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Comunicação é a estratégia para a
vencer na competitividade
A comunicação realizada pelas empresas
evoluiu para acompanhar as revoluções
nas operações produtivas

Rosana Dias

D
esde que o mundo é mundo e o homem se

desenvolveu como o único ser racional dos mundos

mineral, vegetal e animal a comunicação existe. Seja

por gestos, pela fala ou pela escrita o homem sempre

se comunicou. Este ato é tão importante para o desenvolvimento

social, econômico e humano que tanto as normas ISO quanto os

critérios de excelência do PNQ (Prêmio Nacional da Qualidade)

ou os fundamentos de Deming (Edwards Deming) prescrevem

que haja sempre comunicação com as pessoas envolvidas nos

sistemas de qualidade.

É claro que a comunicação deve existir em qualquer empresa

ou instituição, seja ela com ou sem fins lucrativos, mas no caso

das empresas que optam por implantar sistemas de qualidade o

cuidado com a comunicação deve ser redobrado, principalmente

com a força de trabalho, os empregados ou colaboradores (como

alguns preferem designá-los).

A comunicação realizada pelas empresas evoluiu para

acompanhar as revoluções nas operações produtivas: dos

artesões da idade média, passando pela revolução industrial, pela

revolução tecnológica e recentemente pela revolução da

informação e os meios utilizados também foram se adaptando a

um novo mundo, globalizado, competitivo. A mais nova

ferramenta de comunicação surgiu na década de 90 e hoje é

largamente explorada por todas as empresas que querem manter

um processo de comunicação com seu público interno: a intranet

e o e-mail.

Invariavelmente, as empresas planejam desenvolver um

processo de comunicação estratégica, porém não raro são os

casos em que não a estratégia é deixada de lado e valoriza-se

muito as ferramentas de comunicação: houseorgans bem-

elaborados, revistas coloridas com muitas fotos, murais de

linguagem mais simples, boletins eletrônicos com texto curtos e

rápidos, intranet, e-mail, sistema interno de rádio ou de televisão,

cartas do presidente etc.

Esses meios funcionam, passam a mensagem, cumprem o seu

papel, mas por si só não bastam. É por isso que a comunicação

deve ser estratégica, participar de como as decisões devem ser

comunicadas e em que momento e com qual mensagem. Utilizarei

um conceito formulado para tratamento da opinião pública mas

que na minha visão se encaixa perfeitamente neste contexto:

"Trabalhadores que duvidam da honestidade dos patrões ficam

menos dispostos ao trabalho, faltam mais por motivos de doença

e geralmente tornam-se menos comprometidos com o sucesso

da empresa." (Lawrence Susskind & Patrick Field - Em Crise com a

Opinião Pública) E por que isso ocorre?

Porque grande parte das empresas adota uma posição low

profile (falar pouco) e no profile (não falar) sobre determinado

fato que pode representar uma ameaça para os negócios, um

projeto que não obteve o êxito desejado, as não-conformidades

das auditorias, entre outros temas. Assim, os conteúdos dos

veículos se tornam "róseos", ou seja, tudo vai bem obrigado e aí é

que mora o perigo. A sensação do público interno é de que a

empresa está obstruindo o processo de informação, acobertando

fatos para minimizar seus efeitos ou lançando uma cortina de

fumaça para desviar a atenção. Junte-se a isso a forma impessoal

com que a informação é passada, ficando à disposição de quem

quiser consultá-la na intranet ou sendo enviada por e-mail e

competindo com mais algumas dezenas de mensagens recebidas

todos os dias nos computadores pessoais.

O segredo para um bom processo de comunicação, que

suporte um sistema de gestão de forma a potencializar as

melhorias, está num conjunto de princípios denominado

abordagem de ganhos múltiplos, aliado à postura high profile (falar

mais) por parte da empresa e apoiado por mecanismos de

comunicação interpessoal. Os princípios da abordagem de ganhos

múltiplos consistem em (do livro Em Crise com a Opinião Pública):

• reconhecer os interesses do outro lado (o empregado);

encorajar o exame conjunto dos fatos;

• aceitar responsabilidades, admitir erros e dividir o poder;

• agir sempre de maneira confiável (transparente);

• enfatizar a construção de relacionamentos duráveis.

Juntamente com os veículos ou ferramentas de comunicação

tradicionais, as empresas precisam desenvolver outras formas de

comunicação com abordagem de ganhos múltiplos. Na empresa

onde trabalho há duas práticas com esta finalidade, que gostaria

de citar. A primeira é uma reunião mensal em cada gerência

formal da empresa, que é conduzida pelo gerente e que tem uma

pauta fixa (temas tratados mensalmente) e um espaço livre.

Este é o espaço que a empresa criou para aproximar o

gerente de seus empregados, passar mensagens importantes e de

maneira uniforme e permitir que os empregados também dêem
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sugestões para a melhoria da sua área ou da empresa. A segunda

prática é uma reunião mensal realizada pelo superintendente da

empresa com dez empregados sorteados mensalmente. Esta

prática foi criada para desmistificar a figura do principal executivo

da empresa, aproximando-o da força de trabalho e é um espaço

no qual as pessoas fazem perguntas e o principal executivo

responde.

Para finalizar, ressalto que a comunicação bem utilizada pode

auxiliar no aumento da produtividade e da motivação das pessoas

e para isso "o primeiro passo é simplesmente reconhecer e

entender a importância e as necessidades dos empregados", afinal

há quem acredite que pesquisa de clima organizacional está

intrinsecamente relacionada à pesquisa de satisfação do cliente:

quanto maior a satisfação do público interno, maior a satisfação

do cliente.
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