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reputação
Da simples confecção de jornais internos até figurar no
centro das atenções dos planejamentos empresariais, a co-
municação corporativa trilhou uma longa trajetória. Mas,
apesar desse destaque, ainda há muito a ser feito, segundo Maria Russell,
diretora de Novas Iniciativas no Estudo das Relações Públicas da Universi-
dade de Syracuse (EUA). Ela veio ao Brasil para a palestra de lançamento
do curso internacional de comunicação empresarial (parceria entre a instituição de ensino e a
Aberje) e gostou do que viu: a profissional afirma que a prática das relações públicas no País tem
exemplos de trabalhos bastante sofisticados para mostrar ao mundo.
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Meio & Mensagem — Como a senhora vê o relacio-
namento das empresas com a mídia mediado pelos
profissionais de relações públicas, que cada vez mais
têm ganhado destaque nas companhias?
Maria Russell — As relações públicas começam a
deixar de fazer somente publicações internas e
passam a "contar a história". Nos Estados Unidos,
no início do século, havia muitas práticas de negócio
ruins. Os jornalistas olhavam para isso, tanto que
cresceu o número de reportagens invéstigativas.
Essas pessoas se expuseram a condições terríveis,
tornando-se inimigos públicos, envolvendo-se em
más condutas nas fábricas e as empresas não
gostavam disso. Os jornalistas mais experientes dos
principais veículos foram chamados para passar a
ser a pessoa responsável pelas relações externas,
tentando mostrar também o lado bom dessas cor-
porações. Foi assim que isso começou nos EUA.

M&M — Então não foi uma atividade que surgiu em um
contexto positivo...
Maria • Exatamente. Era preciso responder às
questões aos jornalistas. As relações públicas co-
meçaram daquela maneira, mas se desenvolveram
muito desde então.

M&M — E quanto tempo isso levou? Como se deu esse
processo?
Maria — Tudo começou com a industrialização
norte-americana, quando a economia passou a se
movimentar muito depressa. Hoje é preciso ter
consciência de que os funcionários são valiosos
pelo poder de seus cérebros. Em todo o mundo as
companhias vêm valorizando cada vez mais essa
capacidade de pensar dos empregados. Como po-
deríamos atrair e manter os melhores profissionais?
Um meio foi torná-los parte da engrenagem, como
um recurso muito valioso dessas empresas - - e a
comunicação interna vem sendo bastante utilizada
para esse fim. Nesse aspecto, ela ganhou grande
importância, já que tem sido vista como um dos
principais meios para captar e manter talentos,
tanto que mais e mais companhias têm colocado
seu dinheiro em ações desse gênero - - porque é
preciso haver comunicação com os funcionários, já
que eles necessitam de informações para realizar
suas tarefas e para se sentir bem no local em que
trabalham.

M&M — E também para saber o que falar sobre a com-
panhia na qual atuam?

Maria - - Sim, por isso precisam ser informados em
primeiro lugar. Não podem saber das notícias da
empresa ouvindo rádio enquanto voltam para casa.
É uma questão comum, por exemplo, o funcionário
perguntar: "Por que não fui informado sobre deter-
minada compra? Por que aquela divisão foi vendida?
Por que não temos mais tal benefício?". Ele não quer
ouvir isso pela mídia, quer que a companhia tenha
a decência de lhe dizer diretamente.

M&M — Esse foco na questão da comunicação com os
funcionár ios tem crescido verticalmente?
Maria — Pelo menos nos Estados Unidos, sim. Surge
essa nova especialização dentro da comunicação
interna, que é a que ocorre com os funcionários,
avaliada cada vez mais como primordial. Essa ques-
tão, que costumava ser secundária, atualmente é
encarada como um ponto prioritário.

M&M — Nos outros países também ocorre essa ten-
dência?
Maria - Acho que sim, principalmente por causa
da ação das multinacionais que têm divisões em
muitos locais. Se você está ligado a uma empresa
norte-americana, inglesa ou alemã, as adaptações



tornam-se ainda mais custosas, já que não se pode
apenas comunicar para sua própria cultura. É pre-
ciso informar funcionários de outras nacionalidades
considerando suas especificidades. Não é possível
tratar as pessoas da Malásia como as do Brasil, e isso
é parte importante da tarefa do comunicador. Não
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dá só para falar às pessoas. E preciso ouvi-las.

M&M — Existe uma tendência de fazer dos eventos de
comunicação - - como conferências de imprensa, por
exemplo - um show?
Maria — Penso que isso seja importante por ter a
intenção de dar a todos os jornalistas o acesso à
informação ao mesmo tempo. Hoje, em um mundo
de informações muito competitivo, como eu posso
chamar a atenção para que você vá à minha cole-
tiva e não a outra? Por isso as pessoas usam esses
artifícios. Mas, se houver somente os artifícios,
sem notícias importantes suficientes, os jornalistas
não vão gostar. Eles não querem ir a uma entre-
vista coletiva somente para ver balões e almoçar.
Precisam sair de lá com algo importante em seus
gravadores. Querem notícias. Se ocorrer apenas o
show, isso irá ferir a reputação do profissional de
relações públicas porque o jornalista ficará com a
impressão de que aquela empresa é superficial. Não
sou contra querer agradá-los, fazer demonstrações
de novos produtos, etc. Mas é preciso se ater ao que
realmente é importante para ele. Outro problema é
enviar convite para todo mundo para esse tipo de
evento. Muitas vezes essas coletivas não precisam
da presença de cem pessoas, mas dos dez profissio-
nais mais relevantes para aquele assunto específico.
Ouvimos isto o tempo todo: "Dê-me notícias, mas
não as que não sejam da minha especialização". É
muito simples e faz todo o sentido. Não sei por que
os profissionais de RP violam essas regras.

M&M — Há atualmente um desafio a ser vencido nessa
área: aumentar a eficácia dos processos de medição
de resultados das ações adotadas. Essa dificuldade
está em todos os países ou há alguns mais avançados
nessa discussão?
Maria - É um desafio global muito presente nos
Estados Unidos e em todas as outras nações, mas
demonstra que as relações públicas passam a ser
entendidas como uma profissão séria, como ocorre
com o marketing, a propaganda e os negócios em
geral. Não podemos só ficar produzindo jornaizinhos
e eventos de mídia. Precisamos nos certificar de que
tudo o que fazemos tenha um efeito positivo para
as companhias. As pessoas estão aprendendo como
medir e avaliar os resultados desse trabalho. Com a
publicidade, por exemplo, é mais fácil dimensionar
quanto determinado anúncio contribuiu para levar
os clientes à loja para comprar um produto. Há um
impacto imediato. Já as relações públicas têm efeito
de prazo mais longo.

M&M — Essa dificuldade estaria no aspecto abstrato
do efeito do trabalho?
Maria — Sim. Como posso medir se meu chefe gosta
do que faço? Muitas vezes é uma questão de boa
imagem e reputação. Mas esses dois fatores se têm
tornado estratégicos para o planejamento. Por isso
muitas empresas procuram nos profissionais do se-
tor uma ajuda para construir sua reputação. Tudo é
tão competitivo que passamos da fase de oferecer
apenas produtos e serviços de qualidade na briga
com a concorrência, que disponibiliza itens muito
semelhantes. Reputação tornou-se fundamental.

M&M — Isso está diretamente relacionado ao trabalho
de comunicação para o gerenciamento de crises?
Maria - - Costumamos dizer que uma companhia
com boa reputação está "colocando suas econo-
mias na opinião pública". Se houver uma crise
ou um desastre, ela poderá ir a esse "banco da
boa imagem". As pessoas, nesses casos, enten-
dem que é possível acontecer uma tragédia ou
um acidente mecânico. Poderão até tentar lhe
dar apoio.

M&M — Mas há um l imite para isso...
Maria - Sim. O que acontece freqüentemente é
que, se essa "reserva de boa reputação" for pequena
ou a companhia não disser a verdade, tudo estará
perdido. Levamos anos para construir uma boa
reputação, mas ela pode ser destruída em dez mi-

M&M — Muitas companhias brasileiras que atuam
com relações públicas/comunicação corporativa são
parceiras de grandes grupos de comunicação globais.
A senhora acredita que esses acordos contribuem para
o aprimoramento?
Maria - Isso é muito bom porque essas agências
têm escritórios no Brasil, na Europa, na China - - e
todos começam a conversar entre si e ver que há
um trabalho interessante aqui, outro lá. É muito
importante fazer essas boas práticas circularem.
Quanto mais conversarmos, melhor. Vamos apren-
der uns com os outros.

M&M — Não há o risco de haver má adaptação de práti-
cas ou uso de instrumentos globais para as realidades
locais?
Maria - - Acho que é por isso que a comunicação não

nutos - especialmente se houver mentira. Também
é necessário criar outros canais de comunicação
com o público. Se a empresa estabelece relações
com uma nova vizinhança ou uma nova região do
País, não dá simplesmente para ir lá e fazer isso.
As pessoas precisam entender por que você está
nesse local.

M&M — Qual é a sua opinião sobre essa área no
Brasil?
Maria — Vi trabalhos muito sofisticados. Há muito
comprometimento nos profissionais que conheci. A
Aberje (Associação Brasileira de Comunicação
Empresarial) tem uma boa atuação no que tange a
apoiar essas empresas e consolidar a comunicação
corporativa, além de reconhecer que quer e precisa
fazer mais. Quando me chamaram para realizar uma
apresentação, achei que eu fosse falar para pouco
mais de dez pessoas, não para um auditório cheio.
Isso mostra uma atenção ao profissionalismo e a
busca de melhora de desempenho. Há realmente
muito comprometimento.

pode ser uma via de mão única. Se você ouvir os
profissionais, saberá que algumas coisas funcionam
no Chile e não no Brasil, por exemplo. Os dirigentes
precisam estar atentos a isso e fazer adaptações. Às
vezes as mudanças precisam ser freqüentes porque
as palavras têm de ser apoiadas por ações para que
realmente se construa uma boa reputação. Se as
iniciativas não são boas, as relações públicas não
podem existir.

M&M — E sobre o curso da Aberje para os profissionais
de comunicação corporativa no Brasil? Como foi o pro-
jeto piloto?
Maria — É uma experiência. Usei idéias de outros
cursos que já organizei, de outros países e outros
grupos. Apresentei esses argumentos à Aberje, que
sugeriu algumas alterações. Depois trabalhamos
com o projeto piloto para captar as opiniões de
possíveis participantes. Mas é interessante porque
já temos planos para dar continuidade em 2007. As
pessoas gostam das experiências com aspectos glo-
bais, pois podem aprender umas com as outras.

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, ano 27, n. 1197, p. 8-9, 27 fev. 2006.




