
APRENDER COM ANNE GREGORY

CRISE:
desqfios e oportunidodes
poro os reloções públicos
A APCE promoveu um encontro intimisfo com Anne Gregory, professoro de Reloções Públicos (RP) e
directoro do Centro de Estudos em RP no leeds Metropoliton University, umo polestro que teve lugor
dio 2 de Morço, no sede do Sqntonder Totto, em Lisboo.

o iniciar a sua conferência -

dedicada ao tema de como
podem as RP ser decisivas

em tempos de exigente desafio econó-
mico - a conceituada comunicadora e
dirigente da Global Alliance recordou
que a afinidade entre Portugal e Ingla-
terra é longa e que ambos partilham
de uma longa história europeia. Anne
Gregory sublinhou que os países têm
muito em comum, inclusive hoje, em
que os dois atravessam um período de
crise económica. Neste âmbito, referiu
que o desafio económico que se vive
pode também oferecer oportunidades
para as RP.

Apresentou então Claus Schawb,
fundador do Fórum Económico Mun-
dial, e as fases identificadas por este
opinion leader como as impulsionado-
ras da crise que hoje está instalada a
nível europeu, num período que clas-
sificou repleto de desafios políticos e
económicos.

Sublinhou, que tudo começou com
o coÌapso do Lehman Brothers, aconteci-
mento que precipitou todos os proble-
mas financeiros (primeira fase) e que se
traduziu nas dificuldades sentidas pela
Banca por toda a Europa (segunda fase).
Por sua vez, os países europeus enfren-
tam problemas económicos, que con-
duzem à crise política (terceira fase),

e esta bola de neve transforma-se em
avalanche e abre portas para a crise so-
cial em que a Europa está mergulhada
(quarta fase).

"Lidamos actualmente com inú-
meras questões relacionadas com os
impactos de alguns desses desafios
económicos", referiu a oradora. Nes-
te âmbito, apresentou duas situações
de conflito que o futuro reserva, ideias
também defendidas por Claus Scha-
wb: a possibilidade de conflito inter-

geracional e o facto de o desemprego
se instalar, e cada vez mais, como um
problema persistente. Sobre a primei-
ra ideia, Anne Gregory afirmou que as
oportunidades que existiram outrora
não estão disponíveis no futuro para a
geração de hoje. Quanto ao desempre-
go, considera irónico que, nos tempos
que correm, "os mais 'velhos'tenham

de trabalhar até mais tarde, enquanto
os mais novos desesperam à procura
de emprego". "E ridículo!", sublinhou.
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De acordo com a oradora, a res-
posta do Fórum Económico Mundial,
face aos desafìos instalados, foi dis-
ponibilizar dinheiro de forma a tentar
resolver alguns dos problemas econó-
micos, mas, com a situação social a
agravar-se, essas medidas mostraram
ser insuficientes para lidar com o agra-
vamento económico e social. Foi então
necessário procurar novas respostas e
soluções para lidar com a crise.

Citando Claus Schawb, Anne Gre-
gory realçou que a comunicação está
no centro de todas as soluções que será
necessário encontrar, com um úni-
co objectivo: a união de interesses. E
enunciou cinco factores a ter em conta.

Em primeiro lugar, a compressão
do tempo, ou seja, o conhecimento ad-
quirido e as descobertas da última dé-
cada foram largamente superiores, em
qualidade e quantidade, àquilo que se
realizou no último sécuÌo. Em segun-
do lugar, a complexidade, factor sobre
o qual declarou que o conhecimento
dos assuntos aumenta necessariamen-
te a sua complexidade, em que tudo
está inter-relacionado. Em terceiro lu-
gar, referiu a interligação de assuntos,
isto é, tudo está relacionado: política,

tecnologia mudanças sociais. A tecno-
logia, por exemplo, conduz à tomada
de decisões políticas sendo que dentro
das ameaças tecnológicas existentes a
mais temida pelos governos é o ciber-
terrorismo. O quarto factor enunciado
foi a interdependência da aldeia global:
as fronteiras de informação deixaram
de existir, o que permitiu a instanta-
neidade da comunicação. Por fim, o
quinto factor apontado foi o contexto:
se outrora a Europa era considerada
como um conjunto de nações domi-
nantes, hoje em dia o Brasil e a India
são nações de referência.

"Segundo Claus Schawb, nenhum
Governo isolado pode lidar com todos
estes factores. A união faz a força e
só assim se podem resolver proble-
mas", afirmou Anne Gregory. Na opi-
nião da oradora, a comunicação está
no centro das soluções e apelou ao
desenvolvimento daquilo que deno-
minou de "responsabilidade global".
"O papel das organizações centra-se
no compromisso, na cooperação, na
filantropia, na responsabilidade so-
cial, na responsabilidade global. As
organizações são um dos factores es-
tabilizadores num mundo que está em

permanente e rápida mudança", frisou.
E acrescentou: "Estamos num jogo

de sobrevivência em que a responsa-
bilidade corporativa depende muito
além do papel das organizações. Num
mundo em que tudo está interligado
e relacionado e dependente, a menos
que a organízação desempenhe bem
o seu papel para com a comunidade
onde está inserida, em último caso
não será capaz de sobreviver. A sus-
tentabilidade tem de ser promovida
tendo em conta estes factores."

AS OPORTUNIDADES DAS RP
NA CRISE

No entendimento de Anne Gregory, a
maior contribuição dos profissionais
de comunicação face aos desafios que
enfrentam hoje nas organizações é a
de reivindicar a importância do territó-
rio de informações não financeiras. E
exemplificou com o caso da Coca-Cola.
Recentemente, a marca reavaliou-se
e concluiu que as relações, reputação
e qualidade da marca representavam
87o/o do seu valor, ao passo que a com-
petência fìnanceira valia apenas t3ol0.
"A oportunidade reside, então, na
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capacidade de aproveitar a inteligência
contextual e comunicacional '  Esta é

uma característica essencial dos líde-

res de sucesso", declarou.
"Para tornar a nossa economia es-

tável, temos de reaPrender tudo, te-

mos de começar de novo. Isso significa
fazer mais com menos e assegurar que

governos, estratégias e sustentabilida-
de sejam inseparáveis. A comuntca-

ção integrada baseia-se na prática de

comunicação financeira, ambiental e

social. Impulsiona as empresas pâra,

estrategicamente. gerirem as suas
operações, marca e reputação face aos

seus stalceholders e para estarem me-

ihor preparadas em gerir o risco, que

pode comprometer a sustentabilidade
do negócio a longo pÍazo", disse a ora-

dora citando uma iinha orientadora de

Junho de zoto, daGlobal Al l iance'
O papel e as resPonsabilidades dos

profissionais de comunicação estão
a mudar. Para a convidada da APCE'

este panorama significa que as RP têm

de cóÌaborar com os staleeholders, têm

de criar e de influenciar um ecossiste-
ma de advocates. "Temos uma opor-

tunidade de moldar estrategicamente
aqui lo que a marca representa",  asse-

verou; ao que acrescentou, que caoa

vez mais é necessário "classificar e

disseminar valores, moldar a cultura

e comportamentos". Além disso, dis-

se ser necessário formar os colabora-
dores internos sobre aquilo que a sua
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66 Not everything thol counfs
con be counted... not everything
fhof is counted, counÍs tt

Alberl Einstein

organízaçáo realmente representa.
Anne Gregory realçou ainda ser pre-
ciso avaliar o papel da organização
como um todo. Não só financeira-
mente, mas também no que respeita
à reputação como um standard de de-
sempenho.

A oradora defendeu que tudo aqui-
lo que uma organização faz é comuni-
cação com os seus públicos-alvo e su-
blinhou que a reputação "é uma forma
de medição do desempenho organiza-
cional, à semelhança das RP". Na sua
opinião, o novo conceito de gestão das
organizações é definido pela comuni-
cação e sublinhou que, cada vez mais,
o que se passa dentro de uma organi-
zação, tendo em conta o conceito de
transparêncía organizacional, tem de
corresponder ao que é percepcionado
externamente.

Dentro de uma organizaçáo, o pa-
pel do profissional de RP é fundamen-
tal e vai muito além do que são as suas
competências intrínsecas, tais como
saber escrever e o relacionamento
com os jornalistas. Conforme referiu,
os administradores de uma otganíza-
ção esperam ter alguém capaz de re-
solver problemas no que respeita às

relações com stakeholders, com a repu-
tação. Esperam que alguém os eduque
e aconselhe nas implicações da comu-
nicação das suas decisões. Precisam
de estórias credíveis e autênticas, que
potenciem o advocacy. "Terão de ser as
RP a criar esta narrativa, com base na
realidade", sustentou.

Assim, as actuais implicações para
as RP passam pela exigência dos pro-
fissionais trabalharem a todos os ní-
veis, em compreender e em resolver
problemas. Neste âmbito, Anne Gre-
gory defendeu que os RP seniores ne-
cessitam de uma capacidade avançada
de pesquisa (saber olhar para o futuro),
de conhecimento na gestão organiza'
cional e no seu funcionamento. "Como
se pode aconselhar o CEO se não se
sabe como a otganízação funciona
nem tão pouco o mercado em que está
inserida?", frisou. De acordo com a
oradora, as RP devem também ser ca-
pazes de apreciar as influências cultu-
rais e devem ter capacidades comuni-
cacionais para resolver problemas.

Dentro daquilo que Anne Gregory
considera serem as good communica-
tions (étícas e efectivas), salientou qua-
tro atributos:
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The Communicoting Orgonisqtion:
four levels of contribution

Sleyn, 20O7; Gregory ond Wil l is 2OO9
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Marca - é necessário definir a marca:
a importância dos valores e da missão e a
forma como aotgas'tuaçáo as operaciona-
Eza dáo o significado à marca;

Apoio à liderança - objectivos e
visão organizacional tendo em atenção
que "a tomada de decisão deve ser fei-
ta na base de uma organização e não
no topo", disse. Além disso, referiu ser
imperativo haver um alinhamento en-
tre os valores da marca na organização
e a realidade, para que os colaborado-
res conheçam e partilhem da visão da
organízação;

A comunicação como uma
competência essencial - enquanto
membros de uma organização, todos
somos seus comunicadores. somos
os representantes do seu sistema in-
dependentemente da função desem-
penhada;

Planeamento - estratégia, pla-
neamento, execução, aferição de
resultados.

A TMPORTANTE CONTRTBUTÇAO
DA COMUNTCAçÃO

De seguida, Anne Gregory apresentou
quatro níveis de contribuição paÍa a
comunicação: sociedade, corporativo,
stakeholders e fu ncional.

No primeiro nível - sociedade - a
missão do profissional de comunica-
ção consiste em ajudar a articular o
papel da organização dentro da socie-
dade. "O trabalho das RP é manter a
Iegitimidade para o trabalho desenvol-
vido pela organizaçáo", esclareceu.

O segundo nível - corporativo - é
aquele em que os profissionais de co-
municaÇão encontram mais dificul-
dades. É neste nível que se decide de
que forma os recursos serão usados e,
geralmente, estão muito relacionados
com a parte fÌnanceira da organízaçáo.
"É frequente a pergunta: invisto em
comunicação, mas qual será o retorno
deste investimento? Os profissionais

de comunicação devem mostrar aos
seus líderes que existe mais que um
stakeholder e que o lado financeiro é
apenas uma fatia no meio de muitos
outros intervenientes, que podem ser
pequenos, mas detentores de legitimi-
dade". reflectiu.

Na opinião expressa, o profissional
de RP tem de ser capaz de assegurar
decisões equilibradas ao tÍazeÍ a visão
desses stakeholders para dentro da to-
mada de decisão executiva. "É necessá-
rio formar os gestores da organização
tendo em vista que todas as decisões
tomadas terão implicações ao nível da
comunicação e que os stakeholders irão
reagir face às mesmas. Mais impor-
tante. tendo em conta o facto de estar-
mos a viver períodos guiados por de-
cisões financeiras: é preciso aprender
a articular a comunicação como uma
qualidade indispensável da organiza-
ção", mencionou. Ou seja, se a decisão
da otganízação for entrar num novo
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The rriple bottorÌl-line
Economics: the f inqnciol bottom-line
Environmenlql: the effects on the
environmenl of its products or services
Sociql: embroces volues, efhics ond
the reciprocol relotionships with ol l
sto keholders.

mercado, há várias questões que têm
de ser colocadas: se a reputação é sóli-
da e se vai permitir que a organízaçáo
entre numa nova área de actividade de
forma bem sucedida ou se, pelo con-
trário, é necessário construir primeiro
a reputação.

Por outro lado, Anne Gregory
apontou as relações como um aspec-
to crítico, dado que é fundamental que
existam para apoiar a organização na
tomada de determinadas decisões. E,
se não existirem. têm de ser criadas.
Além disso, é necessário influenciar os
colaboradores da organização paru que
esta possa estar, internamente, prepa-
rada para aquilo que se quer comuni-
car para o exterior. Caso este trabalho
não seja realizado, aorganrzação corre
o risco de anunciar para o público ex-
terno uma iniciativa que, internamen-
te, vai ser percepcionada como algo
que não serve os interesses dos seus
colaboradores.

Segundo Anne Gregory, os stakehol-
ders - terceíro nível - têm de fazer parte
da família organizacional. Daí ser ne-
cessário conhecer as suas necessidades,
receios e expectativas face à organiza-
ção. "A forma como lidamos com os
stakeholders tem de estar baseada nos

valores organizacionais", disse. Gerir
os conflitos com os staleeholders confi-
gura-se, então, como um dos maiores
desafios de uma organizaçáo: as pesso-
as fazemjuízos de valor com base nas
pessoas ou instituições com quem a or-
ganízação se relaciona. Ou seja, se uma
organização se relaciona com uma enti-
dade duvidosa, há que ter cautela, para
não se olhar apenas para uma oportu-
nidade que parece boa, mas pensar se
a longo prazo será ou não uma ligação
perigosa.

Por fim, o último nível - funcional
- relaciona-se com a boa operacionali-
zação do trabalho, com planos estraté-
gicos, com planos de comunicação que
são avaliados.

"Como comunicadores, somos ex-
ploradores. Há todo um mundo lá fora
por explorar", afirmou Anne Gregory.
Assim, referiu que, em primeiro lugar, o
profissional de RP tem de ser o orienta-
dor da organização: defìnir quais são os
valores, qual a sua finalidade, quais os
perigos que pode enfrentar. As RP são
ainda os navegadores ao nível corporati-
vo, onde as tomadas de decisão são difí-
ceis e complexas. Mas, advertiu, mesmo
assim "há que ter em conta os valo-
res da organização e saber equilibrar

as necessidades dos stakeholders". Os
RP são também os guardiões da orga-
nização, dado que têm de estar aptos
a resolver problemas e a apresentar
soluções adequadas aos stakeholders.
Finalmente, o profissional de comuni-
cação é o 'implementador' de bons pla-
nos estratégicos de comunicação.

A terminar, Anne Gregory citou Al-
bert Einstein: "Nem tudo o que conta
pode ser contado...". E sublinhou que
o valor de uma organízação não é ape-
nas financeiro. Lembrou ainda que "o
sentimento público é tudo... com ele
nada pode falhar: sem ele nada pode
ser bem sucedido" (Abraham Lincoln),
para reforçar que a reputação de uma
organizaçáo, ao final do dia, é tudo o
que importa. "E afinal, tudo está rela-
cionado com a efectividade da comuni-
cação", concluiu. r

Liliono deAmeido
bloom up
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