
INTERNACIONAL

Por Eric Krell, da HR Magazine A comunicação dos gestores muitas
vezes traz mensagens imprecisas que

afastam, desmotivam ou aborrecem os
funcionários. Veja como se certificar de

que suas mensagens não produzirão
resultados inesperados

A palavra sem
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Comunicados importantes aos funcionários são planejados para trans-
mitir mensagens específicas - porém, com freqüência, essas mensa-

gens abrigam significados que o emissor nem sequer imaginou. Considere,
por exemplo, um típico comunicado corporativo de outsourcing: a mensa-
gem reporta às razões do negócio para centenas de postos estarem sendo
despachados para um fornecedor de serviços, enumera as alterações nos gru-
pos de trabalho, apresenta o cronograma de mudanças - e diz um pouco mais.

Nessa situação, o fato de não ser considerado o efeito emocional que a ação
terá sobre os funcionários chama a atenção. "Estamos falando de vidas humanas,
ainda que tivéssemos a intenção de comunicar números e datas", diz Joseph
Grenny, presidente da consultoria de RH Vital Smarts e co-autor de Crucial
Conversations: Toolsfor Talking When Stakes are High (McGraw-Hill, 2002).
"Não acho que os líderes sejam insensíveis à dor que estão causando, mas quan-

do eles não lidam diretamente com isso, a mensagem não intencional que é
passada é: 'Não damos a mínima'."

Mesmo comportamentos sutis e decisões corriquei-

Em geral, a comunicação com os funcionários tem correla-
ção com a performance financeira: um recente estudo da Watson
Wyatt descobriu que as empresas com comunicação interna alta-

mente eficaz proporcionaram, em um período de cinco anos, um

intenção

ras podem inesperadamente transmitir mensagens de-
sagradáveis. Um CEO que checa os e-mails no celular

durante uma reunião pode dar a impressão de que aque-
la situação não é importante. Benefícios de saúde espe-

ciais e vagas reservadas no estacionamento para os ge-
rentes podem passar a idéia aos trabalhadores dos níveis

mais baixos de que eles são cidadãos de segunda classe.
Mesmo recompensas podem gerar ruídos. Kathryn

Yates, diretora global de comunicação da Watson Wyatt
Worldwide, teve uma experiência no começo de carreira

na qual promoveu uma subordinada direta - uma ação que
deveria ter mostrado à funcionária que ela era valorizada e

respeitada. Entretanto, a funcionária ficou zangada porque
sua promoção não incluía o "upgrade" de passar de uma mesa

de metal marrom para uma de metal preta, que supostamente
conferia um status mais elevado.

Quando as mensagens imprecisas tratam de mudanças estraté-
gicas, performance financeira, mudanças de políticas, reorgani-

zações e outras mudanças cruciais, seus efeitos podem
ser especialmente dramáticos: eles podem minar o mo-
ral, reduzir a produtividade, enfraquecer a performance

financeira e aumentar o índice de turnover.
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retorno 57% maior aos acionistas do
que aquelas em que a comunicação
com os funcionários era menos eficaz.

"Se você comunicar aquilo que pre-
tende comunicar, você consegue
acessar a energia silenciosa dos funcio-
nários", diz Francie Dalton, presiden-
te da Dalton Alliances Inc., consultoria
especializada em gestão, comunicação
e ciências do comportamento. Esse
esforço silencioso, explica Dalton, in-
clui "aquilo que eles não teriam de dar
a você, mas poderiam fazê-lo: iniciati-
va, esforço a mais, solidariedade, cria-
tividade, entre outras coisas."

Para acessar a energia silenciosa
dos funcionários, as empresas preci-
sam identificar - e solucionar - os
danos causados pelas comunicações
imprecisas que suas mensagens e
mensageiros disseminam.

A freqüência dentais mensagens
pode ser reduzida, segundo Yates e
outros especialistas em comunica-
ção, por meio de treinamento, em-
patia, planejamento formal, verifica-
ção e acompanhamento, entre outras
abordagens e qualidades que residem
na função de recursos humanos.

"Seja por princípio ou por inten-
ção, o RH acaba por se posicionar
no centro das comunicações", diz
Margie Talarowski, vice-presidente
de recursos humanos da Caliper, uma
consultoria de RH. "Você pode não
saber sempre como cada pessoa vai
interpretar uma notícia escrita ou fa-
lada. Entretanto, se você conhece
bem a sua organização e sabe como
é a sua cultura, você pode estar mais
bem equilibrado para assegurar que
as mensagens-chave serão recebidas
da maneira como planejou."

O valor de dizer
o que você quis dizer

Uma comunicação clara leva a um
maior engajamento e comprometi-
mento dos funcionários, a taxas de

retenção e produtividade mais altas
e, sobretudo, a uma melhor perfor-
mance financeira, de acordo com o
estudo 2005/2006 Communications
ROI, daWatsonWyatt.

A pesquisa abrangeu 335 empresas
americanas e canadenses que tiveram
receitas médias anuais de l ,8 bilhão de
dólares e, na média, 13 mil funcioná-
rios. A "comunicação eficaz" foi defi-
nida por oito características, incluindo
"ajudar os funcionários a entender os
negócios", "demonstrar liderança for-
te na gestão durante uma mudança
organizacional" e "explicar e promo-
ver novos programas e políticas".

As organizações participantes
no terço superior no ranking de
eficácia superaram significativa-
mente as empresas com práticas de
comunicação menos eficazes nos
seguintes aspectos:

• Elas obtiveram um prêmio de va-
lor de mercado 19,4% maior (o ponto
no qual o valor de mercado da empre-
sa supera o custo de seu patrimônio).

• Tinham 4,5 vezes mais probabi-
lidade de obter níveis altos de enga-
jamento dos funcionários.

• Tinham 20% mais de probabili-
dade de contar com índices de rota-
tividade mais baixos.

Não clique em "Enviar"
Quando fala sobre e-mail, o presidente e CEO da Caliper, Herb

Greenberg, é muito claro: "Quero bani-lo da minha empresa. O e-mail é

uma garantia de que as mensagens imprecisas serão disseminadas. Tenho

visto pessoas deixarem de se falar, disputas começarem e pessoas deixa-

rem seus empregos por causa de e-mails."

Muitos especialistas em comunicação compartilham o sentimento de

Greenberg. As mensagens por e-mail estão repletas de riscos de má inter-

pretação porque os receptores se fiam exclusivamente na palavra escrita

sem sinais visuais ou auditivos para contextualizar a mensagem.

Conscientes do risco de ruído na comunicação que o e-mail pode cau-

sar, alguns executivos de RH restringem o seu uso. Por exemplo, uma das

primeiras ações da vice-presidente de recursos humanos da Caliper, Margie

Talarowski, quando chegou à organização foi limitar o número de funcioná-

rios que poderiam enviar e-mails para toda a força de trabalho.

Bernadette Kenny, vice-presidente sênior de recursos humanos da Adecco

Group North America, acredita que determinadas mensagens jamais deve-

riam ser digitadas e enviadas eletronicamente. "As más notícias nunca deve-

riam ser comunicadas por e-mail", diz. "Coaching e counseling jamais deve-

riam ser feitos via e-mail. Tampouco as negociações. Considerando a prevalência

de forças de trabalho distantes e altamente espalhadas, acho que o RH preci-

sa voltar ao básico e usar o telefone quase como o e-mail."

Comunicar de outras formas além do e-mail pode proporcionar maior

contextualização e mais feedback - e a simples oportunidade de feedback

pode afetar a maneira como as mensagens são elaboradas, explica Gail

Gooden, psicóloga da RHR International.

"Em outros canais de comunicação, há barreiras a serem transpostas que

não existem quando alguém envia um e-mail", diz Gooden. "Se eu escrevo um

e-mail dizendo que você é um completo idiota, eu não tenho de ver a sua

expressão ou ouvir a sua voz quando você estiver lendo a mensagem."
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O estudo também identificou, entre
as empresas, práticas comuns de uma
comunicação altamente eficaz. Elas
incluem "falar abertamente com os
funcionários sobre as questões que os
afetam e as razões que motivam as prin-
cipais decisões", oferecer treinamento
em comunicação, atrelar remuneração
e benefícios à estratégia dos negócios
e orientar os executivos nas estratégias
de comunicação interna.

Muitas dessas abordagens repre-
sentam competências essenciais de
RH. Porém, dizem muitos especialis-
tas, muitas empresas nas quais a co-
municação está repleta de mensagens
imprecisas não envolvem recursos hu-
manos na elaboração e na transmis-
são dessas informações.

"A gestão muitas vezes está tão dis-
tante dos funcionários que não tem
idéia de como algo será percebido, se
será mal entendido ou se não será en-
tendido", diz Robin Cohn, autor de The
PR Crisis Bible (St. Martin's Press,
2000), que dá consultoria para empre-
sas sobre comunicação em períodos de
boicote de produtos, falências, proces-
sos e outras crises. "Muito francamen-
te, o RH não é suficientemente utiliza-
do. Esse é um departamento que tem
um natural entendimento de toda a
companhia e sabe o que está aconte-
cendo. A alta gestão realmente precisa
incluir recursos humanos no processo."

Detecção proativa e prevenção
Quando se lida com mensagens im-

precisas, é necessário adotar uma abor-
dagem proativa. Responder a men-
sagens imprecisas de modo reativo
freqüentemente exige um esforço de
comunicação muito maior do que
aquele que originou a reação negativa.

Então, em suma, é melhor enviar
a mensagem correta do que tentar
corrigi-la depois.

Para tal finalidade, considere os
passos proativos a seguir para iden-

tificar o potencial de envio de men-
sagens não intencionais e use esse
conhecimento para reduzir a proba-
bilidade de transmissão:

1 Desenvolva uma cultura comu-
nicativa. A unidade de Tala-

rowski em seu cargo anterior como
executiva de divisão de RH em uma
grande empresa de telecomunicações,
invariavelmente recebia as notas mais
altas na pesquisa anual dos funcioná-
rios. Era uma recompensa conquista-
da por meio de numerosos esforços.

Para começo de conversa, o presi-
dente da divisão escrevia um e-mail
mensal de atualização, que detalhava
as novas contas de clientes, desenvol-
vimento e evolução de produtos, ten-
dências de contratação e conquistas
individuais. A divisão também manti-
nha um encontro semanal dos gestores
sêniores, reuniões mensais com todos
os gestores de linha e encontros trimes-
trais com todos os funcionários. O pre-
sidente também recebia por mês gru-
pos de aproximadamente dez funcio-
nários em cafés da manhã e almoços.

Como resultado desses esforços de
comunicação, "quando um e-mail
com uma mensagem importante era
enviado, era basicamente um follow-
up", conta Talarowski. "A maioria
dos funcionários já havia recebido
grande parte das informações."

2 Fortaleça as habilidades de seus
comunicadores. O estudo da

Watson Wyatt descobriu que muitas
empresas estão aumentando a respon-
sabilidade dos gestores na comunica-
ção, mas poucas oferecem ferramen-
tas e treinamento para ajudá-los a se
comunicar de maneira mais eficaz.

Esses treinamentos e ferramentas
não precisam ser dispendiosos nem
prolongados. De fato, um breve trei-
namento em comunicação pode ter
muito bom resultado. "Não é preciso
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mandar todo mundo para um treina-
mento em sala de aula", diz Yates, se
referindo ao surgimento de ferramen-
tas de treinamento on-line eficazes e
envolventes. Listas simples de "o que
fazer" e de "o que não fazer" em
comunicação podem ajudar os ges-
tores a'perceber sutis linguagens cor-
porais, expressões faciais e entona-
ções de que podem estar mandando a
mensagem equivocada.

3 Use focus groups. Consultores
de RH e de comunicação geral-

mente aprovam o recurso dos focus
groups de funcionários para examinar
e aprimorar as mensagens antes que
toda a força de trabalho as recebam.

Bob Kustka, presidente da consul-
toria de RH CHR Partners e ex-execu-
tivo de RH da Gillette, relembra uma
indústria cliente que utilizou focus
groups para preparar-se para um co-
municado sobre mudanças nos horá-
rios de operação das fábricas. Antes da
divulgação, a empresa realizou um pro-
cesso de planejamento que durou um
ano no qual os cuidados com a comu-

nicação foram bem enfatizados.
Kustka trabalhou com um focus group
de funcionários da fábrica para enten-
der como a nova escala iria afetar suas
esposas, crianças e - em alguns casos
- a agenda dos que estudavam à noite.

"Sim, você corre alguns riscos"
quando conduz focus groups, diz
Kustka. "Mas não é melhor correr o
risco de as pessoas começarem a dis-
cutir a situação do que ir às cegas e
fazer as coisas equivocadamente?"

Nesse caso, o focus group funcio-
nou bem: Kustka diz que o lançamen-
to da nova escala foi cancelado.

Na Caliper, Talarowski utiliza focus
groups que incluam as perspectivas de
trabalhadores que representem diferen-
tes funções e hierarquias. Ela envia por
e-mail um rascunho de um comunica-
do corporativo para uma rede de pes-
soas de sua confiança, com cópias
ocultas de modo que um não saiba a
identidade dos demais (e, dessa manei-
ra, aumenta a probabilidade de manter
a confidencialidade necessária). Ter
essa rede é tão importante para Tala-
rowski que, quando ela chega em uma
nova empresa como uma gestora sênior
de RH, uma de suas principais priori-
dades é descobrir os indivíduos que

possam compor tal grupo.
É importante assegu-

rar que os membros des-
ses focus groups repre-
sentem os diversos seg-

mentos da força de traba-

potenciais impactos nos diferentes
departamentos da organização.

Ainda que os focus groups devam
ser diversificados, diz Cohn, eles não
devem ser tão amplos para que não
gerem mais dados e ruídos do que
propriamente o aprimoramento da
comunicação. Cohn também reco-
menda que um assistente administra-
tivo seja incluído nas equipes. "Eles
conhecem qual o sentimento que
atravessa a empresa e como as pes-
soas irão reagir", ela diz.

Mesmo grupos menores podem
oferecer insight. No mínimo, um fo-
cus group de um pode ajudar a de-
tectar problemas com o uso das pa-
lavras e com o significado.

4 Escolha os veículos de modo in-
teligente. O e-mail pode ser a pri-

meira coisa que muitos gestores pen-
sam em usar para se comunicar com
os funcionários, mas este pode não ser
o melhor canal. Muitos funcionários
absorvem melhor a informação pelo te-
lefone ou pessoalmente. Gail Gooden,
psicóloga da consultoria RHR
International, diz que a comunicação
por e-mail é a que tem o maior risco
de provocar interpretações equivoca-
das - seguida por telefone e contatos
face a face, respectivamente.

"Nós recebemos mais dados, há a
oportunidade de interação imediata e
a tendência é de nos comportarmos
melhor quando estamos frente a fren-
te", diz Gooden. O e-mail pode ser
muito mais prático pela perspectiva do
emissor, mas é o menos confortável do
ponto de vista do receptor (observe o
quadro Não Clique em "Enviar").

5 Demonstre empatia. Inclua a
comunicação em um contexto de

empatia - que Grenny descreve como
um "ambiente de segurança" no qual
o público entende que os tomadores
de decisão "se preocupam mais com

lho da empresa. Dalton des-
taca que diferentes públicos
dentro de uma organização

muitas vezes interpretam a
mesma mensagem diferente-

mente. Por essa razão, ela de-
senvolveu uma "rede de prote-

ção" para ajudar os clien-
tes a reduzir as mensa-
gens imprecisas. O dese-

nho básico contém qua-
dros para a decisão e depois seus



ele e com seus interesses e objetivos"
do que com a questão a ser tratada.
Uma vez que esse tom seja estabe-
lecido, diz Grenny, os comunicado-
res deveriam aprimorar a mensagem
planejada com uma "cartilha de o
que fazer/o que não fazer" que so-
lucione os mal-entendidos.

Kustka diz, por exemplo, que quan-
do uma empresa quer comunicar que
está mudando seu plano de saúde -
mas não o está fazendo devido a uma
queda de receita -, ela deveria deta-
lhar as razões pelas quais a mudança
está sendo feita. Isso poderia incluir
o aumento do custo do benefício de
saúde, considerar as opções (repasse
dos custos aos usuários, aumento do
prêmio dos funcionários ou alguma
combinação das duas coisas) e os
motivos que levam àquela decisão.

6 Prepare seus gestores. Assim
que um comunicado é finaliza-

do, antes de ser remetido aos funcio-
nários, Bernadette Kenny, vice-pre-
sidente sênior de RH da Adecco
Group North America, o envia para
os gestores acompanhado de uma lis-
ta das perguntas e respostas relacio-
nadas, a fim de ajudá-los a lidar com
as questões que possam surgir.

Toques finais
O último passo é mensurar o grau

em que as comunicações importan-
tes atingem suas metas. Isso pode
ser alcançado por meio de pesquisa
com funcionários que verifique o en-
tendimento de determinadas ques-
tões-chave, e se esse nível de enten-
dimento pode ser comprometido ao
passar pelas divisões, departamen-

tos ou por gestores específicos.
Yates também sugere que as em-

presas considerem a opção de ava-
liar as habilidades em comunica-
ção dos gestores.

Todas essas etapas são elabora-
das para formalizar as práticas de
comunicação. Essa disciplina pode
ajudar a reduzir a freqüência de
mensagens mal interpretadas.

"Existe uma palavrinha fundamen-
tal aqui", acrescenta Kustka. "Chama-
se 'plano'. A questão central a que o
plano procura responder é: 'Se fizer-
mos isso, quais são os potenciais im-
pactos?' Ninguém deliberadamente diz
'vamos mandar uma mensagem ruim
para os nossos funcionários.'"

Reprodução com permissão de
HR Magazine, publicada pela Society for
Human Resource Management
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