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EMPRESAS

REDUÇÃO DA DEMANDA

Sony prevê queda nos preços
de televisores até fim do ano
Os preços de televisores provavelmente vão cair no mercado dos
Estados Unidos antes do fim do ano, afirmou Yoshihisa Ishida, diretor
da deficitária divisão de televisores da Sony. A previsão foi feita horas
depois que a LG, segunda maior fabricante de telas de cristal líquido
do mundo, divulgou o pior lucro operacional da marca em seis
trimestres, prejudicada pela queda nos preços dos painéis LCD.

CELULARES

Nokia tem lucro acima do esperado
e vai cortar 1,8 mil empregos
A Nokia anunciou um resultado melhor que o esperado no
terceiro trimestre, impulsionado por forte demanda por celulares
mais baratos. A receita líquida no período foi de € 10,3 bilhões,
e o lucro operacional, de € 403 milhões, superando todas as
avaliações dos analistas de mercado. Apesar do bom desempenho,
a companhia informou que vai cortar até 1,8 mil empregos.
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A maioria das empresas busca a
comunicação como ferramenta
estratégica em períodos de difi-
culdade, quando uma crise já foi
desencadeada, diz James Gru-
nig, consultor americano consi-
derado um dos grandes nomes
da comunicação empresarial.
Para ele, o papel da atividade
pode ir além de gerenciador de
fases difíceis. Grunig diz que
uma comunicação bem-feita
evita custos e gera mais receita.

Relações públicas para
empresas podem ser
consideradas o mesmo que
comunicação estratégica?
Eu considero relações públicas e
comunicação estratégica a mes-
ma coisa, embora, algumas ve-
zes, as pessoas que usam o ter-
mo “comunicação estratégica”
pensem em publicidade aliada a
relações públicas. Usando aqui
o termo relações públicas estra-
tégicas ou apenas comunicação
estratégica, podemos dizer que
ela acontece quando os esforços
são direcionados aos públicos de
interesse da empresa.

Quando a atividade de relações
públicas se torna estratégica?
No momento em que os progra-
mas de relações públicas são
desenvolvidos para estabelecer
a comunicação com os públicos
impactados pelo comporta-
mento de uma organização ou
que afetam o comportamento
dela. O profissional de relações
públicas que apenas envia co-
municados para a imprensa na
esperança que alguém dê aten-

ção a eles tem pouco ou nenhum
valor para a companhia.

Qual o primeiro passo para
uma empresa implementar sua
comunicação estratégica?
Uma companhia nessa situação
geralmente não pensa em aplicar
um programa de comunicação
estratégica até se confrontar com
uma crise. Depois que a tensão é
afastada, o profissional de rela-
ções públicas estratégicas come-
ça então a questionar a liderança
da organização sobre o que moti-
vou a situação. Na maioria das
vezes, ela ocorreu devido a um
relacionamento pobre com o pú-
blico ou por uma falha do com-
portamento gerencial, que pode
ter causado uma sensação de ris-
co para um determinado con-
junto de pessoas.

Quais as principais falhas
das empresas ao aplicarem
a comunicação estratégica?
É preciso avaliar se os progra-
mas de comunicação afetam a
percepção, atitude e comporta-
mentos tanto do público quanto
da corporação. Relações públi-
cas estratégicas só são possíveis
se a pesquisa fizer parte de todas
as iniciativas, por isso é impor-
tante contratar profissionais
que saibam conduzi-la.

Quais as consequências
de uma comunicação
estratégica ineficiente?
Crises ou questões envolvendo
as organizações custam a elas
uma grande soma de recursos e
afetam sua reputação e relacio-
namentos. E os relacionamentos
são cruciais para que uma orga-
nização se mantenha em longo

prazo. Desta forma, o ideal é que
as empresas pensem em crises
potenciais antes que elas acon-
teçam e não assumam riscos ex-
cessivos, como parece ter sido o
motivo da recente crise finan-
ceira mundial e da crise resul-
tante do vazamento de óleo da
BP no Golfo do México.

Como desenvolver
atividades de relações públicas
estratégicas eficazes?
Elas começam pela identifica-
ção de seus públicos e depois
pelo desenvolvimento de pro-
gramas para comunicar e culti-
var relações com eles. Identifi-
camos quem são os afetados por
decisões gerenciais e transmiti-
mos as informações levantadas
para a liderança da organiza-
ção, de forma a ajudá-la a to-

mar decisões. Isso aprimora os
relacionamentos e torna a com-
panhia mais sustentável, uma
vez que possibilita que os pú-
blicos se manifestem com rela-
ção às decisões gerenciais.

Quais são os resultados
de iniciativas como essa?
Agregação de valor tanto para a
organização quanto para os pú-
blicos de interesse. Pesquisas
mostram que relacionamentos
positivos, ao longo do tempo,
reduzem custos, aumentam re-
ceita e reduzem riscos. Desta
forma, podemos assegurar que
medir a qualidade do relaciona-
mento por meio destas medidas
quantitativas vai proporcionar
evidências com as quais a em-
presa economiza recursos, evita
custos ou gera mais receita. ■

“Pensar na
crise antes
de acontecer
é o ideal”
Consultor diz que a comunicação estratégica
contribui para gerenciar conflitos

ENTREVISTA JAMES GRUNIG Prof. da Universidade de Maryland

Divulgação

James Grunig: conhecer o
público é a chave das ações
de comunicação estratégica

“O profissional
de relações públicas
que apenas envia
comunicados
para a imprensa,
na esperança que
alguém dê atenção
a eles, tem pouco
ou nenhum valor
para a organização
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