzir
para cada público. Por estar instalada
fora dos grandes eixos, tem de se traba-
lhar com a comunidade, porque é uma
empresa de risco, tem questões am-
bientais. Isso é muito sério, é preciso
dialogar com os públicos e por isso cria-
mos um complexo de comunicação,
com veículos integrados. Todos têm
acesso à intranet, o funcionário sabe so-
bre o contracheque dele, a vida profis-
sional, informações sobre segurança. E
fazemos campanhas com teatro, com
palestras; temos uma TV com pro-
gramas semanais no refeitório e na emis-
sora local, um jornal mensal, que vai
para a família, e um mural.

Como se define que conteú-
do vai para que mídia e como é
a interação com as áreas?

Eustáquio - Cada profissional
de comunicação atende três ou qua-
tro gerências como consultor. Ele
discute com os gerentes.

E quando a comunicação se dá
a partir de uma demanda de RH?

Eustáquio - A comunicação
institucional, que cuida da imagem da
companhia, fica com a área de comu-
nicação: os veículos, RP, publicida-
de, jornalismo. Já a comunicação
gerencial é do RH. Preparar os geren-
tes para fazer essa comunicação é com
RH. Posso instrumentalizar. Por
exemplo: estamos desenvolvendo cur-
sos de comunicação para gerentes. É
uma demanda de RH. Para cada de-

manda, sentamos com cada um deles
e atuamos como fornecedores.

Marily - Na Redecard, o desen-
volvimento das pessoas é pautado por
competências básicas. Há muitas opor-
tunidades internas. O organograma
muda quase que semanalmente. O cara
de tecnologia vai para a área comer-
cial. Quando ele define as metas, todo
o plano de desenvolvimento é feito em
cima de competências que a empresa
considera básicas. Todos são passíveis
de ocupar os cargos - claro que há um
nível maior ou menor de especializa-
ção, mas a base para que as pessoas
entendam do negócio e estejam
estruturadas para conhecer o que é a
empresa é única. E a comunicação in-
terna trabalha como uma agência em
que todas as áreas são clientes. RH tam-
bém, e isso não significa que tenha
prioridades. Se há uma campanha com
tal estratégia, vou ajudar a materializá-
la. Meu papel não é definir o que é me-
lhor para aquela área. E aí entra o pa-
pel de gestão. "Olha, o limite da nossa
parceria é este. Este custo, esta defini-
ção cabe a você." Não vou definir um
treinamento, mas vou viabilizar a ideia
central pela comunicação.

Eustáquio - Trabalhamos de
forma colegiada. Estamos implantan-
do o balanced scorecard. Não se faz
nada sem falar com a comunicação.
Eu não entro no final para dar a notí-
cia ou fazer uma campanha.

Tânia -Nosso treinamento é pela
Avaya University. O RH é o gestor.
O treinamento é on-line. A pessoa
pode fazê-lo em casa. Há uma carga
definida por ano, que é informada no
computador dela, bem como a dura-
ção do curso e a avaliação. O RH atua
quando entram as ferramentas de
gestão e lembra os gestores da ne-
cessidade de fazer os cursos.

Como se dá a escolha de mí-
dias nas suas empresas?

Marily - Tudo depende do que
você tem na mão para desenvolver.
Você não vai inventar canal: intranet,
mural, está tudo aí. Mas precisa fazer
a mensagem chegar bem. E as mídias
têm de estar alinhadas. Você não é téc-
nico, precisa ter uma estratégia para
fazer elas conversarem e sensibiliza-
rem. É preciso ter um objetivo. Fize-
mos uma campanha para uso de papel
reciclado e usamos banner, que é uma
coisa mais antiga que mural. Somos
três na comunicação interna e, na
contramão do mercado, fazemos
tudo internamente, só terceirizamos
a revista. Desde layout, briefíng, lo-
gotipo, a concepção inteira de uma
campanha é feita por nós.

Nessa campanha do papel re-
ciclado, como se deu a escolha
da mídia, com que áreas você in-
teragiu, como foi esse processo?

Marily - A ideia veio da área de
finanças: uma pessoa questionou por
que a gente não reciclava o material.
Estávamos implantando um programa
de voluntariado - isso foi há seis me-
ses - e achamos que o gancho da res-
ponsabilidade social era interessante,
mas precisávamos sensibilizar o nos-
so público. Discutimos em grupo quais
eram os benefícios para a empresa e
para os funcionários. Ouvimos todas
as partes, o pessoal de suprimentos fa-
lando da economia de material até o
pessoal de marketing dizendo: "Isso
agrega 'X' valor à nossa marca." A par-
tir daí, era traduzir para o funcionário.
Fizemos uma campanha bem-humo-
rada, colorida e ouvimos depoimentos
de gente envergonhada por colocar
papel e copo de café no mesmo cesto
de lixo. Porque, mais do que dizer que
tínhamos um programa, era preciso
sensibilizar a pessoa para que ela ti-
vesse dois cestos debaixo da mesa, para
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não jogar papel com clipes. E mais que
isso, que levasse esse conceito para a
casa. Então, começamos trabalhando
com imagens. Havia um banner com
duas araras dizendo uma para a outra:
"Se cortarem essa árvore, onde a gen-
te vai morar?" Outro explicava que
não reciclar fazia com que fossem
derrubadas tantas árvores. E fizemos
um flash em rede, em que uma men-
sagem, com imagens fortes e uma
música impactante, aparecia quando
o computador era iniciado.

E os resultados?
Mari ly - Trabalhamos com

pessoas jurídicas, que passaram a
receber os extratos de fatura em pa-
pel reciclado. Começamos a rece-
ber e-mails de clientes elogiando
a iniciativa. Hoje, a empresa toda
adotou o reciclado como papel ofi-
cial, desde a recepcionista até o
presidente. Trocamos o papel
couchê brilhante da nossa revista
pelo reciclado, por uma questão de
coerência. As pessoas aderiram,
utilizam os dois cestos e tivemos
redução do uso de papel.

de leitura dos veículos, que é acima
de 90%. E tem um outro indicador que
você sente na hora. Bateu-valeu. Se o
cara não gostou, ele te manda e-mail,
telefona, discute no restaurante.

Tânia - Na Avaya, meço pelo
volume de pautas que chega.

Marily - Em intranet, a gente tem
monitoramento de acesso, mas isso
é uma aferição numérica e comuni-
cação é muito mais qualitativa do
que quantitativa. Tem um pouco de
feeling. Você lança a campanha e vai
rodando para ver como as pessoas se
interessam, questionam, pelo nível de
participação, os feedbacks. As pesqui-
sas anuais de satisfação envolvem co-
municação. No próprio ranking da
revista Exame, em que estamos em
segundo lugar, o peso da comunica-
ção é significativo. Esse aspecto é
bastante questionado e detalhado na
hora das entrevistas pessoais, se os
funcionários recebem a informação,
se conhecem os canais de comunica-
ção, se a mensagem chega às filiais
do mesmo jeito e ao mesmo tempo.

blema sério: as pessoas estavam utili-
zando mal a intranet e a internet. Pia-
das, correntes religiosas, uma série de
coisas que estava carregando o sistema.
Discutimos isso no nível da diretoria e
a primeira ação tinha de ser gerencial:
os avisos e as advertências que precisa-
vam ser feitos. Depois, o diretor deu
uma entrevista para a nossa TV expli-
cando os gastos que esse mau uso vi-
nha acarretando, ele abriu o jogo. E, em
siderurgia, se não houver redução de
custos, você não consegue competir em
nível mundial, e o pessoal sabe dis-
so. No dia seguinte, 90% do uso in-
devido tinha acabado. Até demora-
mos um pouco mais a lançar as cam-
panhas de reforço. Esse é o retorno
que se sente na hora. Agora, foi tudo
integrado, com RH, com informática,
e teve um retorno fantástico.

Um ponto crítico apontado
por comunicadores tanto em
uma pesquisa da Aberje quanto
em outra da Mercer é a dificul-
dade de envolver a liderança.
Como vocês analisam isso?

Marily - Aqui temos três empre-

"Cada vez que há um zum-zum-zum
ou uma questão delicada, escrevemos
uma mensagem e marcamos data e hora
para que todos sejam informados"
Tânia Scaglione, Avaya

Nas suas empresas existem
mecanismos que medem os re-
sultados da comunicação ou é
mais na base do feeling?

Eustáquio - Nós temos uma pes-
quisa de clima a cada dois anos que
mede o índice de acompanhamento,

Eustáquio - Nós fizemos uma
campanha sobre segurança da informa-
ção que envolveu todo o sistema de co-
municação: televisão, cartazes, intranet,
mural, palestra, discussão em grupos.
Quem cuida de informática é a área de
planejamento e controle. Havia um pro-

sas que enxergam a comunicação como
fator estratégico, mas, em muitas, a
área é chamada para comunicar algo
de que ela não participou. E mera
"passadora" de informação de um lu-
gar para o outro, apesar de toda tec-
nologia, de toda capacitação em ges-
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tão do conhecimento e de pessoas.
Depende muito da cultura da empre-
sa. O problema não é olhar o organo-
grama e ver onde a comunicação está,
mas como a empresa pensa a comuni-
cação, se permeia todo o processo, par-
ticipando, decidindo ou se a área será
mera fornecedora - e aí pode ser um
bureau terceirizado. Conheço empre-
sas de tecnologia em que a interface
com o funcionário é totalmente eletrô-
nica e funciona porque a cultura da em-

decisório é importante. Você tem de
chegar lá e dizer: "Tem de comuni-
car. Existe um compromisso com o
público. A gente criou uma necessi-
dade de saber e ele vai cobrar e eu
farei chegar a você essa cobrança. Ou
você fala ou me permita falar." Na
Redecard, a gente sabe que tem de
falar, seja coisa boa ou ruim. Porque
o funcionário vai saber por algum lu-
gar e, às vezes, de maneira distorcida.
É melhor que ele saiba por nós.

do que o mercado. O trabalhador do
"manda quem pode, obedece quem
tem juízo" não existe mais. Num
mundo de concorrência, a empresa
deve ser parceira do seu trabalhador.
O mesmo acontece com seu forne-
cedor: na hora que pode, você dá
nele; depois, quer negociar com ele
de maneira honesta? A mesma coisa
com governo e sociedade. A comu-
nicação não é uma moda, é uma ne-
cessidade. Antes, as empresas eram

"Há um indicador de resultado que
você sente na hora. Se o cara não
gostou, ele te manda um e-mail,
discute no restaurante, Bateu-valeu'
José Eustáquio, Açominas

presa é assim. Não vamos criar um
canal, reinventar a roda, mas temos
de ter a macrovisão processual para
saber como ela funciona, quem são
as pessoas com quem tenho de fa-
lar, quais os valores, o que não está
bom. Depois, a etapa é avaliar os ca-
nais. Não adianta colocar uma in-
tranet só porque é moda se 80% dos
funcionários não têm acesso à rede.
Ou então, o funcionário prefere um
mural para olhar enquanto toma o
café. O pressuposto é de que você
trabalha em função do que o seu pú-
blico quer, você gera o processo, mas
tem de ter claro as necessidades do
público e da empresa e casar as coi-
sas. Você é um facilitador.

Eustáquio -Agora, o mais im-
portante é a decisão da empresa de
querer comunicar.

Marily - Por isso que o poder

Eustáquio - O que está aconte-
cendo com o mundo hoje? Junto ao
processo de mudança, de globali-
zação, rapidez de informação, hou-
ve um movimento muito forte de de-
mocratização da sociedade, jamais
visto. A acessibilidade à informação,
sem fronteiras, é o caos e a maravi-
lha ao mesmo tempo. Há ONGs nos
mais diversos aspectos com capaci-
dade de mobilização fantástica. En-
tão, você tem, sim, de dizer à socie-
dade se está poluindo, por quê e
quando vai acabar com a poluição.
As pessoas não estão pedindo, mas
exigindo que você, pelo menos, cum-
pra a legislação. Você tem responsa-
bilidade trabalhista, com segurança
de trabalho. Isso não é uma benesse.
Com a mudança no mundo do traba-
lho e no mercado, as empresas pre-
cisam ter a capacidade de dialogar
seus stakehotders, saber para onde
vai o mercado e que o mundo é mais

voltadas para o produto e não para o
cliente. Hoje, o cliente impõe a sua
visão, pelo seu gosto, seu costume e
até pelo seu protesto. A hora da ver-
dade se dá quando você vai comprar
a passagem do avião e a pessoa que
vai fazer o check-in é a cara da com-
panhia, não é o presidente, que eu
nem sei quem é. Assim como é o gar-
çom e não o dono do restaurante.

Desempenhando o papei de-
le ou não. Porque ele trabalha
na siderúrgica, mas também
tem uma função sindical, vai
para a universidade.

Eustáquio - Exato. Ele é um ci-
dadão, não é só um trabalhador. É
um ser humano. É o cara que é o
voluntário, que vai no protesto am-
biental, é o que é o seu aliado, que
vende o seu produto sem você pe-
dir. A comunicação e o RH estão
sendo grandes áreas do pensar.
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