ez anos atrás, o sonho da comunicação corporativa era
deixar de ser mera prestadora de serviços para estar alinhada à estratégia da organização. O
tempo passou, as organizações no
Brasil e no mundo amadureceram
em diversos aspectos e a comunicação, de fato, atingiu seus antigos objetivos. Não ê mais preciso
explicar a um presidente de empresa o quanto ela é importante
para o negócio.
Mas ainda há uma série de desafios a serem enfrentados. O sonho,
hoje, é chegar ao patamar que
algumas organizações, especialmente as de grande porte, estão
conseguindo alcançar: ter a comunicação à frente dos processos
e das discussões, dividindo com
outras áreas-chave os rumos da estratégia do negócio.
Cerca de 10% das grandes empresas se dizem nesse patamar, de
acordo com o levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa
da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Databerje),
em parceria com o Valor. Nelas, na
maioria das vezes, o profissional de
comunicação ocupa uma posição
de diretor ou vice-presidente e tem
assento nos principais comitês estratégicos da organização.
Um bom exemplo desse novo
cenário em que vive a comunicação corporativa é o de Paulo

Pompilio, diretor de imprensa e
relações públicas do Grupo Pão
de Açúcar, que participou, desde
o início, de um grupo seletíssimo
que discutiu e definiu a compra do
Ponto Frio, negociação de R$ 824,5
milhões, envolvendo 70,24% das
ações da segunda maior rede de
eletrodomésticos do Brasil.
Situações como esta, de um
profissional de comunicação estar
presente em um fórum tão importante e sigiloso para a organização, eram praticamente inimagináveis há 10 ou 15 anos. "Quanto
mais no negócio a comunicação
corporativa estiver, mais chances
ela tem de agregar valor", afirma
Pompilio. E ele vai além: "Meu papel é ajudar a companhia a vender
mais. Sei que isso é agressivo para
um profissional de comunicação,
mas é, sim, o nosso papel".
Na Arcos Dourados, empresa
que comprou a marca McDonald's
na América Latina há dois anos, a
comunicação corporativa é uma
vice-presidência regional, segundo nível mais importante da organização, e ocupa espaço tão nobre
quanto as áreas de vendas, operações ou finanças. "Existe uma nova
percepção, por parte não somente
das empresas como do público
em geral, sobre o que significa comunicação", diz Flávia Vigio, vicepresidente para a América Latina.
Afinal, as pessoas querem conhecer

mais sobre a empresa - não interessa apenas ver a campanha publicitária. Quem compra um sanduíche do McDonald's atualmente
se mostra interessado no que tem.
por trás daquele produto: quer saber também o valor nutricional
do sanduíche, a origem dos ingredientes, quem são os funcionários,
para onde vai o descarte do lixo etc.
"Por isso, o papel da comunicação é
integrado, complementar e tem de
ser benfeito junto ao trabalho do
marketing. A gente tem de saber
comunicar isso tudo", afirma.
O diretor corporativo de relações institucionais do Grupo Votorantim, Samuel de Almeida Lima,
reforça que a comunicação saiu
do papel secundário que ocupava.
"Estamos em um momento muito
rico", diz o diretor, para quem não
existe estratégia de comunicação,
e sim estratégia de negócio. Os públicos de interesse, segundo Lima,
são cada vez mais parceiros da organização e cobram coerência entre discurso e prática.
Este é outro ponto de grande
transformação no mundo corporativo: acabou a era da informação unilateral, do discurso
"chapa-branca", do marketing
"bonitinho", porém distante da
realidade. Com a velocidade que
a informação adquiriu por meio
das chamadas mídias digitais, ou
mídias sociais - Twitter, YouTube,

namentais. Ele representa ainda a
empresa em associações de classe e
participa de diversos fóruns nacionais e internacionais. Sua equipe
é de 25 pessoas. "Mas o que acho
muito relevante, e que o setor em
geral não mede, é que chegamos a
mais de 100 empregos indiretos na
cadeia da comunicação por meio de
parcerias com mais de 40 agências,
18 delas de imprensa no Brasil."
Na Vale, o modelo da comunicação foi definido pelo presidente
Roger Agnelli, no plano estratégico da empresa em 2001, como um
instrumento fundamental para
a companhia conseguir implementar seu planejamento. "Sabemos que a comunicação ajudou
fortemente nesse processo", diz
Fernando Thompson, diretor de
comunicação e sustentabilidade
da mineradora, cujo valor de mercado atingiu US$ 205 bilhões em
2008 e caiu para cerca de US$ 130
bilhões neste ano. A área, ao longo

dos últimos anos, manteve-se no
nível de diretoria, mas passou por
um enxugamento: chegou a ter
130 pessoas e agora são 50. "Como
em toda empresa, a estratégia
hoje é fazer mais, com menos e
melhor", afirma ele. Segundo a
pesquisa Aberje/Valor, focada em

comunicação interna, houve uma
retração estrutural na área, assim
como ocorreu em outros departamentos das organizações em
geral. O quadro de funcionários
diminuiu, bem como os investimentos destinados a ela.
Para o executivo da Vale, um
dos maiores desafios é fazer uma
gestão eficiente da comunicação,
o que inclui o estabelecimento de
métricas. "Em geral, nossos chefes
são engenheiros, economistas ou
advogados. Nós, comunicadores,
quando vamos conversar, sempre
dizemos que somos um bicho diferente, temos métricas diferentes,
discursos diferentes etc., mas nossos chefes não entendem isso. O
que eles entendem são números, e
toda discussão que tenho tido nos
fóruns é que nós, comunicadores,
precisamos aprender a nos metrificar, precisamos aprender a ser
gestores", diz Thompson. Segundo
ele, essa amarração entre o plano

estratégico e o retorno do investimento é fundamental para defender o orçamento da área, especialmente em momentos de crise.
No atual contexto, a prestação
de contas da comunicação não se
dá apenas internamente. O que
informa aos seus públicos será cobrado nas últimas instâncias. "Accountability é algo essencial para
a organização. A transparência é
o melhor caminho para construir
relações duradouras com todos os
públicos envolvidos", afirma Lima,
da Votorantim. Segundo ele, uma
postura madura de comunicação
ê essencial para que as empresas
se posicionem no mercado. E não
adianta falar de forma abundante. "Às vezes, falar pouco e bem é
muito melhor", diz o executivo,
para quem as transformações
pelas quais a comunicação passa
hoje continuarão a acontecer nos
próximos anos. "As empresas precisam repensá-la diariamente."
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