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O objetivo principal deste livro é de identificar e explorar os 

elementos essenciais no desenvolvimento de departamentos 

de comunicação de alto desempenho (DeCADs) dentro das 

empresas, departamentos esses capazes de entregar progra-

mas de comunicação bem-sucedidos, consistentes e de impac-

to comprovado na reputação de marcas e empresas.



7

Comunicação de Alto Desempenho



Michelle Medeiros

8 Prefácio



9

Comunicação de Alto Desempenho

Atualmente a importância da reputação para as empresas e suas ativi-
dades é extensivamente estudada no mundo acadêmico, descrita na 
mídia de negócios e marketing e reconhecida por executivos de todo o 

mundo. O gerenciamento da reputação tornou-se uma disciplina importante, 
e a compreensão dos mecanismos que influenciam sua criação e manutenção 
nunca foi tão relevante quanto no ambiente corporativo de hoje. 

Conforme evoluímos na disciplina de gerenciamento de reputação é impor-
tante questionar se existe relação entre a importância que uma companhia 
dá à comunicação — a forma como estrutura esse departamento, o rigor na 
contratação de profissionais qualificados, a clareza de objetivos e a mensura-
ção dos processos de comunicação — e os resultados de reputação obtidos. 

O objetivo principal deste livro é exatamente explorar essa relação entre a boa 
reputação de uma empresa e a existência de departamentos de comunicação bem 
posicionados e estruturados. A capacidade de uma empresa de entregar progra-
mas de comunicação bem-sucedidos, de maneira constante e impactante, in-
fluenciaria o desenvolvimento de uma boa reputação? Se sim, quais seriam os ele-
mentos essenciais para o desenvolvimento de tais departamentos de comunicação 
de alto desempenho (DeCADs)? 

Tendo essa questão em mente, e analisando os métodos aplicados ao modelo 
tradicional de negócio para identificar características comuns entre organi-
zações de alto desempenho, encontramos um conjunto de melhores práticas 
no campo de comunicação corporativa. Examinando as similaridades de es-
truturas, competências, estratégias e processos dos principais departamentos 
de comunicação dentro de empresas com uma boa reputação comprovada, e 
comparando com o que a literatura e estudiosos da área alegam serem as me-
lhores práticas, é possível obter um conjunto de características que indicam um 
padrão para os departamentos de comunicação de alto desempenho. 

O modelo abaixo foi criado a partir da classificação de teorias de excelência e 
melhores práticas existentes nas quais os fatores de sucesso identificados são 
distribuídos e estabelecidos em quatro pilares:
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Modelo DeCAD: Pilar 1 – Habilidades e competências
A composição de uma equipe de profissionais de comunicação com perfis, ha-
bilidades e competências adequadas, a sintonia desse time com a cultura da 
empresa e o compromisso com o constante desenvolvimento e atualização são 
características essenciais para que se adquira uma profunda compreensão das 
disciplinas de comunicação e do negócio, o que estimula o pensamento estraté-
gico e, consequentemente, a excelência.

O potencial do departamento de comunicação dependente do nível de profis-
sionalismo e qualificação desses profissionais. Uma equipe bem estruturada 
traz contribuições em termos de expertise, competências e habilidades que 
são capazes de influenciar diretamente o modo como o departamento é visto 
por gerentes e diretores de outras funções dentro da organização. 

Adicionalmente, as opiniões de equipes com profissionais mais qualificados e 
experientes têm maior probabilidade de serem consideradas em discussões im-
portantes do comitê executivo da organização, sendo esse ponto considerado um 
dos atributos de excelência cruciais em relações públicas.

Modelo DeCAD: Pilar 2 – Estratégia e alinhamento
A comunicação deve estar alinhada e contribuir com a estratégia corporativa 
e de negócios da organização, sempre com o propósito de construir, proteger 
e fortalecer a reputação da empresa. Ao estabelecer parcerias de longo prazo, 
manter relacionamentos da empresa com seus diversos públicos e garantir uma 
comunicação consistente e transparente, o departamento de comunicação se 
posiciona como fator estratégico para a conquista de objetivos empresariais. 

Logicamente, se a comunicação faz com que as empresas sejam mais eficazes 
ao construir relacionamentos de longo prazo com públicos-chave é importante 
que os líderes do departamento de comunicação participem de maneira inte-
gral no planejamento estratégico da organização para garantir que o planeja-
mento da comunicação esteja devidamente alinhado. 

Além disso, está mais do que comprovado que empresas que adotam aborda-
gens táticas e de curto prazo ao se comunicarem com seus diversos públicos 
estão cada vez mais com dificuldade em ganhar espaço e competir no mercado, 
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além de constantemente colocarem sua reputação e imagem em risco. Portanto, 
desenvolver abordagens integradas, de forma transparente e ética, que abram 
espaço ao diálogo com os consumidores e cliente será cada vez mais um fator 
crítico de sucesso das marcas. 

Modelo DeCAD: Pilar 3 – Estrutura e governança
Estabelecer um departamento de comunicação devidamente estruturado den-
tro da organização é outro fator que impacta diretamente a eficácia da co-
municação, determina o nível de contribuição estratégica do departamento, 
define sua agilidade, capacidade de resposta e habilidade de integrar e garantir 
o alinhamento da comunicação de uma empresa.

Este conceito é amplamente discutido nos estudos sobre excelência nas em-
presas, nos quais se destaca a relação entre a maneira com que as empresas 
estabelecem a comunicação corporativa e sua capacidade de planejamento es-
tratégico e coordenação de programas efetivos de comunicação com os diferen-
tes públicos. Empresas que não organizaram adequadamente sua comunicação 
corporativa frequentemente enviam mensagens conflitantes e falham em criar 
uma impressão forte e consistente em seus stakeholders.

Modelo DeCAD: Pilar 4 – Processos e procedimento
A forma como os departamentos definem e seguem processos e procedimentos 
de comunicação garante a qualidade da prática, promovendo integração e cons-
tante melhoria. A documentação e a padronização adequadas dos processos 
possibilitam a criação de benchmarks e o compartilhamento de melhores prá-
ticas, além de serem capazes de reduzir custos e diminuir prazos, por meio da 
constante mensuração e avaliação dos programas e atividades de comunicação.

Descobertas do Estudo de Excelência desenvolvido pelo IABC (International 
Association of Business Communicators) defendem que o estabelecimento e 
desenvolvimento de processos internos de comunicação devem ser melhorados 
constantemente em um departamento de excelência, e que o departamento de 
comunicação, como as outras unidades organizacionais, tem de desenvolver sis-
temas internos para implementação e monitoramento de suas atividades. Por-
tanto, planejar, monitorar e avaliar são tão importantes para a área de relações 
públicas e comunicação quanto para qualquer função organizacional.
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O Papel da 
Comunicação 
Corporativa 
na Gestão da 
Reputação
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A reputação corporativa pode ser descrita como o conjunto de significa-
dos pelo qual uma empresa é conhecida e através do qual as pessoas 
a descrevem, lembram e a relacionam. “É o resultado da interação de 

convicções, ideias, sentimentos e impressões de uma pessoa sobre a empresa”. 
(Dowling, 1986) 

Embora a importância do bom gerenciamento da reputação seja incontestável, 
especialistas afirmam que a reputação em si não é um ativo controlável, mas 
os elementos que a compõem são. Portanto, além de conhecer seus princípios 
básicos e sua relevância para o negócio, também é importante compreender 
quais são os “aspectos gerenciáveis” da reputação e o papel fundamental que a 
comunicação corporativa desempenha nesse gerenciamento.

Para uma organização, ter uma boa reputação significa tornar-se mais atraente 
para investidores, clientes, fornecedores, parceiros e funcionários; uma boa re-
putação favorece a negociação de preços e custos, além de gerar vantagens na 
seleção de talentos e diferenciação de mercado. Ou seja, esse tão valioso “ativo 
intangível” possui benefícios bastante tangíveis.  

Mesmo que a correlação entre a reputação positiva e o aumento da rentabili-
dade financeira seja de difícil mensuração, o gerenciamento da reputação traz 
vantagens financeiras incontestáveis. Quando eficaz, ele pode prevenir crises 
e consequentemente grandes perdas para a organização, além de servir como 
uma espécie de “seguro” para futuras crises. Logo, se o valor da reputação não 
pode ser quantificado em termos financeiros, pode ser percebido na prática na 
realidade no negócio.

De acordo com Bernstein (1986), citado em Fombrun e van Riel (2007:48),  
“a reputação é uma representação na mente. Que afeta atitude, que por sua vez, 
afeta o comportamento. Nenhuma empresa pode dar-se ao luxo de ignorar a 
reputação”. O fato é que, tangível ou não, o impacto de se ter uma reputação 
positiva ou negativa no mundo dos negócios não pode ser ignorado.

Além do aspecto preventivo e de gerenciamento de crises, consideremos isolada-
mente o impacto positivo de uma boa reputação, observaremos que ela garante 
para a organização um “efeito de atração” entre os stakeholders. “A reputação po-
sitiva funciona como um ímã. Ela reforça a atratividade de uma organização, 
simplificando a realização de uma ampla gama de atividades. Da literatura de 
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pesquisas, sabemos que as empresas com reputação positiva têm mais facilidade 
para atrair e reter funcionários e pode cobrar mais por seus produtos”. (Fombrun 
e van Riel, 2007:47).

Poder da reputação

 Atração        Mitigação  Diferenciação

Ajudar os clientes 
a escolherem entre 
produtos e serviços. 

Aumentar a satisfação 
dos funcionários e atrair 
candidatos com melhor 
qualificação.

Permitir acesso aos 
melhores prestadores de 
serviços.

Ajudar a reduzir o risco 
percebido pelos clientes 
na hora da compra de 
produtos ou serviços. 

Aumentar as 
possibilidades de uma 
segunda chance após 
uma crise ou pelo menos 
o benefício da dúvida.

Acrescentar valor 
psicológico aos 
produtos, tornando a 
publicidade e a força de 
vendas mais efetivas.

Dar suporte à introdução 
de novos produtos no 
mercado.

Ajudar a levantar capital 
no mercado acionário e 
atuar como um poderoso 
sinal de estabilidade 
junto aos concorrentes.

De acordo com o Reputation Institute “empresas com alta reputação são ca-
pazes de gerar uma atmosfera de apoio e o público em geral é cinco vezes mais 
propenso a apoiar as empresas mais respeitáveis”. Isto é especialmente impor-
tante em casos de crise, nos quais ter o benefício da dúvida pode ser a linha 
tênue entre a sobrevivência e o fracasso total. Empresas com uma sólida repu-
tação são mais estáveis em situações de crise; por exemplo, “estudos empíricos 
mostram que, mesmo quando confrontados com informações negativas, os 
observadores resistem em mudar sua avaliação sobre uma reputação” (Warlick, 
1992, citado em Fombrun e van Riel (2007:55).

Além das vantagens de se investir na construção de uma boa reputação, existe 
também o risco de não fazê-lo. Uma reputação ruim pode prejudicar muito a 
organização e seus negócios. Já que é construída com base no desempenho e 
nas ações passadas da organização, ela é um sinal de que esse comportamento 
pode se repetir no futuro e, portanto, envia sinais de incerteza para a opinião 
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pública, criando uma reação em cadeia que afeta negativamente o negócio. Para 
os analistas de mercado, a reputação de uma empresa sinaliza seus prováveis 
comportamentos futuros. 

Os efeitos causados   por uma má ou boa reputação impactam a empresa em 
muitos aspectos e entre diferentes grupos de interesse, causando a atração ou 
a evasão desses grupos. Os líderes que sistematicamente avaliam, mensuram e 
gerenciam a reputação de suas empresas têm uma melhor chance de sobreviver 
aos riscos e aos ambientes turbulentos e desafiadores em que as empresas do 
século XXI cada vez mais operam.

O Reputation Institute prega que reputações corporativas são criadas através de 
três diferentes pontos de contato com a empresa: em primeiro lugar, por meio 
de “experiências diretas” (produtos, serviços ao cliente, investimentos e em-
prego); depois, por meio de seus canais de comunicação “aquilo que as empre-
sas dizem e fazem” (branding, marketing, relações públicas, responsabilidade 
social), e finalmente pelo que “os outros dizem” (mídia tradicional, meios de 
comunicação social, especialistas, dirigentes, familiares e amigos).

Portanto, a reputação é a consequência da identidade de uma empresa, uma 
cristalização do que a empresa faz, como faz e de que forma se comunica com 
seus públicos. Desse modo, a comunicação corporativa tem um forte impac-
to na sua construção, pois traduz a imagem corporativa desejada em vínculos 
emocionais em três níveis de gestão: comunicação externa (com o objetivo de 
conscientizar, gerar apreciação e estabelecer laços de confiança), relações pú-
blicas (com o objetivo de ouvir as diferentes partes, esclarecer controvérsias e 
estabelecer vínculos) e comunicação interna (com o objetivo de impulsionar o 
engajamento dos funcionários).

De acordo com Fombrun e van Riel (2007) a comunicação corporativa pode 
ser considerada efetiva quando gera mudanças no conhecimento, na atitude e 
no comportamento dos stakeholders; portanto, “a reputação é o resultado mais 
significativo através do qual podemos avaliar o sucesso de um programa de 
comunicação corporativa”. Desse modo, o departamento de comunicação deve 
agir como seu guardião, gerindo a reputação corporativa, assumindo seu co-
mando e considerando-a um fator estratégico de sucesso. É um processo de 
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longo prazo, um processo de validação constante de mensagens positivas na 
mente de seus públicos de interesse, e tal processo precisa ser reforçado por 
diferentes fontes de informação e experiências. 

A eficácia do papel da comunicação corporativa na gestão da reputação precisa 
ser baseada em três fatores principais, que envolvem consistência, transparência 
e liderança. Tais fatores somente serão alcançados por um departamento de 
comunicação estruturado, capaz de prover programas de comunicação estraté-
gicos e integrados às demais áreas da empresa.

•	 Consistência é a palavra de ordem, que precisa estar refletida de 
diferentes maneiras dentro da organização: (1) por meio de uma 
“plataforma de integrada”, onde todos os canais de comunicação da 
empresa garantam que os diversos stakeholders receberão a mesma 
mensagem em linha com o discurso corporativo, (2) rapidez para 
responder com sinceridade à evolução dos canais on-line, incluindo todos 
os novos meios de comunicação, como também a mídia tradicional (3) 
regularidade da exposição da empresa e das mensagens nos diferentes 
canais, (4) coerência entre as mensagens transmitidas pela organização 
e seu comportamento com os funcionários, clientes e na sociedade.

•	 Transparência é outro aspecto que deve ser considerado em toda 
a estratégia de comunicação, pois garante clareza à mensagem e 
credibilidade ao posicionamento. Em busca de coerência e transparência 
na comunicação o departamento de comunicação corporativa está 
sempre analisando riscos e ameaças internas e externas, muitas vezes 
agindo como a consciência da sociedade dentro da empresa.

•	 Liderança na comunicação, ou seja, defender pontos de vista e 
posicionar-se frente aos problemas ao seu redor ou na indústria onde 
atua. Esse posicionamento demonstra que a empresa compreende 
profundamente o mercado, entende as necessidades dos clientes e 
da sociedade em geral e, portanto, se posiciona, agindo como agente 
transformador social, propondo debates, gerando ideias e soluções.

Em resumo, todas as organizações, independentemente do tamanho ou setor, 
se beneficiam de um departamento de comunicação corporativa eficiente, que 
traga uma vantagem competitiva real para o negócio, que agregue valor e cre-
dibilidade para a empresa, seus produtos e serviços, e consequentemente, a pre-
pare para possíveis tempos de crise. 
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Como David Bernstein (1984) colocou: “se nossa reputação é ruim e reflete o 
nosso mau desempenho, a culpa é nossa por sermos maus gestores”, mas “se a 
nossa reputação é ruim, porém nosso desempenho é bom, a culpa é nossa por 
sermos maus comunicadores”. 



Michelle Medeiros

18

Introduzindo 
o Modelo 
DeCAD



19

Comunicação de Alto Desempenho

Relações Públicas pode ser descrita como a disciplina que cuida da re-
putação da empresa, com o objetivo de ganhar empatia e apoio, bem 
como influenciar a opinião e o comportamento dos diversos públi-

cos em relação à empresa. O dicionário americano Merriam-Webster define 
a disciplina de Relações Publicas como “o negócio de induzir o público a ter 
compreensão e boa vontade em direção a uma pessoa, empresa ou instituição”.

Apesar de toda discussão em torno da definição dos termos: “comunicação 
empresarial”, “comunicação corporativa” e “relações públicas”, não há dúvida 
de que cada vez mais as organizações precisam conscientizar-se de que são as 
responsáveis pela construção e manutenção de sua própria reputação, por meio 
de uma comunicação eficaz que reflita seus valores corporativos e pela gestão 
bem-sucedida do relacionamento com seus públicos-alvo.

 A gestão ativa da comunicação é essencial para ajudar as empresas a alcançar 
uma maior competência organizacional. Farace, Monge e Russell (1977) afir-
maram que “o sistema de comunicação de uma corporação é um determinante 
cada vez mais poderoso na efetividade global da organização, e pode ter um 
efeito restritivo sobre sua capacidade de crescer, ser eficiente, ou sobreviver”.

O equilíbrio entre o que a corporação diz sobre si mesma, em seus canais de comu-
nicação ou por meio de propaganda, a forma como a empresa atua e se comporta, 
por meio de suas ações, atitudes e posicionamentos, e o que dizem sobre ela, seja na 
imprensa, nas mídias sociais ou no boca a boca, é o que delineará sua reputação. 
Deste modo, buscar o equilíbrio entre esses fatores é o principal objetivo da área 
de comunicação corporativa.

Estabilizar esses três elementos gera credibilidade, e para isso é necessário pla-
nejar a comunicação de forma holística, garantindo que gestão profissional da 
comunicação esteja baseada em consistência, transparência e liderança.

Tal consistência se reflete de muitas maneiras dentro da organização, desde o 
alinhamento promovido pela integração da comunicação entre todos os departa-
mentos (publicidade, relações com investidores, relações públicas etc.) à garantia 
de que os diversos públicos recebam mensagens alinhadas ao discurso corpora-
tivo e à agilidade necessária para manter um diálogo aberto nos diversos canais 
comunicação, incluindo todas as novas mídias, além da mídia tradicional.  
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O mesmo acontece com a transparência; para se tornar um líder na sociedade 
contemporânea é preciso assumir responsabilidades e comunicar abertamente 
sobre suas atitudes e limitações. É importante que a empresa esteja sempre atenta 
às discussões que tomam forma na opinião pública, ou muitas vezes em peque-
nos grupos, e se posicione. Uma das funções área de comunicação corporativa é 
justamente agir como um radar que capta e filtra essas discussões, muitas vezes 
assumindo até o papel de “consciência da empresa”, sempre analisando os riscos e 
as ameaças externas, antecipando tendências e oportunidades, procurando acon-
selhar a alta cúpula da empresa a agir com transparência e integridade, buscando 
a solução proativa para evitar possíveis crises. 

Toda organização, não importando seu tamanho ou setor, pode beneficiar-se da 
implantação de um departamento de comunicação corporativa que lhe trará van-
tagem competitiva, credibilidade e a ajudará em tempos de crise, atraindo assim 
novos talentos e investimentos, engajando as pessoas e abrindo novos mercados.  
Um adequado gerenciamento da comunicação garantirá que a empresa seja vista 
nos lugares certos, lembrada pelas razões corretas e no tempo propício. Porém, 
como garantir um departamento de comunicação capaz de entregar todas essas 
promessas? Como encontrar a excelência em comunicação? Como implantar um 
Departamento de Comunicação de Alto Desempenho (DeCAD)? 

Organizações e gestores de todo o mundo perseguem durante décadas o San-
to Graal dos negócios na tentativa de encontrar a fórmula que irá aumentar 
seu desempenho ano após ano. O mercado está inundado com uma série de 
diferentes conceitos, métodos, teorias, estudos e best-sellers que alegam terem 
encontrado a fórmula de ouro das HPO (High Performance Organizations), 
ou, em português, Organizações de Alto Desempenho (OAD). Identificar 
o conjunto de características comumente encontrados em organizações de 
sucesso se tornou uma obsessão, em especial em um mundo onde as empresas 
estão lutando para se diferenciar e competir.

Se utilizarmos o mesmo conjunto de padrões já identificados e classificados nas 
HPOs como critério para selecionar e agrupar as características comumente en-
contradas nos departamentos de comunicação bem-sucedidos e nas “teorias de 
excelência” seria possível categorizá-los de forma a tornar possível sua reprodu-
ção por qualquer profissional – capacitando-o assim a criar um departamento 
de comunicação eficaz? Essa é a pergunta que este livro busca responder. 
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Se comparamos as teorias e os métodos publicados sobre o assunto até o mo-
mento é possível perceber que os padrões recorrentes que se destacam podem 
ser agrupados nas seguintes áreas: gestão e desenvolvimento pessoas, sistemas 
e processos, estrutura e recursos, estratégia, valores e liderança.

Por exemplo, Peters e Waterman (1982) ressaltam o papel da cultura como 
a variável-chave para se alcançar o alto desempenho. Eles reconheceram que 
consistentemente as empresas de sucesso no ranking Fortune Top 500 têm um 
forte alinhamento entre sua estratégia de negócios e seus elementos internos, 
tais como sistemas, estrutura, modelo de liderança, habilidades e estilo pessoal.

Já Collins em seu livro Good to Great sugere que os verdadeiros princípios pra-
ticados pelas “grandes empresas” constantemente resumem-se em ter uma boa 
gestão de pessoas e a preocupação em manter os profissionais certos nas posi-
ções adequadas por um longo tempo. E que somente quando você tiver tais 
profissionais a bordo será hora de se concentrar na estratégia.

Consideremos, portanto uma categorização dos fatores de sucesso identificados 
e estabelecidos em quatro pilares:

•	 Habilidades e competências: a importância do constante 
desenvolvimento dos profissionais de um time, a escolha correta do perfil 
dos profissionais, habilidades e competências a serem desenvolvidas.

•	 Estratégia e alinhamento: a necessidade de que a prática 
da comunicação esteja alinhada aos objetivos de negócio 
para contribuir com a estratégia corporativa. 

•	 Estrutura e governança: a forma como o departamento de comunicação 
deve estar organizado e situado dentro da organização e o impacto no nível 
de contribuição estratégica e na integração e alinhamento dessa área.

•	 Processos e procedimentos: processos e protocolos 
que garantem a qualidade da prática da comunicação, 
promovendo integração e melhoria constante. 
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