
A crise do que não se sustenta 

 

 

 

É tempo de se refletir sobre as lideranças. A voz firme e jovem de Greta Thunberg,                

na abertura da Cúpula do Clima, na sede das Nações Unidas, nos Estados Unidos,              

nesta semana, nos arrebatou com algumas verdades. Como estamos conduzindo          

nossas ações no mundo. Sim, não são apenas eles, somos nós também. É neste              

contexto social de descrença nas autoridades que falar sobre sustentabilidade nos           

traz interessantes e necessários insights que compartilho hoje com vocês.  

 

O primeiro deles é a maneira como separamos nosso propósito de vida do nosso              

ambiente profissional. Otto Scharmer, criador da Teoria U, sobre o qual mencionei            

aqui na coluna, em julho, costuma falar sobre alguns desníveis entre a cultura             

empresarial e a sociedade que nos conduzem a um colapso em nossas realidades.             

O desnível que quero destacar é o da ‘relação cultural e espiritual’, ou seja, existe               

um gap entre o que é o meu ‘eu atual’ e o meu ‘eu emergente’. Em outras palavras,                  

é sustentável agir sem propósito?  

https://observatoriodacomunicacao.org.br/colunas/desafios-da-comunicacao-publica-teoria-u-tem-como-ser-aplicada-no-servico-publico-por-raissa-sales/


 

O segundo insight é que as pequenas transformações que realizo com as minhas             

próprias reflexões podem levar a uma onda de ‘clicks internos’. Falo aqui sobre             

inspiração. De forma isolada podemos ter lideranças bem intencionadas. Uma          

conduta que se traduz em protagonismo. O líder vê as situações se desenrolando e              

pensa em como pode melhorar os resultados, partindo de uma visão de que há              

controle, em primeira instância, sobre nossos fatores internos. O que faz, entretanto,            

nossa essência enquanto seres humanos é nos conectar. Quando nos conectamos,           

pensamos coletivamente, buscamos soluções para os desafios de forma         

compartilhada, saímos da liderança vazia e sem propósito. Daí o chamado para            

co-criar. Todo ser humano tem contribuições a fazer. 

 

Como terceiro ponto seria o movimento de sair do lugar comum. E isso traz em si um                 

sentimento por vezes negligenciado: a vulnerabilidade. Colocar-se vulnerável        

assumindo que não há controle sobre todas as situações, mas que isso não exime              

as lideranças e nós mesmos das  responsabilidades. 

 

Um dos papéis da Comunicação Pública é levantar o sentimento coletivo de            

valorização da cidadania. Comunicar jamais deveria ser reduzido a informar, mas a            

convidar para o diálogo. Quem lê essa coluna, no que acredita? Meu convite hoje,              

para quem é uma liderança, é repensar posturas, conceitos, participar das           

conversas. Faz-se isso pedindo feedbacks, faz-se isso assumindo erros e alterando           

a maneira de realizar as tarefas, faz-se isso compartilhando as pequenas vitórias do             

cotidiano, por exemplo. As mudanças de mentalidade em nosso contexto atual, no            

Brasil e no mundo, sinalizam que é preciso se aprofundar, se informar, mais do que               

nunca, para que munidos de consciência sobre quem somos e sobre nossos atos             

tomemos atitudes concretas na direção de nos tornarmos líderes de nossa própria            

história e que a cada ação conduzida possamos enxergar cenários de impacto            

positivo na sociedade.  

 

Hoje, dia 26 de setembro, é comemorado o Dia Interamericano das Relações            

Públicas, e sendo minha profissão, não poderia deixar de mencionar. O marco            



histórico foi uma iniciativa na década de 60 que buscou reunir profissionais da             

América Latina em torno das discussões sobre as entregas que fazemos enquanto            

sendo RPs. Que reverbere e seja ponto de partida para mais e mais iniciativas de               

compartilhamento e ação! 

 

Muito prazer! Meu nome é Raissa Sales, atuo na área de Comunicação desde 2002.              
Trabalho em uma das maiores empresas de saneamento do país e estou também             
como Secretária-Geral no Conselho Regional dos Profissionais de Relações         
Públicas, 3ª região (Conrerp3). Pretendo dividir aqui no OCI algumas reflexões,           
minhas e de outros colegas da área, sobre os Desafios da Comunicação Pública.             
Você encontra mais sobre meu histórico profissional em        
https://www.linkedin.com/in/raissasales/ 
 
Mini-bio em áudio aqui 
 
 
 

https://www.linkedin.com/in/raissasales/
https://soundcloud.com/raissa-sales-rocha/raissa-sales-para-oci

