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I-INTRODUÇÃO

Durante minha vida profissional sempre tive minha atenção despertada para a

forma com que as organizações se comunicavam com seu público, sendo muito difícil

entender as razões que levavam as mesmas a adotar fórmulas que pareciam-me

totalmente incorretas no que se refere à divulgação da sua imagem.

Provavelmente nesse aspecto repousava o principal problema, pois as

organizações não tinham a noção exata da necessidade de preservar sua Imagem.

Quando era elaborado um determinado comunicado para seu público, o objetivo maior

da organização, pelo menos o quê aparentava ser, era dar satisfações sobre um

determinado problema que acabara de ocorrer, sem uma maior preocupação com o

impacto do mesmo na imagem organizacional. Na verdade as organizações procuravam

justificar o problema ocorrido sem maiores preocupações com a manutenção da sua

imagem, pelo menos satisfatória, a longo prazo.

Quando ocorria uma crise a situação era pior, pOIS não havia, e isso era

totalmente visível para o observador, qualquer planejamento para manter a opinião

pública informada, sendo que os representantes da organização não tinham a menor

noção do como se comportar durante aquela situação. Quando de alguma forma a

imprensa era acionada, a situação ficava ainda mais caótica, pois inúmeros empregados

faziam declarações que eram exploradas pelos repórteres na busca cada vez mais

incessante por novas notícias. Os prejuízos para a imagem da organização eram

incalculáveis.

Embora à época não conseguindo explicar o porquê que as organizações agiam

dessa maneira e sem entender nem o quê seria um processo de comunicação empresarial,

tais situações despertavam-me a curiosidade, pois não conseguia entender como em

situações tão inusitadas as organizações praticamente nada faziam para preservar sua

imagem. Talvez tal postura decorresse da própria inconsciência do consumidor sobre o

seu papel, atualmente tão difundido e cristalizado no meio da população.

Quando surgiu a oportunidade de desenvolver um trabalho nessa área, as

imagens do passado voltaram-me à mente e decidi enveredar nesse campo de pesquisa.

Agora, com um ferramental mais adequado que foi aprendido durante o Curso

MBAlFGV, e com uma experiência pessoal e profissional adquirida ao longo dos anos,

j á me senti em condições de estudar um pouco mais o assunto e tentar conseguir as



respostas que, por vários anos, permaneceram presentes em minha mente. Considerando

o tempo decorrido desde as primeiras indagações e já tendo constatado uma maior

preocupação das organizações com a preservação de sua imagem perante seus públicos,

observei que as mesmas careciam ainda de procedimentos específicos para atender

àquelas situações inusitadas, caracterizadas como crises. As organizações, de uma

maneira geral, não possuem procedimentos padronizados, atualmente denominados

como Disaster Sheef, para atender a situações não rotineiras e que causem impacto na

imagem da mesma.

Um outro aspecto a ser considerado nesse contexto é a obtenção da vantagem

competitiva e as estratégias necessárias para essa obtenção. No passado, as organizações

utilizavam como diferencial competitivo a qualidade dos produtos, ou seja, esse fator era

considerado um diferencial pelos consumidores que, inclusive, propunham-se a pagar

mais caro pelos produtos e serviços desde que aos mesmos fosse agregado um certo

padrão de qualidade. Com o decorrer do tempo, a qualidade perdeu essa característica

diferenciadora, transformando-se única e exclusivamente em condição básica para a

oferta do produto ou serviço.

Em um segundo momento os diferenciais competitivos passaram para o preço e

para o serviço agregado. No que se refere ao preço, as empresas procuram cada vez mais

reduzir seus custos de produção. de forma que tais reduções permitam uma diminuição

nos preços praticados no mercado. A outra maneira de se conseguir a vantagem

competitiva é agregar cada vez mais valores que são percebidos pelos consumidores

acarretando, em conseqüência, a obtenção daquela vantagem através da vertente valor

agregado.

Nosso ponto de vista é que a Comunicação Empresarial é um dos instrumentos

mais adequados à disposição da estratégia competitiva das organizações para obtenção e

manutenção da citada vantagem, sendo que essa importância se ressalta muito mais

quando a organização depara-se com uma situação de crise, havendo necessidade de

empreender-se inúmeras providências de modo a minimizar os efeitos dessas situações

no contexto empresarial, principalmente no que se refere à sua imagem.

A hipótese a ser analisada por este trabalho é que as empresas, de uma maneira

geral e com raríssimas exceções, não estão instrumentalizadas para utilizar a

Comunicação Empresarial em suas estratégias competitivas, principalmente em uma

época de crise. E isso decorre, principalmente, porque as organizações não enfocam esse
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processo de Comunicação como algo de caráter estratégico que esteja ligado aos

objetivos de longo prazo das mesmas.

Já que há um enfoque na estratégia organizacional, procurei no Capítulo II

analisar a estratégia e a vantagem competitiva, tendo-se como base o trabalho de vários e

renomados estudiosos desse assunto. Inicialmente, é feita uma análise sobre as

características existentes no período denominado era industrial e como as organizações

estruturaram sua estratégia durante essa época, basicamente alicerçada na produção em

larga escala e na busca por market share.

Esse quadro se altera paulatinamente à medida que as pessoas têm atendidas suas

necessidades básicas. Começa a surgir a exigência por qualidade e inicia-se, ainda que

embrionariamente, uma preocupação com o marketing, sendo que as organizações

redirecionam o foco de sua estratégia para o meio ambiente e, particularmente, para o

consumidor. O processo decisório das organizações começa a ser analisado com mais

detalhes e com uma visão mais estratégica. Já aparece a Comunicação Empresarial como

um instrumento importante nesse contexto de interação com o meio ambiente, pois

observa-se a prevalência do estratégico sobre o operacional.

O capítulo analisa também o surgimento de uma nova época na economia

mundial, decorrente das inúmeras e complexas transformações sofridas pelo mundo

baseadas na tecnologia da informação, sendo que os consumidores deverão ser atendidos

não apenas no que se refere às suas necessidades mas, principalmente, naquilo que eles

nem imaginam ainda ser uma necessidade. As organizações deverão estar

instrumentalizadas não apenas para atuar em um novo contexto mas, principalmente, em

criar um futuro onde deverão atuar. Uma das principais características dessas

organizações enquadra-se no contexto das learning organizations. Destaca-se mais uma

vez a importância da Comunicação Empresarial nesse contexto, pois, se por um lado, a

questão da estratégia organizacional merece cada vez mais um tratamento diferenciado e

específico, por outro, é cada vez mais- importante gerenciar um dos principais ativos da

organização que é sua própria imagem, não apenas junto ao meio externo mas também

para o público interno da mesma.

O Capítulo III analisa uma situação muito particular das organizações em que a

mesma se vê frente a situações críticas de desajuste e ruptura do status quo tradicional,

sendo que ocorrências dessa natureza tenderão, com maior freqüência, a se verificarem

em um futuro próximo. São as chamadas situações de crise organizacional.
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A crise é analisada sob vários ângulos. que englobam desde a inserção em um

contexto maior de solução de problemas, no qual se destaca o significado que cada

observador dá a uma dada situação segundo a natureza de suas percepções, até à forma

com que os gerentes devem tratar o problema através do processo denominado crisis

management.

O capítulo destaca também algumas situações que caracterizam uma crise, visto

inexistir, entre os estudiosos do assunto, um consenso sobre o conceito. A primeira

característica é que a crise afeta profundamente a organização como um todo podendo,

em seu grau máximo, até mesmo destruí-la. Outro aspecto a ser considerado é que toda

crise, devido às suas especificidades, é única e a organização estará sempre melhor

aparelhada para tratar com novas situações que surjam. É o processo de aprendizagem

em ação.

Destaca-se também nesse capítulo que nenhuma organização, independente de

sua natureza, complexidade ou mesmo grandiosidade, está imune a este processo, ou

seja, a crise é algo que está permanentemente rondando as organizações e ai daquelas

que não se estruturarem para minimizar seus efeitos. Mais uma vez ressalta de

importância o processo de Comunicação Empresarial, pois através de um de seus

instrumentos - Disaster Sheet, a organização pode agir pró ativamente numa situação

dessa natureza.

São considerados também alguns estudos que foram realizados procurando

estabelecer uma taxinomia da crise, bem como as variáveis envolvidas em uma situação

dessa natureza. O processo dinâmico no qual a crise é inserida, o ciclo de vida da

mesma, os sentimentos que permeiam a estrutura organizacional durante uma situação

de crise e a continuidade de suas conseqüências são fatores também analisados no

referido capítulo. Procurei enfatizar que um processo dessa natureza dificilmente ocorre

abruptamente, sendo muito mais conseqüência de uma série de fatores que se acumulam

ao longo do tempo e deságuam numa situação de crise quando ocorre um trigger evento

O quarto capítulo analisa o processo de comunicação, com ênfase na

Comunicação Empresarial. Inicialmente enfoca alguns conceitos de comunicação e a

dificuldade de se chegar a um consenso no que se refere a esse conceito, procurando

enfatizar que é muito importante, antes de se chegar a um consenso sobre o conceito,

considerar as funções do processo de comunicação.
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A análise desenvolvida no citado capítulo ressalta que os princípios presentes no

processo de comunicação aplicam-se não só para os indivíduos como também para as

organizações, sendo que no caso específico desses entes, temos um certo tipo de

comunicação denominada organizacional ou empresarial. Nessa parte procurei analisar

as principais características desse processo específico bem como sua estreita relação

com a imagem da organização e. em conseqüência, com a estratégia da mesma.

A imagem da organização merece um destaque nesse capítulo, pois considero

que ela constitui um de seus principais ativos, sendo merecedora de um gerenciamento

específico e cuidadoso.

Finalmente, analisam-se as várias possibilidades de se obter dados da

organização como, por exemplo, através de relatórios da diretoria entrevistas com

empregados, publicações, fornecedores, clientes etc. Nesse ponto destaca-se mais uma

vez o papel da Comunicação Empresarial que deverá estabelecer uma estratégia única

para toda e qualquer comunicação da organização.

O Capítulo V resume pesquisa efetuada entre algumas organizações, na qual

procurou-se mensurar a importância que a Comunicação Empresarial tem para aquelas

organizações, principalmente no que se refere ao seu aspecto estratégico. Procurou-se,

também, verificar se as organizações pesquisadas têm um procedimento padronizado

para fazer face à uma situação de crise ( Disaster Sheet ) bem como quais os pontos

positivos e negativos desse procedimento analisados após sua utilização em uma crise

efetiva.

O trabalho encerra com uma conclusão na qual são destacados os aspectos mais

importantes do tema e a resposta ao questionamento de que as organizações, de uma

maneira geral, não tratam a Comunicação Empresarial como uma atividade estratégica e,

em conseqüência não estão instrumentalizadas para atender situações de crise.
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11- ESTRATÉGIA E A VANTAGEM COMPETITIVA

A vida da humanidade sempre se caracterizou por certos fatores específicos que

determinaram vários ciclos da sua existência, sendo que um dos principais deles foi o

desenvolvimento tecnológico. À medida que o homem descobria novas formas de se

fazer algo, através de inovações decorrentes do processo de desenvolvimento

tecnológico, a vida humana transformou-se radicalmente e sempre em uma direção

ascendente. Assim ocorreu com a descoberta dos instrumentos marítimos e com o

desenvolvimento das técnicas de navegação, o quê permitiu ao homem a conquista de

novos territórios.

Outro ciclo muito bem definido ocorreu com a Revolução Industrial, quando

através da criação do motor a vapor e outras invenções tais como a máquina separadora

de algodão, novo processo de produção de aço e a vulcanização da borracha, a

humanidade sofreu uma drástica mudança em sua vida, passando de uma predominância

eminentemente agrícola para um novo contexto que permitiu, com uma base tecnológica

muito forte, uma rápida decolagem industrial. Como bem ressaltou ANSOFF I:

"o período de 1820 até cerca de 1900, que se tornou conhecido

como Revolução Industrial, foi um período de turbulência

estratégica extraordinária. Os primeiros empreendedores

industriais dedicaram a maior parte de suas energias à criação de

tecnologia moderna de produção, cercando-a de uma tecnologia

organizacional, e tomando posse de suas fatias de mercado"

o início do atual século caracterizou-se por um esforço das organizações em

consolidar no contexto econômico a estrutura que surgiu na Revolução Industrial. Essa

nova estrutura preocupava-se preponderantemente com o aperfeiçoamento dos

mecanismos que permitiam a produção em larga escala, acarretando, em conseqüência,

uma progressiva redução nos custos unitários dos produtos e uma penetração cada vez

maior nos mercados, aumentando o market share. Durante esse período, que atinge mais

ou menos o primeiro terço do século, não havia uma diferenciação entre os produtos e a

preocupação reinante era produzir cada vez mais a um custo cada vez menor.

I ANSOFF, IGOR - A Nova Estratégia Empresarial- Atlas - 1990 - pág. 30
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Inúmeros eram os problemas com que as organizações se deparavam nessa

época. sendo que muitos deles exigiam esforços consideráveis na busca da solução;

entretanto, a preocupação com os desafios estratégicos não era um deles, pois as linhas

industriais estavam muito bem definidas e em sua maioria ofereciam incontáveis

oportunidades de crescimento. não havendo o porquê de uma maior preocupação com a

diversidade de produtos e com uma estratégia que se preocupasse com o todo e com o

futuro. Segundo ANSOFf2:

"o estímulo à diversificação em novos ambientes atraía apenas as

empresas mais aventureiras, sendo que a maioria estava satisfeita

com suas próprias perspectivas de crescimento. "

Esse período tem sido denominado por alguns autores como a Era da Produção

em Massa.

No segundo terço do século esse quadro começou a ser alterado. Na medida em

que as pessoas tinham suas necessidades básicas satisfeitas e na medida em que houve

um aumento no poder de compra das mesmas, alterou-se o padrão de demanda dos

consumidores, que passaram a exigir produtos com características diferenciadas que iam

muito além do tradicional desempenho. Começam a surgir indústrias que se preocupam

em atender a um consumidor com um poder aquisitivo e um grau de exigência muito

maiores, sendo que as organizações são compelidas a passar de uma prevalência da

produção em massa para uma maior preocupaçâo com o mercado. Nesse contexto, a

troca do modelo obrigou a uma transição de produtos padronizados para produtos

diferenciados com o objetivo de atender às novas características do mercado,

destacando-se o surgimento de fornecedores de bens de luxo, serviços de recreação,

viagens serviços diversos etc.

A preocupação anterior com a orientação para a produção foi transformada na

mudança desse processo com uma orientação para o marketing, sendo que o esforço de

vendas e outras formas de influenciar o consumidor, tais como campanhas promocionais

e ações de propaganda, passaram a ser priorizadas e a representar preocupações

prioritárias da administração.

2 ANSOFF IGOR - A Nova Estratégia Empresarial - Atlas - 1990 - pág. 30
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A mudança que ocorreu na perspectiva das organizações, passando de uma

preocupação de produção para o marketing, acarretou também uma transformação em

outros processos, fazendo com que a mesma alterasse o seu foco transferindo-o de uma

perspectiva interna e introvertida sem uma maior ligação com o mercado, para uma

visão aberta e extrovertida com uma maior interação com o mercado. Um dos processos

internos das organizações mais afetados foi o processo decisório.

O problema de toda empresa, no que se refere ao aspecto decisório, é configurar

e direcionar o processo de conversão de recursos de forma que se otimize a consecução

dos objetivos, havendo necessidade nesse contexto de inúmeros tipos de decisões

distintas, sendo que tais decisões podem ser tipificadas nas categorias operacional,

administrativa e estratégica. As decisões operacionais são aquelas que visam maximizar

a eficiência do processo de conversão dos recursos da organização, sendo que as

principais áreas envolvidas são as relacionadas à alocação de recursos, operações e

controle. As principais decisões relacionam-se à fixação de preços, a programas de

produção e níveis de estoques, marketing, operações etc.

As decisões de caráter administrativo estão preocupadas com a estruturação dos

recursos direcionada à otimização do desempenho organizacional. Tais tipos de decisão

dizem respeito à estruturação das relações de autoridades e responsabilidades, fluxos de

trabalho e informações, canais de distribuição, localização das instalações,

desenvolvimento de fornecedores e fontes de matéria prima, treinamento e

desenvolvimento de pessoal etc.

As decisões estratégicas são aquelas mais diretamente relacionadas à

continuidade organizacional e caracterizadas por uma relação tempo / espaço muito bem

definida e caracterizada, pois preocupam-se com o futuro e com aquilo que ainda não

ocorreu e, no que se refere ao espaço, com a relação entre a empresa e o meio externo

onde ela atua. Ainda segundo ANSOFF \ as decisões estratégicas são aquelas:

'que dizem respeito ao estabelecimento de ! um equilíbrio de

impedância I entre a empresa e seu meio ambiente. ou em termos

usuais, trata-se do problema de decidir em que ramo a empresa

opera e em que tipos de ramos procurará entrar'

8
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A Comunicação Empresarial, conforme será visto em capítulo posterior,

enquadra-se nitidamente nesse contexto das decisões estratégicas das organizações

justamente por ser um dos principais meios que a organização possui para

interagir com o meio ambiente onde atua e por ser responsável pela criação e I ou

manutenção de uma boa imagem da organização.

Segundo Simon \ a solução de qualquer problema de decisão em atividades

empresariais, científicas ou artísticas tem quatro etapas:

• Percepção da necessidade de decisão ou oportunidade ( fase de descoberta).

• Formulação de linhas alternativas de ação.

• Avaliação das alternativas quanto às suas respectivas contribuições.

• Escolha de uma ou mais alternativas para implantação.

A percepção da necessidade é uma questão fundamental na tomada de decisões

estratégicas. Um método que não é capaz de permitir a escolha entre a preocupação

permanente com o problema operacional e a atenção ao estratégico deixa uma parte

importante do problema à intuição e julgamento subjetivo.

A busca de alternativas é a segunda fase da metodologia. Em situações

administrativas e operacionais, há necessidade de que todas as alternativas sejam

conhecidas no momento da tomada de decisão; nas situações estratégicas esse

conhecimento é pouco comum, pois no começo de qualquer período de planejamento

somente algumas alternativas serão conhecidas com detalhes suficientes, sendo que

outras se apresentarão durante o desenrolar do processo. Nas decisões estratégicas as

condições de desconhecimento parcial a respeito de oportunidades futuras constituem a

regra e não a exceção.

A avaliação das alternativas é a fase seguinte, na qual procura-se analisar as

características de cada linha de alternativa identificada ressaltando-se, principalmente, a

contribuição de cada uma, tendo-se sempre como meta os objetivos que se deseja

alcançar.

Finalmente, como fase final desse processo, e após todas as considerações

anteriores, escolhe-se uma ou mais alternativas para serem implantadas, segundo a

aderência delas em relação aos objetivos. O método se completa com o

4 SIMON, H.A. - "The New Science of Mangament Decision - New York, Harper & Row - 1960

9



acompanhamento efetivo da fase de implantação, sempre corrigindo rumos quando

houver desvios em relação àquilo que foi planejado.

Voltando à análise anterior, verifica-se que durante o período denominado como

era industrial, não havia uma maior preocupação com o meio ambiente onde a

organização atuava; as principais mudanças originaram-se de algumas organizações

ditas de vanguarda que. em função de características muito particulares, determinaram o

destino e o ritmo do progresso. sendo que o normal era a organização estar totalmente

direcionada para o seu interior, privilegiando decisões administrativas e operacionais

comparativamente às decisões estratégicas. As organizações afirmavam categoricamente

que conseguiam controlar seu próprio destino, nada havendo externamente que pudesse

alterar esse status quo. A iniciativa de empresas isoladas que provocava uma alteração

no ambiente externo era visto como exceção e nada preocupante nesse ambiente livre de

surpresas.

Importante destacar as características das organizações durante esse período

denominado era industrial. Uma das principais características era o domínio da

tecnologia, cujos resultados mais valorizados eram aqueles que se incorporavam ao

processo produtivo, pois permitiam aumento da produtividade, perfeitamente

mensurável através dos ativos das empresas.

Outro aspecto a ser ressaltado foram os vários investimentos realizados na

criação de sistemas de controle financeiro com o objetivo de avaliar permanentemente a

alocação dos recursos, sendo que os relatórios baseavam-se em modelos contábeis

desenvolvidos há vários anos e que consideravam somente aquilo que pudesse ser

matematicamente quantificado. Importância também era concedida aos indicadores

econômicos com destaque para aqueles que mensuravam o retomo para o acionista.

As organizações valorizavam as habilidades funcionais, pois a idéia era de que

através delas poderíamos obter as vantagens competitivas. A cadeia de valor era

considerada a fonte principal da qual a empresa obtinha, seja através da vertente de

redução de preços, seja através do valor agregado, a supremacia em relação à

concorrência. As organizações na era industrial procuravam maximizar a atividade

operacional, ou seja, aumentar a lucratividade desenvolvendo atividades operacionais

em melhores condições do que a concorrência, sendo que essa visão empresarial

eliminava as desvantagens que a empresa apresentava em relação à concorrência sem,

entretanto, construir vantagens necessárias à sobrevivência organizacional.

10



Os processos de interação com os clientes e acionamento dos fornecedores não

eram ágeis o suficiente que permitissem uma rápida interação com esses dois segmentos

estratégicos para a organização. Faltavam políticas específicas no que se refere ao

trinômio fornecedor x empresa x cliente, de forma a maximizar essa relação. Procurava-

se apenas conhecer as necessidades dos clientes e atendê-las. O fornecedor, por sua vez,

era visto como mais um instrumento para a consecução dos objetivos da organização,

podendo ser substituído a qualquer momento, principalmente quando não conseguia

reduzir seus preços.

O objetivo principal das organizações era pelo menos em um passado não muito

distante, a oferta de produtos e serviços padronizados a preços baixos. As organizações

não tinham consciência de que agindo dessa maneira transformavam seus produtos em

commodities e que a concorrência por menores preços cada vez mais depreciava seus

produtos e tendia a provocar o desaparecimento daquelas que não conseguiam reduzir

seus custos. Importante ressaltar que apesar de inúmeros trabalhos realizados por

especialistas e livros publicados analisando essa questão ainda encontramos, no limiar

da era da informação, empresas que procuram valorizar única e exclusivamente a

redução de preços como fator mais importante no contexto estratégico da mesma. Tais

organizações terão uma chance mínima de sobrevivência com essa postura na nova era.

O mercado possuía algumas delimitações específicas tais como a área geográfica

e a segmentação por setor. Havia uma nítida diferenciação entre o mercado nacional e o

internacional, sendo que algumas organizações procuravam especializar-se em um dos

dois segmentos citados.

Os trabalhadores eram considerados como mão de obra, ou seja, como um fator

de produção capaz de, através de uma atividade fisica, gerar valor para as organizações.

Importante ressaltar a própria denominação utilizada na era industrial para caracterizar o

trabalho - mão de obra - algo que existe para realizar um trabalho físico, devendo ser

avaliada sua importância para a organização na proporção em que aumente a

produtividade da atividade. Esse aspecto deve ser ressaltado, pois será no trabalho que

ocorrerá uma das maiores transformações quando se fala da era da informação.

A partir da primeira década pós guerra, eventos cada vez de maior importância

passaram a alterar significativamente a estrutura e o ambiente empresarial. O marketing

de massa elevou as aspirações dos consumidores dos níveis de conforto e segurança para

uma busca cada vez maior de riqueza. As organizações passaram a se defrontar com
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novos e crescentes desafios que exigiam uma sensível mudança em sua estrutura interna.

A chegada da sociedade a um novo nível de riqueza e as exigências cada vez mais

crescentes, exigiram que as organizações alterassem o foco de seu processo decisório,

passando a privilegiar mais o nível estratégico do mesmo. Esse período foi denominado

de Era da Descontinuidade ou Era Pós Industrial.

O acúmulo e crescimento da riqueza da sociedade alteraram significativamente o

contexto econômico social, passando a ser privilegiado o crescimento econômico como

o principal instrumento de progresso social. Além disso, começou a ocorrer uma maior

preocupação com os problemas de caráter social tais como poluição ambiental,

habitação, educação, pobreza, justiça social e outros. As aspirações sociais transferiram-

se da quantidade para a qualidade, sendo que os indivíduos começaram a aspirar cada

vez mais por níveis mais altos de satisfação, tanto no papel de consumidores como de

trabalhadores. Exigiam informação sobre tudo aquilo que comprassem, responsabilidade

das organizações pós venda, não aceitavam mais a poluição ambiental, organizaram-se

em órgãos de defesa do consumidor e se tornaram politicamente mais participativos.

As empresas sofreram diretamente com essa mudança social sendo que pela

primeira vez os administradores começaram a transferir o foco de suas preocupações do

acionista para o consumidor. A busca incessante por lucro é substituída pela visão de

satisfação do cliente e as organizações passaram a tratar o cliente como a principal e

suprema razão de sua existência. Além disso novas prioridades foram estabelecidas,

sendo que a concorrência intensificou-se consideravelmente como resultado do processo

de internacionalização econômica, da escassez de recursos e da aceleração da inovação

tecnológica. Assim, a preocupação estratégica e cada vez mais a preocupação com o

meio ambiente onde a organização atua, se adicionam às tradicionais preocupações

administrativas e operacionais. As características das organizações tais como a

existência de vários níveis gerenciais, foco no produto e no processo, normas

empresariais rígidas, pouco incentivo à criatividade, preocupação com o lucro,

prevalência da mão de obra, estrutura hierárquica fechada, ausência de um processo de

comunicação com o meio ambiente, presentes até então, têm que ser alteradas sob o

risco do próprio desaparecimento da organização. Observa-se nesse novo contexto a

prevalência do estratégico sobre o operacional, sendo que a Comunicação

Empresarial assume um papel relevante como o principal instrumento nessa

ligação entre a organização, seus consumidores e o meio ambiente.
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Mas as mudanças nào pararam por aí. A economia mundial vem sofrendo uma

série de transformações que alguns autores classificam de uma "nova era" cuja principal

característica é o desaparecimento do modelo tradicional industrial e o surgimento de

um novo modelo baseado na informação. Essa transformação é consideravelmente mais

complexa e possui um significado muito superior às outras transformações ocorridas no

passado, tal como a que se verificou na passagem para a era industrial. Em nível das

organizações, a principal conseqüência desse processo é que as mesmas deverão

instrumentalizar-se como nunca fizeram anteriormente para conseguir sobreviver nesse

novo contexto. Somente as organizações que estejam conscientes dessa nova situação e,

principalmente, instrumentalizadas adequadamente para atender às novas exigências,

terão condições de permanecer no cenário. Como bem ressaltaram HAMEL e

PRAHALAD5
, as companhias para sobreviverem no futuro devem criar o seu próprio

futuro e isso não se obtém com os instrumentos formais que foram utilizados durante a

era industrial (a mudança no conceito de estratégia é um exemplo concreto). Há

necessidade de novas ferramentas que instrumentalizem as organizações no

gerenciamento desse novo ambiente. Segundo KAPLAN e NORTON 6

"as empresas estão a meio caminho de uma transformação

revolucionária. A competição da era industrial está se

transformando na competição da era da informação ".

Assim como a era industrial possuiu alguns marcos específicos, a era da

informação também possui características peculiares. O primeiro aspecto a ser ressaltado

é que as organizações não conseguirão mais superar permanentemente a concorrência

apenas com a rápida alocação de novas tecnologias a ativos fisicos. Muito mais do que a

tecnologia, que é resultado de parte de um processo mais global, o processo de inovação

deverá ser valorizado nas organizações de forma que as mesmas estejam

permanentemente alterando seus processos e buscando o otimização de todos eles e não

somente aqueles relacionados aos ativos fisicos.

Os controles deverão ser ampliados não se limitando somente aos aspectos

financeiros das organizações. Acredito mais, será fundamental, na era da informação,

que as empresas tenham total controle de todos os fatores que possam gerar vantagens

5 HAMEL, G - PRAHALAD, C.K. - Competindo pelo Futuro - Campus - 1995
6 KAPLAN, R. S. - Norton, D.P. - A Estratégia em Ação - Balanced Scorecard - Campus - 1997 - pág. 2
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competitivas no processo e isso virá muito mais dos ativos intangíveis do que daqueles

tangíveis.

As habilidades funcionais darão lugar aos processos de negócios integrados que

englobarão, a todas as funções operacionais, as vantagens de um processo integrado

(agilidade, eficiência e qualidade, segundo KAPLAN e NORTON 7).

Os clientes deverão ser atendidos não somente no que se refere às suas

necessidades já identificadas mas também naquilo que eles ainda nem imaginam que

seja uma necessidade. Os fornecedores deverão ser enfocados como uma continuidade

da organização e trabalhar segundo uma ótica de verdadeira parceria no atingimento dos

objetivos da mesma.

As fronteiras atualmente existentes que delimitam os segmentos organizacionais

não estarão tão definidas, havendo uma propensão ao desaparecimento de qualquer

limite seja geográfico, seja de especialização. O próprio conceito de concorrência deverá

ser significativamente alterado, a ponto de uma determinada organização, inclusive,

fazer alianças com outras que lhes sejam concorrentes.

Os trabalhadores não mais serào tratados como mão de obra e sim como o

principal fator de agregação de valor para a organização, considerando-se

principalmente os conhecimentos detidos por eles e a importância dos mesmos para a

mesma.

A interação com o mercado deverá ser uma constante e permanente preocupação,

devendo a organização desenvolver ações pró-ativas que antecipem qualquer

necessidade e interesse dos seus consumidores. Mais uma vez a Comunicação

Empresarial apresenta-se como o principal instrumento estratégico na consecução

desse objetivo.

O futuro visualizado apresenta-se com características ímpares visto que nunca na

história da humanidade ocorreu algo com a flexibilidade e a volatilidade que vem

ocorrendo. O futuro que se vislumbra será caracterizado pela fantástica existência de

inovações que nunca ocorreram na humanidade e que serão propulsionadas

principalmente pela tecnologia da informação.

As fronteiras atualmente existentes que delimitam os segmentos industriais não

serão tão perfeitamente caracterizadas, havendo uma propensão ao desaparecimento de

7 KAPLAN, R. S. - NORTON, D. P. - A Estratégia em Ação - Balanced Scorecard - Campus 1997
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qualquer limite seja geográfico, seja de especialização. sendo que as firmas competirão

entre si sem o estabelecimento de qualquer limite. Os setores da economia tenderão a

total desregulamentação incentivando-se, em conseqüência, a concorrência. As

empresas terão dificuldades em identificar seus competidores. Não haverá uma perfeita

caracterização de produto como ocorre hoje, sendo que todos os produtos tenderão a ser

commodities. Pequenos eventos ocorridos, principalmente no que se refere à tecnologia,

terão efeitos importantes em outras áreas do conhecimento. A biotecnologia será um dos

principais campos do conhecimento com reflexos nas áreas da saúde, agricultura,

farmacêutica, química e petróleo. Desenvolver-se-á um sistema microeletromecânico

que terá repercussão em vários setores da sociedade. Os materiais serão cada vez

menores e criados átomo a átomo. Haverá um fantástico aumento da produtividade

acarretando, em conseqüência, um crescimento econômico. O conceito de mercado

mudará significativamente, passando do market place para o market space,

consolidando-se nesse contexto o comércio eletrônico e a utilização da INTERNET. As'

organizações deverão estruturar-se sob a forma de network. Haverá maior

conscientização da necessidade da preservação ambiental e maior demanda por mão de

obra qualificada, sendo que a importância do trabalho transferir-se-á da mão de obra

tradicional para o trabalho intelectual, devendo as barreiras que impedem as migrações

de mão de obra serem rompidas (os USA já analisam a t1exibilização de um de seus

símbolos o "green card", que é uma espécie da autorização para um estrangeiro

trabalhar naquele país). A medicina será uma das áreas mais beneficiadas com as

pesquisas tecnológicas devendo esse fato repercutir diretamente na média de vida das

pessoas. A engenharia genética será um dos principais instrumentos para o progresso

social.

A nova situação a ser vivenciada pelas organizações na nova era da informação

exigirá que as mesmas alterem radicalmente seus processos, estrutura, filosofia e

estratégia, pois essa é a única forma da mesma sobreviver nesse ambiente competitivo.

As organizações deverão ter uma perfeita leitura do mercado e apresentar respostas

rápidas às várias solicitações formuladas. Deverão ter flexibilidade e habilidade para

adaptarem-se às mudanças tecnológicas que ocorrerão de maneira rápida e turbulenta.

As práticas de gerenciamento deverão sofrer profundas transformações, devendo haver

uma preocupação crucial com os ativos intangíveis da empresa, principalmente seu

capital intelectual, além de se transformarem em organizações network.
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o primeiro aspecto a ser alterado é a própria estrutura organizacional que deixa

de apresentar aquela formação hierárquica tradicional dando ensejo ao surgimento de um

modelo network. Esse modelo tem como uma de suas principais características a

inexistência de uma estrutura hierárquica rígida, sendo que todos trabalham em um

conceito de "team", ou seja, reúnem-se as pessoas segundo características específicas de

cada uma delas, considerando-se também os objetivos a serem alcançados por um

determinado projeto. A mesma pessoa pode fazer parte de vários "teams"

simultaneamente e a coordenação de cada uma dessas equipes fica a cargo daquele

profissional cujo perfil é o mais adequado aos objetivos a serem alcançados ( importante

que a empresa desenvolva nesse aspecto um processo de gerenciamento baseado nas

capacidades - skills based management, processo este detalhado em entrevista de

RIEHL 8).

A relação entre clientes e fornecedores também é totalmente diferente em uma

organização network. Os clientes conseguem canalizar suas necessidades mais

rapidamente, especificá-las de uma maneira mais adequada e terem um retomo com

maior presteza, além do produto chegar com maior rapidez. A relação com o fornecedor

é otimizada no que se refere ao acionamento e monitoramento do mesmo com

significativas vantagens em todo o processo.

São várias as vantagens de uma organização network. As equipes têm autonomia

e a organização ganha flexibilidade como um todo, acarretando respostas mais rápidas

às solicitações dos clientes. O ambiente favorece a criatividade com reflexos positivos

no processo de inovação e na redução do ciclo dos produtos (como exemplo temos o

caso da Sun Microsysterns, em que 90 % de suas receitas provém de produtos que foram

lançados há menos de um ano). A estrutura network permite otimizar os ganhos de

conhecimentos, habilidades e aptidões de empregados e parceiros.

O modelo network evita a existência de relacionamentos formais e também que

as unidades sejam compartimentos estanques, fatores impeditivos a uma fluência

indispensável do conhecimento. Estruturas hierárquicas tradicionais sacrificam, em

nome da eficiência e da responsabilidade, a maior cooperação entre as unidades, fator

primordial para o learning organization. Segundo BARTLETT e GHOSHAL 9,

professores da Harvard Business School, organizações dessa natureza permitem

8 RIEHL, H. - Revista Managrnent, edição de maio/junho 98
9 BARTLETT, C.A. - GHOSHAL, S. - Revista Strategy & Leadership
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"desenvolver capacidade e experiência colecionando as melhores

pessoas, ligar essa capacidade por fluxos horizontais de

conhecimento e criar confiança necessária para manter as unidades

unidas, integradas e distribuídas ".

Verifica-se, mais uma vez, a importância da Comunicação Empresarial

nesse contexto de uma organização network, agora, não mais no seu papel

estratégico de comunicação com o meio ambiente, mas em outro papel também

estratégico e tão importante quanto o anterior, o de comunicação com os

colaboradores internos da 'organização.

Uma outra característica marcante das organizações nessa era da informação é

estarem as mesmas estruturadas e conscientizadas para um aprendizado constante e

permanente tlearning organizarioni. As organizações devem conscientizar seus

empregados e gerentes de que somente através de um processo dessa natureza será

possível antecipar-se àquilo que irá ocorrer e, principalmente, criar um futuro no qual a

organização terá um espaço a ocupar. Na verdade nesse processo a organização procura

envolver o coração e a mente dos funcionários em um processo de aprendizado contínuo

capaz de liberar a força criativa de cada um, de forma a potencializar a capacidade de

adquirir continuamente novos conhecimentos organizacionais. Segundo GARVIN 10

professor de Harvard, nessas organizações:

• o aprendizado não é meramente reativo mas sim intencional. eficaz e conectado ao objetivo e
à estratégia da organização;

• aprendizado é oportuno, prevendo os desafios, as ameaças e as oportunidades, e não
simplesmente reagindo às crises;

• aprendizado cria flexibilidade e agilidade para que a organização possa lidar com a
incerteza;

• mais importante ainda, as pessoas se consideram capazes de gerar continuamente novas
formas de criar os resultados que mais desejam;

• por isso. as mudanças que caminham lado a lado com o aprendizado, criam raízes em vez de
ser transitórias.

Do ponto de vista da empresa, o aprendizado é um processo que implica a

necessidade de entender o passado - para evitar a repetição de erros, capacitação no

presente e preparo adequado para o futuro. Além disso, as organizações precisam

desenvolver uma metodologia para maximizar os resultados desse processo de

aprendizado, devendo as mesmas aprenderem sobre o trabalho, alinhamento

10 GARVIN, D. - Entrevista à Revista Management - n? 9 - Ano 2 - Julho - Agosto 1998

17



organizacional, futuro, ambiente operacional, o desafio de paradigmas e, finalmente, o

desenvolvimento da memória organizacional.

O aprendizado é a única fonte sustentável da obtenção da vantagem competitiva

e isso deve ser buscado através do engajamento de todos os membros da organização e,

também, pela incorporação das cinco disciplinas de aprendizado, que são domínio

pessoal. modelos mentais visão compartilhada, aprendizado em equipe e pensamento

sistêmico.

O importante é que as organizações procurem empregar em si próprias o conceito

de sustentabilidade, que significa manter permanentemente as condições mínimas que

permitam sua sobrevivência na nova era, ou seja, a organização deve permanentemente

ocupar-se com as condições de aprendizado e aprimoramento que lhe fornecerá o

sustentáculo para continuar no jogo. O fato de estarmos em situação favorável em um

certo momento com nossos produtos e serviços sendo demandados pelos clientes não

significa que temos garantido nossa sobrevivência, pois a situação pode mudar tão

rapidamente que poderemos, no curto prazo, estar totalmente fora do processo. É o

mesmo conceito, mantidas as devidas proporções, da empregabilidade utilizado pelos

empregados das organizações (o importante não é ter um emprego mas sim condições de

se manter empregado). Somente através de um processo de learnig organization, e

muito mais do que isso, somente através de uma conscientização de learning

organization, elas terão uma chance de sobrevivência no mercado. Generalizando essa

característica, podemos afirmar que na nova era as organizações deverão gerenciar

cuidadosamente seus ativos intangíveis, particularmente o capital intelectual, o

conhecimento e sua imagem, surgindo mais uma vez como principal instrumento

para tal gerenciamento a Comunicação Empresarial.

Outra característica marcante das organizações nesse período, e que na verdade

penneia todas as demais características, é a utilização da Tecnologia da Informação. É

fundamental para o sucesso das organizações nessa nova era que haja um suporte de

informática que sirva de apoio à organização como um todo. A estrutura network, o

learning organization, o knowledge management e outros intangíveis dessa nova

organização somente trarão as melhores vantagens e otimizarão os processos se tiverem

um suporte tecnológico de informática adequado e pronto a atender às crescentes e

mutáveis necessidades dessas organizações.
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Para manter a competitividade nesse contexto futuro, não basta que a empresa

invista nas características acima citadas; não basta que ela diminua de tamanho e

aumente a eficiência e eficácia de seus processos. Por mais importante que sejam essas

tarefas a organização também precisa ser capaz de se reavaliar, regenerar suas

estratégias centrais, reinventar seu setor. É fundamental que a organização critique

permanentemente sua atuação e o setor onde atua redefina as fronteiras desse setor e,

muito mais, redesenhe qual o setor onde ela pretende atuar de forma a que possa

desenvolver as competências necessárias para atuar nesse setor que ela mesma criou. A

empresa, para controlar seu destino como fazia antigamente, tem que controlar o destino

do setor onde atua e como bem ressaltou HAMEL e PRAHALAD 11

"a transformação organizacional é um desafio secundário. O

desafio principal é ser autor da transformação do setor ".

A competição nesse contexto futuro passa necessariamente pelo domínio das

oportunidades que se apresentarão nesse espaço competitivo. É fundamental que as

organizações entendam que a competição dar-se-á em situações totalmente diferentes do

que ocorreu no passado e que é necessário identificar-se as oportunidades emergentes e

que a organização consiga energizar todos os seus colaboradores para atuar nessa nova

arena competitiva. Essa condição de prever o futuro e moldá-lo segundo nossos próprios

interesses permitirá que a organização chegue até ele bem antes de qualquer outro

concorrente, pois a abertura do caminho é muito mais compensador do que seguir os

outros.

Nessa análise está implícito obrigatoriamente um enfoque diferente da estratégia

das organizações. A estratégia utilizada no passado e que ainda é praticada por uma

grande parte delas é aquela em que se alicerça em um processo lógico e racional, sendo

que o objetivo é a previsão de cenários futuros devendo a empresa ser competitiva nos

mesmos. Essa estratégia tem como base para análise tudo aquilo que ocorreu no passado

e vem ocorrendo no presente. Considera a relação atual e passada da empresa com seus

fornecedores e define de maneira clara e precisa quem são os clientes e os concorrentes,

tendo como base tudo o quê ocorreu no passado. Analisa detidamente o segmento no

qual atua considerando as possíveis forças emergentes, a concorrência atual, a atuação

dos órgãos reguladores (se for o caso), a possibilidade da entrada de novos concorrentes,

11 HAMEL, A. - PRAHALAD, C. K. - Competindo pelo Futuro - Campus - 1995
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as necessidades dos clientes, os fatores positivos e negativos da organização, enfocando

principalmente a cadeia de valor. Para completar o quadro que permitirá o

estabelecimento da estratégia, a empresa analisa o mercado especifico em que atua,

procurando identificar as principais características do mesmo e como este se comportará

no futuro.

Com todas as informações levantadas a empresa atua proativamente, utilizando-

se de instrumentos que permitam a previsão dos possíveis cenários que irão ocorrer no

futuro, estabelecendo-se ao final uma probabilidade de ocorrência de cada um deles.

Concluído esse trabalho estabelece-se a estratégia que melhor atenda aos interesses da

organização, elaborando-se, em seguida, o plano que permitirá a implantação da

estratégia estabelecida.

Importante ressaltar que nesse processo destaca-se a necessidade da obtenção de

informações passadas, textos, partes, palavras, números, enfim toda uma seqüência

linear é utilizada visando o planejamento, a projeção, a programação e a preparação.

Não há qualquer processo criativo nesse trabalho. É como a construção de um grande

edifício com uma excessiva preocupação com a parte externa e visível do mesmo.

Todo esse processo é rotulado como Planejamento Estratégico e foi, durante um

longo tempo, de fundamental importância para as organizações, permitindo que as

mesmas conseguissem sobreviver em um determinado contexto. A grande questão que

se formula é se esse tipo de processo continuará fornecendo elementos para as empresas

sobreviverem em um contexto completamente diferente. Acredito que esse modelo já

tenha se esgotado, pois, de alguma maneira, todos os agentes que utilizam esse processo

de planejamento podem chegar exatamente ao mesmo resultado não havendo, em

conseqüência, diferenciais de competitividade. E diferencial de competitividade se é

importante hoje, será fundamentaI em um futuro breve.

Parece-nos que essa forma de encarar a estratégia está mais relacionada à

maximização da atividade operacional da organização ou seja, procura-se aumentar a

lucratividade da organização desenvolvendo-se atividades operacionais em melhores

condições do que a concorrência. Embora importante e necessária essa condição, além

de não se enquadrar na nova visão de estratégia, não é condição suficiente para a

sobrevivência das organizações pois elimina as desvantagens sem contudo construir as

vantagens.

20



A estratégia mais adequada a uma atuação no contexto futuro é aquela que

reconhece que a organização precisa esquecer grande parte de seu passado para poder

descobrir o futuro que se vislumbra, daí a importância da learning organization. Esse

enfoque estratégico reconhece que não é suficiente colocar a organização em uma

posição privilegiada no mercado existente mas sim fornecer-lhe condições para que

possa desenvolver sua capacidade de analisar as incertezas, pois é nesse contexto que ela

atuará. A nova visão de estratégia relaciona-se mais a um processo de arquitetura, no

qual precisamos sonhar com coisas que ainda não foram criadas e muito mais do que

sonhar, precisamos construir e cristalizar esse sonho em algo concreto onde iremos

atuar, sempre tendo como meta a criação de beneficios para os clientes.

Segundo essa nova ótica, estratégia é considerada como a maneira de se criar o

futuro, ou seja, as organizações deverão criar o ambiente futuro no qual exercerão suas

principais competências. O futuro não existe independente da vontade da organização e

sim como resultado de um trabalho intuitivo e criativo que o delineia segundo os

interesses da referida organização. Não importa, nessa ótica, o quê ocorreu no passado

visto que a sobrevivência das organizações empresariais está mais à frente. A estratégia

é enfocada como ação intuitiva, criativa, inovadora, como algo que a organização faz de

novo em relação à concorrência e que não pode ser prevista uma vez que se pudesse ser

prevista seria facilmente copiada como, aliás, ocorre com o processo de planejamento

tradicional já analisado anteriormente. Posicionar-se estrategicamente significa

desenvolver atividades diferentes daquelas desenvolvidas pela concorrência ou fazê-las

de forma diferenciada e única. Não basta tocar a mesma música da mesma maneira.

Devemos tocá-la de formas diferentes, com arranjos originais visando sensibilizar nossa

platéia. E, muitas vezes, devemos tocar uma música totalmente nova.

Os novos tempos exigem que a estratégia seja tratada como uma atividade

revolucionária, subversiva, de constante aprendizado, criativa, sonhadora, visionária,

derrubadora de dogmas, princípios e paradigmas, assumidora de riscos, enfim um

atividade de descoberta constante. A organização deve analisar que fornecedores aceitar,

que processo produtivo utilizar, que competências desenvolver, que canais de

distribuição criar, que clientes atender para obter uma posição de destaque no futuro. O

fundamental para as organizações é entender essa dinâmica do "big picture" no qual as

decisões serão tomadas.
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HAMEL e PRAHALAD'2 defendem o ponto de vista de que essa visão de

estratégia reconhece que as empresas não competem apenas dentro das fronteiras

existentes, mas competem para criar a estrutura dos setores futuros, sendo que para

competir nessas condições, há necessidade que a alta gerência da organização considere

a empresa como um portfólio de competências essenciais e não como unidades de

negócios independentes. A luta pela previsão do futuro do setor freqüentemente começa

com um possível cenário futuro e, em seguida, retoma para definir o quê precisa

acontecer para que esse futuro se transforme em realidade. A previsão do futuro precisa

ser fundamentada por uma percepção detalhada das tendências nos estilos de vida,

tecnologia, demografia e geopolítica mas se baseia fundamentalmente na imaginação e

no prognóstico.

Defendem ainda aqueles autores que a chegada ao futuro não depende apenas do

processo estratégico pois esse representa apenas um guia que nos dá a direção correta a

seguir, havendo necessidade de um combustível que nos leve na direção indicada pela

estratégia. Esse combustível é a energia emocional e intelectual dos empregados, sendo

necessário por parte do corpo gerencial da organização mobilizar toda a energia

emocional e criativa da mesma.

A intenção estratégica é o ponto crucial da arquitetura estratégica. Uma

arquitetura estratégica pode apontar o caminho para o futuro, mas só a intenção

estratégica ambiciosa e estimulante oferece a energia emocional e intelectual para a

jornada. A arquitetura estratégica é o cérebro; a intenção estratégica implica uma

distensão significativa para a organização.

Como a essência destilada da arquitetura estratégica de uma empresa, a intenção

estratégica também implica um ponto de vista específico sobre o mercado ou a posição

competitiva a longo prazo que uma empresa espera desenvolver nos próximos dez anos

mais ou menos. Portanto, transmite uma noção de direção. A intenção estratégica é

diferenciada; implica um ponto de vista único sobre o futuro. Transmite aos funcionários

a promessa de explorar novos territórios competitivos; portanto, transmite uma ação de

descoberta. A intenção estratégica tem uma fronteira emocional; é um objetivo que os

funcionários percebem como sendo inerentemente válido; portanto, implica uma noção

de destino.

12 HAMEL, A. - PRAHALA D, C. K. - Competindo pelo Futuro - Campus - 1995
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Ainda segundo os autores acima citados. a pergunta feita a um funcionário de

terceiro ou quarto nível de uma organização sobre onde a mesma está querendo chegar

leva, na quase totalidade das vezes, a respostas extremamente vagas do tipo "ser

voltados para o mercado" ou ressaltam objetivos operacionais de curto prazo, tais corno

"aumentar a lucratividade ". "diminuir os custos" ou "conseguir um tempo de ciclo

menor". Na maioria das empresas os funcionários não compartilham de uma noção de

propósito que esteja acima e além do desempenho imediato de sua unidade. Sem uma

noção de direção que os impulsione, poucos funcionários tem uma noção de

responsabilidade para com a competitividade. As pessoas, em sua maioria, não dão

aquele passo a mais se não souberem para onde estão indo. Mais uma vez ressalta a

importância do processo de Comunicação Empresarial das organizações como

auxiliar para alcançar esse objetivo de esclarecer os empregados da importância da

estratégia organizacional.

A intenção estratégica deve ser o objetivo que comanda o respeito e o

compromisso de cada funcionário. A intenção estratégica refere-se tanto à criação de

significado para os funcionários quanto à definição da direção. Todos os funcionários

têm o direito de achar que estão contribuindo para a construção de um legado - algo de

valor que é maior e mais duradouro do que qualquer coisa que uma pessoa possa realizar

sozinha. Muitas empresas estão começando a perceber que todos os funcionários têm

cérebro e coração (exemplo do pedreiro que, perguntado o quê fazia, disse, "construo

urna catedral").

Direção. descoberta e destino são os testes de qualquer intenção estratégica.

Transformar intenção estratégica em realidade exige que todos os funcionários saibam

exatamente de que forma sua contribuição é essencial para a concretização da intenção

estratégica. Não só todos na organização precisam achar o objetivo emocionalmente

propulsor como também todos os funcionários precisam entender a ligação entre o seu

próprio trabalho e a concretização da meta. Em suma, a intenção estratégica precisa ser

personalizada para cada funcionário. A primeira tarefa na personalização da intenção

estratégica é definir desafios empresariais que concentrem a atenção de todos na

próxima vantagem ou recurso - chave a ser desenvolvido. A natureza exata desses

desafios será determinada pela arquitetura estratégica da empresa. Os desafios

empresariais são os meios operacionais para se organizar a aquisição de novas vantagens

competitivas. Identificam o ponto de enfoque de desenvolvimento de recursos a curto e
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médio prazo. São as formas de alocar a energia emocional e intelectual, energia que flui

do entusiasmo para a intenção estratégica da empresa. A tarefa de focalizar a energia

emocional e intelectual é tão importante quanto a alocação do capital financeiro.

Uma arquitetura estratégica muito bem elaborada não tem grande valor sem a

capacidade de transformar a liderança intelectual em liderança de mercado e fazer isso

antes de seus rivais. Há recompensas substanciais para quem chegar primeiro ao futuro.

Chegar primeiro ao futuro pode permitir que uma empresa estabeleça um monopólio

virtual em uma nova categoria específica de um produto. Chegar primeiro ao futuro

pode permitir que uma empresa defina padrões e capte os royalties resultantes dos

direitos críticos da propriedade intelectual. Chegar primeiro ao futuro pode permitir que

uma empresa defina as regras que as outras empresas terão que seguir para participar da

competição. Chegar primeiro ao futuro pode permitir que uma empresa crie uma infra-

estrutura ou base instalada que não são facilmente copiadas pelas empresas que chegam

depois. Chegar primeiro ao futuro pode permitir que uma empresa amortize mais

rapidamente seus investimentos passados no desenvolvimento de competências e force

os concorrentes que não tiveram acesso ao faturamento inicial a reduzir ou abandonar os

programas de investimento. Resumindo as empresas que não conseguem chegar

primeiro ao futuro podem acabar dependentes das que conseguem. Freqüentemente, as

empresas que não conseguem chegar primeiro ao futuro perdem o controle do seu

próprio destino, sendo que, mesmo quando conseguem alcançar os concorrentes, seu

sucesso é bem inferior ao daqueles.

Qualquer empresa que queira captar uma fatia desproporcional dos lucros dos

mercados de amanhã precisa desenvolver as competências que contribuirão de forma

desproporcional para o valor futuro do cliente. Como o desenvolvimento de uma

liderança classe mundial em uma área de competência importante pode levar cinco, dez

ou mais anos, uma empresa disposta a captar uma fatia substancial dos lucros resultantes

das oportunidades de amanhã precisa conhecer, hoje, as competências essenciais que

precisam ser desenvolvidas no futuro. As competências essenciais são as portas para as

oportunidades futuras. A liderança em uma competência essencial representa uma

potencialidade que é deflagrada quando a empresa prevê novas formas criativas de

explorar essa competência. O que impulsiona o processo de desenvolvimento de

competências é o simples desejo de liderança mundial na provisão de beneficio

fundamental ao cliente e a criatividade para prever as diversas formas através das quais
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esse beneficio pode ser fornecido aos clientes. Uma competência essencial é um

conjunto de habilidades e tecnologias que permite a uma empresa oferecer um

determinado beneficio aos clientes. A competição pela liderança em competências

normalmente antecede a competição pela liderança em produtos. A COMUNICAÇÃO

EMPRESARIAL ENQUADRA-SE NO ROL DE COMPETÊNCIAS ESSENCIAIS

QUE TODA E QUALQUER EMPRESA NECESSITA DESENVOLVER.

Competência é um conjunto de habilidades e tecnologias e não uma única

habilidade ou tecnologia isolada. Há necessidade de diferenciarmos as competências

essenciais das não essenciais. Para HAMEL e PRAHALAD13
, para ser considerada uma

competência específica ou essencial da organização, uma habilidade precisa passar em

três testes. O primeiro é o valor percebido pelo cliente, ou seja, uma competência

essencial precisa dar uma contribuição desproporcional para o valor percebido pelo

cliente, pois essas competências são as habilidades que permitem à empresa oferecer um

beneficio fundamental ao cliente. O segundo é aquele que permita uma diferenciação

entre concorrentes, ou seja, para ser qualificada como uma competência essencial, uma

capacidade precisa ser competitivamente única, específica daquela empresa. Nem todas

as competências são essenciais, havendo diferenciação entre as competências essenciais

e as "competências diferenciais", sendo que as primeiras não podem ser facilmente

copiadas pelos concorrentes. O terceiro teste é o da capacidade de expansão. Embora

uma determinada competência possa ser essencial aos olhos de um único negócio,

porque passa nos testes do valor percebido pelo cliente e da singularidade competitiva,

talvez não seja uma competência essencial do ponto de vista da corporação se não

houver uma forma de imaginar uma gama de novos produtos ou serviços gerados a partir

dela.

Se o objetivo for a liderança do setor, a empresa precisa ser capaz de reinventar

seu setor; para reconstruir a liderança a empresa precisa ser capaz de regenerar as

estratégias essenciais (core strategies). Nesse sentido, não basta ficar mais enxuta e

melhor; a empresa também precisa ter a capacidade de ficar diferente. Porém, para ser

realmente diferente, a empresa primeiro precisa pensar diferente, pensar diferente sobre

três coisas: o significado de competitividade, o significado da estratégia e o significado

das organizações. Por que também não incluir nesse rol o significado da

Comunicação Empresarial?
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Competitividade é um setor em crescimento, sendo que quando se refere a

empresas. a questão da competitividade gira em tomo da posição competitiva relativa e

da vantagem competitiva. Sob esse ponto de vista a competitividade é decorrente de

uma posição defensável no mercado e de vantagens competitivas sustentáveis.

Há duas vias principais para a criação de uma vantagem competitiva, sendo que

PORTER 14 chamou-as de Liderança de Custo e Diferenciação. Vários são os fatores

importantes que afetam os custos sendo que os mesmos são conhecidos pela

denominação de determinadores de custo. São os seguintes os determinadores de custo:

economias de escala, efeitos da experiência e do aprendizado, utilização da capacidade,

interligações, inter-relacionamentos, integração, adequação no tempo, escolha de

políticas, localização e fatores institucionais. A maioria desses fatores especificados

também poderiam ser usados como determinadores de exclusividade, se a empresa

estiver buscando se diferenciar de seus concorrentes. Contudo, a escolha das opções

políticas abertas à empresa assume neste caso um papel preponderante e pode ser

resumida nos seguintes determinadores: diferenciação do produto, diferenciação de

preço, diferenciação de substituição, diferenciação de comunicação.

Quanto à diferenciação de comunicação vale observar que ela envolve o uso

de vários tipos de comunicação ( por exemplo, um mix de comunicação mais amplo

usando propaganda, relações públicas, mala direta, vendas pessoais etc.),

comunicações de intensidade variada (por exemplo comunicações pesadas durante

o lançamento e relançamento de produtos), comunicação de um produto diferente

(uma mensagem de propaganda nitidamente diferente) ou mesmo uma

comunicação específica em uma situação de crise, aliás pouco ressaltada pelas

organizações que, com raríssimas exceções, não procuram se planejar para atender

a situações dessa natureza.

Muitas empresas hoje em dia usam pouco o potencial de relações públicas.

As relações públicas consistem essencialmente na criação de relacionamentos com a

mídia e do uso desses relacionamentos para se obter uma apresentação positiva. O

press releases e as entrevistas com exclusividade de alto nível sobre assuntos

importantes podem ajudar a promover a empresa de forma mais crível do que a

propaganda em veículos de comunicação.

13 HAMEL A. - PRAHALAD, C. K. - Competindo pelo Futuro - Campus - 1995
14 PORTER, M. E. - Estratégia Competitiva - Campus 1986
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Segundo Marketing Mix, uma série de TV feita pela Yorkshire TV, uma

pequena empresa de produtos eletrônicos na Grã - Bretanha explorou de forma

brilhante uma visita de um grupo de cientistas japoneses à sua fábrica. A empresa

ganhou uma ampla cobertura do evento, apresentando-o como uma tentativa pelos

japoneses de aprender algo com esta empresa pequena, mas muito inovadora. A

cobertura foi muito destacada nos periódicos técnicos e mesmo na mídia nacional.

O resultado foi um aumento de consultas à empresa e um incremento das vendas de

seus produtos no mercado interno.

As atividades de relações públicas apresentam duas grandes vantagens em

relação à propaganda. Primeiro, são muito mais baratas se ponderado a exposição

que recebem ( a empresa citada acima nunca poderia ter comprado a exposição que

obteve aos preços normais de mercado). Segundo, as reportagens que aparecem na

imprensa transmitem uma credibilidade maior, pelo fato de serem escritas por

jornalistas independentes e serem vistas como "noticias" e não como propaganda.

O uso de uma mensagem diferente dentro da propaganda normal através da

mídia também pode gerar um efeito de diferenciação. Quando todos os anunciantes

buscam essencialmente o mesmo mercado, com a mesma mensagem, é necessária

uma alteração inovadora.

A Comunicação Empresarial tem como objetivo principal coordenar todas

as atividades de comunicação da organização e contribuir, na esfera de suas

atribuições, para que a mesma obtenha a vantagem competitiva.

O sucesso competitivo depende, em última análise, da criação de uma vantagem

competitiva sustentável no mercado. Isso exige, por sua vez, sintonizar as atividades e as

ofertas da organização às exigências do segmento ou segmentos escolhidos e então

oferecer a estes algo melhor, nos termos do mercado do que a concorrência.

No passado foram sugeridos dois caminhos genéricos para criar uma vantagem

competitiva: liderança de custo e diferenciação. Observa-se, porém, que a liderança de

custo como estratégia proporciona um enfoque interno e financeiro, que não dá aos

clientes motivos para comprarem do fornecedor. A diferenciação, por outro lado, é uma

estratégia baseada no mercado que busca fornecer aos clientes um valor maior,

geralmente através da extensão e aumento do produto ou serviço oferecido.

Concluindo, ressalta-se que a diferenciação é o caminho para a efetividade

(fazendo a coisa certa, oferecendo aos clientes produtos e serviços que têm valor para
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eles), enquanto que a liderança de custo preocupa-se com a eficiência (fazendo aquelas

ofertas ao menor custo possível). Portanto, para o sucesso competitivo, a diferenciação é

o ponto de partida. Uma vez que a oferta tenha sido diferenciada de uma forma que

tenha valor para o cliente, a atenção pode então voltar-se para oferecê-la da forma mais

econômica possível.
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IH - ESTRATÉGIA E AS CRISES

No sentido lato e considerando o ambiente em que as organizações atuam,

podemos dizer que a crise pode ser considerada como uma manifestação violenta e

repentina que, de alguma forma e por um processo de interação, provoca a ruptura de

uma dada situação que estava em total equilíbrio. É uma fase dificil e grave que ocorre

na evolução das coisas e dos fatos. Também é vista como um momento perigoso ou

decisivo bem como uma situação grave. conflituosa e de tensão. É uma situação em que

os acontecimentos ocorrem de uma certa maneira, provocando o rompimento dos

padrões tradicionalmente estabelecidos e a perturbação da organização como um todo.

A crise equivale a uma verdadeira situação de desastre, ou seja, é a ocorrência de

um evento que possa, sem aviso prévio. afetar profundamente, de modo momentâneo ou

permanente, a vida de uma organização, podendo, em conseqüência, abalar por um certo

período de tempo a sua imagem. Essa situação exige a adoção do chamado Disaster

Sheet, conceituado por CAHEN 15 como sendo:

"sistema através do qual se antecipa situações potenciais de

emergências, criando-se rotinas e procedimentos ( de como agir

nesses casos ) e atribuindo-se a diversas pessoas papéis

determinados, como num roteiro de filme ou peça de teatro, de

modo a se minimizar. sob vários aspectos, os prejuízos materiais e

de imagem decorrentes daquela situação "

o Disaster Sheet na verdade representa uma padronização muito detalhada de

procedimentos que objetiva orientar cada membro da organização envolvido com a

situação inusitada e grave de forma que o papel desempenhado por cada um tenha

maximizado sua atuação, minimizando as conseqüências do ato e os prejuízos para a

imagem da organização. O Disaster Sheet começa com um exercício de criatividade no

qual todas, e absolutamente todas, as possíveis situações de crise serão consideradas

bem como as ações necessárias para a minimização dessa situação inesperada.

A crise insere-se em um contexto maior de solução de problemas. Alguns

autores, quando da análise do processo de solução de problemas, supunham

15 CAHEN, R. - Comunicação Empresarial- Best Seller - 1990
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que as pessoas apreendessem os problemas mais ou menos como eles realmente existem.

Nosso ponto de vista é que isso na verdade não ocorre e para reforçar nossa posição

contrária e enriquecer nosso argumento vamos nos utilizar do conceito da expressão

fato. Considera-se fato tudo aquilo que realmente existe, tudo aquilo que é real, ou seja,

considera-se fato tudo aquilo que é, sendo que o mesmo só existe, única e

exclusivamente, no determinado momento específico de sua ocorrência. O quê se

divulga, através de observações, relatos, documentos etc., são versões do fato e essas

versões é que são tomadas públicas, sendo que as mesmas trazem em seu contexto uma

inegável dose de subjetivismo dos próprios observadores daquele fato.

O mesmo raciocínio pode ser utilizado quando consideramos a solução de

problemas. As pessoas não compreendem os problemas como eles realmente existem,

pois os fatos fisicos que percebemos podem ser mais ou menos os mesmos para todos os

que analisam uma dada situação. O quê realmente vemos e percebemos é o quê os

acontecimentos significam ou pressagiam - a fonte de tudo isto somos nós mesmos, que

percebemos o problema. Assim, pode-se afirmar que nenhuma situação problemática

define-se por si mesma. A apreensão e a definição de problemas são produtos das

pessoas, ou seja, os fatos de nosso meio ambiente são apresentados, simplesmente

existem, jamais são problemáticos em si mesmo, sendo que a problemática de qualquer

situação percebida é inteiramente a ela atribuída por quem a percebe.

No que se refere aos fatos relacionados às pessoas e à natureza da recepção da

comunicação, THA YER'6 ressaltou que há algumas proposições a respeito da solução de

problemas. A primeira delas é que os problemas existem apenas dentro das pessoas, ou

seja, os fatos e situações existem mas sua importância é dada pelas pessoas e não

condição inerente ao próprio fato ou situação. A segunda proposição é que os problemas

existem apenas através da forma em que são compreendidos ou concebidos, sendo que

isso ocorre através dos agentes que reúnem provas materiais ao avaliar uma situação,

desenvolvendo posteriormente uma compreensão, teoria ou conclusão a respeito do

assunto. Assim, toda definição de um problema é uma interpretação pessoal de provas

selecionadas a respeito de um fato. Verifica-se então que a característica essencial da

definição de qualquer problema deriva de quem o define e, como ressaltou THA YER 17:

16 THA YER, L. Princípios de Comunicação Administrativa - Atlas 1972
17 THA YER, L. Princípios de Comunicação Administrativa - Atlas 1972
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"a única existência que tem o problema é o feitio ou forma que o

definidor lhe dá. ao designá-lo ou identificá-lo ".

o problema que nos dispomos a solucionar é o que denominamos como tal,

sendo essa a terceira proposição proposta. Não há uma relação de identidade necessária

ou inerente entre o problema e as circunstâncias percebidas, sendo que assim os

problemas resolvidos poderão ou não alterar satisfatoriamente as circunstâncias.

Enfatizou THA YERI8 que

embora não possamos jamais estar certos sobre quão apropriada ou adequadamente

identificamos ou denominamos um problema como tal. pois isso sempre se baseia no modo como

percebemos 11m determinado conjunto de circunstâncias. podemos estar certos de que o

problema que tentamos solucionar é simplesmente o quê vemos ( e o modo como o vemos). Do

ponto de vista do comportamento ou da comunicação isso constitui sério obstáculo.

A solução de problemas no contexto da comunicação considera uma premissa

equivocada de que a pessoa os apreende mais ou menos como eles realmente existem;

entretanto, a importância ou significado daquilo que levamos em consideração só existe

em função de nós mesmos, só existe em função das nossas próprias interpretações e

avaliações na análise desse problema. Como bem ressaltou THA YERI9
,

"nós baseamos nossas compreensões e nosso comportamento não sobre a

verdadeira relação mas sobre nossas percepções dessa relação".

Nessa última parte do atual século tem sido cada vez maior a probabilidade de

que a empresa revele ser incapaz de perceber algumas descontinuidades súbitas e novas

antes de exercerem forte impacto. Quando uma mudança parece por em perigo a

sobrevivência da empresa e colocá-la sobre sérias pressões de tempo, diz-se que a

empresa está frente a uma crise.

Quando surge uma crise, a resistência comportamental é substituída pelo apoio,

mas as soluções não são evidentes e as pressões de tempo são muito fortes. A tarefa

inicial da alta administração não é lidar com a resistência, mas impedir o pânico e gerar

uma resposta rápida e eficaz.

Freqüentemente, um grupo de administradores - chave convence a si mesmo da

inevitabilidade da crise iminente, enquanto o restante da empresa sequer vê a crise se

18 THA YER, L. - Princípios de Comunicação Administrativa - Atlas 1972 - pág.89
19 THA YER, L. - Princípios de Comunicação Administrativa - Atlas 1972 - pág.89
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aproximar. Se este último grupo tiver poder e influência suficientes, será preciso recorrer

a uma resposta coercitiva.

Segundo ANSOFF 20. se o grupo - chave carecer do poder suficiente para uma

resposta coercitiva, e uma crise for iminente, os administradores terão as seguintes

opções:

1. Fazer um esforço com determinação para convencer os demais da inevitabilidade da

crise e lançar uma resposta que a ela se antecipe;

2. Conformar-se com a inevitabilidade da crise e preparar-se para desempenhar o papel

de salvador da pátria quando a crise chegar;

3. Provocar uma crise artificial antecipada, geralmente com a invenção de um inimigo

externo que ameaça a sobrevivência da empresa. Esse é um enfoque que os líderes

políticos têm usado há muito tempo.

As duas primeiras alternativas são menos arriscadas do que a terceira, que não só

apresenta um elevado risco pessoal para os Líderes, como também possui sérias

implicações éticas inerentes à criação de uma crise artificial que pode não se transformar

necessariamente em uma crise verdadeira; entretanto, a crise artificial tem suas

vantagens como, por exemplo, reduzir drasticamente as resistências, produzir apoio à

solução e aumentar as chances de uma recuperação com êxito.

Dos enfoques discutidos, a administração de crises deve ser reservada para

situações de emergência. Os enfoques coercitivo e adaptativo constituem maneiras

extremas de lidar com a mudança. O enfoque coercitivo é equivalente a superar a

resistência a qualquer preço com uma atitude do tipo forte. Mesmo quando gerido da

melhor maneira possível, esse enfoque é caro, provoca muita perturbação e é carregado

de conflitos, mas é uma solução necessária sob condições de grande premência.

O enfoque adaptativo assemelha-se a uma atitude do tipo paulatina no que se

refere à introdução de mudanças, minimiza a resistência mas é demasiadamente lento

sob condições de urgência ambiental, visto que procura atuar em cima da cultura

organizacional.

Portanto, existe a necessidade de um enfoque intermediário em relação aos dois

extremos, que funcione sob condições de urgência moderada e que possa ser implantado

20 ANSOFF, IGOR - A Nova Estratégia Empresarial - Atlas - 1990
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dentro dos limites de tempo ditados pelo ambiente. Esse enfoque caracteriza-se pelos

seguintes aspectos:

• É aplicável sob condições de urgência moderada, quando há mais tempo do que o

exigido pelo método coercitivo, e tempo insuficiente para usar o enfoque adaptativo.

• A duração da mudança é ajustada ao tempo disponível. À medida que a urgência

aumenta, o método desloca-se para o extremo coercitivo. À medida que diminui,

aproxima-se da mudança adaptativa. Caracteriza-se pela flexibilidade.

• Esta flexibilidade é possibilitada pelo uso de um enfoque modular: o processo de

planejamento é subdividido em módulos, sendo que no final de cada módulo são

lançados projetos apropriados de implantação.

• A idéia convencional de que o planejamento e a execução devem ser seqüenciais é

substituída pela idéia de planejamento e execução em paralelo.

• A resistência é minimizada desde o início e controlada durante todo o processo de

mudança.

A tabela abaixo compara as vantagens e deficiências dos quatro enfoques à

administração da mudança. Precisamos lembrar que todos esses métodos são pesados,

exigindo atenção e energia consideráveis de parte da administração e que se tomam úteis

e necessários somente quando a mudança de estratégia exige uma nova ordem de coisas.

As pequenas mudanças que não perturbem a ordem das coisas devem ser geridas através

da evolução orgânica:

Método Aplicabilidade Vantagem Desvantagem

Coercitivo Urgência elevada Velocidade Resistência elevada

Adaptativo Urgência reduzida Resistência baixa Lentidão

Crise Ameaça à sobrevivência Resistência baixa Pressões excessivas de

tempo

Resistência Urgência média Resistência baixa Complexidade

administrativa Descontinuidade Ajustado ao tempo

freqüentes disponível ti
Mudança ampla de

potencialidades
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Como é mostrado na tabela, devido ao alto risco de insucesso, a administração de

crises é um substituto indesejável para o método coercitivo, mas precisa ser utilizada

sempre que a direção de uma empresa não consegue se antecipar a uma crise, ou não

possui poder suficiente para forçar uma resposta oportuna.

Voltando à análise das crises, importante ser destacado que não há entre os

estudiosos um consenso sobre o conceito de crise, particularmente no contexto

empresarial, inexistindo uma conceituação única e universal para o termo. Apesar da

heterogeneidade nas manifestações desse processo não permitir a elaboração de urna

tipologia única, verifica-se a existência de algumas características que estão sempre

presentes em toda e qualquer situação de crise. Segundo MEYERS & HOLUSHA 21,

"cada crise que emerge aparenta ser única e estranha. Não

obstante, se examinarmos as origens e seqüência de eventos,

podemos encontrar muitos elementos em comum. Este padrão de

previsibilidade é a chave para antever crises empresariais e para

moderar seus efeitos "

A primeira característica a ser ressaltada, e aliás consenso entre os estudiosos, é

de que a crise é uma situação que afeta profundamente a organização, impactando na

mesma como um todo. É uma situação extremamente grave que pode inclusive, em um

grau máximo, até destruir a organização. A crise retrata uma situação em que todos os

padrões e normas previamente estabelecidos são afetados havendo necessidade da

adoção de outros procedimentos específicos para tal situação. Segundo MUCCHIELLf-2,

a crise é uma fase de aguda instabilidade pela qual passa a firma antes de mudar ou

desaparecer.

Outra característica presente nos estudos relacionados ao tema é de que toda crise

é única, havendo sempre características específicas e diferenciadoras entre elas. Assim,

há em todo processo de crise uma série de variáveis envolvidas que dificilmente se

repetirão mesmo que a crise seja da mesma natureza e que ocorra na mesma

organização. No mínimo a organização terá aprendido com a crise anterior e estará em

21 MEYERS, G. & HOLUSHA, J - When it hits the fan - Managing the nine crisis of business-
London:Unwin Hyman - 1986 - pág. 11

22 MUCCHIELLI, A. _ Communication interne & Management de crise - Paris Less Éditions
d'Organisation - 1993
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outro nível de conhecimento quando eclodir a próxima crise, decorrente da curva de

aprendizagem.

Outra característica presente em todo processo de crise é a subjetividade que

reveste o próprio termo. Tal como analisamos no início desse capítulo a solução de

problemas, a crise também depende da visão externa de um observador. Embora seus

contornos gerais sejam bem definidos. não havendo muitas dúvidas do que é ou não uma

crise, suas especificidades dependerão muito da apreensão das pessoas sobre ela.

Segundo MARCONI 23 , a crise é um termo relativo e é o julgamento de quem

experimenta uma situação de instabilidade que lhe confere ou não o caráter de crise,

sendo que para alguns um certo fato enquadra-se como crise enquanto para outros o

mesmo fato não se enquadra como tal.

Uma outra característica sobre a existência de um processo de crise é de que

nenhuma organização, independente da sua natureza, campo de atuação, grandiosidade,

suporte financeiro etc. está imune a esse processo. Mesmo organizações cujas atividades

sejam extremamente simples ou mesmo de caráter monopolista não podem se sentir

seguras e imunes em relação à eclosão de uma crise. A crise parece hoje algo que está

permanentemente rondando as organizações e que pode atingi-las a qualquer tempo e

com um grau de destruição muito grande, sendo que o mesmo será tão mais violento na

razão inversa do preparo prévio da organização em prever situações dessa natureza.

Considerando que por mais que as organizações planejem sua estratégia, a variável crise

não consegue ser totalmente controlada, é imperioso que as mesmas adotem posturas

pró-ativas para atender situações dessa natureza. Segundo MITROFF 2~. o estudo das

crises abre-se assim como elementar para permitir às organizações não só evitá-Ias pelo

aprendizado com as experiências passadas, mas também auxiliá-las a se recobrarem

mais rápida e eficazmente daquelas que as atingem no presente.

VIEIRA SALINAS 25 analisa a questão do trigger event, ou seja, o fato detonador

de uma crise, que pontua a presença da mesma em uma organização. Com base nesse

fato detonador, autores estabeleceram uma taxionomia das crises com características

23 MARCONl, 1. - Marketing em Época de Crise - Makron Books do Brasil - 1993
24 MITROFF, I. I. - Managing the unthinkable. Organizational Dynamics - 1997
25 VIEIRA SALINAS, A. - Crise! A Comunicação Externa Organizacional em Tempos de Crises por

Acidente Maior - Tese de Mestrado FGV - 1999
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específicas para cada grupo. Para MEYERS & HOLUSHA 26 as crises podem ser

enquadradas em nove tipos distintos, tendo como fatos detonadores a opinião pública,

uma mudança repentina e inesperada no comportamento dos mercados, uma falha de

produtos, a sucessão nos altos escalões, as finanças organizacionais, as relações

industriais, as aquisições e fusões entre empresas, eventos internacionais adversos, as

regulamentações e desregulamentações governamentais. CORRADO 27, apesar de

apresentar também uma classificação, defende o ponto de vista de que as empresas

devem descobrir outros tipos de fatores detonadores que possam causar impacto na

organização, sendo que sua classificação é ampla, abrigando uma vasta gama de

acontecimentos distintos. Ainda segundo VIEIRA SALINAS, as classes de MEYERS &

HOLUSHA e CORRADO ressaltam que são diversas as possibilidades de crises que

podem ocorrer em uma mesma organização, sendo que a mesma pode ser submetida a

diferentes tipos de crises segundo o momento de sua trajetória. Isso é lógico de se

concluir; entretanto, o mais importante é que essas crises, aliás como já ressaltado

anteriormente, revestem-se de características diferentes mesmo que sejam da mesma

natureza e a organização, pelo processo da curva de aprendizagem, estará

instrumentalizada cada vez mais a tratar crises que porventura venham a ocorrer. Uma

determinada crise, porventura classificada em urna mesma categoria de uma outra por

possuir o mesmo trigger event, nunca será igual a essa, sendo que organização estará a

cada crise que ocorrer cada vez mais aparelhada e preparada para o seu enfrentamento.

IRVINE 28 sugere em seu trabalho, particularmente enfocando o setor industrial,

que, dependendo do segmento em que atua a empresa, algumas são mais propensas a

crises do que outras e isso ocorre devido às características do próprio setor onde a

organização atua. O autor apresenta como exemplo, que indústrias do ramos químico ou

de engenharia têm maior probabilidade de envolvimento em crises relacionadas a

acidentes industriais e de segurança pública do que instituições bancárias, sendo que

essas últimas apresentam maior suscetibilidade a crises por problemas legais e políticos.

26 MEYERS, G. & HOLUSHA, 1. When it hits the fan-Managing the nine crisis of business-
London:Unwin Hyman - 1986

27 CORRADO, F. M. - A Força da Comunicação - Makron Books do Brasil - 1994
28 IRVINE, R. - No Meio do Furacão - Entrevista - Comunicação Empresarial - Ano 6 - 1996

36



Os autores MITROFF & PEARSON 19 classificam as crises em oito famílias:

ataques informativos externos. paradas ou quebras, recursos humanos, percepção,

doenças ocupacionais, ataques econômicos externos. megadanos e psíquico-patológicos.

Essas famílias são distribuídas em um eixo cartesiano onde na parte horizontal é

estabelecido o grau de gravidade e a dificuldade da organização em superar a crise,

sendo que na extremidade direita do eixo horizontal estão situadas as crises que podem

ser mais facilmente visualizadas e para as quais as organizações dispõem de recursos

próprios para atuar eficazmente como, por exemplo crises de baixa motivação

organizacional, defeitos de produtos etc. No lado esquerdo ainda desse eixo horizontal

estão as crises caracterizadas por um quadro bem mais complexo, exigindo das

organizações um esforço maior para a sua solução, bem como a alocação de recursos

que, normalmente, não estão disponíveis ou não existem. Temos como exemplo as crises

graves, acidentes, danos ambientais, sabotagem etc. Esse mesmo eixo horizontal revela

também como as crises têm inicio. As famílias localizadas no lado esquerdo indicam

trigger events aberrantes, estranhos à organização, como por exemplo terrorismo,

rumores etc.

o eixo vertical apresenta a maior ou menor influência dos fatores técnicos,

econômicos, humanos e sociais nas crises, ou seja, na visão dos autores todas as crises

são causadas pela combinação dos fatores citados.

Outro fator a ser considerado quando se analisa as cnses são as variáveis

envolvidas nesse processo. Segundo MEYERS & HOLUSHA lO as variáveis: dimensão,

controle, tempo e opções criam as condições para que as organizações identifiquem a

gravidade de uma dada situação e se posicionem em relação a esse novo contexto.

Segundo os autores,

"a crise se insere em uma zona na qual a empresa não detém o

controle sobre o seu ambiente, tem pouco tempo para agir e não

preza por uma ampla gama de opções de decisões face a eventos

de envergadura ou dimensão potencialmente enormes".

Os autores procuram analisar essas variáveis em dois gráficos conjugados. O

primeiro desses gráficos relaciona as variáveis dimensão e controle, sendo que a

29 MITROFF, I. I. & PEARSON, C. M. - From crisis prone to crisis prepared: a framework for crisis
management - Academy of Management Executive - 1993

30 MEYERS, G. & HOLUSHA, J. - When it hits the fan-Managing the nine crisis of business-
London:Unwin Hyman - 1986
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pnmeira refere-se à magnitude dos possíveis danos e o controle relaciona-se à

capacidade da organização de influir no ambiente. A crise manifesta-se como pertinente

ao quadrante no qual a empresa não detém controle em uma situação percebida como

potenciadora das conseqüências, sendo que nesse caso a própria sobrevivência tem um

grau elevado de ocorrência (Crise Classe A). Quando a organização ainda detém um

relativo controle sobre o exterior e sobre seus próprios processos, a crise, intitulada

Classe B, ainda é potencialmente prejudicial à organização. Nas crises Classe C, a

organização detém grande controle sobre um ambiente de pouco perigo; entretanto, as

crises anteriormente analisadas e extremamente perigosas para a organização têm sua

origem nas de Classe C. As crises A e B situam-se no interior de uma parábola que os

autores denominaram como "envelope das preocupações executivas" e nessa área a

organização deve concentrar todos os seus esforços para mitigar os resultados que

advém das crises.

As variáveis tempo e opção também são plotadas em um gráfico, sendo que no

eixo horizontal está representado o tempo disponível para a organização reagir ao evento

e no eixo vertical o número de opções disponíveis de ação. Assim, quanto menor for o

tempo necessário para a organização atuar e quanto menores forem as alternativas de

opções, mais grave será a situação.

Quanto maior for o tempo e o número de opções, menos grave é o evento. Tal

como nas variáveis anteriores, o gráfico do tempo e da opção também permite que se

desenhe o envelope das preocupações no qual todo o esforço organizacional deve ser

centralizado.

Os dois gráficos têm uma mandíbula em V no interior da parábola denominada

envelope das preocupações executivas, sendo que a confluência das duas indica a área

onde as crises se manifestam em toda a sua potencialidade.

MITROFF & PEARSON 31 analisam que as crises são processos dinâmicos que

se desenvolvem no âmbito de uma natureza sistêmica caracterizada pela interação dos

fatores tecnológicos, humanos, estruturais organizacionais, culturais e psicológicos.

Esses fatores ou variáveis são representados em um esquema de anéis (onion rings)

dispostos em camadas, segundo a facilidade de serem observados pelos stakeholders. O

31 MITROFF, r. I. & PEARSON, C. M. - From crisis prone to crisis prepared: a framework for crisis
managernent-Acaderny of Management Executive - 1993
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anel mais externo é o relacionado à tecnologia que, segundo os autores, é a operação

mais fácil de ser observada pelos atores internos e externos da organização.

"Pode-se ver a tecnologia envolvida em uma refinaria química apenas

passando de carro por ela. apesar de se requerer uma formação em

engenharia para entender como a tecnologia deve ser desenhada e

administrada com segurança".

A segunda camada é a infra-estrutura compreendendo-se como tal a estrutura

formal definida no organograma de uma organização, sendo exemplos dessa camada a

política de remuneração e de recursos humanos, as relações formais de poder e os canais

de comunicação. O outro nível apresentado é o que representa os fatores humanos e aí

são analisadas as várias formas de relação dos integrantes da organização com a

tecnologia empregada, sendo que essa relação decorre e interage por sua vez em função

da cultura organizacional. A última camada representa as emoções, sendo definida como

tal as respostas emocionais dos dirigentes as quais moldam as respostas da organização

aos questionamentos e imposições do meio ambiente. Esta camada é quase sempre

inconsciente para a maioria dos membros da organização, sendo que as limitações

emocionais afetam a capacidade de reação sob as mais diversas situações.

Outro consenso entre os autores, e aliás poderia ser identificado também como

uma característica desse processo, é que as crises têm um ciclo que é comum a todas,

independente da natureza das mesmas, sendo que essas crises, tal como ocorre na vida

biológica, tem um tempo de nascimento, crescimento, maturidade e declínio. A esses

estágios os autores denominam de fases ou ciclos da crise.

Importante destacar, visto também representar um consenso entre os estudiosos

da matéria, de que as origens das crises estão normalmente em um passado remoto, não

havendo uma causa específica e determinada. Vários problemas vão se acumulando sem

que a empresa conscientize-se da sua existência, não havendo, em conseqüência,

qualquer ação preventiva e corretiva. Assim, essas inúmeras causas vão se cristalizando

e criando todas as condições propícias para a eclosão da crise, sendo que a mesma é

deflagrada a partir de um trigger evento É normal às organizações, ao analisarem um

processo de crise, limitar o exame às circunstâncias que cercam o trigger event,

esquecendo totalmente de considerar as inúmeras causas que sedimentaram um contexto

favorável à eclosão do processo. Quanto mais a organização limitar sua análise ao

trigger event, mais ela terá dificuldades de aprendizado para crises futuras. Por essas
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razões é que os autores consideram que a ocorrência não detectada de erros constitui a

primeira fase do processo de crise.

A segunda fase desse processo, agora já sob a ótica do gerenciamento do mesmo,

refere-se à prevenção. Nessa fase, a organização procura conhecer as situações

existentes que facilitam a eclosão de uma crise, identificadas na fase anterior, e

desenvolver ações que erradiquem as situações potenciaIizadoras da mesma.

A terceira fase do processo refere-se ao gerenciamento dos danos ou à contenção

da crise. A idéia dessa etapa é mitigar os efeitos da crise e procurar mantê-los sob

controle da organização, circunscritos a uma determinada área ou setor, evitando-se a

propagação da mesma para outros segmentos da organização. Segundo VIEIRA

SALINAS 32,

"esta fase implica em procedimentos para isolar. reduzir e neutralizar as

crises quer em lermos físicos, quer psicológicos e emocionais dos

envolvidos e do ambiente".

A recuperação é a quarta fase desse processo e objetiva a adoção de

procedimentos que visem a retomada da rotina operacional da organização. Procura-se

nessa etapa empreender todos os esforços no sentido da organização voltar a operar

normalmente, maximizando todas as suas atividades principalmente as relacionadas às

tarefas essenciais da mesma. Dependendo da situação, a organização também deverá

nessa fase elaborar soluções alternativas para aquelas atividades que foram danificadas

ou mesmo impossibilitadas de continuar a ocorrer pelo processo da crise.

A última fase desse ciclo da vida de uma crise é a aprendizagem. Nessa fase a

organização procurará analisar todos os procedimentos que foram utilizados durante o

processo, verificando os pontos positivos e negativos dos mesmos. A organização deve

nessa fase de aprendizagem examinar a contribuição de cada ação empreendida tendo

sempre como meta a mitigação dos efeitos da crise, de forma a adquirir urna expertise

que será muito mais importante nos processos futuros. O objetivo mais importante dessa

fase é adquirir conhecimentos que foram empregados no processo com vistas a

incorporá-los na cultura organizacional, permitindo um aprendizado que contribuirá para

aperfeiçoar os mecanismos de detecção de sinais, prevenção, contenção e recuperação de

situações dessa natureza. Assim, a principal finalidade dessa fase é dotar a organização

32 VIEIRA SALINAS, A. - Crise! A Comunicação Externa Organizacional em Tempos de Crises por
Acidente Maior - Tese de Mestrado FGV - 1999 - Pág. 25
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de mecanismos eficazes que permitam detectar os sinais inicias de uma crise, fazendo

com que a organização tenha uma postura pró ativa nesse processo.

Outro aspecto interessante sobre o processo de crise é a continuidade das suas

conseqüências. ou seja, as crises apresentam uma noção peculiar de tempo.

CORRAD033 afirmou que as

" crises são desordenadas e nem sempre acabam depressa. Grandes

desastres com explosões, acidentes aéreos e outros acidentes envolvendo

vidas humanas continuam nos tribunais, na imprensa, na memória

coletiva do público e na vida dos envolvidos".

Isso significa que as crises, dependendo da sua natureza e magnitude,

principalmente no que se refere ao envolvimento de vidas humanas, não terminam

dentro do ciclo analisado anteriormente, pois às vezes seus efeitos se mantém presentes

na sociedade durante períodos muito longos de tempo e sempre que algo é relacionado

às situações que provocaram a crise, esse fato é relembrado e o processo ressurge. Há,

em outras palavras, um impacto a longo prazo para o organização o quê é defendido por

REINHAR T 34 com a denominação de "sustained crisis" ( crises sustentadas ) como

sendo aquelas situações que, embora tendo passado o seu impacto, ressurgem

periodicamente na imprensa. Esse fato é tão importante que LAGADEC 35 afirmou que

esses efeitos que periodicamente ressurgem no noticiário podem ser muito mais

perniciosos do que o evento propriamente dito.

Nesse particular, é importante destacar o papel da Comunicação

Empresarial na estratégia pró-ativa da organização. As organizações devem,

preferencialmente, adotar estratégias específicas para atender situações dessa

natureza e, tão logo perceberem a existência de outros fatos que de alguma forma

possam estar vinculados a uma crise ocorrida, devem se preparar para responder

quando os noticiários fizerem essas ligações.

Outra perspectiva interessante no estudo das crises é a análise dos sentimentos

que permeiam a organização durante esse processo. Um trabalho importante nesse caso

33 CORRADO, F. M. - A Força da Comunicação - Makron Books do Brasil- 1994 - Pág, 178
34 REINHART, C. - How to Handle a Crisis - Public Relarions Journal- V. 43 - 1987
35 LAGADEC _ Les Armées face aux médias-La Communication en Ternps de Crise - Revue Française

d'Administration Public - J1. 62 - 1992
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específico foi feito por GLAOWIN & KUMAR 36 que procuram explicar os sentimentos

que emergem em um processo dessa natureza comparativamente a estágios psicológicos

vivenciados pelas pessoas. Estão presentes nesse processo os estágios emocionais de

agitação, depressão e frustração. A agitação implica em incerteza, em receio daquilo que

virá e se a organização será suficientemente forte para sobreviver ao processo de crise; é

uma situação de total insegurança em que as pessoas não sabem como proceder perante

os desafios que se avizinham. A depressão aliás bem como a frustração, é um

sentimento em que não se vislumbra possibilidades de recuperação e saída do processo,

sendo características dos mesmos a insatisfação, desapontamento, raiva e ressentimento.

Considerando o aspecto geral da problemática do sentimento em situações de

cnse destaca-se a reação defensiva característica desse momento. Segundo VIEIRA

SALINAS37
, nessa fase

"a meta é calar o próximo, empregando os canais de comunicação

como meio de intimidar ou fazê-lo cair em descrença. Pouca

confiança é depositada nas informações obtidas. Os dados factuais

disponíveis são considerados com reserva. Comunicações pobres

aumentam a possibilidade de erro e desinformação ".

Nesse caso específico, mais uma vez, destaca-se o papel da Comunicação

Empresarial que pode se utilizada pela organização, desde que devidamente

planejada, como um instrumento importante para gerar um clima de confiança que

de alguma forma se contraponha à postura defensiva característica desse processo

de crise.

36 GLADWIN, T. & KUMAR, R. - The Social Psychology of crisis bargaining: Toward a Contingency
Model- Columbia Business Journal ofWorld Business - V. 22 - 1987

37 VIEIRA SALINAS, A. - Crise! A Comunicação Externa Organizacional em Tempos de Crises por
Acidente Maior - Tese de Mestrado FGV - 1999 - Pág. 29
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IV - O PROCESSO DE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL

A literatura existente sobre comunicação, extremamente vasta diga-se de

passagem apresenta inúmeras e variadas conceituações sobre o termo. THA YER as

escolheu quatro dessas conceituações e analisou-as separadamente:

• Comunicação é um processo mediante o qual duas ou mais pessoas se entendem.

• Comunicação é uma mútua troca de idéias, através da qualquer meio efetivo.

• É uma transmissão ou intercâmbio de pensamentos, opiniões ou informações, através

da fala, da escrita, ou de símbolos.

• É a combinação de estímulos ambientais para produzir certo comportamento desejado

por parte do organismo.

Segundo o autor citado, as duas primeiras conceituações são similares, sendo que

pela primeira o fator primordial é o entendimento entre as pessoas enquanto que a

segunda enfatiza a troca satisfatória de idéias. Além disso, estão presentes em ambas

definições os "requisitos da intenção e da percepção consciente (ou racionalidade )",

embora nenhuma delas pareça preocupar-se com o intercâmbio de sentimentos, fator

importante a ser considerado quando ocorre uma transação entre pessoas.

Ainda analisando as críticas formuladas por THA YER sobre as duas primeiras

conceituações algumas perguntas básicas não são respondidas pelas conceituações,

como por exemplo: O quê significa intercâmbio? Uma ordem dada para ser executada

exatamente como foi transmitida faz parte do processo de comunicação? Se alguém

disser que entendeu a mensagem e agir de uma forma totalmente inesperada em relação

àquilo que foi solicitado, ocorreu a comunicação ou não? Como as idéias são trocadas?

Sobre a terceira conceituação, retirada do American College Dictionary,

destaca-se que considera-se como comunicação tanto o intercâmbio quanto o simples ato

de expressar um pensamento ou opinião e aí, ainda segundo THA YER, também algumas

perguntas são formuladas: "Se transmito minha opinião, mas você deixa de ouvi-la ou

entendê-la, houve ou não comunicação ? Se alguém não vê um sinal de ponte

interrompido e cai no rio, houve ou não comunicação ? A informação foi realmente

transmitida ? Qual é o teste para saber se houve ou não transmissão, intercâmbio ou

comunicação de um pensamento? "

38 THA YER, L. - Princípios de Comunicação Administrativa - Atlas -1972
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Sobre a quarta conceituação também algumas perguntas podem ser formuladas,

tais como: Meios ambientes não adequados influenciam nosso comportamento? Ocorre

ou não a comunicação quando dela não resulta um comportamento desejado?

A melhor forma de conceituar a comunicação é através da análise das suas

[unções básicas, aliás bem detalhadas no trabalho de BLIKSTEIN 39. São funções

básicas do processo de comunicação a obtenção de uma resposta, tornar o pensamento

comum e, finalmente, persuadir o destinatário da mensagem.

A obtenção de uma resposta é a principal função de um processo de

comunicação. Todo remetente de uma mensagem somente a envia quando precisa obter

uma certa resposta do destinatário da mesma para atender a uma necessidade específica,

ou seja, o remetente precisa para sua sobrevivência da ajuda do destinatário e utiliza da

mensagem para solicitar essa colaboração. Dissemos que essa é a principal função do

processo de comunicação pois seu objetivo é exatamente obter uma certa, determinada e

específica resposta, sendo que essa resposta correta é única e exclusivamente aquela que

o remetente espera. Assim, relacionando às perguntas formuladas THA YER 40 e

apresentadas em parágrafos anteriores, podemos afirmar que não há comunicação

quando o destinatário da mensagem apresenta uma resposta diferente daquela pretendida

pelo remetente. O processo de comunicação somente alcançará sua efetividade quando o

destinatário conseguir, e a responsabilidade caberá sempre a ele, transmitir uma idéia

para o remetente de sorte que este retome com a resposta esperada por ele. É o quê se

chama de intencionalidade do processo, pois sempre alguém pretende produzir efeitos

sobre outra pessoa de algum modo, com intenção consciente e racional.

A segunda função básica do processo é tornar comum o pensamento do

remetente ao destinatário. Essa função relaciona-se com o próprio significado do termo

comunicar que advém do latim communicare, ou seja, tomar comum. Essa função tem

como objetivo fazer com que o pensamento do remetente, que no início está única e

exclusivamente em sua mente, seja transmitido para o destinatário e que este entenda

integralmente aquele pensamento, sendo que a responsabilidade do envio e

entendimento posterior por parte do destinatário da mensagem cabe ao remetente da

mesma. Não são raras as situações em que o remetente tem uma idéia brilhante ou

mesmo algo importante que deve ser informado a outras pessoas; entretanto, ele não

39 BLlKSTErN, l. - Técnicas de Comunicação Escrita - Ática - 1998
40 THA YER, L. - Princípios de Comunicação Administrativa - Atlas - 1972
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consegue transmitir com clareza tais idéias e as pessoas deixam de entender seu ponto de

vista e não produzem a resposta esperada.

Para obter o sucesso esperado, o remetente deve considerar os códigos existentes

e o repertório. Códigos podem ser conceituados como os programas ou instruções que

criam e depois controlam a relação existente entre significante. estímulo físico de um

signo, e o significado. que é a idéia também presente em um signo. O signo, que é a

unidade que compõe uma mensagem, é formado pelo significante e pelo significado.

Assim, quando uma mensagem é enviada, o destinatário, ao tomar conhecimento da

mesma, procurará, através de um código existente, decodificá-la para então entender o

pensamento efetivo do remetente.

o repertório, também denominado de bagagem cultural é uma rede de

referências, valores e conhecimentos de uma pessoa criado e vivenciado pela mesma

durante toda sua vida, sendo que quando nos deparamos com uma certa mensagem a

interpretação da mesma será feita considerando-se todas as nossas experiências que

foram se acumulando durante toda a nossa vida. Assim, dependendo do repertório

existente, uma mesma mensagem, tornada comum exatamente do mesmo jeito, poderá

ser interpretada de formas totalmente diferentes por duas pessoas desde que as mesmas

tenham bagagens culturais diferentes.

Dissemos anteriormente que a resposta correta era a principal função do processo

de comunicação e quando analisamos a função tornar o pensamento comum, verificamos

uma ratificação da assertiva feita anteriormente. De nada vale, por exemplo, uma

brilhante idéia que fique somente na mente do remetente. Ela necessita ser divulgada

para alguém que possa retomar com uma certa resposta e isso só será feito se o

remetente for competente ao divulgar seu pensamento, cabendo-lhe a total

responsabilidade por esse processo de divulgação. Se a resposta for inadequada ou

qualquer outra que não a esperada pelo remetente, uma das causas principais pode estar

no fato do remetente não ter sido competente em tornar o seu pensamento comum.

Pode-se tomar o pensamento comum com muita clareza; entretanto, não se

garante que a resposta seja realmente aquela esperada, havendo necessidade do processo

de comunicação atender a uma terceira e derradeira função, ou seja, a de persuadir. É

fundamental que além de tomar o pensamento comum, o remetente da mensagem

consiga "vender" a idéia ao destinatário e conseguir convencê-lo a produzir a tal

resposta esperada. Verifica-se, até com certa freqüência, a perfeição e qualidade técnica
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da transmissão do pensamento; entretanto, sem qualquer "molho" que faça com que o

destinatário se convença a dar o retomo esperado pelo remetente. Ainda segundo

BLIKSTEIN41
:

é bom lembrar também que os termos suave, persuadir, persuasão e persuasivo provêm da
mesma raiz latina SVAD - "doce. doçura" e pertencem à mesma família de palavras. Esta
relação com a idéia de "doçura" 011 "suavidade" reforça ainda mais a recomendação de que
comunicação escrita ( bem como todos os outros tipos de comunicação. é claro l ) deve ser
agradável e ter uma função "lubrificante" e persuasiva. a fim de que as pessoas, a quem
solicitamos a colaboração, sejam estimuladas a produzir a resposta de que necessitamos.

As funções de tornar o pensamento comum e de persuadir, embora sendo

importantes no processo de comunicação visto que sem elas é impossível a obtenção do

sucesso esperado, são na verdade funções acessórias e instrumentais para atingir o

objetivo do processo, esta sim a principal função do mesmo que é a obtenção de uma

reposta pelo destinatário da mensagem. A meta de toda comunicação é que alguém,

destinatário de urna dada mensagem, após conhecê-la em sua integralidade e ser

persuadido adequadamente, consiga dar o retomo exato que o remetente da mensagem

deseja.

A análise das funções básicas do processo de comunicação deve estar presente

quando se examina os vários conceitos desse processo, pois independente da

conceituação formulada, as três funções analisadas devem estar presentes para que

tenhamos os objetivos do processo atingidos. MILLER42
, procurando abranger um

espectro maior da discussão, conceituou a comunicação como:

" o processo dinâmico subjacente à existência. ao crescimento, à

modificação e ao comportamento de todos os sistemas vivos

indivíduos ou organizações. sendo compreendida como função

indispensável de pessoas e organizações, através da qual a pessoa

ou o organismo se relacionam com o meio ambiente, com os outros

e com suas próprias partes, mediante processos internos".

Segundo THA YER 43, a comunicação, muito mais do que importante, é

fundamental para todos os seres vivos, considerando-se não só os indivíduos mas

também as organizações, pois ela, podendo ser comparada com a ingestão de "alimento"

41 BLIKSTEIN, I. - Técnicas de Comunicação Escrita - Ática - 1998
42 MILLER, J. G. - Living Systems - John Wiley & Sons, Inc. - [968
43 THA YER, L. - Princípios de Comunicação Administrativa - Atlas - [972

46



e "combustível", nos permite a movimentação da maquinária fisica e psicológica. Mais

do que isso, é um processo vital, pois através dele indivíduos e organizações se

relacionam uns com os outros, influenciando-se mutuamente. Os processos de

comunicação são decisivos para possibilitar e determinar as condições, operações e o

inter-relacionamento de todos os seres vivos, sendo que a essência do ser humano é

comunicar-se e receber comunicação.

Ainda segundo o autor acima citado as organizações funcionam como seres

vivos, destacando-se em seu contexto dois processos básicos que as sustentam e

determinam a condição de suas relações com o meio ambiente. O primeiro processo

básico é a obtenção, no meio ambiente, de matérias primas e recursos para

transformação dos mesmos em produtos e serviços que retomam ao meio ambiente para

serem consumidos; o segundo processo refere-se à aquisição de dados do meio ambiente

e de suas partes internas para serem "consumidos" na definição de problemas e na

tomada de decisões. O importante a se destacar quando da análise desses dois processos,

é o fato de, em última análise, não é com as coisas que lidam os administradores e sim

com informações ou dados dessas mesmas coisas. Embora sendo verdade que em

algumas organizações a matéria prima é fisicamente transformada em outra forma, é a

informação sobre esse fluxo de material e a respeito do processo de transformação que

constitui o elemento vital da função administrativa e, em conseqüência, o elemento vital

para o funcionamento da organização.

"É a comunicação que ocorre dentro dela, e a comunicação entre

ela e o meio ambiente, que definem a organização e determinam as

condições da sua existência e a direção do seu movimento ".

Quando passamos a enfocar as organizações, enveredamos no contexto de um

tipo de comunicação específica denominada Comunicação Organizacional ou mais

particularmente Comunicação Empresarial. A Comunicação Empresarial caracteriza-se

como o somatório de todas as atividades de comunicação da organização, sendo uma

atividade multidisciplinar, pois envolve métodos e técnicas de relações públicas,

assessoria de imprensa, propaganda, lobby, promoções, pesquisas, endomarketing e

marketing. A Comunicação Empresarial tem como objetivo atingir o público interno,

funcionários, fornecedores e parceiros, e o público externo, formado pela sociedade de
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uma maneira geral, particularmente pelo governo, políticos, formadores de opinião e

consumidores. enquadrados no conceito de stakeholders.

Idêntico ao ocorrido no processo de comunicação, várias são as conceituações de

Comunicação Empresarial, sendo que urna das mais completas é a de CAHEN 44 que diz

que a mesma:

"é uma atividade sistémica, de caráter estratégico, ligada aos mais

altos escalões da empresa e que tem por objetivos: criar - onde

ainda não existir ou for neutra - manter - onde já existir - ou,

ainda, mudar para favorável - onde for negativa - a imagem da

empresa junto a seus públicos prioritários ".

Verifica-se então que a Comunicação Empresarial tem um caráter administrativo

sistêmico, ou seja, algo permanente que se faz sempre constantemente e não para atender

a situações específicas e momentâneas. Além disso, é importante destacar que o caráter

sistêmico ao processo de Comunicação Empresarial nos dá a idéia do funcionamento de

várias partes atuando harmonicamente e direcionadas a um objetivo (mico.

O caráter estratégico no conceito significa que essa atividade está relacionada aos

objetivos de longo prazo da organização, principalmente os relacionados à continuidade

e sobrevivência da mesma. Além disso, por ser estratégica, essa atividade deve estar

ligada aos altos escalões organizacionais e àqueles que delinearão a estratégia

organizacional, pois se ela fosse ligada a escalões mais baixos da estrutura

organizacional seria uma função tática. relegada à simples execução de tarefas, sem

qualquer contribuição macro para a organização. É fundamental que tais atividades

estejam articuladas com o planejamento estratégico da organização.

A Comunicação Empresarial tem como objetivo manter a construção e

manutenção da imagem da organização perante seu público. No passado, a imagem

institucional, que depende de vários fatores, era formada basicamente pela imagem do

produto (qualidade, preço, durabilidade) e pela imagem da relação com o consumidor

(atendimento e assistência técnica). Atualmente, o processo de formação dessa imagem

vem se alterando paulatinamente, com destaque para o engajamento da organização em

eventos culturais e filantrópicos. Aliar um bom produto a uma boa propaganda,

44 CAHEN, R. - Comunicação Empresarial - Best Seller - 1990
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cuidados com cidadania e aspectos éticos é fundamental para todas as organizações.

Além disso, a postura da organização perante uma situação de crise é um aspecto que,

nos dias de hoje. vem sendo valorizado em muito pelo consumidor, pois dependendo da

posição organizacional, o consumidor passa a confiar mais na organização minimizando

os efeitos danosos da crise.

A imagem da organização forma seu maior patrimônio que deve ser construído e

preservado a qualquer preço pois dessa manutenção dependerá a sobrevivência da

mesma. É seguramente um dos ativos intangíveis mais valorizados pelas organizações,

devendo ser gerenciado detidamente para que a mesma se beneficie permanentemente

dessa imagem.

O gerenciamento dos ativos intangíveis das organizações. dentre eles a própria

imagem organizacional. é um motivo, na atualidade, de constante preocupação por parte

dos administradores. A preocupação com a análise dos intangíveis surgiu desde o

momento que observou-se que o valor de mercado das empresas era consideravelmente

superior a seu valor contábil, a ponto de ações de determinadas organizações terem sido

negociadas por dez vezes mais de seu valor contábil, como foi o caso da Wintel. No caso

do Brasil, temos recentemente a venda das empresas do Sistema TELEBRÁS, que

também se enquadra nesse modelo.

A Contabilidade Financeira tem procurado explicar essa diferença adotando um

modelo de fluxos de caixa futuros que são descontados a uma certa taxa; entretanto, não

consegue explicar o quê faz um fluxo ele caixa no futuro ser maior ou menor do que o

ocorrido no presente.

Na verdade a explicação da diferença ele valores verificada tem sido creditada

aos valores intangíveis das organizações, que não são observados pelos sistemas

tradicionais de mensuração. Os sistemas contábeis amplamente utilizados durante toda a

era industrial não oferecem uma indicação de qual empresa está estruturada para uma

continuidade de atuação e qual se vergará à concorrência. Na verdade, esses sistemas

que foram muito úteis no passado não conseguiram acompanhar a revolução que está

ocorrendo na atualidade, podendo-se afirmar que como parâmetro financeiro, o valor

contábil está completamente morto, pois trata-se de um artefato da era industrial. É

lógico que vivemos na era da informação, embora algumas pessoas não aceitem esse

fato. A incapacidade de compreender a importância decrescente do valor contábil - e

dos ativos permanentes que formam o numerador desse parâmetro - é uma prova disso.
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Os ativos que não são medidos pelos instrumentos da contabilidade tradicional

enquadram-se no grupo denominado intangíveis. Os principais ativos que se enquadram

nessa categoria são os seguintes: nome dos produtos, marca registrada, capacidade

intelectual, liderança tecnológica, expertise, treinamento, rapidez no atendimento ao

cliente, tecnologia, parceria com fornecedores, conhecimentos técnicos. patentes,

direitos autorais, direitos exclusivos de comercialização, cultura de inovação e imagem

da organização. A esse conjunto de valores de uma organização deu-se a denominação

de Capital Intelectual.

Esse tipo de capital, na verdade, é o conjunto de bens não tangíveis pertencentes

a uma organização, sendo que o mesmo é responsável pela diferença de valor entre

aquilo que está contabilizado e o valor efetivo da organização no mercado. É talvez a

principal explicação, adotando-se o modelo da Contabilidade Financeira citado

anteriormente, para a diferença entre o fluxos de caixa presente e futuro.

Segundo EDVINSSON e MALONE 45 esses valores ocultos que compõem o

Capital Intelectual podem adquirir três formas básicas: Capital Humano, Capital

Estrutural e Capital de Clientes. No Capital Humano estão enquadradas

"toda a capacidade, conhecimento habilidade e experiência

individuais dos empregados. criatividade e a inovação

organizacional",

A sua totalidade representa mais do que a soma daqueles fatores, pois também

engloba a captação dinâmica de uma organização inteligente em um ambiente

competitivo de mudanças. O Capital Estrutural pode ser conceituado como o alicerce da

organização, incluindo fatores como a qualidade, sistemas informatizados. imagem da

organização, banco de dados, conceitos organizacionais, documentação, enfim todo o

arcabouço de que se vale o Capital Humano para realizar seu trabalho. Finalmente, o

Capital de Clientes engloba o expertise que urna organização tem com os seus clientes

de forma a mensurar medidas de satisfação, longevidade, sensibilidade a preços e

demais condições, bem estar financeiro etc.

Nesse contexto do Capital Intelectual é importante ressaltar a problemática do

gerenciamento do conhecimento visto que esse fator é importantíssimo para toda e

qualquer organização. Uma das principais preocupações das organizações é que elas

45 EDVINSSON, L. - MALONE, M. S. - Capital Intelectual: Descobrindo o valor real de sua empresa pela
identificação de seus valores internos - Makron Books - 1998.
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possuem um universo muito rico de conhecimentos mas têm enormes dificuldades de

difundir esses conhecimentos por toda a organização e com isso perdem um valor

significativo em todo o processo, razão pela qual há cada vez mais uma maior

preocupação com o Knowledge Management.

O assunto já foi inclusive motivo de estudos do Centro Americano da Qualidade

e Produtividade que fez um levantamento em várias empresas americanas, sendo que

algumas delas já haviam, inclusive, elaborado estratégias específicas sobre a questão. O

grande problema é que o conhecimento para as organizações é um produto

extremamente valioso e como tal deve receber todo o cuidado e carinho exigidos com

algo dessa natureza.

Outro problema relacionado aos ativos intangíveis de uma organização é o

estabelecimento de um sistema de medidas que os quantifique adequadamente, pois os

sistemas de contabilidade tradicionais não são adequados a tal processo de mensuração.

Em outras palavras, as organizações, que atuarão na era da informação, terão

características muito próprias e específicas, havendo a imperiosa necessidade de

investimento e gerenciamento dos ativos intelectuais, sendo que o modelo tradicional de

contabilidade financeira não é o mais adequado, pois mede acontecimentos passados

mas não os investimentos nas capacidades que produzirão valor futuro. Para resolver

esse problema e criar um mecanismo mais adequado de mensuração desse tipo de ativo,

foi criado o Balanced Scorecard ( BS ).

O BS, segundo KAPLAN e NORTON 46, é um novo instrumento que integra as

medidas derivadas da estratégia sem menosprezar as medidas financeiras do

desempenho passado e incorporando os vetores do desempenho financeiro futuro

(perspectiva do cliente, perspectiva financeira, perspectivas dos processos internos e

perspectiva do aprendizado e crescimento). O BS, além de um novo sistema de

indicadores, é um mecanismo que permite à organização o gerenciamento de todos os

seus processos, inclusive o de Comunicação Empresarial, transformando-se em um

sistema de gestão estratégica, preenchendo um vazio decorrente da falta de um processo

sistemático para implementar e receber feedback sobre a estratégia. Em conseqüência, o

46 KAPLAN, R. S. - NORTON, D. P. - A Estratégia em Ação - Balanced Scorecard - Campus - 1997
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BS toma-se o principal instrumento para o gerenciamento das organizações na era da

informação,

A funcionalidade que o BS permite de ligar a missão e a estratégia de uma

organização a objetivos e medidas explícitos é apenas uma utilidade desse instrumento

como sistema gerencial. Esse mecanismo deve ser comunicado ao maior número

possível de pessoas envolvidas com a organização, objetivando alinhar com a estratégia

selecionada todas as pessoas envolvidas (funcionários, gerentes, conselheiros).

O objetivo desse alinhamento é facilitar o estabelecimento de metas locais, o feedback e

a responsabilidade pela orientação estratégica de toda a organização.

Outro aspecto interessante do processo de comunicação é a utilização desse

instrumento como um mecanismo para orientar as ações empresariais e evitar que a

concorrência venha, através de um trabalho de inteligência, identificar as principais

linhas da estratégia da organização bem como conhecer o nível de conhecimento

adquirido pela mesma. ROTHSCHILD47 analisa essa questão destacando que nenhuma

empresa, objetivando a manutenção da vantagem competitiva, revela sua estratégia e os

conhecimentos adquiridos para todo o mundo; entretanto, mesmo sem essa revelação, é

possível verificar pontos desses aspectos simplesmente analisando as várias

comunicações da organização, justamente através de um trabalho de inteligência.

O Dicionário Funk and Wagnall define inteligência como a "faculdade de

, perceber e compreender o significado". A atividade de inteligência exige que se

investigue dados de todas as fontes possíveis e que se reuna depois esses dados para

desenvolver uma hipótese que possa ser testada. É um processo contínuo e não um

exercício anual. Não se trata de uma corrida frenética ou periódica em busca de dados

para depois enfiá-los em 'uma gaveta de arquivo. Inteligência competitiva é uma maneira

de se pensar. Exigirá muitas pessoas que saibam o quê procurar e quando relatá-lo.

Reforça a disposição para se tornar consciente, para coletar e não julgar ou descartar

logo de cara. Um delicado equilíbrio é exigido. Uma boa rede de informações deve ser

seletiva, uma vez que não pode se sobrecarregar com banalidades. Isto é mais do que um

arquivo de recortes ou uma pasta de papéis que tenha tanta coisa inútil que não será

analisada por ninguém. O truque é ser seletivo, sem no entanto desprezar peças do

quebra cabeça que, por si sós, parecem não ser importantes, porém preencherão as falhas

47 ROTHSCHILD, W. E. - Como Ganhar e Manter a Vantagem Competitiva nos Negócios - Makron
Books - 1992
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ou reconfirmarão aquilo que se sabe de outras fontes. A coleta de informações tanto é

qualitativa quanto quantitativa; trabalha com o instinto, a intuição e fatos frios,

concretos.

Toda informação sobre os concorrentes provém de dois tipos de fonte: aquela

que o próprio concorrente oferece e aquela oferecida por terceiros. Essas fontes podem

ainda ser mais segmentadas pelo grupo ao qual o concorrente se dirige ou pelo grupo

que descreve o concorrente.

O primeiro conjunto de fontes é fornecido pelo concorrente ao se comunicar com

aqueles exigidos por lei e são do domínio público. O lugar mais óbvio para se começar

a coletar tais informações é no próprio relatório anual da empresa. Nos últimos anos esse

relatório anual tornou-se cada vez mais elaborado e transformou-se em um importante

instrumento da empresa para contar ao mundo sobre sua vida e sua visão do futuro. A

análise começa com a carta do presidente na qual são normalmente relacionados aquilo

que os executivos da empresa acreditam ser as realizações e os problemas mais

importantes. Demonstra se eles estão satisfeitos ou não com os resultados financeiros e

de mercado. Ela comunica como o próprio desempenho é medido. Verifica se os

executivos destacam o crescimento das vendas ou dos rendimentos. Muitas vezes haverá

indícios de sucessos e fracassos bem como das oportunidades e ameaças. Representa a

ótica daqueles que realmente contam na empresa e tomam as decisões estratégicas. Tais

percepções são importantes particularmente quando as comparamos com aquilo que os

outros dizem e acham da empresa ou dos mercados em que ela participa. Importante

destacar que deve-se fazer uma comparação das cartas contidas em relatórios passados

com o último relatório. pois há mudanças significativas principalmente quando a

empresa está passando um período de crise. O relatório anual fornece também o estudo

das linhas comerciais, que é uma importante análise para a empresa multi-industrial.

Essa parte do relatório pode levar ao entendimento de como o concorrente segmenta

seus negócios. Pode capacitá-lo também a deduzir as prioridades da empresa e como

elas contribuem para as vendas totais e para os lucros. Uma comparação das mudanças

dessa combinação pode ser esclarecedora para determinar se as prioridades da empresa

já não são as mesmas. A maneira como a empresa define seus segmentos também é útil.

Se uma empresa define seus segmentos de forma mais ampla, isso pode ser

simplesmente um meio de evitar um tipo de análise mais concreta sobre a estratégia da

empresa. As definições amplas não permitem que o investidor saiba com precisão onde
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os lucros estão sendo obtidos; entretanto também pode indicar que o concorrente tem

uma percepção muito ampla de sua missão ou que a empresa pode estar planejando fazer

aquisições ou deslocar-se para áreas aliadas.

Outra fonte de informação é o encontro anual dos acionistas e prospectos

especiais. Os executivos da empresa normalmente usam essa oportunidade para se gabar

de realizações e explicar com mais detalhes os problemas e a soluções. Pode haver

apresentações feitas por diretores técnicos, financeiros e de marketing e, possivelmente,

por importantes funcionários da área operacional. Tais apresentações podem ser

completadas com material escrito e pode haver perguntas dos acionistas que

identifiquem problemas internos da empresa ou problemas potenciais ou emergentes.

Quando uma empresa está fazendo uma aquisição ou sendo especulada por outra,

é muito provável, quando não necessário, que ela submeta relatórios sobre os seus

negócios e sua saúde financeira. Isso pode envolver uma explicação em profundidade do

porquê da administração apoiar ou ser contra a aquisição ou a incorporação. Tais

relatórios podem ser um resumo de toda a estratégia e da orientação futura da empresa.

Outra fonte importante são os dados fornecidos aos clientes e ao público em

geral. Se as pessoas tiverem uma opinião ruim sobre a empresa elas podem recusar-se a

comprar seus produtos e isso causará um impacto sobre as vendas e os lucros. Há

numerosas fontes de informação sobre o concorrente que se relacionam ao público e

estão à disposição dos interessados em obtê-las. Entre elas inclui-se anúncios, matérias

promocionais, comunicados à imprensa, palestras, livros, artigos, anúncios de

departamento de pessoal e, até mesmo, anúncios de ofertas de empregos.

Muitos executivos acham que a publicidade do concorrente é apenas bazófia e a

lêem com ceticismo ou até mesmo hostilidade. Isso é um erro. Primeiro, a publicidade

da empresa mostra o que ela acha que é importante e o tipo de imagem que deseja

projetar. Certas empresas usam a publicidade simplesmente para ganhar reputação,

enquanto outras usam-na para conquistar ou aumentar seu market share e a posição

competitiva, sendo que esse estilo ou propósito relaciona-se com as prioridades e a visão

da empresa.

Uma propaganda deve ser analisada quanto ao entendimento que se tem da'

mensagem e se ela é consistente com o restante da estratégia. A continuidade da

mensagem também é importante. O relacionamento dela com o relatório anual pode

ajudar a determinar se a propaganda é considerada estratégica ou meramente tática. A
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inconsistência pode significar que ela não é a expressão da alta administração, mas,

meramente, um produto dos gerentes operacionais de nível mais baixo. O importante é

determinar se ela é consistente nas divisões de produto, uma vez que isso pode indicar se

a estratégia de marketing é centralizada ou descentralizada. É útil saber quais meios de

comunicação são usados para a propaganda e se o enfoque é nacional ou local. Se a

empresa usar apenas a mídia nacional, isso pode indicar que ela quer se projetar de uma

maneira não diferenciada. Deve-se observar também a combinação de utilização da

televisão, rádio, jornais e revistas. Um outro fator a ser considerado é a análise dos

custos da organização em propaganda, comparativamente ao líder e a uma média do

mercado.

Outra fonte importante é o comunicado à imprensa, que descreve um evento ou

lançamento único. Esses comunicados podem dar informações sobre novos produtos ou

características, a designação de um novo gerente ou equipe, a reorganização ou

estabelecimento de uma greve ou pleito. A importância deles talvez não seja a de

descrever verdadeiramente os fatos ou eventos dignos de nota, mas a necessidade que a

administração sente de se explicar ou se orgulhar de algo. Eles podem dar à empresa

uma sensação de tranqüilidade ou, até mesmo, de muita confiança. Se a empresa estiver

continuamente discutindo um tema, isso pode indicar uma preocupação ou até mesmo

uma distração. Em muitas empresas atuais, a preocupação com a liquidez, os problemas

de desregulamentação ou a necessidade de contratar uma nova administração são

sintomas de inquietação e as sementes de problemas futuros que, provavelmente,

desaguarão em uma situação de crise. Os comunicados à imprensa são comuns quando a

empresa está adquirindo, desfazendo-se ou sendo observada. Sob tais circunstâncias

incomuns, pode-se descobrir vários aspectos das pessoas e suas personalidades. A fala

ou entrevistas na televisão pode ser de particular interesse. A escolha dos temas e o grau

de firmeza mostrados são outras características que devem ser observadas.

Certas empresas têm como política não conversar com a imprensa ou publicar

comunicados e não participar de debates públicos. O número de empresas que tomam

essa atitude está diminuindo já que é cada vez mais dificil se esconder. O fato da

empresa adotar essa política também pode levar a conclusões sobre os objetivos e metas

da administração.

O maior executivo da empresa não é o único porta voz da mesma. Os gerentes da

área manufatureira, de marketing, de engenharia e financeira também estarão na berlinda
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periodicamente, e os concorrentes podem estar na platéia e ler os resultados de suas

apresentações. Tais eventos podem ser inestimáveis se alguém se dispuser a ser um

ouvinte atento e não ficar tanto na defensiva que deixe de entender aquilo que está sendo

dito e o que é omitido.

Durante as últimas décadas. o número de livros e artigos sobre empresas cresceu

drasticamente. Esse aumento se deve ao crescimento da circulação das revistas

existentes e ao lançamento de novas publicações em todos os campos. A Harvard

Business Review, por exemplo, tomou-se uma publicação importante e as grandes

corporações se orgulham de ter seus empregados e executivos escrevendo para ela. Além

disso, os diplomados em escolas de prestígio não poupam esforços para publicarem

artigos em busca de reconhecimento e de desenvolvimento de carreira. Nos últimos

anos, publicações como o Journal of Business Strategy, Strategic Management Journal e

Planning Review obtiveram sucesso. Há publicações semelhantes no campo financeiro,

de marketing, tecnológico.

Outra fonte de material escrito sobre e pelas empresas são os estudos de caso

usados pelas escolas comerciais. Eles podem ser escritos por profissionais acadêmicos

ou outros e podem ser usados para ilustrar tanto as práticas e o desempenho bons como

os maus. Independentemente dos motivos pelos quais os artigos ou os estudos de caso

são escritos e do papel de seus autores, podem ser uma valiosa fonte de informação. O

conteúdo pode envolver a história da empresa e suas realizações ou problemas. Há

milhares de casos sobre empresas de todos os tamanhos, descrevendo suas histórias,

oportunidades e problemas. Se lidos corretamente, eles fornecem informações sobre a

cultura, objetivos estratégias e até mesmo sobre programas funcionais. Esses estudos

também descrevem os' sistemas financeiros e de planejamento e conterão uma

documentação fornecida pela própria empresa. O mesmo vale para os artigos, uma vez

que eles são mais curtos e realçam apenas os fatos fundamentais. Existem artigos e casos

altamente críticos que descrevem tudo o que estava errado e o porquê. As perguntas a

serem feitas são se esses problemas se repetirão e, caso contrário, o quê mudou para que

isso não aconteça.

Haverá outros artigos escritos por profissionais técnicos, de marketing e da área

manufatureira. Alguns artigos são escritos por outros profissionais com uma perspectiva

diferente. Os pontos de vista contrastantes podem ser muito proveitosos. Essas diferentes

opiniões podem provocar uma mudança de estratégia ou de prioridades ou denotar
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conflito na organização resultando numa implementação ruim. É útil investigar o

porquê das diferenças e verificar o impacto estratégico, pois pode haver conflitos entre

as organizações funcionais.

Certas publicações podem servir para uso próprio. Elas podem.. ser colocadas à

disposição dos clientes ou dos fornecedores ou mesmo se a empresa quiser passar uma

imagem. Se for esse o caso. é importante que se analise tudo aquilo que esteja

disponível, principalmente seu conteúdo e valor. Essas publicações podem cobrir uma

variedade de assuntos que vão desde projetos tecnológicos e patentes até novos métodos

praticados pela fábrica. Também há publicações especiais para o cliente e para o público

em geral. Esses interessantes trabalhos oferecerão fotos e diagramas para detalhar os

conceitos ou processos descritos em outros documentos.

Anúncios de ofertas de empregos também devem ser considerados. As

publicações que se lêem trazem propagandas de posições bem como anúncios de

mudanças fundamentais na administração e nas fileiras profissionais.

Há também outros grupos de pessoas que são importantes fontes de informação

sobre a organização. O primeiro deles são os consultores. No mundo de hoje há um

número cada vez maior de formas de consultoria dedicadas ao rastreamento e à

monitoração dos negócios. Os consultores são urna fonte de informação valiosa que deve

ser usada, mas de uma forma planejada e seletiva. Esses profissionais têm um

conhecimento atualizado e dominam os fatores críticos de sucesso de uma indústria e

sabem como as várias empresas se defrontam umas com as outras.

Os repórteres compõem outro grupo significativo. Por trás de cada artigo há

dados extensivos e geralmente um repórter bem informado. Esses repórteres, na maioria

das vezes, são brilhantes e muito conscientes e, se trabalharem para um jornal de

renome, desejarão escrever de uma maneira confiável. Usam uma combinação de fontes

de informações públicas e confidenciais. As perguntas que os repórteres fazem podem

mostrar os fatores críticos fundamentais ou os problemas existentes no mercado. As

respostas a essas perguntas, vindas de diferentes pessoas, podem ser úteis. Os repórteres

podem falar pessoalmente com os líderes. O quê eles sentem sobre a competência,

capacidade de liderança, habilidade de planejamento e realismos dos líderes. Eis uma

fonte única de informação, pois se constatado que os líderes são manipulados ou com a

paranóia de que não são respeitados, então a probabilidade de sucesso deles é baixa. Se

os líderes forem tímidos e subestimados, então se pode ter momentos mais dificeis do
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que se espera para se obter sucesso. Os altos funcionários não são os ingredientes mais

críticos para o sucesso e os repórteres podem ter uma opinião formada a respeito das

habilidades existentes na organização. Os verdadeiros inovadores podem estar

escondidos, mas podem ser conhecidos dos repórteres especializados.

Independente da indústria, a imprensa comercial não deve ser esquecida, e não

deve ser apenas lida, mas estudada e meditada. Em qualquer publicação comercial típica

encontramos diversos tipos de matéria. Primeiramente, artigos que cobrirão os principais

indicadores de vendas, lucros e movimentos de produtividade. Em segundo lugar,

informações sobre novos produtos e suas características. Incluem-se aí descrições das

mais recentes inovações e de seus produtos explicações do que as transforma em

inovações, e preços. Em terceiro lugar há grandes reportagens sobre as mudanças na

distribuição, nas tecnologias e assim por diante. Haverá artigos especiais sobre a

empresa e suas administrações. Mudanças de pessoal também serão incluídas. Por fim,

vale a pena estudar os próprios anúncios, uma vez que eles se destinam àqueles que

devem saber mais e que são os mais difíceis de impressionar.

Outra fonte de notícias é a informação dada por e para as associações comerciais

e profissionais. A participação nessas associações vai desde o mero preenchimento de

questionários e fornecimento de dados estatísticos ao comparecimento e pronunciamento

em encontros, cursos e seminários. A informação sobre a empresa e indústria será

documentada em publicações. Nessas publicações pode-se descobrir as vendas e fatias

de mercado dos principais participantes, as práticas de segmentação, o custo da

produção e distribuição, o tipo e o custo das pesquisas e desenvolvimento, os gastos de

capital, os custos da mão de obra e as despesas de publicidade e de vendas. Também há

relatórios especiais sobre técnicas de fabricação, melhorias de processo e controle da

qualidade, bem como sobre os mudanças nos canais de distribuição, abordagens de

vendas e programas de incentivo. Além disso há conferências e seminários que se

concentram em áreas de preocupação e de oportunidades. O participante desses

seminários terá maior probabilidade de acessar às informações em primeira mão.

Pode-se também aprender sobre as empresas com os fornecedores e com os

próprios vendedores. Os vendedores, interessados em vender, fornecem alguns indícios

de quais empresas estão usando o material, ou processo, ou o novo componente.

Informações importantes são fornecidas pelos vendedores de equipamentos de produção,

visto que podemos verificar qual empresa vai aumentar a capacidade produtiva ou tentar
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ganhar urna vantagem de custo. Os fornecedores de capital e de mão de obra também

são importantes nesse processo, pois eles sabem qual empresa está recrutando habilidade

específica

O vasto espectro de possibilidades de se obter informações sobre as

organizações analisado nos parágrafos anteriores, ressalta mais uma vez a

importância do processo de Comunicação Empresarial. Somente através de uma

comunicação com um enfoque estratégico e também com uma preocupação de se

evitar que se torne público algo que não seja do interesse da organização,

podemos evitar as situações anteriormente analisadas e contribuir para a

manutenção da vantagem competitiva da organização.
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v -PESQUISA SOBRE ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO

Alguns casos recentes. caracterizadores da forma com que as organizações

tratam a questão da Comunicação Empresarial, o quê acarreta repercussões em termos

de imagem da mesma, merecem ser destacados. O primeiro caso é o da Telefonica da

Espanha, empresa que adquiriu, no processo de privatização do Sistema TELEBRÁS, o

controle acionário da TELESP. O início do processo de atendimento ao consumidor

paulista, já agora sob o gerenciamento privado, foi uma total decepção, pois o

consumidor aguardava ansiosamente uma sensível melhoria nos serviços prestados, aliás

como toda a campanha promocional favorável ao processo de privatização ressaltara,

diga-se de passagem com o total apoio de grande parte da imprensa brasileira, e isso não

ocorreu. As reclamações no PROCON cresceram assustadoramente, saltando de uma

média mensal de 33 reclamações durante o ano de 1997, último ainda sob a

responsabilidade da TELESP, para mais de mil reclamações mensais no primeiro

trimestre do ano em curso. Considerando a má qualidade dos serviços prestados, órgãos

governamentais aplicaram multas de valores significativos naquela empresa

(aproximadamente R$ 8,5 milhões) e até uma comissão parlamentar de inquérito foi

instaurada na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo.

O primeiro problema a ser considerado quando se analisa o affaire Telefonica,

no que se refere à questão de Comunicação Empresarial, foi a forma como a empresa

impôs sua logomarca ao consumidor nacional, pois a omissão do acento circunflexo

induzia a uma leitura errada do seu nome. MARTINS 48 especialista em marcas de

empresas, declarou em relação ao assunto que

'a Telefonica tem uma postura arrogante de comunicação e isso

ficou nítido no episódio do logotipo, resultando, mesmo a

longo prazo, em um baixo nível de tolerância do consumidor em

relação à empresa. A situação chegou a um ponto que eles terão

que gastar muito dinheiro e vários anos para conseguir se

recuperar ".

48 MARTINS, J. R. - Jornal Gazeta Mercantil- 19/04/99
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A confirmação dessa situação é crítica para a organização, principalmente se

considerarmos que o modelo de privatização prevê a existência de mais uma empresa

concorrente que atuará na mesma área geográfica que a Telefonica.

Outro problema verificado nessa situação, é que as reclamações já eram

esperadas, pois, segundo representantes daquela empresa. os consumidores seriam

prejudicados pelas obras de ampliação da infra - estrutura e a empresa não esclareceu à

opinião pública sobre os problemas que adviriam dessa ampliação.

A empresa vem correndo atrás do prejuízo. Pela forma com que tratou sua

Comunicação Empresarial, totalmente dissociada de sua estratégia o quê acarretou um

verdadeiro "nocaute" de sua imagem, está sendo obrigada a despender em torno de R$

12 milhões em campanhas promocionais, sendo montado um verdadeiro arsenal de

comunicação para reerguer sua marca com o rigor de uma operação de guerra. As

reações dos consumidores, a partir de cada campanha publicitária, estão sendo

periodicamente monitoradas para subsidiar novos passos da campanha.

Outro caso que também ilustra o pouco caso com a Comunicação Empresarial

por parte de uma empresa foi o ocorrido com a montadora Ford. No dia 20/12/98,

praticamente véspera do Natal, a empresa anunciou diretamente na imprensa, sem que

nenhuma informação tenha sido fornecida aos maiores interessados, a demissão de 2.800

empregados. As reações de vários segmentos sociais contra as medidas anunciadas

tiveram uma repercussão considerável, sendo que a empresa. em decorrência dessas

reações contrárias, suspendeu o processo de demissão em fevereiro de 1999.

Além desse fato. a Ford se viu também no meio do problema da guerra fiscal

entre Rio Grande do SuL São Paulo e Bahia. A empresa decidiu não instalar sua nova

fábrica no Rio Grande do Sul, pois, segundo sua ótica, os incentivos fiscais fornecidos

pelo governo daquele estado não atendiam seus interesses. Posteriormente a esse fato, no

dia 01107/99, é aprovada no Congresso Nacional a primeira versão de uma medida

provisória que garante beneficios àquela empresa para instalar uma unidade fabril na

Bahia. No dia 20 daquele mesmo mês de julho, nova versão da medida provisória sobre

a instalação da Ford na Bahia é divulgada, agora dando conta que a renúncia fiscal será

da ordem de R$ 180 milhões. No dia 22 ou seja, dois dias após a divulgação da medida

provisória que a beneficia, a Ford oficializa que pretende desativar uma de suas unidades

e transferi-la para outro local. A reação dos trabalhadores foi imediata, pois eles

relacionaram a desativação dessa unidade como uma decorrência da instalação de uma
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outra unidade na Bahia o quê acarretará desemprego em São Paulo. É significativo o

fato de que em uma época de taxas altíssimas de desemprego, só na Grande São Paulo o

percentual está em 20 % da população economicamente ativa, uma categoria, cujos

representantes estão cientes da situação desfavorável opte pela greve. É o desespero,

sem a visualização de qualquer outra perspectiva.

Tal como no exemplo anterior, faltou a esse processo de Comunicação

Empresarial o tratamento que deve ser dado como uma questão estratégica, direcionada

à consecução dos objetivos de longo prazo da empresa. Além disso, a atuação

operacional tanto da Telefonica da Espanha quanto da Ford demonstraram inexistir

qualquer mecanismo para atender a uma situação de crise. A consequência é prejuízo à

imagem da organização.

Há outros exemplos em que a questão estratégica está presente e que a imagem

da organização, independente do que ocorra, consegue ser preservada. Em 1982, o

medicamento Tylenol, fabricado pela Johnson & Johnson, foi adulterado provocando

envenenamento em várias pessoas, inclusive com alguns óbitos. Imediatamente, a

empresa fabricante retirou o medicamento do mercado e promoveu uma campanha de

esclarecimento à população. Apesar do prejuízo, calculado em torno de US$ 200

milhões, a Johnson & Johnson procurou minimizar os efeitos do problema no que se

refere á sua imagem. A postura da empresa foi de alguma forma reconhecida pelo

consumidor, tanto que atualmente o mesmo remédio, lançado com cápsula e embalagem

diferentes. conseguiu retomar ao mercado e recuperar seu market share.

A empresa, por tratar problemas dessa natureza como importantes em sua

estratégia de longo prazo, não se preocupou com os prejuízos financeiros e sim com sua

imagem perante o consumidor. A Comunicação Empresarial nesse caso teve uma

importância estratégica bem como a organização tinha previamente preparado um plano

para atender situações de crise.

No dia 12/02/99, o Jornal Folha de São Paulo publicou no Caderno Cotidiano

matéria informando que análises realizadas pelo Ministério da Agricultura e pelo

Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (Inmetro) em 70

marcas de leite e queijo, vendidos no Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais

e Rio Grande do Sul, detectaram alta concentração de bactérias em 14 tipos de leite (B,

C e longa vida) e em 12 tipos de queijo. A reportagem enfatizou também que 16 marcas

ofereciam riscos à saúde e 8 delas apresentavam um risco muito maior, pois nelas foram
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encontrados, inclusive, uma bactéria denominada salmonella, que acarreta

conseqüências danosas ao organismo humano pois provoca diarréia, vômitos e febre.

Segundo ainda a reportagem, apesar de marcas tradicionais terem apresentado

problemas, a maior parte dos produtos reprovados não possuía o selo de inspeção

federal, que atesta que todas as normas higiênicas durante a produção foram cumpridas.

Imediatamente no dia seguinte, a Parmalat enviou correspondência para o

referido jornal informando que seu produto sai da fábrica com o selo de inspeção

sanitária federal, o quê confirma o controle total do processo de produção. Além disso, a

empresa critica a metodologia utilizada pelo Inmetro, pois o produto foi coletado fora de

suas instalações e o teste foi realizado em apenas um litro de leite, considerado

insignificante para uma produção de 5 milhões de litros/dia, não tendo a empresa

condições de realizar a contraprova e nem mesmo acompanhar a compra e posterior

análise da amostra. Finalizando a nota, aquela empresa critica a forma com que a

reportagem foi veiculada, o quê leva o leitor a supor que o leite Parmalat continha

salmonella, fato veementemente negado pela empresa.

No mesmo dia, o jornal publica na coluna "Erramos" uma retificação sobre a

existência de salmonella nos leites analisados. No dia seguinte volta ao assunto através

de uma reportagem que ressalta que no leite analisado não foram encontrados quaisquer

vestígios da existência de salmonella.

Parece-nos que a postura firme e imediata da empresa Parmalat evitou que sua

imagem fosse prejudicada por uma notícia que não representava a realidade dos fatos. Se

a empresa não tivesse preparado sua Comunicação Empresarial para agir estratégica e

pró-ativamente, situações desse tipo acarretariam prejuízos imensos e às vezes

irreparáveis á imagem da organização.

Outro caso interessante foi noticiado pelo mesmo Folha de São Paulo no dia

31/07/99. Uma barca com 240 passageiros, que faz a ligação Ilha de Paquetá / Praça XV,

sofreu uma pane e ficou à deriva por mais ou menos uma hora no meio da baía de

Guanabara, no Rio de Janeiro. Tão logo foi comunicada pelo comandante da

embarcação do ocorrido, o escritório da Concessionárias Barcas S.A., que administra

esse tipo de serviço, enviou um rebocador e outra barca de passageiros. Além disso, para

evitar que os passageiros tivessem algum tipo de problema com horário de trabalho, a

empresa distribuiu, no momento do desembarque, declarações explicando o incidente

com o radar e o respectivo atraso.
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É mais um exemplo da utilização da Comunicação Empresarial como um

instrumento de preservação da imagem da organização, vinculada à estratégia da mesma

e que deve ser utilizada em situações de crise por que passa a organização. Infelizmente,

posturas positivas como as citadas são raras entre as organizações. São exceções que

confirmam a regra de que as organizações tratam de maneira inadequada sua

Comunicação Empresarial e isso reflete diretamente na sua imagem.
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VI - CONCLUSÃO

Os países vêm ainda sofrendo, principalmente aqueles situados na "periferia

econômica" e que mais dependem das chamadas economias desenvolvidas, reflexos do

processo de globalização que decorreu, dentre outros fatores, do crescimento e liberação

do comércio internacional da desregulamentação dos mercados, da melhoria dos

métodos de análise e de custo total, do desenvolvimento das telecomunicações e da

maior interação destas com a informática, da evolução dos meios e métodos de

transporte e do desenvolvimento da tecnologia da informação. Esse processo de

globalízação da economia mundial aliado à "comoditização" dos mercados de consumo

e à importância cada vez maior dos serviços ao cliente, tem proporcionado o surgimento

de um ambiente de acirrada concorrência no mercado em geral.

A concorrência entre as organizações tem como meta primordial a obtenção da

vantagem competitiva, definida como sendo a posição de superioridade duradoura em

relação à concorrência. A qualidade, que no passado constituiu um instrumento de

competitividade e um dos principais fatores para a obtenção da vantagem competitiva,

hoje é um pressuposto para que o produto ou serviço participe do processo econômico,

sendo que, atualmente, as fontes do diferencial competitivo são a vantagem de custo e a

vantagem de valor.

A vantagem de custo, que permite uma redução nos preços decorrente de

diminuição nos custos de produção, é obtida através do aumento da produtividade por

diversos meios, da economia de escala, que leva à diluição dos custos fixos, e/ou da

administração logística, que permite a racionalização e redução dos custos; a vantagem

de valor é oferecida através dos beneficios intrínsecos e/ou beneficios intangíveis. Os

beneficios intrínsecos, como características fisicas e desempenho (adequabilidade das

funções, facilidade de uso, qualidade durabilidade etc.), têm se tomado muito

semelhante para os produtos das empresas que concorrem no mercado de bens de

consumo e bens duráveis, de forma a não mais constituírem diferenciais competitivos

expressivos. É a chamada "comoditização" dos mercados de consumo. Os beneficios

intangíveis, por sua vez, estão assumindo um papel de crescente importância para a

competitividade, principalmente no que se refere à interação com o cliente, pois eles

permitem a agregação de valores aos produtos e serviços ofertados.
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Os clientes estão exigindo cada vez mais qualidade serviços e um tratamento

totalmente diferenciado. Mercados de consumo estão se tornando mercados de

commodities, onde as diferenças técnicas entre os mais variados produtos é percebida

cada vez menos pelo cliente, aumentando a necessidade de se criar vantagem diferencial

através de valor agregado. O valor agregado é proporcionado principalmente através do

serviço ao cliente, que pode ser definido como um fornecimento consistente das

utilidades de tempo e lugar; entretanto, há outras formas de agregar valor aos produtos e

serviços ofertados que se alicerçam nos chamados ativos intangíveis das organizações.

Os ativos intangíveis, que alguns denominam de capital intelectual, são um

determinado tipo de "bens" que as organizações possuem, entretanto, não conseguem ser

mensurados pelos instrumentos formais utilizados para essa finalidade. Esse tipo de

ativos tem uma importância no t1uxo de caixa das organizações, contribuindo de forma

significativa para um t1uxo de caixa positivo e para uma valorização da organização no

mercado. O gerenciamento correto desse intangíveis impacta diretamente no cliente,

pois agrega cada vez mais valor que é por ele percebido. Destacam-se como integrantes

dessa categoria, dentre outros, o nome do produto, a capacidade intelectual dos

empregados e colaboradores, a liderança tecnológica, a expertise, a rapidez no

atendimento ao cliente, a tecnologia, as parcerias, os conhecimentos técnicos, a cultura

de inovação e a imagem da organização.

A Comunicação Empresarial tem por finalidade principal tratar da imagem da

organização, seja criando - onde não existir, mantendo - onde já existir, ou mudando

para favorável - onde for negativa. A imagem organizacional é algo que deve ser

preservado a qualquer custo, pois sua deterioração pode acarretar o próprio

desaparecimento da organização. Enquanto produtos ou serviços conseguem recuperar

sua posição relativa no mercado após uma crise, a deterioração das imagens

organizações é irrecuperável. É um caminho sem volta. É um ir sem retorno.

Considerando que a imagem é um dos principais componentes do ativo

intelectual da organização, sendo parte fundamental no processo de agregação de valor

para o cliente e, também, que sua criação, manutenção ou mudança são condições

fundamentais para a continuidade das operações organizacionais, pode-se concluir que

esse tipo de ativo está inserido no contexto estratégico das organizações. Assim, a

imagem deve ser tratada como um componente estratégico não podendo, em

conseqüência, a atividade de Comunicação Empresarial, principal instrumento de
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cuidado com a imagem organizacional ser dissociada dos objetivos estratégicos de toda

e qualquer organização.

Apesar dessa conclusão, o quê se nota em grande paIte das organizações é a

Comunicação Empresarial ser classificada como uma atividade tática, às vezes quase

que marginal. relegada a setores de segundo ou mesmo terceiro escalão da estrutura

organizacional. É comum às organizações tratarem de problemas e tomarem decisões

estratégicas, que afetem diretamente seus stakeholders tanto internos como externos,

sem, entretanto, preocuparem-se quanto à forma de divulgação dessas medidas,

principalmente no que se refere à sua imagem. Paga-se pela falta de visão; paga-se pelo

amadorismo; paga-se peja incompetência.

A simples observação do trabalho de qualquer executivo indica-nos que a quase

totalidade de seu tempo é destinada às atividades de comunicação, sendo que a mesma,

nos tempos atuais, deixou de ser prerrogativa específica do profissional de relações

públicas ou jornalismo. A sociedade avalia as empresas e seus administradores segundo

suas presenças fisicas, estruturas organizacionais, recursos humanos, políticas e relações

com o ambiente externo. As empresas modernas são veículos de comunicação em si

mesmas e absolutamente tudo que a elas se relaciona transforma-se em sinais positivos

ou negativos para a sociedade, sendo que a atividade de Comunicação Empresarial não

mais pode ser encarada apenas como um ferramental técnico, meramente tático, mas sim

como uma ferramenta estratégica, de caráter permanente. A Comunicação Empresarial

nos dias de hoje é tão fundamental que há necessidade de um gerenciamento efetivo

visto a mesma representar um instrumento importante na obtenção da vantagem

competitiva.

Com o aumento da competição entre as empresas, principalmente com a chegada

de grupos estrangeiros no País, tornou-se fundamental levar informações relevantes aos

stakeholders, sendo que essa atividade tornou-se um investimento tão importante quanto

os serviços diferenciados de atendimento ao cliente, pois quem fornece informações

tempestivas, adequadas e verdadeiras ganha, principalmente através da credibilidade, a

confiança do cliente.

As organizações devem cada vez mais ressaltar o papel da atividade de

Comunicação Empresarial em suas estruturas hierárquicas. É um erro estratégico

importante vincular essa atividade como uma das atribuições do marketing, pois essa

67



atividade eminentemente de propaganda está muito mais preocupada com a marca e o

produto, perdendo a visão da importância da imagem organizacional.

A preocupação da preservação dessa imagem não deve ocorrer apenas em

situações de normalidade mas também, e principalmente, em situações de crises. A

visibilidade que o público tem de uma organização e de seus gestores é um fator

importante nos processos de crisis management, pois nessas horas, caso haja um

histórico de transparência e de respeito ao cliente, a organização poderá contar com a

solidariedade da sociedade, minimizando os efeitos da crise.

A crise é algo que acontece naturalmente e por mais que a organização invista

em atividades pró-ativas para se prevenir dessas situações que fogem à normalidade, não

se pode garantir que ela esteja imune a uma situação dessa natureza. O importante é que

a organização programe-se preliminarmente para superar tais situações, minimizando os

transtornos causados junto à vida diária, à reputação, à lucratividade, aos negócios e,

principalmente, os efeitos normalmente avassaladores junto à sua imagem. A

necessidade de um planejamento adequado, utilizando-se um Disaster Sheet, é

fundamental para que na hora que eclodir a crise os administradores saibam exatamente

o quê deve ser feito, não entrando em pânico, não se deixando levar pelos

acontecimentos sem qualquer controle sobre os mesmos e não se surpreendendo com

notícias veiculadas na imprensa que denigrem a imagem organizacional. Se é um erro

grave ignorar a imprensa em uma situação normal, em uma crise essa postura é

imperdoável e mortal para a imagem da organização, pois os jornalistas irão atrás de

outras fontes nem sempre aptas a esclarecer devidamente os fatos. Deve ser realizado

um diagnóstico realista das possíveis situações de crises e a organização deve-se

preparar preliminarmente para atuar na eclosão de uma situação desse tipo.

Apesar da importância do assunto, as organizações, com raras exceções, não

estão preparadas para atuar em situações dessa natureza. Embora sendo relevante esse

processo, as organizações ainda não se conscientizaram em atuar de uma forma pró-

ativa, surpreendendo-se com a eclosão da crise e deixando-se levar pelos

acontecimentos. Essa situação decorre basicamente porque as organizações ainda não

conseguiram visualizar a preservação de sua imagem como algo importante e

fundamental para sua sobrevivência e continuidade organizacional. A imagem ainda é

tratada como um produto de menor importância e que consegue ser recuperada caso, por

alguma razão, for arranhada. Em conseqüência, a atividade de Comunicação Empresarial
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não recebe os cuidados necessários, sendo tratada muito mais como algo tático e

operacional do que estratégico. Pobre da imagem organizacional, como sofre com essa

postura.

A hipótese levantada no início desse trabalho de que as organizações não estão

estruturadas, no que se refere à atividade de Comunicação Empresarial, para atender a

uma situação de crise, confirmou-se ao longo do estudo, sendo que a causa de tal

situação é a não identificação como estratégica dessa atividade tão fundamental para

preservação da imagem da organização.
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