


pesquisadas não têm essa conduta.
"Sem demonstrar sua eficácia, a área
de comunicação fica sem argumentos
para convencer as lideranças. E na
discussão anual do budget, torna-se
difícil convencer a diretoria financei-
ra de que necessita de mais verbas ou
de melhor estrutura. A discussão fica
no campo da subjetividade", observa.

Medir resultados de esforços da
comunicação é algo corriqueiro quan-
do se trata de peças promocionais,
campanhas publicitárias, ações jun-
to à força de vendas. Mas o mesmo
princípio pode ser aplicado ao âm-
bito da comunicação interna, que
muitas vezes envolve fatores subje-
tivos como motivação, conhecimen-
to? Para o professor de pós-gradua-
ção da Faculdade Cásper Libero e
consultor Ubaldo Crepaldi, a respos-
ta é afirmativa. "Qualquer ação co-
municacional impacta positiva ou
negativamente a lucratividade da
empresa. Medir isso é um exercício
de ousadia, de iniciativa e de com-
prometimento dos homens de co-
municação, que são avessos a esse
tipo de raciocínio absolutamente co-
tidiano na área financeira."

Ele destrincha os três aspectos.
Segundo Crepaldi, a ousadia está em
falar a linguagem de quem decide
sobre investimentos: a dos números.
"Em uma indústria química com va-
lor patrimonial de 50 milhões de dó-
lares, o homem de comunicação tem
de demonstrar que os 50 mil reais
para um trabalho de educação e se-
gurança vão evitar um possível cus-
to de um acidente ambiental que pode
jogar a empresa na lata do lixo." A
iniciativa, de acordo com o profes-
sor, estaria no ato de agir tal qual um
gerente financeiro, que percorre as
áreas da empresa para apurar infor-
mações na hora de fazer o orçamen-
to. "O homem de comunicação pre-
cisa sair do casulo e ir na contro-

ladoria", observa. E o comprometi-
mento a que se refere é com o resul-
tado. "Isso arrepia o homem de co-
municação. É por isso que ele diz que
não dá para mensurar. É o medo de
comprometer-se", diz Crepaldi.

O professor da ECA-USP e con-
sultor Mitsuru Yanaze também con-
sidera plenamente possível atrelar
resultados da comunicação à lucra-
tividade. "Lucro é igual a receita me-
nos despesa. Ou aumenta-se a recei-
ta ou diminui-se a despesa. A co-
municação, internamente, ajuda em
ambos. Se o funcionário está mais
motivado e envolvido, a produtivi-
dade dele vai ser maior e provavel-
mente as perdas que ocorrem nas li-
nhas serão menores. Tudo isso é pas-
sível de mensuração."

Pesquisas - Ele dá um exem-
plo hipotético de como isso pode se
dar no cotidiano: "A empresa cria um
house-organ, com objetivo de au-
mentar o conhecimento do público
interno sobre ela. Para verificar, tem
de ser objetivo e direto. Pegar uma
amostra e perguntar: 'Quanto de co-
nhecimento da empresa vocês agre-

gam lendo esse house-organ?' As
pesquisas vão embasar. 'E esse co-
nhecimento leva a um maior compro-
metimento com a empresa?'Aí pego
outro índice como o tempo a mais que
ele fica na empresa, como assume
mais responsabilidades. 'Esse com-
prometimento em quanto aumenta
a produtividade?' Aí tenho o dado
da produção, o índice de queda de
absenteísmo, são todos os números
de que a gente dispõe."

Nas grandes corporações, a pes-
quisa tem sido utilizada para avaliar
os programas e as ações de comuni-
cação por 66,3% delas. É o que mos-
tra o estudo Uso da Pesquisa na Co-
municação Corporativa, realizado pe-
la Aberje, durante um ano. O levan-
tamento foi feito em 2004 com cem
empresas integrantes do ranking das
500 Maiores e Melhores, da revista
Exame. Nesse universo, a pesquisa é
mais utilizada com o público interno
(29,4%) e para avaliação dos meios
de comunicação (20,6%) (veja qua-
dro Uma Pesquisa sobre Pesquisas).

"Atualmente, a empresa que não
faz pesquisa está jogando tempo e di-
nheiro fora", afirma Paulo Nassar, pre-
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sidente executivo da Aberje e profes-
sor da ECA-USP. Ele parte do pres-
suposto que qualquer atividade em
uma empresa tem de construir valor.
"Se essa ação não é medida, não há
como avaliar se houve a geração de
riqueza, tanto material quanto simbó-
lica", ressalta. Outro fator apontado é
que a pesquisa evita que a empresa
desperdice recursos. "Ela permite
também o controle e o redireciona-
mento de ações. Se essas fases ser-
vem para o mundo da indústria, por
que esse pensamento não pode ser
aplicado na valorização do capital
simbólico?", questiona. Para Nassar,
um dos papéis da comunicação é se
aproximar das necessidades de saber
do trabalhador, que hoje está envolto
em um ambiente de maior complexi-
dade, influenciado por fatores cultu-
rais, comportamentais, de tecnologia
da informação, entre outros.

O estudo mostra também que cerca
de um terço das empresas raramente
ou nunca realiza pesquisas, dado para
o qual a diretora do Instituto Aberje de
Pesquisas, Suzel Figueiredo, chama a
atenção. "O principal problema é o des-
perdício de dinheiro e de não saber se
está fazendo a comunicação certa,
cumprindo os objetivos ou se aque-
les esforços são realmente neces-
sários." Ela conta que, certa
vez, deparou com o caso
de uma empresa que
dispunha de cinco pu-
blicações, com perio-
dicidades que varia-
vam de semanal a
bimestral. "Em uma
determinada sema-
na, o funcionário re-
cebia quatro delas,
quando não calha-
va de serem to-
das. Isso gerava
mais confusão
do que esclare-

cimento, além do fato de que nin-
guém conseguia ler aquilo tudo."
Para Suzel, muitas distorções pode-
riam ser evitadas se a área de comu-
nicação tivesse o hábito de consultar
o público interno antes de executar
determinadas ações. "O departamen-
to de marketing não muda uma linha
ou a cor da embalagem de um pro-
duto antes de consultar o consumi-
dor. A comunicação interna implan-
ta ou reestrutura um veículo e depois,
quando há 'uma fumaça', vai verifi-
car o que está havendo." Suzel ilus-
tra com o exemplo de uma empresa
que promoveu a migração completa
do papel para a mídia digital.

"Os funcionários preferiam o mé-
todo antigo, pois podiam levar o jor-
nal para casa, mostrar para a família e
guardar o exemplar."

Indispensável - o estudo
da Aberje mostra que, nos últimos
três anos, 32,5% dos entrevistados fi-
zeram de uma a três pesquisas cor-
porativas; 23,8%, de três a cinco; e
8,8%, de cinco a sete; e 27,5% che-
garam a fazer mais de sete.

A periodicidade é relevante para se
criar um modelo de avaliação, segun-
do o professor Yanaze: "Sem isso, não
dá para mensurar, porque não há 'o
antes e o depois'". Ele observa que a
constância das pesquisas também di-
minui o risco de interpretações equi-
vocadas. "Eu posso até ter um resul-
tado esperado, mas que não decorreu
exatamente daquela determinada ação.
'Fizemos uma campanha interna de
motivação, mas nesse período houve
um aumento salarial, um bônus ou a
melhora no refeitório'. Mas eu preci-
so saber quais foram as condições que
afetaram o resultado e como as ações
comunicacionais contribuíram. Com
a repetição, a partir do momento em
que eu constato uma relação direta,
passa a ser algo tangível."
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Nassar, da Aberje: geração de
riqueza material e simbólica

Neste mês, a American Express
dispara uma pesquisa de avaliação
de sua comunicação com o público
interno. "O objetivo é verificar se os
funcionários julgam receber as infor-
mações necessárias para realizar o
trabalho deles", explica o gerente de
comunicação da Amex, Fernando
Poyares. A pesquisa vai abranger cer-
ca de 30% dos 2,5 mil funcionários
e é um desdobramento de um proje-
to iniciado em 2001, o Travessia,
uma mobilização da empresa em
busca de objetivos arrojados. Entre
eles, estar entre os quatro mercados
mais lucrativos da Amex no mundo
e constar nas relações de empresas
mais admiradas do país. O Travessia
partia da premissa de que as metas
só seriam atingidas se houvesse o
engajamento de todos os funcioná-

rios. Hoje, com o projeto em anda-
mento, chegou a hora de fechar as
lentes especificamente na comuni-
cação. "Escolhemos este momento
porque o trabalho de comunicação
que foi estruturado já tem tempo su-
ficiente para ser avaliado", comenta
Poyares. Até então, a comunicação
vinha sendo avaliada nas pesquisas
anuais atrelada à própria gestão da
companhia. "O índice de engajamen-
to nas duas últimas pesquisas subiu
de 84% para 87%. O quesito de boa
cidadania é percebido por 90% dos
funcionários. Se os índices tivessem
baixado, indicariam erros de comu-
nicação", observa. Poyares conta
que, com o cruzamento das duas apu-
rações, será possível identificar a ne-
cessidade de eventuais ajustes. É a
fase de sintonia fina.
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