
Quando assumiu a presidência do Grupo Santander,
após a fusão com o Banco Real, Fábio Barbosa preci-
sava dissipar os boatos, evitar especulações e expli-
car a realidade sobre cortes, turbulências e as novas
estratégias da instituição. A missão, que soa familiar
a muitos executivos nesses tempos difíceis, contou
com um meio de comunicação diferenciado: o blog.
"Sempre me preocupei em manter contato direto
com os colaboradores e, como desde 2007 eu manti-
nha um blog interno, senti que precisava ampliá-lo",
afirma. Hoje, já são 48 mensagens postadas no total,
e uma média de 38 mil acessos por mês.

O desafio de Barbosa era se comunicar de forma
clara e direta com cerca de 50 mil funcionários acos-
tumados com gestões e culturas organizacionais dife-
rentes. Atualmente, o executivo publica as mensagens
a cada 15 dias, geralmente aos domingos. "Muita gen-
te não acredita, mas eu mesmo escrevo tudo. De outro
moclo o blog não teria sentido", afirma. O melhor des-
se tipo de comunicação, de acordo com o presidente,
é a interatividade. Os funcionários podem comentar
ou fazer perguntas, e o CEO as responde ou repassa
para o gestor que considerar mais adequado.

A comunicação entre presidente e funcionários
sempre foi necessária e é relativamente comum nas
empresas, mas costumava acontecer por meios mais
formais - como cartas e editoriais no jornal inter-
no, além, é claro, de eventuais reuniões e encontros
pessoais. Muitos, no entanto, estão aproveitando a
evolução e a popularidade das ferramentas on-line
para se aproximar de suas equipes, o que pode fazer
a diferença em momentos de crise, em razão do ime-
diatísmo e do alcance das mensagens.

"Quando há um clima de preocupação geral no ar, a
companhia precisa dar respostas rápidas e eficientes.
Usar a tecnologia para fazer a mensagem chegar de
forma imediata a todo o quadro traz resultados posi-
tivos e a credibilidade aumenta muito se quem estiver
falando for o presidente", afirma Felipe Westin, dire-
tor da consultoria Right Management.

Ele lembra de uma solução engenhosa que uma

petroquímica onde trabalhou nos Estados Unidos,
na década de 80, criou para falar aos funcionários. "A
indústria era mui to grande e funcionava 24 horas por
dia. Construíram, então, um miniestúdío de TV e mo-
nitores foram espalhados por toda a empresa. Perio-
dicamente eles eram ligados e o presidente aparecia,
ao vivo, para dar sua mensagem", conta.

A Votorantim adotou uma estratégia parecida, mas
alinhada com modernas ferramentas digitais, criando
dois tipos de webconference: uma somente entre a di-
retoria e outra trimestral, abrangendo 2.500 funcioná-
rios, em 24 unidades pelo Brasil. Este segundo modelo
foi batizado de "Com VC", um trocadilho entre a abre-
viação na internet para a palavra "você" e as iniciais de
Votorantim Cimentes. Nele, além de apresentar resul-
tados e estratégias, o presidente Walter Schalka abre
espaço para perguntas, que podem ser feitas pelo fun-
cionário antes ou durante a apresentação.

"Eles questionam, por exemplo, sobre qual o posi-
cionamento da empresa na crise e como faremos para
evitar demissões. É uma experiência extremamente
importante, pois ajuda a reforçar a atitude e a postu-
ra que os gestores e as equipes devem ter", afirma o
executivo. Mesmo as unidades que ainda não podem
se conectar ao vivo durante o "Com VC" recebem pos-
teriormente um CD com a gravação da apresentação.
"Assim, consigo atingir 100% dos funcionários, algo
que seria impossível fazer no corpo a corpo", explica.

Para falar de forma direta e imediata, no entanto, o
blog interno tem sido a medida mais adotada pelos
comandantes. Michel Levy, presidente da Microsoft no
Brasil, tem o seu desde o fim de 2007. Um dos temas
que mais agradam o executivo é o equilíbrio entre vida
pessoal e profissional, além cie motivação e trabalho
em equipe. Em momentos de crise, porém, postagens
sobre economia e mercado se tornam inevitáveis.

Segundo ele, é comum provocar e chamar discussões
pelo blog, que acabam sendo tema de novas iniciativas
da empresa. "Já abri espaço para que os funcionários
pudessem deixar questões de forma anônima sobre
a crise e depois fizemos um evento para esclarecer-*
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as principais dúvidas", afirma. Levy também reproduz
sua agenda, fazendo relatos sobre visitas a clientes,
parceiros e eventos que freqüenta por todo o país.

O presidente da TAM, David Barione Neto, é um dos
mais novos adeptos do mundo virtual e, descontraído,
já coleciona boas histórias. Com um blog interno desde
abril, ele conta que certa vez um funcionário comentou
sobre sua concorrida agenda - também disponível no
blog -, perguntando se, depois de todos aqueles com-
promissos, ele ainda iria lavar a louça quando chegasse
em casa. "Respondi que não só isso, mas também iria
lavar o carro e passar roupa", diverte-se.

Para Barione, o blog não pode ser formal, pois essa
relação profissional jã está estabelecida e existe no
dia-a-dia. Assim, os assuntos ligados aos negócios e â
empresa são tratados na internet sob sua ótica pesso-
al. O CEO sabe, contudo, que os instrumentos virtuais
servem para somar, e não para esconder o líder atrás
do monitor. "Vim do chào da fábrica e acho essencial
construir uma relação de transparência, respeito e co-
leguismo com todos", afirma.

O professor Dílson Gabriel dos Santos, cia Fundação
Instituto de Administração (HA), reconhece as vanta-
gens e a eficiência de um blog escrito pelo presidente

da empresa, mas ressalta a necessidade de se esta-
belecer regras. Para ele, o CEO pensa e reflete muito,
por exemplo, quando vai escrever para uma mídia
impressa, mas não tem esse mesmo cuidado no am-
biente on-line - que traz naturalmente uma informa-
lidade que pode ser perigosa. "A palavra do líder tem
muito peso e, na internet, as mensagens se espalham
rapidamente, tanto para o bem quanto para o mal",
explica. ''É preciso ser responsável na hora de escrever,
especialmente se for algo impulsivo. As mensagens
de um líder não podem levantar suspeitas nem deixar
margem para interpretações equivocadas."

Na opinião da diretora de mídias sociais da agência
Ideal e professora da Fundação Escola de Comércio
Álvares Penteado (Fecap), Carolina Terra, para que a
comunicação virtual corporativa funcione é preciso
que haja comprometimento por parte de quem es-
creve - no caso, os presidentes. "O blog da ao CEO a
oportunidade cie se expressar de forma imediata, co-
mentando fatos do momento. O ideal, no entanto, é
que haja certa periodicidade, para criar o hábito e a
expectativa na equipe", afirma.

Carolina lançou o livro "Blogs Corporativos: Modis-
mo ouTendência?" (Difusão Editora), no ano passado,
e afirma que cada vez mais as organizações são cobra-
das pelos funcionários e consumidores para ficarem
acessíveis em canais de comunicação que se tornam
populares no universo pessoal. "Agora, por exemplo,
muito se fala no twitter. O importante, porém, é man-
ter a interatividade e a colaboração, que já se torna-
ram hábitos na sociedade, independentemente da
ferramenta que estiver em evidência."

À frente do Grupo Santander, Barbosa destaca o re-
sultado dessa interação. "Jã adotei sugestões feitas nos
comentários do blog e levo em conta as mensagens
na hora de tomar decisões. Meu sonho ê poder ter a
contribuição de todos os 50 mil funcionários, já que
são eles que vivem o cotidiano do negócio", afirma.
"Tenho certeza de que muitas das soluções de que pre-
cisamos estão mais claras na cabeça deles, e é preciso
que compartilhem isso conosco." S
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