
Invista em transparência
Para uma empresa ser trans-
parente e reconhecida como

tal, não basta responder às perguntas
da imprensa e respeitar a legislação.
Ela precisa se adiantar às demandas da
sociedade e investir em ferramentas
que facilitem o acesso às informações
corporativas. Ou então correr o risco.
"Não adianta esconder um erro, pois
está tudo monitorado e você pode ser
pego no seu terreno. A empresa tem de
avançar as fronteiras da transparência",
aconselha o consultor Mário Rosa.

Comunique-se com todos
Não é difícil para uma em-

presa definir quais são os seus
públicos. Consumidores, funcioná-
rios, imprensa e comunidade são os
nomes comuns nessa lista. Compli-
cado mesmo, porém indispensável,

é comunicar-se com cada um deles,
sem qualquer discriminação, e cons-
truir um relacionamento positivo.
"A empresa deve ser vista como algo
redondo, ou seja, de qualquer ângulo
que você olha, a imagem é a mesma",
define Antônio De Salvo, da ADS.

Mantenha relações
perenes
Para construir credibilidade,

a empresa deve manter uma relação
constante com seus stakeholders ou
públicos. É como se fosse uma amiza-
de: se você não cultivar, não vingará.
Deve haver um canal permanente de
diálogo e alguns encontros periódi-
cos. "Já atendi jornalistas domingo,
no sítio. Você tem de demonstrar dis-
ponibilidade para conquistar a con-
fiança deles, mesmo que isso exija um
certo sacrifício na vida pessoal", ob-

serva Gilberto Galan, da G&A.

Exercite a empatia
Os moradores querem me-

lhorias no bairro, o jornalista
tem uma pauta a cumprir, os políticos
precisam de votos. Uma empresa tem
de se colocar no lugar do outro e en-
tender os seus motivos. Esse exercício
de empatia, cujo principal veículo é a
comunicação, vai ajudá-la a construir
melhores relacionamentos. "É como
calçar os sapatos do outro. Balance-
ando os interesses, você pode chegar
a uma solução que seja a melhor para
todos", resume Gilberto Galan.

Seja ético
Em um cenário de intensa

competição entre produtos
similares, uma das poucas vantagens
de uma empresa é a sua reputação.



Colocá-la em risco pode acabar em
enormes prejuízos. Mentir ou mani-
pular a informação são atitudes con-
sideradas temerárias em tempos em
que a vigilância cresce por parte das
autoridades e da sociedade como um
todo. "Nossa reputação nunca esteve
tão exposta, a ética não é mais esco-
lha, é uma necessidade competitiva",
sentencia o consultor Mário Rosa.

Eduque os funcionários
A responsabilidade pela

preservação da imagem da
empresa é de todos os funcionários.
Estima-se que cada um fale para pelo
menos 50 pessoas. Além disso, serão
eles os principais colaboradores em
caso de crise. Por isso, o comunicador
tem o papel de prestar informações à
comunidade corporativa e orientá-la
em relação à importância do diálogo
com a sociedade. "Nós temos de ser

educadores para que as pessoas na
empresa compreendam o papel da
comunicação e a realizem através de
ferramentas eficazes", explica Márcio
Polidoro, da Odebrecht.

Reivindique assento na
alta administração
A comunicação empresarial

é uma ferramenta estratégica. Para
que funcione como tal, o comunica-
dor tem de ter uma posição também
estratégica no organograma da em-
presa, como formulador das políticas
corporativas. Do contrário, ele terá
uma atuação meramente tática, como
executor de ordens, e não influenciará
o comportamento da organização. "É
uma área que tem de estar ligada dire-
tamente à diretoria, para que a comu-
nicação seja de fato um reflexo da fi-
losofia da empresa", argumenta Valter
Brunner, da Telefônica.

Monte uma equipe
multidisciplinar
Para lidar com públicos e

situações diversas, em um mundo de
constantes mudanças, é importante
que a equipe de comunicação agre-
gue referências e conhecimentos va-
riados. Um grupo multidisciplinar,
com profissionais multidisciplinares,
terá melhores condições de ir além do
manual e pensar novas saídas para os
problemas que surgirem. "A comuni-
cação no Brasil é forte porque é cada
vez mais mestiça, com pessoas vindas
de muitas áreas", afirma Paulo Nassar,
daAberje.

Seja sócia Intente respon-
sável... de fato
A responsabilidade social é

tida não mais como uma ferramenta
de marketing, mas como uma neces-
sidade. As empresas que querem se
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manter onde estão têm de oferecer à
sociedade mais que seus produtos. No
entanto, não dá para ficar só no discur-
so. Gastar mais com a publicidade que
na ação social em si é inadmissível. As
empresas também têm de averiguar se
seus projetos estão alcançando os re-
sultados desejados. "A responsabilida-
de social precisa ser verificada não só
no âmbito da comunicação, mas sim
pelos impactos reais", alerta Paulo Ita-
racambi, do Instituto Ethos.

• Tenha um plano de ação
para crises
Muitas situações de crise são

de fato imprevisíveis, mas é preciso
ter um planejamento mínimo para
lidar com elas. A partir de hipóteses,
a empresa pode construir um plano
de ações para momentos adversos,
definir uma equipe de resposta à cri-
se e treiná-la. "As empresas precisam
se qualificar mais para avaliar riscos
e se prevenir, definindo normas, pro-
cedimentos, porta-voz", afirma Mar-
eio Polidoro.

OS SETE PECADOS

OOuvidos tampados
Muitos problemas de co-
municação ocorrem porque

falamos demais e ouvimos de me-
nos. Isso também vale para o meio
corporativo. Uma empresa tem de se
virar para fora e escutar a sociedade
- o consumidor, o jornalista, o for-
necedor. Do contrário, ela poderá se
isolar e também ser esquecida. "Al-
gumas empresas que crescem muito
assumem uma postura arrogante e aí
começa o seu grande problema, ela
se distancia do seu cliente", afirma
Valter Brunner.

Mensagem errada
Na era da Internet, infor-

mações se propagam em alta
velocidade. Se divulgada, uma men-
sagem errada pode alcançar o mundo
em minutos e provocar repercussões
indesejáveis. Por isso, é importante

que as informações transmitidas pela
empresa sejam muito bem pensadas
e avaliadas. "Na nossa área não dá pra
errar. Se você envia uma mensagem
errada, está institucionalizado, não
tem volta", alerta Nemércio Nogueira,
da Alcoa América Latina.

Discurso x prática
A distância entre o que se

diz e o que se faz está cada
vez menor, observam os comunica-
dores. É um grande risco vender uma
imagem que não corresponde à reali-
dade. Por exemplo, uma organização
que patrocina projetos sociais, mas
usa mão-de-obra irregular em suas
unidades. Ou uma firma que nega ter
atividades nocivas ao meio ambiente,
mas terceiriza esses serviços. "Insistir
na boa notícia quando você não tem,
não assumir a responsabilidade ou
empurrar a culpa para o fornecedor,
tudo isso é péssimo para a empresa",
alerta Rodolfo Gutilla, da Natura.

Efeito sanfona
Algumas empresas só pro-

curam a imprensa na hora
da boa notícia, quando divulgam no-
vos balanços ou batem recordes no
setor. No momento de responder a
assuntos delicados, como demissões
e impactos ambientais, tiram o cor-
po fora. É o chamado efeito sanfona.
"Evitar temas sensíveis e só responder
de acordo com o interesse da empre-
sa é um erro. É preciso ter um diálogo
aberto e constante com a imprensa",
afirma Rodolfo Gutilla.

A cultura do manual
O padrão não é mais consi-

derado um diferencial, como
nos primórdios da revolução indus-
trial. Ao contrário, na era da demo-
cracia e dá tecnologia, ele pode ser até
uma ameaça. Trabalhar uma cultura
de manuais é estimular um modelo
mecanicista, baseado na repetição e
na inflexibilidade. "Num mundo tão
rápido e em mudança, você tem de
trabalhar o antônimo do padrão, que
é a diversidade. Uma empresa tem de
legitimar as diferenças e alimentar-se

delas", explica Paulo Nassar.

Síndrome de avestruz
Na hora da crise, o pior ca-
minho é esconder-se. Uma

empresa que enfrenta uma situação de
adversidade tem de mostrar a cara. É
nesse momento que ela irá provar se
de fato é competente e transparen-
te. Se enfiar o rosto em um buraco,
como um avestruz, deixará espaço
para boatos, desinformação, o que
pode piorar a situação e os danos à
sua imagem. "Em uma crise, um dos
maiores pecados é não responder à
mídia com rapidez e regularidade",
afirma Bill Smullen, da Universida-
de de Syracuse.

OComigo não
Toda atividade econômica

está sujeita a riscos, conhe-
cidos ou não, e uma empresa não
pode ignorar isso. Se não quiser ser
surpreendida por uma falha ou um
acidente, ela precisa, antes de tudo,
reconhecer que eles podem aconte-
cer. Depois, investigar as hipóteses e
preparar-se, até para o imprevisto.
"É preciso apagar do vocabulário
expressões como 'isso não pode, não
vai acontecer com a gente'", alerta
Bill Smullen. «
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