
raduzir a intenção e os atos de sus-
tentabilidade em palavras que ou-
tros — CEO's, executivos, superviso-

res, funcionários, trabalhadores—querem
ouvir e podem entender é o mesmo de-
safio que todo departamento de comu-
nicação tem. A essência de comunicação
não está na mensagem, mas no quanto as
pessoas a entendem e a abraçam. Dizem
que, para qualquer proposta que implica
mudanças de atitude e de comportamen-
to sempre há 10% a favor e 10% contra. Os
outros 80% permanecem no meio ten-
dendo para um lado ou para o outro, con-
forme os argumentos. Se não há clareza e
sensibilidade sobre o que e como comu-
nicar os avanços de qualquer natureza, os
três Cs — céticos, críticos e cínicos — po-
dem destruir rapidamente a tentativa.

Custa entender que as mensagens e
informações que tratamos de 'injetar' nas
cabeças dos nossos interlocutores po-
dem não ser as jóias que imaginamos. E
podem cair como pedras ou flechas nos
seus corações. Podem causar indiferença,
espanto e até ódio.

Assim, a boa comunicação não é ape-
nas um exercício de juntar e dissemi-
nar informações importantes. Para ser
bem-sucedida ela precisa fazer com que
as pessoas acreditem nela e se possível,
ajam de acordo. Por um lado a empresa
deseja obter mais resultados do seu es-
forço para ser uma empresa sustentável
de todos seus 'stakeholders' — não apenas
aqueles mencionados no começo deste
texto, mas incluindo acionistas, investi-
dores, clientes e fornecedores. Por outro
lado, os "stakeholders" precisam conhecer
as realizações da empresa. Isto aumenta a
probabilidade de apoio.

Infelizmente, é comum o seguinte ce-
nário. Os encontros sobre a sustentabili-
dade da empresa já foram realizados. Na

primeira etapa, um grupo de curiosos e
aficionados pelo tema apareceu. A se-
gunda sessão, mais voltada para projetos
e ações de sustentabilidade conseguiu

reunir apenas 20% dos interessados que
prestigiaram a primeira. Proposições inte-
ressantíssimas surgiram. O desafio é enga-
jar os 80% que poderiam dar seu apoio e
garantir o fluxo hábil de informações para
os outros 20%. A lei de Pareto de 80-20,
mais uma vez.

O desafio do engajamento é grande.
Seres humanos são criaturas subjetivas. Se
todas as idéias sobre o que a empresa faz
ou vai fazer permanecem apenas no nível
intelectual, os indivíduos e grupos automa-
ticamente procuram seus redutos peculia-
res de onde cada um entende as coisas e
opina de forma diferenciada. Qualquer es-
tratégia de comunicação sobre práticas
sustentáveis tem que levar em considera-
ção estes diversos níveis de receptividade.
Contar a história para todos os stakeholders
requer uma dose grande de praticidade.

Os responsáveis por comunicar têm
que pensar sobre o que realmente querem

ouvir sobre a sustentabilidade e evitar
qualquer tom de pregação. Frases como
"potencializar os impactos sustentáveis ar-
ticulando sua cadeia de valor em rede de
forma dialógica" e "mobilizar e articular es-
forços e promover ações para constituir co-
mitês pela sustentabilidade" podem repre-
sentar as melhores intenções. Entretanto,
só quando verbos como "potencializar"
"mobilizar", "articular" e "promover" se tor-
nam substantivos que o discurso dos bas-
tidores muda. Só com a implantação de
ações práticas de sustentabilidade que as
pessoas conseguem enxergar, tocar e sen-
tir que a comunicação e porque não, o or-
gulho de fazer algo importante, começam
a fluir. Enfatizar a prática e não a teoria é a
grande mensagem.

Dizer apenas que "na nossa empre-
sa nós nos importamos com a sustenta-
bilidade" não cola, porque os interlocu-
tores que realmente se importam com o
tema, estarão de olho para checar se exis-
tem ações ou processos contundentes em
curso. A história contada precisa ter algu-
ma substância. É necessário mostrar fatos
e não apenas intenções. Comunicar algo
que a empresa não é na prática, pode até
funcionar a primeira vez e com os mais
ingênuos. Mas se existe de verdade um
compromisso em tornar a empresa e suas
ações social e ambientalmente sustentá-
veis, a comunicação correta e efetiva é im-
prescindível. Decidir o quê comunicar é a
essência da estratégia e como comunicar
se torna a garantia da implementação. A
comunicação correta deve ser apenas a
transcrição da visão — o que a empresa
quer ser em termos sustentáveis. **.

Text Box
O papel da comunicação das práticas sustentáveis nas empresas. Idéia socioambiental. São Paulo, p. 41, set/out/nov. 2008.




