Comunicação por propósito:
o que fazer quando nada mais parece importar
(exceto o que realmente importa)
#EspecialCovid19

“Quando a situação for boa,
desfrute-a. Quando a situação for
ruim, transforme-a. Quando a
situação não puder ser
transformada, transforme-se".
Viktor Frankl, psicólogo austríaco,
sobreviveu ao holocausto e faleceu em 1997

Pela primeira vez, em muito tempo, a nossa resposta coletiva – não a uma,
mas a uma série de perguntas – é um inescapável “não sabemos”. Como
podemos “processar” tudo isso? O que devemos fazer e sentir? Como
agir e abordar esse assunto com quem espera de nós algum tipo de resposta
ou esperança? Como trabalhar, produzir, criar com tudo isso acontecendo ao
lado e dentro de nossa cabeça? Quando isso tudo termina e o que nos
tornaremos quando, finalmente, superarmos essa crise?

Que mundo
novo é esse?

Nenhum de nós nunca havia experimentado nada parecido. A convergência
de comunicação de massa instantânea e de uma pandemia, num cenário em
que todos sabemos que algo sem precedentes está chegando...está
acontecendo...está aqui! E os métodos de defesa em que havíamos
aprendido a confiar talvez não bastem.
Não se trata apenas de uma crise de saúde, mas de uma crise humanitária
que coloca em dúvida todos os antigos pilares que conhecíamos. Em saúde,
meio ambiente, política, economia, serviço social, artes, educação, trabalho
remoto, e a cobrança para que as empresas sejam mais responsáveis e
humanas. Umas das poucas certezas que podemos ter é que muita coisa vai
ter que mudar. O que fazíamos não funciona e sequer faz sentido agora.

O nosso maior desafio, portanto, é existencial. Vivemos um
momento em que não sabemos o suficiente, e essa lacuna de
conhecimento é uma fábrica de neurose para nós: novas
angústias e temores entregues na nossa porta todos os dias.
Mas, quando a gente olha para outros momentos na história ou
para as vidas de quem passou por situações de grande caos (ou
anomia, como dizem cientistas sociais e psicólogos), a porta de
saída da angústia é quase sempre a mesma: propósito – isto é,
encontrar motivos para seguir em frente e continuar fazendo o
nosso melhor.

sofrimento deixa de ser
“ Osofrimento
quando ganha sentido.
Viktor Frankl, psicólogo austríaco,
sobreviveu ao holocausto e faleceu em 1997

”

Que mundo
novo é esse?

Qual o papel das marcas
nessa sociedade do propósito
que precisamos construir?

Será um novo mundo,
com novos consumidores.
Já sabemos que marcas com propósito agregam valor em produtos e
serviços. Ganham a confiança das pessoas e se conectam com seus
consumidores em um nível emocional.
Em um momento como o atual, essa conexão atinge níveis nunca antes
imaginados e ajuda a dar sentido ao que vivemos e a salvar vidas. No Brasil é
admirável como empresas como Itaú, Magazine Luiza, Vale, Bradesco Seguros,
Ambev, Coca-Cola, Pepsico, L´Oréal, Grupo Cataratas entre outras rapidamente
responderam a crise e focaram seus esforços no combate ao vírus.
Mas em termos de escala não estamos nem perto da mudança cultural que ainda
está por vir. Saber comunicar esses propósitos é definitivamente o que vai
gerar a percepção de valores compartilhados. Quanto às marcas e suas
campanhas de marketing, Amy Webb avalia que as que farão diferença serão
aquelas que tentarão entender e antecipar quais serão as necessidades
emocionais de seus consumidores daqui para frente.
“Eu acho que hoje muitas marcas dão mais importância ao veículo, à tecnologia, e
ao formato do que ao seu storytelling. A tecnologia virá e vai se desenvolver. Mas
isso não é o mais importante. A melhor pergunta que se pode fazer agora é quais
serão as necessidades emocionais daqui a seis meses ou um ano”.

89%
são suscetíveis a mudar de uma
marca para outra se a última
sustentar uma causa.

83%
confiam em uma marca que seja
socialmente/ambientalmente
responsável.

74%
ouvem e assimilam as mensagens
de uma marca se elas tiverem um
profundo comprometimento com
uma causa.

79%
querem trabalhar para uma marca
que se importa na forma como
impacta a sociedade.
Fonte: Cone Cause Millenial Cause Study

Bem vindo à era do propósito

Em tempos de crise, como esse, há naturalmente uma revisão de valores e prioridades. É um momento de riscos
e fragilidade, mas ao mesmo tempo, uma oportunidade para dar visibilidade a causas importantes para a
sociedade e realinhar, ressignificar, a relação de empresas e pessoas com elas.
Se antes do coronavírus, essas práticas de um “capitalismo consciente” eram um diferencial, mas opcionais, hoje
elas se transformaram em um novo normal. Elas levam em conta, entre outros fatores, uma maior orientação para
seus stakeholders, uma cultura mais humanizada, a busca de um propósito maior que não apenas o lucro (sim, o
lucro também faz parte dessa equação) e uma governança pautada pela transparência. A crise está separando
— de forma acelerada — a linha que divide as empresas pré e pós Covid-19, criando novas exigências,
uma nova maneira de se relacionar com a sociedade e um novo patamar de reputação.
Toda essa transformação, porém, só se torna realidade para a sua organização quando se estabelece uma
conexão entre ela e esse novo cenário – e o instrumento para isso é a comunicação. Nosso time de
Sustentabilidade e Comunicação por Causas listou algumas boas práticas para quem deseja fazer parte
dessa mudança.

Uma pausa antes de começar
Perguntas iniciais que toda
organização deve se fazer:
•

Minha organização pode ser um agente de
transformação que motive mudanças de
comportamento e melhorem a qualidade de vida
das pessoas?

A comunicação é capaz de
mobilizar, de dar escala a
uma causa. Não é só um meio.

•

Como a comunicação pode auxiliar na
articulação de redes de influência que
contribuam para o conhecimento de um
determinado segmento social?

Comunicação é essencial para
formar e mudar mentalidades
e atribuir valor à marca.

•

Como promover um diálogo com a sociedade a
partir de causas?

1. Promova o sentido de comunidade.
Faça: Fale sobre os desafios compartilhados, encorajando as
pessoas a 'cuidar e fazer amizade'.
Não faça: Apresentar os desafios de outros grupos e comunidades
como algo distante, inacessível, incomparável. Criar uma narrativa do
tipo “nós e eles”. Estabelecer hierarquias de sofrimento.

10 boas
práticas da
comunicação
por propósito

2. Fale sobre nossa interdependência, e não
dos nossos interesses específicos.
Faça: Mostre que o bem-estar de todos está intimamente ligado ao
de cada um. E que nossas ações e escolhas influenciam ambos.
Não faça: Pautar questões baseadas em interesses individuais,
regionais ou nacionais.

3. Amplie a esperança.
Faça: Concentre sua narrativa sobre possibilidades e boas práticas.
Hora de dar o exemplo e conectar ações já realizadas ou em
planejamento pela empresa. Mostrar boas práticas nesse momento
não é apenas marketing, é uma forma de prestar contas e inspirar
outras empresas e a comunidade.
Não faça: Construir uma narrativa catastrofista, baseada em
resultados negativos.

4. Aposte na mudança.
Faça: Fale sobre o que mudou e como isso pode ser positivo para o
avanço em aspectos importantes da sociedade. Precisamos dialogar
com as incertezas e com o que se apresenta diverso e diferente.
Antecipe tendências.
Não faça: Dizer que, simplesmente, nada será mais como antes, que
é hora de jogar as regras no lixo e que cada um cuide de si.

5. Torne o desafio administrável.
Faça: Fale aos empregados e à comunidade sobre o tamanho do
desafio e como a atual situação pode influenciar suas ações.
Não faça: Afirmar que a presente crise torna impossível lidar com as
questões relacionadas aos anseios da sua comunidade. Além de
trazer um movimento para o processo pode custar muito caro em
engajamento. Mesmo que não se possa fazer tudo (o que é uma
utopia), mostre que não está acomodado ou fazendo o mínimo. Hora
de extrapolar todas as metas, com consciência.

10 boas
práticas da
comunicação
por propósito

6. Ponha comunidades, e não a sua empresa, no centro
da comunicação. Seja aberto a outras questões.

10 boas
práticas da
comunicação
por propósito

Faça: Aceite e promova o protagonismo de pessoas, grupos e
comunidades. A empresa é apenas mais uma integrante nesse cenário.
Ela ajuda a promover uma causa ou propósito, não o incorpora nem se
confunde com ele.
Não faça: Encarar a comunicação de propósito apenas como uma
oportunidade para falar dos desafios e realizações da sua organização
frente ao tema.

7. Olhe em volta e seja aberto a outras questões e
“agendas”.
Faça: Ouça quando outras causas e propósitos forem levantados por
outras pessoas e grupos e procure estabelecer uma ligação entre eles e o
seu. Não necessariamente são propósitos secundários. Quem imaginaria
que uma fábrica de cervejas iria produzir álcool em gel. Certamente esse
plano não existia antes da pandemia nem estava ligado aos projetos
sociais da Ambev. Hoje, entendemos que tudo faz sentido e era a ação
mais imediata a fazer.
Não faça: Encarar temas divergentes como secundários ou perda de
tempo em relação “ao que importa”.

8. Lide com as ansiedades.
Faça: Esteja aberto a dúvidas e questionamentos. Invista na
narrativa da interconexão, da cooperação e da evolução como
comunidade.
Não faça: Tratar ceticismo ou dúvidas como algo de que a pessoa
deve se envergonhar ou acreditar ser ilegítimo.

9. Materialize as desigualdades.
Faça: Mostre como as desigualdades podem fazer com que as
situações atinjam pessoas de forma diferente e como precisamos
nos preparar para apoiar indivíduos ou grupos mais vulneráveis.
Não faça: Falar de desigualdade em sentido abstrato e distanciado.

10. Pratique a cooperação que você prega.
Faça: Celebre os bons resultados que outros conseguiram.
Não faça: Competir. Propósito e causas não se faz contra, se faz
#juntos.

10 boas
práticas da
comunicação
por propósito

Como por em prática a comunicação de causas

4 fatores de sucesso

Identificar a
causa certa

+

Carregar a
identidade
cultural de
um
determinado
local

+

Repertório
visual e
verbal que
seja
envolvente

+

Poder do
diálogo –
articuladores
de influência
e saber ouvir
a sociedade

Como por
em prática
Clique aqui,
a gente pode
ajudar nisso!

Relacionamento
e Engajamento
• Mapas de stakeholders
• Engajamento de uma
rede de influência em
torno da causa
• Diálogos comunitários e
com os funcionários

Posicionamento
e Estratégia
• Identificação da causa
• Cenários culturais e
sociais
• Desenvolvimento de
programas

Produção
• Relações Públicas
• Assessoria de Imprensa
• Campanhas
• Marketing Digital

Obrigado!

Approach Comunicação
approach@approach.com.br
(21) 3461-4616

