
Um ato cotidiano, simples e fundamental para
a sobrevivência humana, a comunicação
toma dimensões complexas quando permeia

relacionamentos de médio e longo prazo. E mais
ainda se acontecer entre uma empresa e seus
stakeholders. Mais que um ato corriqueiro, é ferra-
menta estratégica, para o bem ou para o mal. Ga-
nham as empresas que sabem utilizá-la à altura das
expectativas de seus públicos. Para falar do tema A
estratégia da comunicação e a comunicação da
estratégia, o diretor de comunicação da Avon, Car-
los Parente, será um dos participantes do CONARH
2005 – 31º Congresso Nacional sobre Gestão de
Pessoas, que acontecerá de 1º a 4 de agosto, no
Transamérica Expo Center, em São Paulo (SP).

Antes de entrar na Avon, Parente participou do
processo de aquisição do Banco Nacional pelo
Unibanco e do Banco Real
pelo ABN, em 1999, o que lhe
deu bagagem suficiente para
tratar, com maestria, da co-
municação como forma de
atingir a alma e o coração
das pessoas, o que, segundo
ele, é o que garante o suces-
so da empresa com seus sta-
keholders. Confira a seguir.

ABRH – O que difere fazer a
comunicação e comunicar-
se com sucesso?

CARLOS PARENTE – É
preciso entender as duas
pontas do processo. Se a
empresa quer transmitir que um de seus valores é
respeito, é preciso perceber, antes, o que seus
stakeholders entendem por isso. Para você pode
ser obediência, enquanto para mim, respeito à sua
opinião. A comunicação é estratégica quando,
além de fazer o fluxo da informação, consegue-se
assegurar a compreensão daquilo que se quer
transmitir.

ABRH – Como evitar os paradoxos?
CP – Muitas organizações têm como mito de

herói o profissional que trabalha de 12 a 14 horas
por dia. Se ela valoriza isso, não adianta ter o dis-
curso da qualidade de vida, porque não está inseri-
do na sua cultura. Nesse caso, a empresa reverte o
jogo não estimulando a existência do herói que tra-
balha 14 horas por dia.

ABRH – Que estágio as empresas brasileiras ocu-
pam na aplicação da comunicação estratégica?

CP – Sou otimista. Acredito que estamos no li-
miar de perceber que a comunicação é um dife-
rencial competitivo, à medida que se tem fun-
cionários engajados, bem informados e coerentes
com o posicionamento da empresa. E isso serve
para todos os stakeholders, quando se tem uma
comunicação integrada com os diversos públicos.

ABRH – Onde deve ficar RH nessa discussão?
CP – Depende do momento. Há aquele em que

RH está com o dedo no pulso da organização. Digo
isso porque, certa vez, ouvi de um acupunturista
que, há 2 ou 3 mil anos, os médicos chineses não
podiam despir os pacientes para fazer diagnósti-
cos. Só podiam examinar seu rosto, a língua e
pulso. Quando se está em processo de integração
de uma empresa, o processo de comunicação é
preponderante e, nesse momento, quem está com
o dedo no pulso da organização é RH.

ABRH – Então não é um erro deixar a comunicação
a cargo de RH?

CP – Não é uma questão de organograma, e
sim de expertise. Até porque existe um avanço   do
RH pró-ativo, que contribui efetivamente com o

negócio. Nesse caso, não
há problema algum. O de-
safio é olhar os stakehol-
ders de forma holística.
Além disso, mais do que
estabelecer parceria com
RH, a comunicação deve
estar de braços dados com
vendas e marketing. Até
porque, a comunicação
não faz nada sozinha.

ABRH – É uma questão de
contrapartida?

CP – Eu não diria con-
trapartida. Quando se esti-
mula a mão dupla, há o re-

forço de um atributo básico de qualquer empresa
moderna que está sintonizada com a necessidade
do consumidor: a transparência. À medida que se
tem a mão dupla, o funcionário é estimulado a ser
mais engajado, potencializa-se o senso de perten-
cimento, evita-se que ele fique sabendo pelos jor-
nais o que acontece com a empresa. A mão dupla,
além de simbolizar transparência, gera o desafio de
se saber lidar com o feedback e como trabalhar as
prioridades. Parafraseando Leonardo Boff, o ponto
de vista é a vista através de um ponto. A empresa
precisa ouvir os diferentes pontos de vistas e os
inputs devem ser respeitados e trabalhados, desde
que se saiba filtrar o que está sendo dito.

ABRH – E qual é o papel das lideranças?
CP – A comunicação não substitui o papel do

gestor. É ilusão achar que de dentro de uma sala
com ar condicionado está se fazendo a comuni-
cação da empresa. Quem faz a comunicação é
quem está na ponta, ou seja, o gestor. No fundo, o
gestor é a capilaridade de estruturas hoje tão
enxutas. Ele dá a relevância e o peso necessário
para que a comunicação deixe de ser apenas uma
ferramenta e passe a ser estratégia.

Informações: www.conarh.com.br ou (11) 3951-8883
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E X P E D I E N T E

Road shows de treinamento

AFeira & Cia, empresa especializada em
marketing e treinamento para eventos,
inaugura sua divisão de cursos e semi-

nários – o Feira & Cia Road Shows –, com um
evento itinerante que pretende levar às principais
capitais brasileiras os melhores estrategistas
internacionais em feiras e eventos corporativos.

A primeira edição acontece nos dias 18, 19 e
20 deste mês, respectivamente em São Paulo, Rio
de Janeiro e Belo Horizonte, trazendo o consultor
canadense Barry Siskind, que se apresentará com

o tema Como gerenciar um evento de sucesso.
Siskind é dos mais requisitados especialistas

internacionais em feiras de negócios e de
consumo da América do Norte. Nos últimos
20 anos, tem globalizado seu expertise, ministran-
do programas de educação pelo mundo, visando
à alta performance em feiras de negócios e
eventos corporativos.

Informações: tel. (11) 3361-6899
www.feiraecia.com.br/roadshows

Ser humano
criativo

Um dilema de conceitos e atuação empre-
sarial está cada vez mais evidente nas
relações do trabalho. O papel do ser

humano está sofrendo mudanças drásticas. A
história recente e a economia do século XX ensi-
naram a nossa geração e a geração de nossos
pais como a produção em escala industrial
demandava reações ao exercermos o papel de
trabalhadores. Fomos treinados para montar em
linhas de produção. Daquela época às atuais
modernas plantas produtivas modulares, o foco
ainda tem sido o mesmo: padronizar os proces-
sos, produzir mais em menos tempo e cada
vez mais barato.

Entretanto, em um futuro muito próximo, quan-
do nossos sucessores olharem para trás, certa-
mente tentarão entender o motivo pelo qual as
atividades repetitivas dentro das estruturas orga-
nizacionais foram um dia tão valorizadas. Os
esforços ainda estão na produção em série, com
o claro objetivo de redução do famoso custo por
mil, em função da produção em escala industrial.
Mas já é possível vislumbrar positivas mudanças
comportamentais, em especial em algumas áreas.

Agora, para que a atitude inovadora seja
incorporada ao cotidiano empresarial, é preciso
que o trabalhador exerça um papel mais
estratégico, ao mesmo tempo em que se transfor-
ma em facilitador das mudanças ocorridas na
estrutura das organizações.

O conhecimento do indivíduo, de suas neces-
sidades específicas, aliado aos investimentos

em treinamento e de-
senvolvimento são
reconhecidas tendên-
cias dentro dos ambi-
entes de Recursos
Humanos das empre-
sas. O exemplo dessa
nova postura de adaptação está mais presente no
mundo da prestação de serviços, que já migrou
para a era digital, oferecendo possibilidade de
inovação e criatividade, qualidades que ganham
importância a cada dia. O moderno papel do tra-
balhador, e por conseqüência dos RHs, é agregar
soluções estratégicas, criativas, usando sua per-
cepção para gerar valor no desenvolvimento das
pessoas neste novo ambiente corporativo, uma
missão muito mais nobre e importante nos dias de
hoje para o crescimento das empresas.

Vivemos em uma era de mudanças com
velocidade nunca antes vista, onde valem, cada
vez mais, as teorias de seleção nas quais a adap-
tação é atributo fundamental para a sobrevivên-
cia corporativa. O ponto chave é encontrarmos o
equilíbrio: conquistar espaço na sociedade
global, trazendo o histórico dos modelos educa-
cionais bem-sucedidos do passado e nos adap-
tarmos à tendência do comportamento das
empresas, mais direcionadas à valorização do ser
humano criativo. Ganha quem melhor souber
administrar a equação.

* Cláudio Szajman é presidente do Grupo VR

Por Cláudio Szajman*
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Saber comunicar para
atingir a mente e o
coração das pessoas
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