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A logística e a
semente do fracasso
Em comunicação não basta focar o destino; é preciso observar a ponte

Por Carlos Parente

"Metade do sucesso do pro-
cesso de comunicação de-

pende da logística." Essa frase eu
ouvi de um fornecedor. Ainda que
soasse mais forte nos anos 90, quan-
do a comunicação eletrônica não era
tão intensa, tal afirmação serve para
refletirmos sobre a importância da
logística no dia-a-dia da nossa ativi-
dade. Você já se perguntou: "Como o
meu material é entregue?", "Quando
é entregue?", "Quanto tempo o malo-
te leva para chegar a cada destino?",
"Em que condições é recebido?".

Certa vez, criei um kit com uma
carta-cover do presidente e uma fita
de vídeo para ser enviado às filiais.
A fita chegou intacta. A carta, com-
pletamente amassada. Isso se deu
por puro desconhecimento de como
funcionava o malote. A logística
deve ser encarada como um aspecto
crucial no planejamento da comuni-
cação, sobretudo em ocasiões que
envolvem, por exemplo, a necessida-
de de engajamento ou de comunicar
internamente antes de falar com o
público externo.

Com freqüência, a importância da
logística é subestimada, mesmo em
ações simples como enviar um e-mail.
Vejamos: "Será que a pessoa está no
escritório?", "Será que tem acesso
de casa?", "Será que há algum equi-

pamento em mãos que permita o
acesso remoto?" (Vale lembrar
que o ato de enviar a mensagem
não sinaliza a certeza do rece-

bimento, muito menos
assegura a compreen-
são do seu teor).

Se a logística é
um fator a ser con-

siderado no envio
de uma mensa-
gem eletrônica,

imagine como pode
afetar uma movi-

mentação or-
ganizacional
muito mais

ampla. Certa feita,

eu estava numa empresa que acabara
de comprar outra. E uma agência de
comunicação sugeriu que fizéssemos
uni processo de integração por meio
de um kit composto de sementes que
representariam as duas empresas que
se uniam. Mandaríamos as sementes
e, à medida que florescessem, o fun-
cionário teria o símbolo tangível da in-
tegração. Uma idéia conceitualmente
brilhante. Só que a empresa passara a
ter mais de 20 mil funcionários, espa-
lhados em mais de dois mil locais. E,
com essa preocupação da logística em
mente, iniciei o seguinte diálogo:

- Como eu mando o vaso?
A agência respondeu prontamente:
- É de plástico, um modelável que

vira um vaso.
- Perfeitamente. Como eu mando

a terra? Como eu mando a semente,
o vaso e a terra dentro do meu en-
velope de malote?

Frente à irrefutável dificuldade de
ordem prática, a conversa não foi mui-
to adiante. Mas aquela situação de-
flagrou um diálogo interior: será que
eu já tinha mostrado à minha agência
como era o meu envelope de malote?
Será que já não deveria ter mostrado
lá atrás, até para não permitir que eles
criassem uma idéia tão interessante,
mas tão inviável operacionalmente?
Como eu mandaria 20 mil vasos no
Brasil inteiro? Quanto custariam a
criação, a produção e o envio?

Se eu compreendo a importância
da logística, é necessário que os meus



fornecedores e os meus parceiros co-
nheçam como é o fluxo dos materiais e
os veículos da minha empresa, para que
criem e ajam dentro dessa realidade.

E o episódio dos vasos não foi o
único a me servir de lição. Em uma
outra ocasião, eu havia preparado
600 kits, com 50 transparências cada,
e não atentara para a falta de retro-
projetores ("tudo bem, aluga-se").
Resolvida a questão do equipamento,
não havia me perguntado se os gesto-
res estariam capacitados a usar aque-
les aparelhos. O kit que municiava o
gestor para fazer o
processo em cas-
cata atendia a to-
das as exigências
de informação.
Mas o processo
de comunicação
poderia ter para-
do, simplesmente
por falta de aten-
ção ao aspecto da
infra-estrutura.

O problema é
que muitas vezes
o profissional de
comunicação fica
focado na infor-
mação e nem sempre se atem ao
composto no qual essa informação
se processa. Tão importante quanto
pensar no "quê" será transmitido é
pensar em "como" aquela mensagem
será difundida.

Um aspecto vital em logística é
administrar contingências. Um plano
B muito comum é "se o malote não
for chegar a tempo, mandamos por
sedex". E aí surge uma outra armadi-
lha que costuma derrubar gestores: a
não-inclusão da logística no budget.
Prevê-se verba para tudo, menos para
a entrega. E, num dado momento,
descobre-se que aqueles milhares de
kits custarão outros tantos milhares
de reais para serem entregues no

O problema é
que o profissional
de comunicação

foca mais a
informação do
que como ela
é transmitida

prazo. E aparece o bode na sala: "Ah,
não temos dinheiro." Mas agora Inês
é morta (e a comunicação vai no mes-
mo funeral). O envio deveria ter sido
previsto quando do planejamento
original da comunicação. Muitas ve-
zes, o estouro do orçamento acontece
justamente pela falta de atenção com
as despesas com o envio, que é visto
como um item menor.

E a falta de atenção pode minar um
processo de comunicação também na
fase posterior à remessa. Por várias ve-
zes, visitei filiais e, ao perguntar sobre

o material, consta-
tei que estava ali,
separadinho, boni-
tinho - escorando
a porta do almo-
xarifado. A caixa
sequer havia sido
aberta, perdida no
meio de dezenas
de outros mate-
riais. É trabalhoso,
não tem qualquer
glamour, mas é
fundamental que o
gestor acompanhe
todo o trânsito do
material enviado,

do contrário, a fenda para o naufrágio
daquele processo estará aberta.

Comunicar implica gerir o compos-
to da comunicação, no qual a distribui-
ção do material tem total relevância no
sucesso ou no fracasso desse processo.
Diante da crescente importância estra-
tégica da comunicação nas organiza-
ções, não haverá espaço para desvios
pela tangente, com a esfarrapada:
"Você não recebeu? Eu mandei". Não
gerir o composto da comunicação será
tão somente brincar de comunicar. *-
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