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"Deixe sua alma ser seu piloto.
Deixe sua alma guiar você..."

Sting

O cantor Sting deveria estar na cabeça de

todos os profissionais de comunicação que se
dedicam ao endomarketing. Não por ser cantor e

compositor ou pela defesa das causas étnicas, mas,

sobretudo, pela frase que abre este artigo.

Explico melhor. Por várias vezes, estive com

profissionais de comunicação que atuam não só no
Brasil, mas na Europa e nos Estados Unidos, em
ocasiões em que pude ter acesso a materiais e
campanhas belíssimas e nas quais troquei informações

e percepções sobre elas. Aprendi muito, mas, nessas

conversas, uma coisa sempre me incomodou: a
resposta que recebia quando, olhando as campanhas,

eu perguntava qual era o seu principal objetivo, o seu
verdadeiro propósito, o desejo implícito por trás
daquelas peças. A um olhar de espanto, seguia-se uma
simples e vaga resposta: "Como assim? O objetivo é

claro: contribuir para o sucesso da empresa." Parecia

até que minha indagação não tinha propósito, pois a
resposta era óbvia demais ou provavelmente eu não
me fazia entender (talvez me achassem louco ou
quem sabe sofisticado demais...). E a resposta não era

e ainda não é óbvia.
Gostaria apenas de alinhar alguns conceitos

antes de prosseguir e considerar que a forma, o
veículo, o papel, a tipografia, o aspecto aparente de

uma comunicação são, por assim dizer, o seu "corpo".
Por outro lado, a "alma" da comunicação é o

conteúdo, o propósito, a pertinência, enfim, o

significado da mensagem.
Com esses conceitos em mente, reflito por que

as pessoas que trabalham com comunicação interna
espantam-se com a minha pergunta e tenho a sensação



de que o culto ao "corpo" invadiu a praia da
comunicação interna. E por quê? Na minha opinião,
porque uma grande parte dos profissionais que se
dedicam à comunicação interna não está se deixando
guiar pela "alma" da comunicação, mas apenas pelo
"corpo". É como se algo tivesse se perdido ao longo
do processo de planejamento e desenvolvimento e a
urgência das implementações deixasse esquecido em
algum canto da mente a verdadeira essência daquilo
que, de fato, deveria ser transmitido.

O pior é que à medida que a comunicação
interna ganha espaço nas organizações mais ela parece
estar perdendo sua essência de ser algo que mobiliza os
funcionários pelo encantamento, pelos valores que
transmite, pelo respeito que reflete.

Os profissionais de comunicação interna
precisam lembrar que não estão vendendo conceitos
nem produtos aos funcionários. Sua missão é engajar
as equipes, é ajudar a construir um senso de pertencer
e um sentimento de orgulho que mobilize as
pessoas a dar o melhor de seu potencial para o
resultado da empresa.

Mas aqui, por favor, não entendam que estou
fazendo apologia ao feio. De forma alguma. Rezo na
cartilha do poeta Vinícius de Morais, que sabiamente
eternizou a máxima: "As feias que me perdoem, mas
beleza é fundamental." O que estou refletindo é que
beleza sem alma não tem significado, não tem
relevância, não mobiliza.

Por tudo isso, acredito que é esse conjunto de
"corpo e alma" que nos levará ao coração dos
funcionários, que os transformará em colaboradores
apaixonados, que vibram com seu trabalho e que geram
resultados no curto e no longo prazos, pois apenas com
o legítimo e verdadeiro envolvimento emocional das
pessoas é que se conquista mobilização e engajamento.

E é responsabilidade do endomarketing ajudar
as organizações e as pessoas a encontrarem suas
paixões, criando um clima positivo e de aprendizagem
contínua. Cabe ao profissional de comunicação
interna oferecer às empresas as ferramentas e os
caminhos para que elas possam repensar sua visão,
sua missão e seus valores com o objetivo de criar um
ambiente cada vez mais estimulante, em que as
pessoas possam exercitar sua competência

profissional em atividades justas e que tenham
significado, gerar resultados extraordinários e serem
reconhecidas por eles.

Acredito que apenas dessa forma nós,
profissionais de comunicação, poderemos contribuir
para que as empresas desempenhem sua função na
sociedade, gerando riqueza e pessoas satisfeitas em
fazer o que fazem. Esse é o desafio do endomarketing
em todo o mundo: voltar-se para a pertinência da ação,
para a coerência do conteúdo, para a clareza e
consistência das mensagens.

A beleza do "corpo" é muito importante, mas
precisamos deixar que a "alma" da comunicação nos
guie cada vez mais para o coração e a mente dos
funcionários. Caso contrário, as empresas para as quais
trabalhamos não estarão desempenhando a função que o
mundo moderno exige delas: estarão apenas fazendo
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negócios. Nosso desafio é lembrarmos do Sting.


