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CRISE FINANCEIRA INTERNACIONAL REVELA, NAS ENTRELINHAS,

QUE TRANSPARÊNCIA É FUNDAMENTAL PARA GRANDES EMPRESAS E SUAS

ASSESSORIAS DE COMUNICAÇÃO ENFRENTAREM A TURBULÊNCIA

POR FABRICIO TEIXEIRA



efeito cascata da economia é
implacável: a crise iniciada no
sistema imobiliário estaduni-
dense atingiu todos os setores
financeiros, afetando de igual

maneira a indústria, comércio e serviços. Mesmo
recém-empossado como presidente dos Estados
Unidos, Barack Obama já reconhece publica-
mente que se trata da pior crise financeira desde
a grande depressão de 1929.

No Brasil, a "marola" chegou e não se apresen-
ta tão fraca como previa, ou desejava, o presiden-
te Lula. Demissões em massa na indústria, férias
coletivas, não-renovação de contratos. Todos os
dias os noticiários revelam que os efeitos da crise
global aumentam. As agências de comunicação
empresarial estão sentindo essas oscilações de
mercado nas duas pontas: no fornecimento de
um serviço que pode ser eventualmente dispen-
sado devido a cortes de custos e remanejamentos
e na administração de informações corporativas
entre as fontes e os veículos de imprensa.

A maior parte das agências ainda não sofreu
com grandes perdas, como mostramos na edição
anterior ("Um foward das assessorias", ed. 242,
pág. 38). Mas a crise trouxe incertezas e uma
intensa revisão de contratos. Para Rosana
Monteiro, sócia-diretora da Ketchum Estratégia,
o momento é de entendimento da realidade dos
clientes, principalmente das grandes empresas
de capital aberto e, portanto, mais sensíveis às
oscilações de mercado. "Criamos um lema: Não
vamos perder clientes para a crise", afirma
Rosana. "Isso significou uma postura de muita
flexibilidade e adaptação às necessidades dos
clientes. Eles estão sofrendo muita pressão cor-
porativa e mesmo individual, o corte de budget
foi imediato e a cobrança por resultados aumen-
tou. Passamos dezembro e janeiro renegociando
boa parte dos nossos contratos." Até o momen-
to, eles perderam apenas dois clientes: uma
consultoria e uma associação internacional.

ALÉM DO CAPITAL
Em relação às corporações, dificilmente se con-

segue falar a respeito do tema. Todas as grandes
multinacionais evitam comentar o assunto,
mesmo por indicação das próprias assessorias,
que procuram preservar ao máximo a imagem de
seus clientes. Além disso, muitas empresas ainda

não se sentem seguras por não haver uma avalia-
ção precisa da dimensão dos acontecimentos.

Mas nota-se um redirecionamento de atitudes:
as empresas de capital aberto vêm mantendo uma
postura de absoluta transparência, mesmo porque
elas prestam conta de seus balanços à sociedade. Já
as de capital fechado, que não precisam divulgar
balanços públicos, estão percebendo que essa
transparência é positiva e necessária, porque
assim conseguem renegociar dívidas com seus
principais credores. "Essa é uma situação curiosa
que acontece no mercado atual. As empresas de
capital aberto já vêm nessa postura há mais de
vinte anos e, com a crise, apenas permanecem com
a postura que já vinham adotando. As de capital
fechado, que mantinham segredo sobre seus negó-
cios, começam a abri-los por necessidade pon-
tual", analisa Ricardo Viveiros, da RV&A Oficina
de Comunicação que, até o momento, não teve
nenhum contrato cancelado. "O que está havendo,
em alguns clientes de setores mais afetados pela
crise, são negociações postergando o reajuste
anual", explica o presidente da agência. A realidade
que as agências estão vivenciando, independente-
mente de estar ou não perdendo contas, é que há
uma retração nos investimentos e serviços como
media training e monitoramento de web. Esse tipo
de incremento profissional está em quarentena.

A importância de uma agência de comunicação
empresarial se torna ainda mais essencial em
momentos como esse e, finalmente, essa dimen-
são parece ter se tornado ainda mais evidente
para a indústria. As assessorias tornaram-se
peças-chave para dar clareza, foco e visão global,
uma vez que a tendência das empresas é envol-
ver-se em seus problemas internos e perder a
sensibilidade do que esta acontecendo fora delas.
"Existem alguns procedimentos técnicos básicos
que devem ser considerados nesses momentos
de turbulência", explica Rosana. "Por exemplo,
fazer uma análise real e sem emoção da situação
da empresa, definir estratégias adequadas e posi-
cionamentos claros para abordagens de acordo
com cada um dos públicos de maior interesse,
definir as key messages e planejar as ações com
base em metas e objetivos", revela a diretora. Ela
acrescenta ainda que, apesar de essa análise pare-
cer óbvia, nem sempre é levada em consideração
nos momentos de crise, em meio ao calor emo-
cional dos impactos dentro de uma corporação.



MODELOS DE AÇÃO

A S AGENCIAS NOTAM UMA DEZENA DE PONTOS DIRETOS QUE PODEM A3UDAR,

DE MODO GERAL, O CLIENTE A ENFRENTAR A ATUAL CRISE, TANTO NO QUE DIZ

RESPEITO AO CONSUMIDOR, QUANTO AOS FUNCIONÁRIOS, À IMPRENSA E À PRÓPRIA

ASSESSORIA. A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL (ABERJE)

FORMULOU UMA CARTILHA COM ESSAS RECOMENDAÇÕES, ÀS QUAIS A REVISTA

IMPRENSA TEVE ACESSO. DESSES PONTOS, CINCO SE DESTACAM POR TRATAR DE

ASSUNTOS RELACIONADOS À TRANSPARÊNCIA DA EMPRESA:

• RELEVÂNCIA COMUNICATIVA

OS EXECUTIVOS DA EMPRESA DEVEM SER ALERTADOS SOBRE A RELEVÂNCIA DO SETOR

DE COMUNICAÇÃO RECEBER SINAIS CLAROS DE COMO ISSO PODE AJUDÁ-LOS.

• POSICIONAMENTO EXECUTIVO

O ALTO ESCALÃO DA CORPORAÇÃO DEVE MOSTRAR OBJETIVAMENTE COMO A CRISE

AFETA A EMPRESA E, APESAR DELA, TENTAR ACALMAR OS ÂNIMOS INTERNOS.

• PLANEJAMENTO INTERNO

É FUNDAMENTAL PLANEJAR O RELACIONAMENTO COM O PÚBLICO DE INTERESSE DA

EMPRESA ANTES DE PRODUZIR SEU CONTEÚDO BÁSICO DE COMUNICAÇÃO.

• REMANEJAMENTO INFORMATIVO

O OBJETIVO DA EMPRESA, SEUS PRODUTOS E SERVIÇOS DEVEM SER MEDIDOS JUNTO

AO PÚBLICO E CONFORME AS DIFICULDADES PARA REFORMULAR A MENSAGEM

CORRETA À SOCIEDADE.

• INFORMAÇÃO PÚBLICA

AS OPORTUNIDADES E OS DESAFIOS EM JOGO PARA A EMPRESA DEVEM SER LEVADOS

A CONSUMIDORES E CLIENTES DE FORMA DIRETA E OBJETIVA.

A maior parte das grandes assessorias tem
expertise em turbulências de mercado, mas a
atual parece não ter precedentes. De um lado, as
agências lidam com as informações estratégicas
de seus clientes. De outro, as empresas se revelam
cautelosas e podem mudar focos estratégicos a
qualquer momento, de acordo com as observações
do mercado. A comunicação direta e transparente
é ferramenta essencial para conter erros e evitar
boatos, quase sempre prejudiciais.

"No âmbito da comunicação externa, é o
momento de reforçar e proteger a imagem da
empresa, se antecipar a notícias negativas, comu-
nicar adequadamente a estratégia adotada pela
empresa para enfrentar a crise, criar um colchão
de proteção", explica Kiki Moretti, diretora da
InPress Porter Novelli que, ao contrário da média
das empresas de assessoria, conseguiu até mesmo
expandir os negócios nos últimos meses. "A crise
ainda não nos afetou. Tivemos alguns casos isola-
dos de pedidos de redução de fee, mas inacredita-
velmente estamos ganhando novas contas desde o
fim do ano passado e contratando gente, tudo
com muita cautela", ressalva.

Saber lidar com informações ruins é fundamen-
tal. Situações delicadas, como o risco de quebra de
contrato ou revisões de taxas, devem ser tratadas
com atenção. Para evitar problemas assim, muitas
agências estão preparadas para renegociar contra-
tos e discutir eventuais reajustes. É clara a neces-
sidade de motivação interna, porque o capital
humano sofre grande estresse diante de incerte-
zas. "Internamente, é hora de motivar os funcio-
nários, manter o clima da empresa produtivo. Não
dá pra enfrentar crises sem que a comunicação
envolva todos os stakeholders da companhia que,
de uma forma ou de outra, serão afetados pela

" situação", esclarece Kiki.
Há um consenso sobre demissões: observa-se

que grande parte das empresas, sobretudo as que
atuam no universo industrial, estão buscando
alternativas, como redução de jornada de traba-
lho, com redução temporária de salários, férias
coletivas, banco de horas. Isso porque ninguém
gosta de demitir, por uma série de razões: "Se
você pensar que o investimento para recrutar,
selecionar, admitir, treinar, motivar é grande,
ninguém gosta de demitir e desafinar essa orques-
tra, sem falar das perdas financeiras e emocionais
que são enormes", finaliza Ricardo Viveiros. 
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