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O gerenciamento de
informações tem sido

uma ferramenta
poderosa para a

tomada de decisões

O engajamento no
diálogo com os

diversos públicos é
essencial para as

organizações.

Resumo
A partir de exemplos e experiências da indústria química Basf, o artigo analisa a impor-
tância da comunicação nas organizações e descreve as tendências para o futuro: au-
mento da democratização do poder e do conhecimento; aumento da transparência do
conhecimento; e aumento da sensibilização por meio da comunicação e do diálogo.
Dessa forma, o objetivo é mostrar os desafios que se mostram às empresas globais para
atingir seus públicos e tornar suas formas de comunicação mais eficazes. Discute-se, tam-
bém, o papel das lideranças, que é exatamente saber avaliar as informações disponíveis,
conectar fatos e dados e transformar tudo isto em conhecimento.
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Ao longo do tempo, o geren-
ciamento de informações tem
sido uma ferramenta poderosa

para a tomada de decisões, Por isso,
não é surpreendente que, durante os
anos menos democráticos da história
corporativa, os líderes tenham se
degladiado para assegurar o monopólio
do conhecimento e da informação,
seja mantendo-a longe do alcance de
outros líderes, seja para controlar e influ-
enciar a atuação dos liderados, Ao
avançarmos rumo ao mundo moderno,
há uma mudança cada vez maior no
exercício do poder e, por decorrência,
uma maior democratização do conhe-
cimento. O conhecimento foge do
quase monopólio criado pela igreja e
pelo Estado e é colocado cada vez
mais nas mãos do indivíduo.

As empresas também se viram
envolvidas por esta transferência ocor-
rida na esfera dos detentores do po-
der e do conhecimento e, em especi-
al, as empresas globais com atuação
em muitos países, com seus diferentes
públicos, influenciados por culturas,
costumes, crenças, idiomas e modo
de vida diferentes, enfrentam o desa-
fio de compartilhar o poder e o co-
nhecimento de uma forma adequada
a cada povo. Aliás, até dentro de um
mesmo país, os destinatários da co-
municação - clientes, colaboradores,
investidores, representantes políticos,
autoridades públicas, mídia e comuni-
dade - enxergam a empresa de seu
ponto de vista muito peculiar.

Os "competidores globais", em par-
ticular, tiveram de aprender isto cedo,

em uma era em que a integração do
conhecimento e da informação não
tem influência apenas sobre os preços
das ações e os fluxos de commoditles
no âmbito mundial, mas principalmente,
sobre a reputação de uma empresa. O
engajamento no diálogo com os diver-
sos públicos, portanto, é essencial para
as organizações e o gerenciamento
desse diálogo passa a ser um desafio
estratégico para os negócios.

Isto significa dizer que uma empresa
global enfrenta um desafio permanente
para comunicar duas coisas de maneira
compreensível e transparente. Por um
lado, ela deve comprovar que leva em
consideração os interesses dos diversos
públicos, evidenciando como isto é fei-
to; por outro, precisa mostrar que o valor
da empresa aumenta em conseqüência
dos valores corporativos que estão sendo
colocados em prática por conta do
gerenciamento de relacionamento com
os públicos de interesse,

Uma empresa corno a Basf, que
atua em mais de 170 países, necessa-
riamente precisa ter a capacidade de
transmitir o conteúdo de sua mensa-
gem de uma forma que seja inteligível
para qualquer público, independente-
mente de qualquer aspecto cultural,
político ou religioso, É preciso ter a
competência de atingir com a mesma
mensagem e criar um relacionamento
construtivo seja com o povo america-
no, o chinês, o árabe, o latino ameri-
cano ou o alemão, observando as
características de cada um.

Por exemplo, uma pesquisa de
opinião, instrumento considerado im-
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prescindívei para direcionar as ações
de comunicação nos paises democrá-
ticos como os Estados Unidos ou o Bra-
sil, pode ser percebida de uma forma
bastante diferente em paises menos
democráticos ou de costumes religio-
sos mais conservadores e, muitas ve-
zes, depende de prévia anuência das
autoridades públicas.

Especialmente no momento em
que o estado está se isentando de inú-
meras responsabilidades sociais tais
como bem-estar e controle econômi-
co, as empresas assumem cada vez
mais participação ainda maior nas res-
ponsabilidades sociais que até então
estavam a cargo do setor público. Ao
mesmo tempo, as organizações tam-
bém devem demonstrar a legitimidade
moral que acompanha essas obriga-
ções. Ganhar dinheiro e pagar imposto
não é suficiente. As empresas estão
sendo chamadas cada vez mais a di-
vidir a responsabilidade pelas comuni-
dades onde estão inseridas.

O sucesso financeiro em curto pra-
zo, embora continue imprescindível, já
não é mais o único parâmetro pelo
qual as empresas são medidas.

Ser um competidor global com
uma presença mundial significa dizer
que é necessário possuir urna cultura
organizacional capaz de entender a
diversidade e de encontrar a mensa-
gem e os meios adequados para trans-
mitir esta cultura a todos os segmentos
da organização, independentemente
de sua localização geográfica. Por
"cultura corporativa" entendemos a
identidade dos colaboradores, seus
valores e suas atitudes ao tomarem
decisões e acioná-las.

A Basf se defrontou com este de-
safio quando redefiniu sua estratégia

2015. Por mais de 130 anos, o logo da
empresa havia sido em preto-e-bran-
co, cores neutras na cultura alemã,
base da empresa, mas que em muitos
países está associada a luto e tristeza,
Além disso, havia a necessidade de
identificar a empresa e comunicar a
nova estratégia comum para todos os
colaboradores e sfakeholders] de uma
forma consistente.

A solução encontrada foi acres-
centar ao logo da empresa a identifi-
cação The Chemical Company, em
inglês, que não pode ser traduzido
para nenhum outro idioma, porque
desta forma se demonstrava o que a
empresa é e se orgulha de ser em um
idioma que é hoje entendido em todas
as áreas geográficas do mundo. Para
dar um dinamismo à sua marca e, ain-
da, mostrar a diversidade da empresa,
foram estabelecidas seis cores diferen-
tes e adicionados dois quadrados que
representam parceria e soluções con-
juntas com clientes, Esta ação foi fun-
damentada pela Estratégia Basf 2015,
que tem os seguintes pilares:

§ Obter retorno financeiro acima
do custo de capital;

§ Ajudar os clientes a atingirem
ainda mais o sucesso;

§ Formar a melhor equipe na in-
dústria;

§ Assegurar o desenvolvimento sus-
tentável.

A Estratégia Basf 2015 é comu-
nicada a todos os colaboradores para
que tenham conhecimento dela e
internalizem seus pilares, Essa comunica-
ção se dá por meio dos veículos for-
mais da empresa (jornal interno, intranet
e demais recursos disponíveis) e, parale-
lamente, por meio de discussões entre
os líderes os colaboradores nas respec-

As empresas estão
sendo chamadas
cada vez mais a
dividir a responsa-
bilidade pelas
comunidades onde
estão inseridas

Stakehoiders - um público diversificado. Qualquer indivíduo ou grupo de indivíduos que pode afe-
tar a realização dos objetivos de uma organização, ou ser afetado por ela (RABAÇA; BARBOSA,
2001). Com o passar do tempo, o público-alvo foi se tornando coda vez mais diversificado. A aci-
onistas, clientes, fornecedores, comunidade, políticos e jornalistas juntaram-se organizações de
consumidores, grupos ecológicos locais e internacionais. Numa sociedade pluralista e democrá-
tica, todos estes grupos - conhecidos pela denominação stakeholders - reivindicam informações
honestas e transparentes (Manual de imprensa do Basf, 1999].
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As pesquisas de clima
são realizadas periodi-

camente nos países
onde a Basf está

presente

A Basf trabalha
mundialmente com a
premissa de produzir
com sustentabilidade

tivas unidades. Existem grupos de traba-
lho globais que estabelecem práticas
de gestão e atuam formalmente na
disseminação de cada uma das diretri-
zes da Estratégia Basf 2015.

Cada um dos pilares da Estratégia
Basf 2015 está sob a responsabilidade de
um dos membros do board mundial, o
qual deve introduzir iniciativas em termos
globais que assegurem o conhecimento
e o comprometimento de cada colabo-
rador com a estratégia da empresa.

No que diz respeito ao pilar formar
a melhor equipe na indústria, são utili-
zados mecanismos para medir o clima
organizacional e disseminar boas práti-
cas de gestão, que mostrem como-a
Basf pode criar a cultura da melhor
equipe. As pesquisas de clima são rea-
lizadas periodicamente nos países onde
a empresa está presente, sendo que já
está em desenvolvimento o projeto de
uma próxima sondagem, prevista para
2008, com foco global, No Brasil, foi
realizada urna pesquisa de clima em
2004, conduzida por institutos parceiros,
que serviu de base para um amplo pro-
jeto de diálogo com os colaboradores.

Para aumentar a eficiência no su-
porte ao desenvolvimento do capital
humano da empresa na América do
Sul, a Basf estruturou na região o
IntegraRH, um modelo alinhado à Es-
tratégia Basf 2015, especialmente ao
pilar formar a melhor equipe na indús-
tria. O ponto de partida para a cons-
trução do IntegraRH foi uma pesquisa
com clientes infernos sobre os produtos
e serviços oferecidos pela área de re-
cursos humanos e o papel da unidade.
Esse mapeamento permitiu detectar e
explorar oportunidades de melhoria e
estabelecer objetivos, como a adoção
de uma mesma plataforma tecnoló-
gica para a região.

Dentro da diretriz obter o retorno
financeiro acima do custo de capital,
em todo o mundo é adotado o VBM
(value-based management - gestão
baseada no valor), instrumento de ges-
tão que dissemina o valor de cada um

dentro da companhia - do operador
da fábrica até a alta direção. O VBM
utiliza ferramentas como o mapa de
aprendizagem (learning map) para
estimular o entendimento de como o
colaborador consegue gerar valor para
si e para a empresa.

No que diz respeito à diretriz asse-
gurar o desenvolvimento sustentável, o
Basf trabalha mundialmente com a
premissa de produzir com sustenta-
bilidade. Em 2006, a empresa imple-
mentou no Brasil a "matriz de
sustentabilidade", metodologia que
avalia a inserção de critérios de
sustentabilidade nos processos e nas
estratégias dos diversos negócios. O
trabalho foi concluído com o mapea-
mento das iniciativas sustentáveis em
andamento na companhia, No total,
são 21ó ações, incluindo processos
corporativos e relacionados diretamen-
te aos negócios. A matriz mostra que a
Basf é uma empresa geradora de ri-
queza, conceito mais amplo que ape-
nas o da geração de lucro. No Brasil, a
Basf é a única indústria química a ado-
tar a matriz da sustentabilidade como
uma metodologia de avaliação de
suas estratégias e seus impactos. O tra-
balho teve o apoio das consultorias Atitu-
de e Rever Consulting, em parceria com
a AccountAbIlíty, organização internacio-
nal que fornece padrões para uma con-
tabilidade mais ética e transparente.

Quando à diretriz ajudar os clientes
a atingir ainda mais sucesso, foi desen-
volvido o programa Perspectives, glo-
balmente, seguindo o conceito do
"oceano azul de oportunidades". Por
meio de práticas de treinamento das
equipes de marketing e vendas, o
Perspectives ajuda o colaborador a
aperfeiçoar o olhar para identificar
oportunidades junto aos clientes,

Todas essas frentes de ação se fa-
lam por meio da Estratégia Basf 2015.
Cada pilar tem o seu foco, mas todos
derivam da e convergem para a mes-
ma estratégia, que dessa maneira é
vivenciada e não apenas divulgada: os



colaboradores estabelecem conexões
e contribuem para a sua construção,

Por outro lado, no que se refere à
marca da empresa, cada subsidiária
pode utilizar as cores como desejar e
pode utilizar o resumo da estratégia
em inglês ou qualquer outro idioma
que ajude a sua compreensão, po-
dendo mesmo ser utilizado ao mesmo
tempo em inglês e no idioma local se
as empresas locais assim o desejarem.

Mantendo os valores da empresa,
tem sido possível aos comunicadores
de todo o mundo assegurar a mensa-
gem central aos seus respectivos públi-
cos de acordo com os meios e as for-
ma que forem adequados à cultura e
à tradição local.

Tendências futuras em comuni-
cação

A história nos traz bons exemplos
de três tendências fundamentais em
comunicação, que também se apli-
cam a empresas como a Basf, mesmo
que a história industrial e corporativa
ainda seja considerada um assunto
comparativamente novo:

§ Aumento da democratização do
poder e do conhecimento

§ Aumento da transparência do
conhecimento

§ Aumento da sensibilização por
meio da comunicação e do diálogo

1. Aumento da democratização
do poder e do conhecimento

Com isto nos referimos ao número
cada vez maior de pessoas que partici-
pam dos processos de tomada de deci-
sões importantes e à quantidade cres-
cente da responsabilidade sendo
transferida para os indivíduos. Enquanto
os níveis de gestão sênior estão se con-
centrando em grande parte em tarefas
estratégicas, eles estão se tornando
cada vez menos importantes na condu-
ção do negócio do dia-a-dia, Os mer-
cados globais, por exemplo, não podem
ser atendidos e gerenciados totalmente
a partir de um escritório central. As pala-

vras de ordem das empresas modernas
são, portanto: descentralização do poder
e responsabilidade por tomadas de de-
cisão, delegação de poderes, participa-
ção e empreendedorismo do funcioná-
rio da empresa.

A conseqüência disto para a ges-
tão sênior e os colaboradores consiste
na mudança e no aprendizado contí-
nuos. Aqueles que não participam ati-
vamente do desenvolvimento de sua
área de responsabilidade, bern como
dos processos e das estruturas pertinen-
tes, ficarão para trás.

Esperar decisões da casa-matriz
não é mais uma desculpa para inativi-
dade. Ao contrário, aqueles que não
conseguem defender de maneira con-
vincente seus pianos e objetivos na luta
para obter recursos financeiros dos or-
çamentos reduzidos das empresas per-
dem sua autonomia e arriscam seu
futuro, bem como o de seus colegas e
o de seus parceiros comerciais.

Para exemplificar, gostaria de desta-
car dois pontos importantes da organiza-
ção da Basf como corporação: a orga-
nização das áreas de negócio e a troca
de conhecimento dentro da empresa.

Cada área de negocio é, como
regra geral, uma unidade global, cuja
sede pode ser em qualquer país do
mundo - de fato, hoje existem sedes
de unidades de negócios na Alema-
nha, nos Estados Unidos e na Bélgica -
, subdividida em unidades regionais de
negócio em cada uma das quatro
grandes regiões do mundo: Europa,
Ásia, América do Norte e América do
Sul. A unidade global é responsável
pela estratégia do negócio e pelas
atividades de pesquisa e cada unida-
de regional deve cuidar da implemen-
tação da estratégia, sendo responsável
pelas ações de marketing, vendas, pro-
dução, desenvolvimento de pessoal e
resultados. Cada unidade de negócio
tem um steering comittee liderado
pelo presidente da unidade global e
composto pelos quatro responsáveis
pelas unidades regionais, Desta forma

Mantendo os valores
da empresa, tem
sido possível aos
comunicadores de
todo o mundo
assegurar a mensa-
gem centra! aos seus
respectivos públicos

Os mercados globais
não podem ser
atendidos e
gerenciadas
totalmente a partir
de um escritório
central



Hoje em dia, o mesmo
aito padrão do

conhecimento está
totalmente disponível a
todos nós em qualquer

parte do mundo

se garante o equilíbrio entre o interesse
gerai da empresa, representado princi-
palmente pelo presidente da unidade
de negócio, e o interesse de cada
uma das regiões em questões funda-
mentais como investimento em pesqui-
sa e desenvolvimento, aquisições, no-
vas fábricas etc.

Um bom exemplo da troca de
conhecimentos dentro do Grupo Basf
é a atuação do Comitê de Sustentabi-
lidade, que atua corno uma gover-
nança corporativa, tanto no nível glo-
bal quanto no regional, O grupo é
formado por representantes de dife-
rentes áreas da empresa, entre elas,
comunicação social, recursos huma-
nos, responsabilidade social, supri-
mentos, além de área de negócios,
como Agro e Tintas, e ainda tem
como patrocinador, um membro do
board, em nível global, e um membro
do Comitê Executivo em nível regio-
nal. Os comitês regionais reportarm-se
ao Comitê Global.

A premissa do Comitê de Susten-
tabilidade é disseminar a estratégia de
responsabilidade social corporativa,
seguindo as diretrizes da Basf AG e de
acordo com as políticas e oportunida-
des regionais e/ou locais existentes.
Este modelo de trabalho requer total
integração de iodas as partes.

Somente compreendendo estes
dois fatores sumamente importantes -
democratização do poder e democra-
tização do conhecimento - os comuni-
cadores que se dedicam a esta ativida-
de dentro da empresa pode realizar um
trabalho realmente efetivo.

2. Aumento da transparência
do conhecimento

Hoje em dia, o mesmo alto pa-
drão do conhecimento está total-
mente disponível a todos nós em
qualquer parte do mundo. Este as-
pecto possui duas faces: por um
lado, os colaboradores que assumem
responsabilidades só conseguem isto
com base no conhecimento - mera-

mente receber informações não é o
suficiente. As lideranças descentraliza-
das precisam enxergar além e, para
conseguir isto, precisam ter acesso
ao conhecimento necessário. É preci-
so processar estas informações e
transformá-las em conhecimento Por,
outro lado, é importante que todos os-
envolvidos compreendam claramen-
te as decisões de uma organização -
sejam elas centralizadas ou descen-
tralizadas, pois este é o único meio
pelos quais as conseqüências das
decisões podem ser avaliadas e tra-
duzidas em suas próprias ações.

De fato, é muito importante não
confundir acumulo de informações
com conhecimento. O grande número
de meios de comunicação atualmente
existentes e o uso livre destes meios
pelos mais diferentes públicos está oca-
sionando uma sobrecarga de informa-
ções. Praticamente todos nós temos
conhecimento deste aspecto por meio
do grande número de e-mails que se
amontoam em nossas caixas de entra-
da diariamente. A aparente arbitrarieda-
de das informações reforça sua atração
percepfiva corno se, num primeiro mo-
mento, todas elas fossem igualmente
importantes. O que é necessário, sendo
assim, são autoridades e ferramentas
que possam criar algum tipo de ordem
- em outras palavras, as habilidades na
avaliação de informações em que os
usuários possam confiar. Entretanto, nos
negócios do dia-a-dia a confiança não
é unicamente uma questão de compe-
tência daqueles que provêem
direcionamento, mas também e acima
de tudo o resultado da integridade
moral ou ética da liderança.

O papel da liderança é exata-
mente saber avaliar as informações
disponíveis, conectar fatos e dados e
transformar tudo isto em conhecimen-
to que possa ser utilizado pela empre-
sa para aumentar o seu desempenho
no mercado. Contudo, é imprescindí-
vel compartilhar essas informações e
experiências e assegurar que este co-
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nhecimento acumulado seja dissemi-
nado dentro da organização, transfor-
mando o uso do conhecimento ad-
quirido em poderoso instrumento de
sucesso da corporação. Não basta ao
iíder simplesmente ser capaz de pro-
cessar as informações; ele necessita
ter a habilidade de comunicar e con-
taminar toda a companhia com o co-
nhecimento adquirido,

A transparência assegura não só
que o comportamento esperado seja
compreendido, mas, por outro lado,
também renova a confiança daque-
les cuja atitude esteja de acordo
com visões, valores, princípios e obje-
tivos da empresa.

Esta é uma área considerada crí-
tica para os executivos de uma empre-
sa, pois eles precisam demonstrar
cada vez mais que adquirem a confi-
ança de seus colaboradores, parceiros
comerciais e outros públicos de interes-
se. Em um sistema sem a existência da
confiança, os dirigentes têm uma opor-
tunidade ainda menor de atingir o su-
cesso do que em um ambiente onde
as ações têm como base a confiança
e aceitação dos detentores de respon-
sabilidades cada vez mais descentrali-
zados e com poderes.

Uma experiência bern-sucedida
dentro do Grupo Basf no compartilha-
mento do conhecimento é o projeto
Perspectives. Muito embora a empresa
sempre tenha tido bons programas de
treinamento, todos os participantes
avaliam que o Perspectives é a melhor
forma de treinamento e compar-
tilhamento de conhecimento já imple-
mentado na Basf.

O Perspectives é um fórum para
acelerar ainda mais o sucesso e uma
ferramenta para implementar a diretriz
ajudar nossos clientes a atingir ainda
mais o sucesso, por meio de uma
abordagem inovadora para apoiar as
unidades de negócios a alcançar
objetivos tangíveis, tendo como impor-
tante componente neste processo a
análise da posição dos negócios no

mercado. Este fórum traz como con-
teúdo básico um processo de aprendi-
zado contínuo por meio da troca de
experiências e perspectivas na diversi-
dade de unidades, negócios e regiões
onde a Basf atua.

John Feldmann, membro da junta
diretiva da Basf e responsável pela dire-
triz ajudar nossos clientes a atingir cindo
mais o sucesso, reforçou a importância
de se trabalhar todo o conhecimento
que a Basf tem e como utilizá-lo para
gerar valor aos negócios. "Temos que
encontrar formas para repensar novas
maneiras de fazer negócios e identificar
as oportunidades que temos. Hoje po-
demos ser o fornecedor preferido de
nossos clientes, mas o mundo muda e
temos que continuar sempre sendo
proativos", afirmou Feldmann.

Feldmann lembrou o caso das fitas
da Basf para mostrar que não pode-
mos duvidar do mercado e acreditar
que q evolução não caníbalizará o
produto que hoje é sucesso na organi-
zação, "inventamos as fitas nos anos
1930 e achávamos que sobrevivería-
mos com os CDs e DVDs, Depois, tive-
mos que amargar a perda, a derrota,
Não podemos achar que somos me-
lhores que o mundo, temos sempre
que trabalhar para tentar superar a nós
mesmos, antes que outros o façam".

A empresa está trabalhando nes-
sa linha e deixando claro que está
aberta a mudanças. Mas, para que
tenha sucesso nesse processa, preci-
sa contar com o potencial e o
envolvimento de cada um de seus
colaboradores. Feldmann destacou
dois temas que precisam ser muito
bem trabalhados dentro da organiza-
ção: irracionalidade e complacência.
"Quando nos tornamos bem-sucedi-
dos, fico preocupado porque as pes-
soas tendem a se acomodar".

Outro ponto que merece destaque
é que todos são responsáveis por aju-
dar nossos clientes a atingir ainda mais
o sucesso, e não somente a equipe de
marketing e vendas. É preciso entendem

O pope/ da lideran-
ça é exatamente
saber avaliar as
informações disponí-
veis, conectar fatos e
dados e transformar
tudo isto em conhe-
cimento

Todos são responsá-
veis por ajudar nossos
clientes a atingir
ainda mais o sucesso,
e não somente a
equipe de marketing
e venda



A sensibilização e a
indivíduaüzação da

comunicação e das
mensagens são de vital

importância para seu
impacto

os clientes e seus pontos de vista com
uma abordagem inovadora dentro de
uma visão holística dos negócios, forta-
lecendo-nos como The Chemical
Company. Dessa forma, a Basf pode
ajudar os clientes disponibilizando não
apenas produtos e serviços, mas tam-
bém conhecimento e soluções inteli-
gentes. Essa é uma nova maneira de
estimular a interação com o cliente.
"São as necessidades desconhecidas
que geram valor e não as já conheci-
das por todos", destacou Feldmann.

Segundo Rolf-Dieíer Acker, presiden-
te da Basf para a América do Sul, os
colaboradores precisam encarar as
mudanças não como problemas, mas
como possibilidades para a inovação.
"Precisamos abrir nossa mente e apro-
veitar tudo o que temos de conheci-
mento e tecnologia dentro da empresa
para desenvolver novas possibilidades",
completou.

A cultura da Basf está evoluindo e
os colaboradores já podem perceber
essa evolução. "Queremos encorajá-los
a ser mais empresariais, assegurar que
em 2015 e rnais além continuaremos
a ser The Chemical Company. Temos
sempre que buscar espaço para a
melhoria, e este é o maior espaço do
mundo", finalizou Feldmann.

3, Aumento da sensibilização
por meio da comunicação e
do diálogo

Cada vez mais os profissionais de
comunicação e os executivos falam
do seguinte objetivo: uma mensagem
deve atingir o coração do público.

A sensibilização e a individualização
da comunicação e das mensagens são
de vital importância para seu impacto.
Embora à primeira vista possa parecer
contraditório que em tempos de
globalização, quando as informações
estão disponíveis a todos, ao mesmo
momento, em todas as partes do mun-
do, se destaque como tendência futura
da comunicação a sensibilização e a
individualização.

Porém, no oceano de informações
disponíveis nos dias de hoje, em que
todas as notícias parecem igualmente
relevantes, o toque emocional será o
que distinguira uma boa comunica-
ção. De fato, o que cada um de nós
quer ler, ver ou ouvir é uma informa-
ção que esteja relacionada ao nosso
próprio universo, às nossas próprias
ansiedades ou aspirações.

Na comunicação empresarial, es-
tes dois fatores são imprescindíveis
para a aceitação emocional dos líde-
res da empresa. Executivos que tiverem
a habilidade de transmitir a cada um
de seus públicos uma mensagem dire-
cionada e que atinja exatamente os
desejos e objetivos individuais dos seus
receptores serão aqueles que obterão
rnais sucesso. A aceitação emocional
dos executivos pelos funcionários de-
sempenha um papel altamente impor-
tante no sucesso das organizações.
Embora isto não substitua a competên-
cia, ter a confiança significa poder fun-
damentar-se nela para tomar ações
ousadas ou arriscadas ou até mesmo
impopulares dentro de urna organiza-
ção, como entrar em um novo ramo
de negócio ou vender uma parte lu-
crativa da empresa que já não se ajus-
ta rnais a sua estratégia futura.

Com certeza o executivo que mais
sucesso obteve nesta direção foi Jack
Welsch, o já lendário ex-presidente da
General Electric. Com mensagens apro-
priadas aos acionistas sobre o retorno
de seus investimentos, aos jornalistas
sobre estilo de liderança e sobre politica
de investimento e aos empregados so-
bre como construir uma empresa e
uma carreira de sucesso, ele conquistou
o coração e a confiança de todos os
seus stakeholders e transformou a Ge-
nera! Electric na empresa com maior
valor de mercado do mundo.

A falta de confiança, por outro
lado, gera discussões intermináveis,
evasão e menor motivação a partir do
momento em que o líder não estiver
observando. Taí sistema somente pode



funcionar com base em mecanismos
de controle mais rigorosos e, portanto,
as oportunidades de crescimento nor-
malmente passam despercebidas.

Além disso, em urn mundo cada
vez mais especializado, as mensagens
que atendem às necessidades indivi-
duais de seu destinatário são aquelas
de maior impacto. O diálogo direto e,
por conseguinte, um envolvimento
maior e equilíbrio dos interesses, é o
meio mais eficaz, porém infelizmente
viável apenas para um indivíduo, ou
seja, limitado. Por isso cabe a comuni-
cação corporativa assumir o papel de
fazer esta comunicação individual se
disseminar dentro da organização e
alcançar a mente e o coração de to-
dos os colaboradores.

Por outro lado, em empresas glo-
bais, corno é o caso da Basf, é impor-
tante saber utilizar as campanhas de
comunicação abrangente, global quan-
do possível, visando atingir e sensibilizar
todos os públicos de interesse. Porém,
embora ela possa estar associada a
mensagens com conteúdo fundamen-
tal, seu conteúdo racional deve ser indi-
vidualizado passo a passo, para que o
maior número de pessoas possa enten-
dê-lo, traduzi-lo segundo seus próprios
interesses, adaptá-lo e, assim, usá-lo.

Na prática, aqueles que enxergam
a comunicação como uma via de
mão única não vencerão este desafio,
Isto significa dizer que aqueles que
desejam principalmente enviar, mas
não receber, não devem ficar surpre-
sos se suas próprias mensagens não
tiverem o efeito desejado, Desta forma,
para que ocorra uma comunicação
eficaz, o princípio do diálogo deve ser
observado e utilizado pelas partes en-
volvidas, Falar, ouvir e também reagir
ao que está sendo dito. Além disso, a
escolha dos parceiros de diálogo e,
obviamente, a estrutura organizacional
com seus procedimentos e processos
são de vital importância,

Isto torna claro que a comunica-
ção centralizada e descentralizada e
seu gerenciamento e desenvolvimento

organizacional desempenham um pa-
pel crucial em construir a estratégia de
uma empresa e implantá-la. O desafio
está na integração dos diferentes inte-
resses do indivíduo de um mundo
corporativo cada vez mais especializa-
do aos interesses gerais da empresa. E,
ainda, alinhar os objetivos comuns dos
públicos de interesse da melhor manei-
ra possível, ou seja, ajudando-os a atin-
gir ainda mais o sucesso,

A importância estratégica da
comunicação

Para a Basf a comunicação é es-
tratégica. Em todas as áreas, as diver-
sas possibilidades de utilização das
ações de comunicação têm sido fun-
damentais para a superação dos obje-
tivos corporativos e para agregar valor
à marca corporativa e aos negócios
em geral. Três pontos definem clara-
mente o papel da equipe de comuni-
cação da Basf na América do Sul:

§ Criar valor;
§ Excelência na comunicação;
§ Colaboração,

Esses três pontos se concretizam nas
seguintes diretrizes de comunicação:

§ Mensagens consistentes;
§ Competência;
§ Credibilidade;
§ Inovação [criatividade); .
§ Paixão.
Por meio do trabalho integrado e

da transferência de conhecimento, a
comunicação corporativa na Basf tem
por objetivo promover e sustentar o
posicionamento e a reputação da em-
presa, de maneira sinérgica, identifi-
cando oportunidades que agreguem
valor aos negócios. A comunicação é
estrategicamente pensada para tornar
a marca da maior indústria química do
mundo reconhecida e confiável, sím-
bolo das raízes da empresa e de seu
futuro. Em cada ação, veículo, evento
ou pesquisa realizada, a comunicação
na Basf ajuda a criar a base consisten-
te e segura para a realização de todos
os nossos objetivos. A

Cabe à comunica-
ção corporativa
assumir o pape! de
fazer esta comunica-
ção individual se
disseminar dentro da
organização e
alcançar a mente e
o coração de todos
os colaboradores
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