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Simplificar, reunir e agrupar o esquizofrênico tsunami de dados a que temos acesso tornou-se 
questão de sobrevivência 
 
Sei que cansa falar do "novo" mundo e das diferentes formas que devemos nele atuar. Parece 
repetitivo, todos dizem isso. Mas aqui, garanto, ser diferente não é mero capricho. Você se 
lembra daqueles velhos organogramas lineares, hierárquicos e eternos de tão certinhos das 
velhas empresas? Eles ficaram no passado, e você já percebeu, certamente. No bojo da 
transformação, a tecnologia, celebrada ou não, recriou as formas de vida e de produção. Se o 
trabalho de decodificar os agentes sociais não escapa às teias da comunicação, em que pesem 
as videoconferências e os tantos caminhos multimídia da informação, necessitamos de novos 
líderes.  
 
Em outras palavras, promover e desenvolver a linha de frente das empresas que já sabem ler 
e fazer bom uso das novas interações. Faz tempo que descobrimos a comunicação como peça 
protagonista das negociações, pronunciamentos, campanhas, processos, gestão de crise, 
também de mudança. Ela foi retocada. É mais uma das áreas remexidas pelos novos 
profissionais que surgem no mercado e pelas possibilidades apressadas que despertam na era 
da informação.  
 
E não se trata propriamente de um simples aspecto em recriação. Principalmente se levarmos 
em conta a comunicação atualizada e recauchutada que entra, cada vez com um modelito 
novo, pela porta da frente das organizações todos os dias — e sem pedir licença. 
 
Você também deve ter percebido que estamos ofegantes no meio do caminho, tentando 
abraçar todo tipo de informação. De tal forma que simplificar, reunir e agrupar o 
esquizofrênico tsunami de dados a que nos é permitido ter acesso tornou-se questão de 
sobrevivência. As RSS e os portais organizadores da informação que o digam. Dos laboratórios 
da Internet, algumas ferramentas para ordenar um mundo de manchetes já nasceram, mas 
isto não basta. A simplicidade e a consistência que esperamos dos organizadores tecnológicos 
devem pautar outra mudança: a dos comunicadores de carne e osso. Porque o líder, este 
novo, continuará a se deparar com um mundo ilegível caso não adquira nova configuração.  
 
Administrar conflitos e negociar guiado por planejamento estratégico, sem esquecer dos 
prognósticos dos cenários, com flexibilidade e visão integral da organização. É isto o que se 
espera do líder comunicador, não é mesmo? Mas, não é permitido esquecer: este não é o líder 
de ontem. Trata-se do líder esperado pelo futuro que já acontece hoje nos apertos de mão, 
chats, e-mails, na rede. Ninguém parou para ler, mas está estampado em uma placa na frente 
de toda empresa: "procura-se a personalidade comunicacional humana". Quando atendo uma 
organização disposta a desenvolver performances e capacidades comunicacionais sintonizadas 
com as novas exigências que citei, costumo explicar que o midia training moderno deve 
ocorrer muito além do velho modelo.  
 
Quem procura este tipo de approach já constatou de alguma forma que a interação com a 
sociedade e a transparência são demandas batendo na porta há tempos. Mas o "ir além" inclui, 
sem contar o aprimoramento dos conteúdos e posicionamentos perante a mídia seja a 
convencional ou a dos blogs—, a atualização dos valores da opinião pública, o lapidar do 
relacionamento com a sociedade, os subsídios para todos os porta-vozes em variadas escalas e 
ocorrências da comunicação. Uma permanente revisão positiva dos relacionamentos, todos 
eles, em prol da reputação das empresas. No cenário de um sem-fim de mídias e de 
necessária intimidade com os aparatos tecnológicos, a capacidade de comunicação deve ser 
tratada com muito zelo. Devemos permitir que estagiários, diretores, especialistas e qualquer 
colaborador atuem nos ambientes corporativos cientes da importância devida à manutenção da 
disseminação democrática da informação, da sustentabilidade social e da saúde dos processos 
comunicacionais.  
 



Atualização do conhecimento e da capacidade comunicacional não é um bicho-de-sete-
cabeças. Vale qualquer esforço quando as empresas compreendem que vivemos um momento 
de transição de paradigmas. Anote: a relação sadia dos líderes das empresas com seus novos 
profissionais da geração Y, com as mídias tradicionais e espontâneas e com as comunidades 
em que estão inseridos está cada vez mais conectada à sobrevivência no mercado. O 
treinamento para adquirir toda essa capacidade na comunicação não servirá apenas para 
recrutar um batalhão de porta-vozes passivos nas páginas de jornal. Uma incontável 
possibilidade de alianças e parcerias se abre para quem se reconcilia ou dá as boas-vindas às 
demandas e aos temas do "novo" mundo. Pode ser depois de um aperto de mão; pode ser 
entre um chat e uma videoconferência. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 6 mar. 2009, Primeiro Caderno, p. A2. 
 
 


