
Comunicação e perenidade
"Não é como somos por dentro, mas o que fazemos que
nos define!" Batman, em "Batman Begins"

"Ninguém é inocente. Ninguém!" - O Rei do Crime, na
versão cinematográfica de "O Demolidor".
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tempo indicado e, mais importante, parando de fumar,
se for o caso?

Eu sempre acreditei na capacidade da
comunicação em solucionar conflitos
e favorecer o desenvolvimento de re-
lações sustentáveis. Estou igualmente
convencido de que, em um futuro pró-
ximo, encontraremos esses objetivos
nos briefs de nossos clientes.

A perenidade de qualquer organiza-
ção depende, fundamentalmente, da
manutenção de relações sustentáveis. Uma família, uma
empresa ou mesmo um segmento inteiro de mercado de-
pendem da qualidade de suas inter-relações para pros-
perar, exigindo concessões por parte de seus membros.

As duas citações do universo pop que abrem este tex-
to sugerem os desafios que temos pela frente para a
construção de relações sustentáveis nos mais variados
mercados. E, como conheço com mais profundidade o
universo da saúde, farei dele o exemplo para desenvol-
ver esse tema.

Os diferentes players da saúde trabalham com um ob-
jetivo comum: fazer com que as pessoas vivam mais e
melhor. Mas a questão de como alcançar esse objetivo
permanece em aberto, determinando inúmeros conflitos,
ineficácia e desperdício. Na verdade, cada um deles tem
percepções e motivações distintas e, muitas vezes, anta-
gônicas, que obstruem o caminho da sustentabilidade.

Você conhece a opinião dos médicos sobre os convênios
e sobre a indústria farmacêutica? Se tiver a oportuni-
dade de conversar com o pessoal da indústria ou dos
convênios descobrirá que a recíproca é verdadeira. Pos-
so imaginar como você se sente a respeito da indústria
quando tem que pagar pelos medicamentos no balcão
da farmácia. Eu me sinto da mesma forma.

Talvez esteja errado, mas acredito que você não seja di-
ferente da maioria e não se preocupe com eventuais gas-
tos desnecessários com exames, desde que seu convênio
esteja pagando por tudo.

Para terminar, você já encontrou alguém que esteja
realmente disposto a seguir todas as orientações que
recebe para uma vida saudável, corrigindo seus hábitos
alimentares, exercitando-se, evitando consumo excessi-
vo de álcool, tomando os medicamentos prescritos pelo

"Na saúde, vivemos
uma situação de

soma zero, na qual
cada elemento busca
obter vantagem em

detrimento do outro"

Na saúde, vivemos uma situação de soma zero, na qual
cada elemento busca obter vantagem em detrimento do

outro. Isto é, para um ganhar o outro
precisa perder. Algo absolutamente
contrário à sustentabilidade de qual-
quer negócio.

antagônicas.

Esses conflitos, apesar de também
presentes na gestão pública, são
mais evidentes na área da saúde
complementar, na qual fontes pa-
gadoras, prestadores e usuários
costumam se colocar em posições

Para assegurar sua perenidade, o setor da saúde tem
pela frente vários desafios que só poderão ser supera-
dos com a participação de todos, incluindo os pacientes.
Excelência e controle de custos vão exigir mudanças na
forma de praticar a medicina, que deverá se tornar uma
atividade verdadeiramente multidisciplinar e digital em
curto espaço de tempo.

Na verdade, as lideranças do setor - governo, médicos,
hospitais, laboratórios, indústria, empresas de tecnolo-
gia, fontes pagadoras etc - já perceberam que o modelo
atual não favorece a sustentabilidade do negócio. Apesar
disso, ainda estamos longe de uma solução integrada.
Sabendo como pensam os diferentes players desse setor,
posso facilmente prever uma exacerbação dos conflitos
já presentes ao longo dos próximos anos.

Entendo que uma relação verdadeiramente sustentável
na medicina se faz com respeito às
diretrizes de tratamento, leva em
consideração o custo-efetividade das
soluções, favorece a multidisciplinari-
dade, envolve os pacientes para que
adotem as mudanças de estilo de
vida ideais e sigam os tratamentos
recomendados, busca evitar desper-
dício e se dá em uma base de con-
fiança mútua permanente.

de conflito, a construção de relações sustentáveis exige
informação, convencimento.e motivação.

Dependemos da comunicação para restaurar a confian-
ça entre os participantes do processo da saúde. Para
isso, além de promovermos conceitos que interessem
e motivem cada um deles, devemos estimular e favore-
cer as trocas, propondo novas situações em que todos
possam ganhar.

O sucesso desses esforços será proporcional à nossa
capacidade de estimular os diferentes públicos-alvo
a se expressarem livremente, assumindo a coautoria
do discurso.

' As tarefas necessárias para essa transformação são as
mesmas que as agências executam com excelência no
desenvolvimento das campanhas publicitárias.,

• Entender as motivações dos principais players
dentro desse contexto para, só então, buscar a
idéia capaz de uni-los na busca da excelência.
• Trabalhar conceitos criativos capazes de conven-
cer e motivar a todos no sentido da mudança.
• Implementar estratégias de comunicação ca-
pazes de atingir cada um desses públicos com a
mensagem mais adequada.
• Estabelecer espaços que permitam e estimulem
as trocas entre os membros de um mesmo grupo e
entre os diferentes grupos.

Em resumo, a perenidade de qualquer negócio pas-
sa pela construção de relações verdadeiramente
sustentáveis. Alinhando expectativas, convencen-
do e motivando os vários players do setor, a comu-
nicação tem um papel de grande relevância nesse

processo. As competências ne-
cessárias para implementar es-
ses planos de comunicação es-
tão hoje reunidas nas agências
de propaganda. Devemos estar
prontos para esse novo desafio.

Sonho? Não! Essa é uma meta real que já começa a fazer
parte dos planos para o setor. E, na qualidade de obser-
vador privilegiado desse segmento, estou convencido de
que a comunicação terá um papel relevante nesse pro-
cesso. Afinal, a propaganda é a arte de persuadir. Algo
fundamental em uma sociedade que não aceita o uso da
força para fazer valer um ponto de vista. E, em situações

Para se aprofundar no tema: Porter
& Teisberg - Redefining Health Ca-
re / Harvard Business School Press.
Maravilhoso trabalho que identifica

claramente a falha do modelo atual de gestão na saúde
em promover a competição por melhor qualidade de
serviços. Uma crítica, baseada na análise do sistema de
saúde americano, absolutamente válida para o Brasil.
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