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Rodolfo Gutilla, diretor
de Assuntos Corporativos
da Watura: a busca de uma
comunicação consistente com
40 milhões de consumidores,
acionistas, investidores e
uma diversidade de
outros públicos

comunicação empresarial

protagoniza hoje uma revolução

na maior parte das organizações,

sobretudo nas de grande porte.

Essencialmente, os profissionais

dessa área mostram-se perplexos

pela multiplicidade de canais a proliferarem

informações de todos os tipos, de forma mais aguda

no ambiente digital e na chamada Web 2.0, estágio

atual da internet pelo qual a interação e a velocidade

ilimitada de informações geradas e transmitidas

têm atraído públicos cada vez mais diversificados

e dificilmente quantificáveis.

Nesse caos provocado pela hibridez de meios de

comunicação e linguagens distintas, boa parcela

das corporações até demonstra ter consciência dos

riscos trazidos por uma nova era da comunicação.

A dificuldade reside, entretanto, em transformar tais

riscos em oportunidades, ou, pelo menos, em evitar

eventuais tribulações provocadas pela ausência de

controle sobre o que é informado.

O diretor-executivo da Associação Brasileira de

Comunicação Empresarial (Aberje), Paulo Nassar,

acredita que, atualmente, a grande questão está

na administração das mensagens. Ele explica que,

antes, havia uma visão de comunicação mapeada

em públicos, mas a evolução dos canais mudou

a forrna corno se transmite informação e criou

um horizonte universal e de difícil administração.

"Vivemos em um ambiente social no qual a empresa

perdeu a centralidade das informações, porque

qualquer um pode ser produtor de conteúdo,

inclusive sobre a empresa. Então, há uma ilusão

na qual muitos imaginam serem os informadores,

tentando manter um certo controle, algo ligado

a cultura administrativa fordista, mecanicista",

reflete.

Há algum tempo, estudiosos do assunto têm alertado

para o que chamam de "Era da Informação", pela

qual estar bem informado seria tão ou mais relevante

do que deter um grande volume de conhecimento.

O problema está, entretanto, na incerteza sobre

onde a informação possa surgir, qual o seu grau de

veracidade e confiabilidade e, sobretudo, de que

maneira será utilizada.

Se os fatores de estímulo tendem a ser

absolutamente claros e percebidos por qualquer

empresa que contemple a comunicação como um

elemento relevante de sua gestão, por que ainda há

tanta dificuldade para as organizações lidarem com

os novos meios comunicacionais, sobretudo os

digitais, como sites "independentes", blogs e redes

sociais, como Orkut, MySpace, Facebook, Twitter,

entre outros?

•
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As conseqüências dos novos modos de troca de

informações podem ser aterrorizantes por conta da

dificuldade de gerenciar um modelo efetivamente

caótico. Em outubro de 2008, um garoto de 18 anos

publicou nos/fede "jornalismo cidadão" iReport,

de propriedade da CNN, nos EUA, uma "notícia"

relatando que o executivo-chefe da Apple,

SteveJobs, havia sofrido um ataque cardíaco.

O iReport tem seu conteúdo gerado por usuários,

com vídeos, fotos, texto e áudio, mas sem a

garantia de que as informações publicadas sejam

confiáveis. O responsável pela nota, inverídica no caso,

garantia se basear em "fontes anônimas e bastante

confiáveis".

O boato correu rapidamente pela internet e, como os

investidores já temiam há algum tempo pela saúde

do executivo, em minutos os papéis da companhia

chegaram a cair 5,4% na Masdaq. O Departamento

de Comunicação da Apple agiu rapidamente,

desmentindo o relato do iReport, e a CNN publicou

uma declaração depois do incidente, dizendo que

foi notificada da noticia falsa por outros usuários do

website. A CNN deixa claro que não se responsabiliza

pela autenticidade dos conteúdos publicados no

iReport. No entanto, o boato sobre Steve Jobs gerou

transtornos consideráveis à Apple.

Esse fato pode ser um bom termômetro para mediar

os efeitos da conectividade em todo o mundo, para

o bem ou para o mal, na relação das empresas com

seus diversos públicos. "O sistema tradicional de

comunicação empresarial não abrange nem pode

impedir manifestações. A organização não é mais

singular, mas plural. Não entender isso pode ser um

tremendo risco, gerador de crises de confiança",

comenta Wilson da Costa Bueno, professor do curso

de pós-graduação em Comunicação Empresarial

da Universidade Metodista de São Paulo. Para o

acadêmico, embora reconheçam os riscos, muitas

empresas relutam em definir políticas claras e

específicas de comunicação, possivelmente por não

terem sentido na peie as conseqüências de uma crise

de imagem, ou por não entenderem ainda que

a área é precisamente estratégica.

O sócio-líder da área de Consultoria em Gestão de

Riscos Empresariais da Deloitte, Anselmo Bonservizzi,

alerta que a maioria das organizações conhece bem

seus públicos de interesse, mas boa parte delas ainda

não está preparada para tratar a comunicação a partir

de uma visão estruturada de administração de riscos

corporativos. "Toda empresa busca crescimento e,

para isso, precisa captar recursos e se estruturar. De

acordo com sua estratégia, a corporação poderá

precisar de receitas para financiar sua expansão,

podendo, inclusive, adquirir concorrentes ou

ser adquirida. Ern qualquer situação, ruídos de

comunicação só atrapalham", observa. "Comunicar

bem influencia diretamente a percepção da marca,

cria nos consumidores uma visão positiva, os

fornecedores entendem a organização como um

cliente importante, ajuda diretamente na captação e

expansão do negócio, via mercado, e permite uma

relação transparente com o governo, a comunidade

e outros públicos de interesse", complementa

Bonservizzi.

É dessa forma que a Natura, recorrentemente

citada por especialistas como uma empresa bem

estruturada e modelo a ser seguido em comunicação,

alcançou a tão almejada reputação da marca. "A

Natura é uma empresa de relacionamento e o que

nos move é a paixão pelo cosmético, em elevar

a autoestima das pessoas", explica o diretor de

Assuntos Corporativos e Relações Governamentais

da empresa, Rodolfo Gutilla.
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Para administrar a comunicação com seus 40 milhões

de consumidores, além de acionistas, investidores,

governo, comunidades locais, imprensa, funcionários

e cerca de 850 mil revendedoras autônomas, entre

outros grupos, a Matura definiu sua mensagem

contemplando "uma essência de visão e valores

que traduzem como somos", conforme revela

Gutilla. A Natura estipulou, ainda, três pilares

de comunicação: produtos, canal de vendas e

comportamento empresarial. "É possível que o

fornecedor, a consultora, o analista de mercado

e o jornalista tenham a mesma imagem da marca

e consistência de nossa informação e valores",

sustenta o diretor.

Os canais de relacionamento com todos os públicos,

de comunidades locais onde a empresa possui

instalações a investidores de qualquer parte do

mundo, envolvem uma equipe de mais de 50

pessoas, sem contar os apoios externos, terceirizados.

No ambiente digital, a Natura conta, inclusive,

com equipe de monitoramento de informações,

acompanhando a "blogosfera" e redes sociais para

capturar informações e, se necessário, interagir

com o público.

"Humanizamos o processo para explicar o que

acontece e dialogamos na mesma intensidade do

interlocutor do outro lado. Claro que, nos momentos

de crítica, sem vulgaridades e prevalecendo o respeito,

mas, se alguém diz em uma comunidade, por exemplo,

que efetuamos testes em animais, nosso papel é dizec

com firmeza e clareza que não o fazemos, no mesmo

tom com que fomos acusados", relata Gutilla.

Para o diretor da Natura, esse novo modelo de

comunicação surge como uma grande oportunidade

para as empresas, contanto que elas saibam explorar i

suas ferramentas. "Para quem souber manejar as

informações, a sociedacie civil ajuda na inovação, se

torna uma fonte de pesquisa, indica tendências e

é uma plataforma de relacionamento", conta.

A compreensão desse processo, porém, ainda terá de j

cumprir "uma boa estrada pela frente", na avaliação

de Abel Reis, presidente da AgênciaClick, especializada

em planejamento e publicidade on-line. Ele enfatiza

a relevância dos territórios de redes sociais e de

mobilidade, pois a tendência é que, cada vez mais,

as pessoas busquem e troquem informações pelos

telefones celulares. "As redes sociais são um ecossistema

extremamente propício para a propagação, para a

'virulização', e isso vale para o bem e para o mal. Há que

se acompanhar o que se fala e identificar uma visão ou

discurso, definindo alguma ação concreta a se tomar.

Ficar alheio a essa atividade e se esquivar de conversar

a respeito é uma atitude de fuga e de quem não quer

encarar a realidade da opinião ou crítica", sustenta Reis.

Embora muitas empresas ainda sofram do que

ele qualifica como "'nércia natural e resistência a

fazer mudanças radicais de corno se comunicar em

ambientes e públicos de interesse", em breve, deverão

alterar seus métodos de comunicação, considerando

os novos aspectos. "Foi assim quando tiveram de

ingressar na internet e muitos demoraram para mudar

padrões, protocolos e processos. Também é assim

agora com as redes sociais, com a diferença de que o

site é um espaço controlado e as redes sociais têm um

componente caótico muito grande e de ausência de

controle, algo perturbador", justifica.
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Contudo, os primeiros passos já foram dados na

exploração desses novos ambientes, como relata

o presidente da AgênciaClick sobre um episódio

envolvendo uma empresa do setor de alimentos.

Há dois anos, ao lançar uma linha de hambúrgueres

congelados, que bastavam ser aquecidos por um

minuto e meio em micro-ondas para estarem prontos

para o consumo, o fabricante promoveu um concurso

no site YouTube no qual os usuários postavam

vídeos informando o que conseguiam fazer torr

esse tempo. "Tivemos muitos vídeos, vários deles

muito engraçados, criativos. Mas houve um no qual

o protagonista preparava, no mesmo minuto e meio,

um outro harnbúrguer, na frigideira, com salada,

enquanto o congelado aquecia no micro-ondas.

Ao final do vídeo, ele mostrava os dois e lançava a

pergunta: qual parece mais saboroso?", relembra,

admitindo que o feito no fogão parecia mais atraente.

"Claro que houve um pouco de choque por parte

da empresa e o temor maior seria: o que virá depois

disso? Algum ativista vegetariano vai nos criticar?

Felizmente, isso não aconteceu, mas nossa tese é

de que, se tivesse acontecido, deveríamos manter o

vídeo no ar e sem cortes, pois isso faz parte do jogo",

esclarece.

Atuação prioritária

De fato, atuar ativamente na comunicação requer

investimentos consideráveis, financeiros e humanos.

Se a área é vista como estratégica, acrescenta

Bueno, da Metodista, envolve também a necessidade

de políticas explícitas a serem estabelecidas e

praticadas por todos os funcionários da empresa,

"do porteiro ao presidente". Para ele, a comunicação

empresarial ainda carece de metodologias de

aferição de resultados, tangíveis e intangíveis, para

ser aperfeiçoada e atender com maior eficiência às

necessidades e expectativas das corporações. "Nossos

instrumentos de avaliação de retornos ainda são

inadequados. Por isso, empiricamente produzimos

jornais para todos, revistas para todos, investimos

em publicidade institucional e não temos uma

rnensuração exata do retorno, inclusive porque não

desenvolvemos com a academia uma ferramenta

efetiva de aferição", sustenta.

Nassar, da Aberje, entende que outros fatores

essenciais para a boa comunicação consistem en

mudar processos internos e buscar um novo perfil dos

profissionais do setor. "Um grande desafio está na

administração da comunicação por meio de pessoas

suficientemente cultas e que precisam ser coletores

confiáveis do que é informado, sabendo selecionar

o que é importante e construir valor a partir da

interpretação. Para fazer isso, esse profissional terá

de saber de história, antropologia, sociologia,

tecnologia, comportamento humano, psicologia,

economia, política, enfim, toda uma gama de

conhecimento", descreve.

Comunicação deve ser encarada, portanto, como

uma área estratégica da corporação. Entender isso,

reiteram os especialistas, é o ponto de partida para

o desafio de comunicar bem, sem grandes temores

diante da nova dinâmica das redes de interação

do mercado. •
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