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Presentación

O presente manual enmárcase no programa de actuación 2018 da 
Rede Eusumo. A Rede Eusumo é unha rede de colaboración impulsada 
pola Secretaría Xeral de Emprego da Xunta de Galicia para o fomento 
do cooperativismo e a economía social que conta co financiamento 
do Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Cales son as razóns polas que a comunicación é clave nunha 
cooperativa agraria? Non podemos comezar a estudar a comunicación 
sen previamente coñecer cales son as razóns da súa importancia 
no eido cooperativo agrícola. Este manual de comunicación acada 
importancia no conxunto de coñecementos que os socios, reitores 
ou directivos de cooperativas deben coñecer para profundar na 
mellora da mesma.

As cooperativas agroalimentarias comparten, en xeral, as mesmas 
necesidades de comunicación externa que unha sociedade de capital. 
Pero, a comunicación interna nas cooperativas ten unha importancia 
moito maior que nunha sociedade de capital. Por tanto, é dobremente 
necesario saber de comunicación nas cooperativas que nunha 
sociedade de capital. Na comunicación externa, as cooperativas 
manteñen grandes semellanzas en relación ás necesidades de 
comunicación. Pero, non sucede o mesmo coa comunicación interna.

A maioría das cooperativas agroalimentarias están compostas por 
un número elevado de socios. Coas tendencias actuais dos mercados, 
especialmente o tamaño acadado pola chamada Gran Distribución, as 
cooperativas vense obrigadas a crecer en volumes de comercialización, 
o que as obriga a crecer tamén en volume de socios. Precisamente 
está aquí, no crecemento do volume de socios, o principal feito que 



anima a estudar a comunicación interna como un elemento clave na 
boa xestión cooperativa.

O máis importante dunha cooperativa é impulsar a xeración de valor 
engadido. O valor engadido só ten catro ferramentas que permiten 
impulsalo: a toma de decisións, a aplicación de coñecemento, a 
creación de novo coñecemento e facer que a cooperativa se viva 
apaixonadamente polas persoas que a integran. Hai que tomar 
decisións que intúan o futuro, decisións áxiles. As decisións que 
se demoran no tempo acaban sendo inútiles. Hai un espazo e un 
tempo axeitado para as decisións. Os debates eternos lastran o 
funcionamento da cooperativa e iso prexudica o valor. No fondo, 
as decisións non se toman porque da medo tomar unha decisión, 
xa que toda actividade empresarial leva implícito un grao de risco. 
As cooperativas agroalimentarias saben de demoras nas decisións, 
de debates eternos, de lentitude na toma de decisións. Como imos 
lograr que os socios vivan apaixonadamente o feito cooperativo? A 
boa comunicación interna forma parte desta estratexia clave para 
lograr apaixonar aos socios.

Comunicar é compartir coñecementos. É un erro reservar a 
información e non compartila. Hoxe os coñecementos cambian 
con vertixe. Hai que propoñer melloras organizativas e de xestión 
permanentemente, asumindo que todo é mellorable sempre, ademais, 
unha vez melloradas, aínda adoitan ter máis capacidade de mellora, 
e había que medilas e incluso máis, retribuílas. Estamos nun mundo 
cambiante e hai que adaptarse, aínda que o mellor sería que fosen 
capaces de provocar o cambio. Nas cooperativas, case todo é froito da 
vontade do conxunto das persoas que a conforman: dos socios. Non 
podemos pedir vontade se non hai comunicación entre as persoas.

Nas cooperativas agroalimentarias o poder, o poder con maiúsculas, 
está no socio, case sempre usuario da cooperativa na actividade da 



súa explotación, a súa actividade profesional. Ademais, a veces, 
os socios tamén son provedores e clientes da propia cooperativa. 
Socio, cliente e provedor da cooperativa nunha mesma persoa/
explotación obriga a esta entidade a unha constante e importante 
labor de comunicación. Labor que este Manual pretende axudar a 
realizar. Nas sociedades de capital, o poder é exercido por quen é capaz 
de agrupar ou posuír a maioría do capital. Para lograr esta agrupación 
de capital, a negociación, os pactos retributivos e compensacións 
son as ferramentas que os posibilitan. Nas cooperativas, sociedades 
de persoas, non caben acordos que non sexan transparentes para 
agrupar aos socios. O capital nas sociedades cooperativas é un factor 
máis de produción, non un elemento clave para o exercicio do poder, 
como nas sociedades de capital.

Por tanto, a comunicación interna é un aspecto clave para unha 
sociedade de persoas numerosa, como moitas veces son as 
cooperativas agrarias. A comunicación é básica para poñer en común 
e compartir tódolos aspectos e noticias que afectan ó proxecto común. 
Por outra banda, a cooperativa está obrigada legal e socialmente a 
comunicar datos, feitos, ideas, opinións, proxectos e propostas que 
afectan directamente á entidade, mediante os medios que considere 
oportunos. Comunicar externamente e internamente. É preciso que 
a comunicación interna sexa fluída, aberta, plural e precisa para 
que se adopten decisións democráticas e manter un clima social de 
agradable convivencia, sempre procurando non provocar conflitos, 
tratando de resolvelos e axudando a implantar cambios positivos 
na entidade.

A cooperativa debe facer sondaxes para saber como se percibe 
a información e cal interesa e se demanda máis. As ferramentas 
tradicionais das cooperativas agrarias que usan a maioría para 
comunicar internamente son os boletíns internos, taboeiros 
de anuncios nas instalacións, asembleas informativas, revistas 



corporativas, programas locais de radio, informes específicos sobre 
acordos acadados…

Pero, na actualidade comezan a estudarse e a poñerse en valor novas 
ferramentas de comunicación. Atopámonos con novos canles de 
comunicación interna nas cooperativas agroalimentarias, por iso 
ao final deste Manual incorporamos un exemplo cun caso real de 
uso destes novos canais nunha grande cooperativa gandeira. A 
estratexia empregada en Galicia polas grandes cooperativas é dispoñer 
dun departamento específico de relación/comunicación co socio 
tratando de informatizar esta relación mediante o CRM e tomando 
como referencia nuclear da comunicación os programas de xestión 
técnico-económica de explotacións como fonte de datos para a análise, 
o debate e a implementación dos procesos de mellora (gandeiro/
cooperativa) que impulsen as melloras continuas dos servizos e 
actividades da cooperativa e da xestión da explotación do socio.

Por tanto, as grandes cooperativas tenden a funcionar co CRM (en 
inglés Customer Relationship Management, ou Xestión das relacións 
con clientes) que é unha aplicación informática que permite centralizar 
nunha única Base de Datos todas as relacións entre unha cooperativa 
e os seus socios/clientes/provedores. O software CRM, por definición, 
permite compartir e maximizar o coñecemento dun socio/cliente/
provedor determinado, e desta forma entender sas súas necesidades 
e anticiparse a elas. Nas cooperativas, a maiores desexan que o CRM 
xestione as participacións do socio no capital social da entidade: as 
achegas obrigatorias, as achegas voluntarias se as hai, a capitalización 
de resultados… Mediante esta ferramenta, a información relacionada 
co socio está completamente centralizada e ordenada, tanto a de 
carácter comercial (cliente/provedor) como a de carácter societario.

Pero, ademais, nas grandes cooperativas téndese a usar como elemento 
de mellora continua e, por tanto, de catalizador da comunicación 



interna de cara aos socios, a información subministrada polos 
diferentes programas de xestión técnico-económica das explotacións 
dos mesmos. Non esquezamos que maximizar o beneficio do socio é 
o principal obxectivo final deste como socio da entidade. Por tanto, 
como estratexia ou vehículo de comunicación cos socios son os 
resultados das súas explotacións agrogandeiras, que deben dar pé a 
grupos de mellora continua (entorno a grupos de 15 socios) onde os 
resultados das explotacións dos mesmos son avaliadas en grupos de 
cabeza, medio e cola tratando de impulsar a mellora nas explotacións 
dos socios de cola e a propia prestación de servizos e subministros da 
cooperativa. En definitiva, informar e comunicar para que o conxunto 
cooperativo (socios e cooperativa) mellore de xeito continuo.

Por tanto, a comunicación interna nas cooperativas tende a apoiarse 
en diferentes elementos claves coa finalidade de facerse útil, efectiva 
e áxil:

 • Unha boa comunicación interna necesita moita información 
específica ben avaliada e referida aos aspectos claves da empresa 
cooperativa agroalimentaria. A información nas cooperativas deben 
basearse na situación técnica e económica dos socios da mesma.

 • Neste senso, a chamada xestión técnico-económica das explotacións 
dos socios representa e agrupa un conxunto de información clave 
para o deseño de procesos de mellora continua e, consecuentemente, 
para a estratexia comunicativa, de xeito que se eviten os elementos 
repetidos negativamente das explotacións con resultados de cola e 
se impulsen as melloras positivas das explotacións con resultados 
de cabeza.

 • Para iso, cada vez máis, se usan programas informáticos que axudan 
a facer a correcta xestión técnico-económica da explotación. 
Pero, ademais, comezan a usarse os chamados programas de 



software CRM de xeito que permiten dispoñer de toda a información 
referida a un socio e facilitan dar unha resposta áxil e acertada nas 
cooperativas con numerosos socios e diferentes departamentos 
actuando, chegando incluso a dispoñer de información actualizada 
de tipo social no CRM.

 • Pero, as cooperativas xa comezaron a incorporar na súa estratexia 
de comunicación interna os novos canles de tipo dixital: newsletters, 
facebook, twiter, whatsapp…

Da comunicación externa dunha cooperativa, pouco engadimos 
en relación a comunicación dunha sociedade de capital. So hai un 
aspecto que consideramos clave para usar na comunicación externa 
da cooperativa: a súa memoria de responsabilidade social empresarial. 
Non cabe dúbida de que contemplará elementos diferenciadores en 
relación coas achegas que pode realizar unha sociedade de capital: 
a trazabilidade agroalimentaria, a conexión directa do agricultor/
gandeiro co consumidor final reducindo intermediarios, a súa 
relación co territorio, coa mellora da sociedade da que forma parte, 
a participación democrática na toma de decisións,… Estes elementos 
teñen hoxe un gran valor social para a comunicación externa.
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1. A Comunicación: 
elemento clave na 
xestión da empresa

1.1. Concepto de comunicación

Etimolóxicamente, a palabra comunicación procede do latín comunicatio, e quere 
dicir compartir con. A comunicación, neste sentido, é a acción de compartir cos 
demáis o que pensamos, cremos ou sentimos, e tamén, polo tanto, de transmitir 
ou difundir informacións ou mensaxes para o coñecemento dos demás.

Por iso, a comunicación (o compartir con) é o corazón de calquera empresa ou 
organización e o instrumento que utilizan as organizacións para relacionarse 
co conxunto dous seus Grupos de Interese (stakeholders) e a sociedade en xeral.

O obxectivo da comunicación, por tanto, é transmitir unha información a unha 
persoa ou grupo de persoas, e que esa información se comprenda.

Unha boa comunicación favorece o entendemento, é un factor de motivación e 
unha inagotable fonte de enerxía. Todo é susceptible de ser comunicado. Pero, 
como podemos comprobar no día a día, non é tarefa doada transmitir as ideas con 
exactitude dunha mente a outra, pois a mesma mensaxe pode ser interpretada 
de maneira diferente por cada persoa, en base as súas circunstancias, os seus 
valores e principios, as súas creenzas e a súas experiencias de vida.

Chamamos xenericamente proceso de comunicación aos fenómenos de intercambio 
de información, que teñen lugar en dous pasos:
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1. Comprender e transmitir unha 
idea

2. Escoller os diferentes signos que 
poden expresala

Pero a comunicación non é só un 
intercambio de información, senon 
tamén de significados, impresións 
e actitudes.

No caso que nos atinxe, a comunicación empresarial ou corporativa é a 
comunicación que procede dunha empresa ou calquera organización e se dirixe 
aos seus distintos públicos obxectivo, que poden ser internos (empregados, 
socios…) ou externos (clientes, provedores, medios de comunicación, institucións 
públicas, agrupacións…)

Polo tanto, a comunicación empresarial sirve de vínculo entre unha organización 
e a contorna na que opera, a través das relacións públicas e a emisión de noticias, 
planificación de eventos, publicidade… para crear unha boa imaxe e unha excelente 
reputación. Ten que ver coa xestión das percepcións, unha eficaz e oportuna 
difusión da información, unha imaxe corporativa positiva e unha relación adecuada 
con todas as partes interesadas.

Hoxe en día, o fácil acceso á información e a inmediatez da súa propagación, fan que 
a xestión da reputación adquira unha especial relevancia para calquera empresa 
e, no caso que nos ocupa, para as cooperativas e entidades de economía social.

Unha eficaz comunicación empresarial debe promover:

 • Unha sólida cultura empresarial
 • Unha identidade corporativa consistente
 • Unha filosofía corporativa solvente
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 • Unha adecuada relación profesional coa prensa, incluíndo unha rápida e fiable 
xestión da comunicación en situacións de crise

 • Un sofisticado emprego dos instrumentos de comunicación tendo en conta a 
súa repercusión global e a rapidez na propagación da información

1.2. Stakeholders ou Grupos de interese

En xeral, se consideran grupos de interese todos os grupos de persoas que se 
ven afectadas de maneira directa ou indirecta pola actuación da empresa, tanto 
dentro como fóra da organización. Habitualmente, adóitase empregar o término 
en inglés stakeholders.

Os grupos de interese internos nas cooperativas son as persoas socias e as que 
están empregadas na mesma. Os grupos externos son clientes e provedores como 
parte integrante do negocio, administracións públicas, medios de comunicación, 
grupos sociais organizados como grupos ecoloxistas, asociacións de defensa dos 
consumidores, e calquera outro grupo que opere dentro do ámbito xeográfico 
da entidade.

É clave para a organización determinar cales son os seus grupos de interese para, 
posteriormente, deseñar plans específicos de comunicación para cada un deles.

Todos os grupos de interese e a sociedade en xeral, teñen unha imaxe creada da 
cooperativa, que se foi construíndo a partires de todo o que a organización foi 
facendo ao longo do tempo, tanto cara a dentro como cara a fóra. Unha reflexión 
importante sería preguntarse se coñecemos a imaxe que teñen os diferentes grupos 
de interese da nosa cooperativa, e se esa é a imaxe que queremos transmitir, para 
poder tomar as decisións adecuadas neste ámbito.
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1.3. A comunicación como elemento 
estratéxico nas cooperativas

TODO COMUNICA NUNHA ORGANIZACIÓN. As ferramentas específicas de 
comunicación xeneran imaxe, pero son só unha parte da comunicación global 
da organización. Todas as accións e actuacións que se realizan na cooperativa 
teñen unha repercusión en termos de comunicación, con resultados que poden 
ser satisfactorios ou non para a mesma.

Pero non só iso, tamén as persoas que forman parte da organización comunican. As 
persoas que representan á cooperativa coa súa propia imaxe persoal, estilo, modais, 
expresións e comportamento, están a dar unha dimensión da organización á que 
representan. Por tanto, as persoas que ostentan a representación teñen que ser 
conscientes de que cos seus actos e palabras non só están a representarse a eles 
mesmos senon tamén á organización en nome da cal están actuando, e por tanto, 
a tódolas persoas que a conforman.

Os socios e traballadores da 
cooperativa tamén son elementos 
moi importantes no proceso de 
construción da imaxe da mesma. O 
seu aspecto, a súa profesionalidade, 
seriedade e compromiso, a súa 
honestidade nas relacións cos 
diferentes interlocutores (clientes, provedores, Administracións públicas, etc…) 
dan unha imaxe de como é a organización para a que traballan e representan.

Por outra parte, tamén os elementos físicos das organizacións comunican e xeran 
imaxe, como por exemplo, as instalacións, en termos de deseño, distribución, 
orde, limpeza…



17

En resumo, TODO comunica nunha organización e é responsabilidade dos seus 
dirixentes xestionar a imaxe que queren dar, tanto cara ao exterior como cara 
ao interior.

Por iso, a comunicación empresarial é a ferramenta que se utiliza para poder 
xestionar adecuadamente a imaxe empresarial, e reducir a distancia entre a imaxe 
percibida por parte dos diferentes públicos obxectivo e a imaxe desexada que á 
organización lle gustaría ter, sendo un activo intanxible da empresa.

IMAXE
PERCIBIDA GAP IMAXE

DESEXADA

Que nos vai aportar xestionar a comunicación das cooperativas? Dende unha 
perspectiva interna, facilita a dirección e a xestión da mesma, creando un ambiente 
adecuado que potencia o bo funcionamento.

Dende unha perspectiva externa, axudar a construír a imaxe que a entidade 
desexa ter entre os seus diferentes grupos de interese e a sociedade en xeral, 
ademais de ser unha ferramenta fundamental na comercialización dos seus 
produtos no mercado.

Un dos obxectivos clave da comunicación empresarial é reducir o nivel de 
incertidume, tanto a nivel interno como externo. Por iso, hai que ter moi claro:

 • Os obxectivos da comunicación
 • Ideas fundamentais a comunicar
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1.4. Elementos da comunicación

O esquema básico e tradicional da comunicación en xeral, identifica os seguintes 
elementos que forman parte do proceso:

I. Emisor. No caso que nos ocupa, poñemos como centro emisor á cooperativa 
como entidade e ás persoas que a representan de maneira concreta en 
cada caso. É a parte responsable de iniciar e xestionar o proceso, definir os 
receptores, decidir sobre o contido da mensaxe e a canle ou canles a usar 
para o proceso.

II. Receptor. É quen recibe a comunicación. A organización debe identificar 
individualmente a todos e cada un dos diferentes grupos ou persoas 
destinatarias das súas mensaxes, a fin de poder adecuar o contido das 
mesmas e seleccionar as canles máis adecuadas para asegurar que o contido 
da mensaxe alcance aos receptores fielmente ao que se pretende transmitir.

III. Mensaxe. É o que se transmite aos diferentes destinatarios. O emisor (a 
cooperativa) elaborará a mensaxe tendo en conta o contido e a forma máis 
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adecuada aos obxectivos que persiga con respecto ao receptor ao que estea 
destinado.

IV. Código. É o sistema de signos que o emisor utiliza para codificar a mensaxe. É 
a linguaxe coa que se relacionan ambas partes, emisor e receptor. Para que a 
comunicación sexa posible, ambas partes deben usar o mesmo código ou, no 
caso de utilizar dous códigos diferentes, asegurarse de que se comprenden 
ambos os dous recíprocamente.

V. Canle. É o elemento físico polo que o emisor transmite a información e 
que o receptor capta polos sentidos corporais. Denomínase canle tanto ao 
medio natural (aire, luz…) como ao medio técnico empregado (imprenta, 
telegrafía, radio, teléfono, televisión, redes sociais…) que se percibe a través 
dos sentidos do receptor (oído, vista..) A cooperativa seleccionará, de entre 
todas as canles das que dispoña, aquela que faga chegar coa maior eficiencia 
o contido da mensaxe aos receptores e así acadar os obxectivos propostos 
para dita comunicación.

VI. Contexto. Circunstancias temporais, espaciais e socioculturais que rodean 
ao feito ou acto comunicativo e que permiten comprender a mensaxe na 
súa xusta medida.

A comunicación é un proceso en si mesmo, é unha actividade consciente de 
intercambio de información entre dúas ou máis perosas, coa finalidade de 
transmitir ou recibir significados. Os pasos básicos deste proceso son:

 • A intención de comunicar
 • A composición da mensaxe
 • A codificación da mensaxe
 • A transmisión do sinal
 • A recepción do sinal
 • A descodificación da mensaxe
 • A interpretación da mensaxe por parte da persoa que a recibe
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 • A retroalimentación (feedback)

Receptor
DESCODIFICA

Receptor
INTERPRETA

Emisor
CODIFICA a
MENSAXE

IDEAS a
transmitir polo

EMISOR

Retroalimentación

TRANSMISIÓN
sinais

Aínda que comunicar é un proceso en si mesmo, normalmente o facemos de 
forma automática. A cuestión está en que, en xeral, e ao nivel empresarial que nos 
ocupa, debemos minimizar o risco de comunicar algo que non queremos, motivo 
polo cal hai que prestar especial atención e poñer consciencia no que estamos 
comunicando, así como avaliar se corresponde co que realmente pretendemos 
comunicar como organización.

Temos que ter en conta tamén as perturbacións no proceso de comunicación, que 
podemos sintetizar cos termos “ruído” e “redundancia”, e que son compoñentes 
naturais do proceso.

Denomínase ruído a todo obstáculo que dificulta a comunicación, de tal modo 
que supón unha perda de contido da mensaxe.

Chamamos redundancia á repetición da información que non aporta nada 
porque o que significa xa está expresado. En ocasións, utilízase como estratexia 
para intensificar a información contida na mensaxe, pero hai que facelo con 
prudencia, porque pode ser moi negativo.
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Estamos inmersos nun mundo caracterizado polo exceso de información e con 
moitos elementos “distorsionadores” da mesma. Entre toda esa maraña, a nosa 
mensaxe ten que abrirse paso de maneira que chegue aos destinatarios coa maior 
nitidez posible. Isto será máis fácil se a información é:

 • relevante para o receptor, é dicir, para o público ao que nos diriximos;
 • comprensible, e dicir, está formulada de maneira que o receptor é capaz de 

descodificalo y entendelo no sentido no que o formulamos, e
 • interesante, emocionante, sedutora, ou sexa, xera sentimentos no receptor.

1.5. Tipos de comunicación

I. Segundo a procedencia (emisor) e destinatarios (receptores) da información, 
se están dentro ou fóra da entidade:

 • Comunicación interna. Emisor e receptor están dentro da mesma organización. 
Son todas aquelas comunicacións propias da mesma, pensadas e elaboradas por 
e para a empresa, no caso das cooperativas, traballadores e socios, co obxectivo 
de crear e manter as boas relacións entre os seus membros e desenvolver as 
actividades sociais e empresariais do negocio. Isto lógrase a través do uso de 
diferentes medios de comunicación que os manteñan informados, integrados e 
motivados para contribuír co seu traballo ao logro dos obxectivos empresariais.

 • Comunicación externa. Os receptores atópanse fóra da organización. Son todas 
aquelas comunicacións que a empresa lanza cara ao mundo exterior, á súa 
contorna e aos grupos de interese co obxectivo de mellorar a relación con eles, 
manter-incrementar o volume de vendas e mellorar a imaxe da cooperativa.

Neste caso, imos centrarnos nos aspectos relacionados coa creación/
potenciación da imaxe da cooperativa e a mellora das relacións cos públicos 
obxectivo, obviando os aspectos comerciais da mesma.
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Estamos a falar de comunicacións pensadas e elaboradas cun determinado 
obxectivo e para un público concreto, pero non debemos esquecer que TODO o 
que fai unha empresa COMUNICA, e TODOS/AS COMUNICAN, tanto no interior 
coma no exterior da mesma, independentemente do grao de intencionalidade e 
voluntariedade do acto. Neste manual imos tratar das comunicacións deseñadas 
para alcanzar un determinado obxectivo nun público concreto e determinado, 
pero sería insensato obviar este aspecto tan relevante.

Dada a importancia e transcendencia de ambos tipos de comunicación, os 
tratamos de maneira separada e máis profunda en apartados posteriores.

II. Segundo o fluxo e retorno da comunicación:

 • Comunicación Unidireccional. O emisor lanza a mensaxe polo medio 
seleccionado cara ao receptor, pero non hai retorno. É máis ben un envío de 
información, non hai retroalimentación.

En estes casos, o emisor ten un control absoluto sobre todos os elementos da 
comunicación salvo que non controla nin obtén información do impacto que a 
comunicación xera sobre o receptor, xa que este non está obrigado a responder, 
ou mesmo pode que non se lle dea a oportunidade de facelo ou non dispoña 
dos medios necesarios para facelo.

Cando estamos a actuar na posición de emisores da mensaxe, é moi importante:

 • coñecer aos interlocutores, os seus intereses, valores, necesidades…
 • espertar o seu interese
 • expresarse con precisión, evitando ambigüidades, e
 • adaptar a linguaxe ao público obxectivo.

Como principais inconvintes da comunicación unidireccional destaca a 
repercusión dos erros e a dificultade para aclarar os malos entendidos, se 
ben se emprega en moitas ocasións.
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 • Comunicación bidireccional. O emisor lanza a mensaxe polo medio seleccionado 
cara ao receptor e este responde ante a mesma. Por exemplo, nunha entrevista, 
nunha reunión…

Neste caso, o emisor obtén un retorno inmediato 
do receptor, co cal, pode reaccionar e tomar 
medidas de calquera tipo que axuden a mellorar 
a eficacia da mensaxe en pos da consecución 
dos obxectivos propostos.

A comunicación bidireccional permite a retroalimentación constante e o 
intercambio de papeis entre emisor e receptor de forma alterna e sucesiva, 
así como poder conseguir un intercambio de ideas e mensaxes de forma máis 
enriquecedora para ambas as partes.

Para unha maior eficiencia da comunicación bidireccional, hai que ter en conta 
os seguintes aspectos:

 - O que está claro para unha persoa, pode non estalo para os demáis.
 - Pida feedback con frecuencia, en forma de preguntas indirectas: “como 

faría o que estamos a comentar?” Non utilice preguntas directas, como por 
exemplo, “entendido?” “está claro?”

 - Vexa sempre a discrepancia da outra persoa como unha posibilidade de 
enriquecemento.

 - Reformule o dito pola outra persoa e verifique que se corresponde co que 
ela quixo expresar.

 - Os xuízos e valoracións propias provocan menos oposición se van precedidos 
por “creo que…” “teño a impresión de que…” “ao meu modo de ver…”

 • Comunicación multidireccional ou redes de comunicación, que tal como se 
pode deducir, vai en todas direccións, participan máis de dúas persoas, sendo 
ao mesmo tempo emisores e receptores e, polo regular, cunha mesma canle 
para poder transmitir as súas mensaxes.



24

Neste tipo de comunicación a retroalimentación é infinita, todos poden opinar 
sobre a idea que se está expresando, e pode ser unha resposta a favor ou en 
contra, afín ou nada que ver coa idea proposta. Algunhas das vantaxes deste 
tipo de comunicación son a gran riqueza de coñecementos que se comparte e 
coñecer a opinión das outras persoas sobre as ideas propostas para así lograr 
unha idea común. Exemplos deste tipo de comunicación poden ser unha 
asemblea nunha cooperativa, reunións de traballo, un webinar, un foro, etc.

Ofrece as mesmas vantaxes que a comunicación bidireccional, pero entraña 
unha maior dificultade, xa que o emisor debe xestionar non só a súa relación 
con cada uns dos receptores, senon que debe xestionar as relacións que eles 
mesmos establezan entre si.

III. Segundo a posición xerárquica do emisor respecto do receptor (típica da 
comunicación interna):

 • Comunicación vertical descendente. Aquela que se verte cara abaixo na 
estrutura xerárquica, co fin de informar, dar ordes, ou influír. Permite manter 
informadas a tódalas persoas traballadoras da organización sobre os principais 
aspectos para o desenvolvemento da súa actividade, e proporciona información 
sobre o que deben facer, como facelo e o que se espera deles.

 • Comunicación vertical ascendente. Sucede cando un individuo ou un grupo 
da entidade transmite información, ideas, suxestións e queixas a outra persoa 
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encadrada nun nivel superior da xerarquía. Permite manter contacto directo 
cos traballadores, coñecer as súas opinións e necesidades e verificar cómo 
chegou a información emitida de maneira descendente, e cal foi o seu impacto.

Este tipo de comunicación é clave para unha organización exitosa, xa que abrir 
canles de comunicación ascendentes asegura obter un nivel de retorno de 
información sobre a percepción das medidas e decisións tomadas na empresa 
e o seu impacto sobre os receptores.

 • Comunicación horizontal. Sucede entre membros dun mesmo nivel xerárquico 
dentro da empresa. Permite ampliar o coñecemento entre as diferentes 
áreas, crear equipos multidisciplinares, manter a cohesión entre os membros 
dos diferentes niveis xerárquicos da empresa, o funcionamento eficaz dos 
equipos de traballo, a implantación dunha dirección participativa, favorece 
a coordinación de diferentes actividades e o coñecemento do traballo que se 
está realizando no conxunto da empresa, e mellora o clima laboral. Adopta as 
formas grupal e individual, e pode ser formal ou informal.

IV. Segundo o grao de oficialidade:

 • Comunicación formal. É a comunicación que regula a organización, definindo 
as regras e o modo en que cada membro da organización ha de comportarse 
e o tipo de relación que han de manter os membros da organización entre si. 
É sistemática e explícita.

A comunicación formal na organización é unha importante fonte documental 
e unha canle de fluxo da información de gran trascendencia na marcha da 
empresa. Inclúe todo acto oficial de comunicación, dende o simple memorando 
ata importantes eventos da cooperativa.

Permite unha áxil toma de decisións, para o que a organización conforma 
estruturas que facilitan a transmisión da información. Este fluxo de 
comunicación debe cumprir os seguintes obxectivos de información:
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 - Transmitir a información útil para a toma de decisións.
 - Transmitir a información con exactitude.
 - Transmitir a información con rapidez.
 - Transmitir a información veraz e sen erros.

O fluxo de comunicación adecuado é aquel que ofrece fontes de comunicación 
capaces de recoller e transmitir a comunicación que se necesita en cada 
momento.

 • Comunicación informal. Confórmase arredor das relacións sociais entre os 
membros da organización, e xorde sempre que un membro sinte a necesidade 
de comunicarse con outro sen que exista ningunha canle formal para iso, ou 
se as que existen son inadecuadas. É dicir, son as interaccións que conforman 
relacións non reguladas pola comunicación formal.

Xorde na interacción diaria e é espontánea e libre. Exprésase en situacións non 
oficiais e canaliza moitas veces unha importantísima cantidade de información, 
dado o marco de maior liberdade en que esta se manifesta, e é realmente 
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interesante polas redes de poder que poden xerarse en este multifacético 
plano de toda organización e que axudan a manter relación sociais alleas ás 
relacións estipuladas nas normas.

O principal medio de comunicación empregado na comunicación informal é o 
cara a cara, a relación interpersoal directa. Con todo, algunhas organizacións 
son conscientes da importancia deste tipo de comunicación para conectar 
coas persoas empregadas, e usan un medio de comunicación que lles permite 
chegar a todos eles utilizándoo cun carácter informal.

A principal distorsión da comunicación informal é a causada polos rumores, que 
se forman con certa facilidade, pois ao ser unha comunicación non controlada 
busca complementar a falta de comunicación da comunicación formal. É a 
situación na que a mensaxe circula entre os integrantes da empresa sen coñecer 
con precisión a súa orixe e, sen seguir canles establecidas formalmente pola 
empresa. Pasa de persoa a persoa e, aínda que ninguén se responsabiliza da 
súa veracidade, tómase como unha verdade.

O rumor pode ser negativo para a empresa no caso de que provoque un ambiente 
de tensión, expectativa e desasosego entre o persoal. A forma de evitar os efectos 
negativos da comunicación informal é aumentando a calidade da comunicación 
formal, facendo que chegue cando sexa necesaria e no momento oportuno.

Outra forma de facer fronte á comunicación informal é evitar que a comunicación 
formal sexa demasiado autoritaria, ata o punto que non permita a participación 
e as propostas do persoal.

A comunicación informal resulta beneficiosa para a empresa cando logra 
complementar a comunicación formal, o cal permite que a mensaxe enviada 
flúa máis rápido pola empresa e conseguindo unha forma de comunicación 
máis eficaz.
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2. Utilización da linguaxe

2.1. Estilos de Comunicación

Os estilos de comunicación que as persoas habitualmente adoptamos poden estar 
recollidos nunha destas tres categorías:

I. Estilo PASIVO. Caracterízase por adoptar unha actitude de conformidade con 
todo o que se diga. Evita a confrontación e/ou chamar a atención. Con este estilo 
de comunicación, a persoa se inhibe, non exterioriza nin os seus pensamentos 
nin os seus sentimentos por temor a xerar rexeitamento, incomprensión ou 
a sentirse presionada.

Pódese identificar este estilo polos seguintes comportamentos:

 • A súa expresión verbal é vacilante, cortada, e o ton de voz baixo, case 
inaudible.

 • A súa linguaxe non verbal caracterízase por non manter contacto visual 
cos seus interlocutores, nerviosismo, postura recollida.

 • Non defende os seus dereitos e os demais non o respectan, non consegue 
os seus obxectivos, e sinte frustración.

II. Estilo AGRESIVO. É o outro extremo, caracterízase por adoptar unha actitude 
dominante e de consecución dos obxectivos propios, sen preocuparse de se os 
demais ven alcanzados os seus. Neste estilo, a persoa xestiona as emocións 
dos seus interlocutores (sentimento de culpa, chantaxe emocional, etc…), 
amosa enfado incluso raiando a intimidación, sobrevalora as súas opinións 
e desprecia as das outras persoas.
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Pódese identificar este estilo polos seguintes comportamentos:

 • A súa expresión verbal é impositiva, usa un ton de voz alto e interrompe 
aos demais.

 • A súa linguaxe non verbal caracterízase por mirar fixamente aos seus 
interlocutores, móstrase xestualmente ameazante, cunha posición cara 
adiante.

 • Xera tensión e goza con ela, non respecta os dereitos dos outros, é máis, 
co fin de conseguir os seus obxectivos é capaz de pasar por encima dos 
demáis sen outro argumento que a mera descalificación e/ou humillación 
dos que se lle opoñen, e sinte frustración e ira se non se sae coa súa. Elixe 
polos demais.

III. Estilo ASERTIVO. É o estilo máis eficiente, é directo, claro e respectuoso. Valora 
e ten en conta tanto as opinións alleas como a propia. Defende os puntos de 
vista e opinións propias sen tratar de impoñelas aos demais, asumindo a 
diversidade de puntos de vista e que para alcanzar un acordo todas as partes 
deberán de traballar en pos dunha solución que satisfaga a todos. Se os dous 
estilos anteriores viven do conflito, este busca o acordo.
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Pódese identificar este estilo polos seguintes comportamentos:

 • A súa expresión verbal é directa e firme, o ton de voz moderado, e respecta 
a quenda dos demais.

 • A súa linguaxe non verbal caracterízase por manter o contacto visual directo 
cos seus interlocutores, xestos firmes e actitude relaxada.

 • Defende os seus dereitos e respecta os dos outros, elixe en por si.

2.2. Comunicación Verbal vs Non Verbal

As persoas non só nos comunicamos a través das palabras pronunciadas ou 
escritas, tamén nos comunicamos mediante a nosa actitude, postura e xestos. 
Por tanto, podemos falar de que existen dúas formas de comunicación: mediante 
a palabra oral ou escrita (comunicación verbal) e mediante xestos, expresión 
facial e/ou corporal (comunicación non verbal).

I. A comunicación verbal máis habitual dáse mediante a linguaxe articulada (oral) 
e a representación gráfica de signos mediante alfabetos (escritura) aínda que 
hai outros sistemas (asubíos no oral, xeroglíficos, iconas, etc… na escrita). Para 
interpretar correctamente esta comunicación é necesario coñecer o código, 
que ten que ser común ao emisor e ao receptor da mensaxe, ou sexa, falar o 
mesmo idioma, ou cando menos, asegurarnos de que cada unha das partes 
entende o idiomas usado pola outra.
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II. A comunicación non verbal ten máis importancia. Como di César Toledo na 
revista Cidadano, a comunicación non verbal funciona como as cookies en 
internet, o contan todo sobre nós sen que nos demos conta. Segundo estudos 
realizados polos investigadores, entre o 60-70 % do que comunicamos facémolo 
mediante a linguaxe non verbal, os nosos xestos, postura, mirada, entonación, 
etc… facendo honor á expresión “unha imaxe vale máis que mil palabras”

Por tanto, a conducta non verbal revela a nosa personalidade, capacidades 
e intencións, e trasluce as emocións que rixen na persoa nese momento. O 
acceso a esa información sensible e a súa interpretación, supón unha vantaxe 
sustancial á hora de comunicarnos e unha potente ferramenta ao servizo do 
liderado.

Características da comunicación non verbal:

 • Adoita empregarse coa comunicación verbal (agás na mímica).
 • Pola súa prevalencia, amplifica ou reduce o significado da mensaxe. 

Lembremos que comunica máis que a verbal.
 • Varía segundo as culturas. Un mesmo xesto, expresión ou mirada pode 

interpretarse de maneira diferente en distintas culturas. Por exemplo, o 
contacto físico (chocar a man) interprétase como un saúdo amigable na 
nosa cultura, pero noutras, nun primeiro achegamento, pódese interpretar 
como agresivo.
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2.3. Mensaxes racionais e emotivas

A mensaxe racional emprega argumentos e conceptos racionais sobre as 
características dos produtos ou servizos ofrecidos, apoiándose en datos e en 
evidencias.

A mensaxe emocional é xusto o contrario, apela aos sentimientos, a algo etéreo 
que non se ve directamente, pero que está aí, producindo respostas instantáneas 
de agrado, desagrado, aceptación, rexeitamento, etc.

Dadas as características do ser humano (somos moito máis emocionais que 
racionais), é conveniente determinar cándo usar un ou outro tipo de mensaxes 
e, sobre todo, o grao de emotividade a dar á mensaxe.

As mensaxes racionais son especialmente útiles cando a información que conteñen 
os argumentos é importante e a audiencia non está familiarizada con eles. Por 
exemplo, unha presentación de contas, que os datos falen por si sós.

Por outra banda, as mensaxes emocionais utilízanse con frecuencia para sensibilizar 
sobre situacións problemáticas e espertar a atención dos destinatarios da mensaxe, 
pero hai que evitar que “entren en pánico” e deixar unha vía aberta para atopar 
posibles opcións. A cuestión é a magnitude que ha de ter unha mensaxe emotiva 
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para que sexa eficaz, así como as condicións que aconsellan a súa utilización e 
cómo convertela en útil para a empresa.

2.4. Storytelling

É a arte de contar unha historia, de crear e aproveitar unha atmosfera máxica a 
través do relato. É unha técnica que consiste en conectar co público destinatario 
da mensaxe que se está transmitindo, xa sexa a viva voz ou por escrito, a través 
dunha historia co seu personaxe e a súa trama, conectando emocionalmente coa 
outra persoa, afectando deste xeito á parte racional e instintiva.

Esta técnica aproveita o funcionamento do cerebro no seu desenvolvemento 
emocional. Actualmente conta con gran aceptación tanto no ámbito institucional 
coma empresarial, como unha vía para transmitir de forma máis eficaz e diferencial 
as mensaxes da entidade ou produto dentro dun contexto de saturación de 
información, incidindo na creación dunha historia con innovación e creatividade, 
facendo que as persoas sintan dunha determinada maneira para que reciban a 
mensaxe de forma óptima.

O storytelling sempre foi unha técnica moi empregada no marketing tradicional. 
Agora que a comunicación co público é online principalmente, adáptase 
perfectamente ao medio, demostrando que tamén a través de Internet se consigue 
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apelar ao lado emocional das persoas, xerando así a relación de confianza e 
fidelidade que todas as marcas buscan.

A intención que perseguimos ao utilizar a técnica do storytelling é xerar unha 
relación máis alá da mera transmisión dunha mensaxe á nosa audiencia, 
conseguindo un vínculo emocional cos valores que tratamos na historia e que 
redunde nun alto interese polo que estamos a contar.

“A xente esquecerá o que dixeches,
a xente esquecerá o que fixeches,

pero a xente nunca esquecerá
como a fixeches sentir”

Maya Angelou

2.5. Canles persoais e impersoais

Unha canle de comunicación considérase persoal cando o emisor e o receptor 
están en contacto directo, como por exemplo, unha conversación cara a cara, 
ou cando unha persoa se dirixe a un auditorio, en persoa, por videoconferencia, 
usando o teléfono ou o correo, ou a mensaxería instantánea. A eficacia destas 
canles deriva da posibilidade do trato individualizado e a retroalimentación. A 
comunicación é bidireccional.

Pola contra, unha canle considérase impersoal cando a transmisión da mensaxe 
se realiza sen contacto directo entre emisor e receptor da mensaxe. Por exemplo,

 • Medios impresos: publicacións para o público en xeral, como revistas 
especializadas, diarios, directorios…
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 • Medios audiovisuais: aqueles de comunicación masiva que apelan á utilización 
dos sentidos da vista e o oído para transmitir as súas mensaxes. Combinan 
imaxes e sons, e o receptor pode ver e/ou escoitar a mensaxe en cuestión.

 • Medios de exhibición: utiliza lugares públicos para levarse a cabo e vai dirixida 
a un público indeterminado. Está formada por carteis publicitarios, rótulos 
luminosos, bandeirolas e todos aqueles soportes que se instalan en lugares 
públicos ou onde se desenvolven espectáculos, eventos culturais, encontros 
deportivos, etc.

 • Medios de transferencia electrónica: revolucionaron a execución de campañas 
audiovisuais, reducindo custos e permitindo a difusión “viral” (rápida e sen 
control) de imaxes e sons.

Designed by rawpixel.com / Freepik
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3. A Comunicación interna

3.1. Obxectivos

Como xa dixemos anteriormente, a comunicación Interna diríxese aos grupos 
de interese internos, é dicir, no caso que nos ocupa, ás persoas traballadoras e 
socias das entidades de economía social.

A comunicación interna ten como obxectivo potenciar o sentimento de pertenza, 
conseguindo que os socios e traballadores estean informados puntualmente de 
todo o que ocorre na súa organización, coñezan a súa misión, a súa filosofía, os 
seus valores, a súa estratexia e se sintan parte dela, para que dean o mellor de 
si mesmos, reducindo o nivel de incertidume e a posibilidade de aparición dos 
rumores e trolas, moi dañinos para calquera grupo (trataremos máis adiante en 
forma máis ampla estes aspectos, debido á súa relevancia nas organizacións).

Por tanto, realizar unha adecuada política de comunicación interna contribúe ao 
desevolvemento empresarial, a poder implantar os cambios necesarios e facilita 
a consecución dos obxectivos.

Como xa vimos en apartados anteriores respecto a tipos de comunicación interna, 
podemos falar de comunicación vertical ascendente, que se realiza desde abaixo 
cara arriba no organigrama da empresa; descendente, que ten lugar desde arriba 
cara abaixo e horizontal, entre membros dun mesmo nivel xerárquico, que adoita 
ter carácter máis informal.

É moi importante evitar caer no erro de converter a comunicación interna en 
unidireccional (só vertical descendente), onde socios e traballadores sexan 
meros suxeitos pasivos da comunicación, aspecto este de crucial importancia 
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nas cooperativas, pois pode provocar desmotivación, falta de participación e 
falta de implicación no proxecto común, atentando incluso contra os principios 
que rixen estas entidades.

A comunicación interna permite:

 • Construír a identidade da organización.
 • Romper dinámicas internas de departamentos estancos que bloquean outras 

actividades da empresa.
 • Ter puntualmente informados a socios e traballadores de todos os aspectos 

relevantes que acontezan na cooperativa.
 • Promover a comunicación a todos os niveis e en todas as direccións.

Hai que lembrar que o diálogo dentro da cooperativa a todos os niveis debe de 
ser constante. O feedback é fundamental neste tipo de organizacións, aínda que 
tamén poden darse momentos e situacións de mera transmisión de información.

3.2. Ferramentas de comunicación interna

É moi importante utilizar as diferentes ferramentas de comunicación acorde ás 
mensaxes que se pretende comunicar, o público obxectivo e o tipo de comunicación 
que se quere utilizar. Por exemplo, na comunicación descendente podemos usar 
taboleiro de anuncios, publicacións internas, comunicados ao persoal, reunións 
informativas, entrevistas individuais, etc. En todo caso, o ideal neste caso é a 
relación persoal acompañada da utilización de soportes dixitais e escritos.
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Na comunicación ascendente podemos empregar: entrevistas, seccións específicas 
nas publicacións internas, correo electrónico, caixa de suxestións, mensaxes na 
intranet, etc.

En definitiva, a cooperativa dispón dun amplo abanico de ferramentas de 
comunicación que lle permite achegarse aos diferentes públicos aos que se dirixe 
na forma máis conveniente, modulando o carácter informativo e emocional das 
mensaxes, así como o grao de formalidade.

A continuación describimos brevemente as diferentes ferramentas que se poden 
empregar na comunicación interna nas empresas:

 • Ferramentas de xestión. Son os distintos soportes de comunicación: orais, 
escritos, audiovisuais, dixitais etc.

 • Comunicados ao persoal. Deben ser breves e facilmente entendibles. Utilízanse 
para difundir información relevante: resultados, cambios na organización, 
etc. A súa vantaxe radica na rapidez da súa chegada e o impacto que provoca 
o remitente.

 • Taboleiro de anuncios. Pode ser útil ubicado nun lugar de tránsito habitual 
do persoal ao que vai dirixido, para colocar información xeral e normativa. 
Para que sexa práctico, é recomendable que o seu contido estea ordenado e 
que sexa de rápida lectura e notorio o cambio periódico da súa información. 
Imprescindible consignar en cada mensaxe os remitentes e a data, para evitar 
malos entendidos.

 • Manual de Acollida. Dirixido ás persoas que inician a súa actividade na 
organización, a fin de trasladarlles as normas internas de funcionamento, 
o organigrama, os integrantes, unha síntese histórica e outros aspectos de 
interese xeral da entidade. O manual de acollida utilízase para explicar o 
esencial da empresa e deberá acompañarse doutra documentación específica 
do posto ao que accede a persoa que se incorpora.
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 • Manuais de estilo. Son guías sistematizadas de procedementos institucionais 
que reúnen a información técnica, organizativa, histórica, etc. Axudan a 
organizar e coordinar as actividades mantendo a imaxe corporativa.

 • Folletos informativos. Sobre temas particulares como, por exemplo, que facer 
en caso de accidente laboral. Pódense deseñar sinxelos e prácticos trípticos 
tanto dirixidos ao persoal laboral como aos socios, sobre temas específicos 
do seu interese.

 • Reunións. As reunións son un espazo de comunicación para informar, reflexionar, 
tomar decisións, etc. O importante é contar cun espazo adecuado ao obxectivo 
da reunión e convocar en forma e prazo aos participantes co subministro 
previo da información que necesitan para preparala debidamente. Unha boa 
preparación da reunión evitará a perda de tempo, enerxía e motivación que 
provocan as reunións que non consiguen os seus obxectivos, por non seren 
convocadas nin preparadas adecuadamente.

 • Caixa de suxestións. Permite que todos os integrantes da organización 
se expresen con liberdade e poidan dar a coñecer aos niveis superiores 
xerarquicamente da organización as súas ideas e/ou inquedanzas.

 • Medios electrónicos. Hoxe en día, co desenvolvemento das redes  de 
comunicación baseadas na internet, danse menos comunicacións cara a 
cara. Por iso é necesario crear espazos organizados onde os individuos da 
empresa poidan comunicarse co resto de persoas e coa propia institución. 
Entre as diferentes posibilidades que pode poñer en marcha unha cooperativa 
pódense citar:

 - e-mail: é rápido, interactivo, permite a multidifusión de forma fácil.
 - Intranet: é unha rede interna cos seus servizos de mensaxería instantánea, 

para a difusión de información e a comunicación entre os seus membros.
 - Listas de distribución e foros de discusión por Internet: poden servir para 

motivar aos integrantes no uso destas ferramentas e estimular a súa pertenza.
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 - Áreas restrinxida para os traballadores ou para os socios da cooperativa 
na páxina web institucional.

A modo de conclusión, podemos dicir que a comunicación interna:

 • desempeña un rol protagonista na estratexia das nosas organizacións;
 • impacta directamente sobre a xestión diaria e nos resultados finais da 

cooperativa;
 • reduce a conflitividade e mellora o clima laboral;
 • é decisiva para optimizar os procesos internos xa que satisfai as necesidades 

propias da empresa e contribúe a alcanzar os obxectivos finais da mesma:
 • axuda á empresa a difundir a súa política e a súa identidade, e canaliza o fluxo 

de información;
 • facilita o sentimento de pertenza á cooperativa e a motivación, tanto de socios 

como do persoal laboral;
 • axuda á organización a lograr as metas globais;
 • mellora a comunicación entre as persoas que forman parte dos diferentes 

departamentos da cooperativa, así como entre e coas persoas socias, e
 • ten un carácter dinámico e flexible, polo que se vai adaptando aos cambios 

que se producen na organización.
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4. A Comunicación externa

4.1. Obxectivos

A comunicación externa é a que emite a organización cara aos públicos obxectivo 
situados no exterior e comprende o conxunto de actividades xeradoras de mensaxes 
dirixidas a crear, manter ou mellorar a relación cos diferentes públicos obxectivo 
do negocio, así como a proxectar unha imaxe favorable da empresa e promover 
actividades, produtos e servizos, ainda que neste caso, imos obviar a parte comercial.

Unha boa e coidada comunicación interna é un requisito esencial para unha exitosa 
comunicación externa, e ambas son de vital importancia para a organización. 
Entre elas, ademais debe existir un alto nivel de coherencia e coordinación.

Para a maior efectividade da comunicación externa, é preciso coñecer as 
características e especificidades de tódolos públicos obxectivo da entidade, e 
así poder elaborar a estratexia de comunicación a realizar.

Para empezar, cabe lembrar que todas as persoas que integran a cooperativa 
teñen que ser conscientes de que co desempeño das súas funcións realizan tamén 
accións de comunicación externa e de difusión da imaxe da entidade. A resolución 
dunha queixa ou reclamación, a correcta facturación, a entrega en tempo e forma 
dos pedidos de almacén… aínda que non sexan elementos de comunicación 
propiamente ditos, son algúns exemplos de tarefas que se non son realizadas 
con atención e coidado, poden xerar unha mala imaxe da empresa no exterior.

Cando aumenta o sentimento de pertenza e as persoas se sinten identificadas 
coa organización, cumpren mellor coas súas funcións e transmiten unha imaxe 
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positiva cara a fóra. Á súa vez, a imaxe que a sociedade teña da organización 
repercutirá no nivel de satisfacción de socios e traballadores.

4.2. Medios de comunicación externa

Coma no caso anterior, para a comunicación externa da cooperativa, dispoñemos 
de diferentes ferramentas, tanto on line coma off line.

 • Publicidade institucional. Son accións de comunicación pagas realizadas en 
medios de comunicación masivos, ás veces incluso á marxe da acción comercial 
propiamente dita. Este tipo de publicidade pódese realizar tanto por medios 
tradicionalis offline (xornais, revistas, valos publicitarios…) como online (web 
site, redes sociais…)

 • Medios de comunicación dixitais. Páxina web, blogs e redes sociais, son 
ferramentas usadas masivamente na actualidade, para establecer vínculos 
cos diferentes públicos obxectivo aos que queremos chegar.

A páxina web debe conter información acerca da organización (historia, logros, 
noticias e acontecementos relevantes, produtos e servizos que ofrece…), así como 
unha área de dossier de prensa onde tanto os medios como as persoas particulares 
poidan acceder a diferentes informacións de interese sobre a cooperativa.

Un aspecto importante é poñer de maneira 
accesible toda a información relevante para os 
nosos públicos obxectivo de xeito que resulte 
fácil de atopar, así como manter a información 
actualizada. A xestión dos contidos que se 
poñen na web é trascendental para conseguir 
un maior número de visitas e provocar un 
maior grao de relación cos diferentes públicos de interese, o que redundará 
positivamente na imaxe que teñan da cooperativa.
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A mesma filosofía perseguimos coa presenza da entidade nas redes sociais: 
favorecer a viralidade das noticias e eventos que desexemos comunicar ao 
público, para o cal debemos ofrecer información e contidos que esperten o 
seu interese e sexan capaces de desencadear procesos virais.

Trataremos sobre as redes sociais máis adiante, dada a relevancia que teñen 
en xeral, e no mundo empresarial en particular.

 • Relacións Públicas. Refírense ao conxunto de accións planificadas coa finalidade 
de crear ou manter unha imaxe determinada da empresa ante o mercado, ante as 
institucións, ante as administracións públicas e ante a sociedade en xeral. Trata 
de crear e manter unhas relacións sociais fluídas e dinámicas entre a empresa e 
os grupos sociais ou organizacións coas que exista interese e/ou relación.

A través das relacións públicas, a empresa busca un posicionamento no terreo 
da imaxe, perseguindo sempre a máxima aceptación social, que redundará 
dalgunha maneira nun maior éxito da entidade.

Do mesmo xeito que a publicidade institucional, pode realizarse mediante 
accións offline (patrocinios, organización de eventos, conferencias, visitas 
de personalidades, mesas redondas, debates, seminarios, congresos…) como 
online (campañas en redes sociais, blogs, utilización de líderes de opinión que 
permiten compartir contidos relevantes de calidade).

Dende o punto de vista da imaxe, os obxectivos máis importantes a conseguir 
coas relacións públicas son:

 - Manter un clima favorable cara á organización, mediante o contacto frecuente 
cos diferentes grupos de interese.

 - Establecer un bo clima laboral e conseguir nos empregados o espírito e 
imaxe que a empresa pretende no exterior.

 - Conseguir que ningún problema altere ou prexudique a imaxe da empresa 
no ámbito social.
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 • Publicity. É unha ferramenta de comunicación moi potente actualmente en canto 
á imaxe empresarial. Este concepto evolucionou como un termo relacionado 
co marketing, e aínda que se podería traducir polo termo publicidade, non 
ten o mesmo significado. A palabra inglesa publicity fai referencia ao espazo 
publicitario con apariencia periodística, xa sexa en forma de entrevista ou 
reportaxe. A diferencia co publirreportaxe é que a publicity non é unha acción 
publicitaria pola que se paga unha páxina do xornal ou revista como soporte 
publicitario de por medio, senon que o artigo publicado se consigue a través 
de actividades de relacións públicas.

Falamos de accións ou campañas creativas, baseadas nas relacións públicas e en 
contidos de calidade, que consiguen chamar a atención e provocan que se fale 
da empresa de forma masiva. Antigamente, esto se realizaba principalmente na 
prensa. Hoxe en día, exténdese a outros medios e, principalmente, a internet, 
sendo a creatividade e a viralidade os ingredientes fundamentais do éxito 
destas campañas.

É por iso que, cada vez son máis as empresas que deciden concentrarse na 
publicity para executar o seu plan de comunicación, deixando atrás métodos 
publicitarios convencionais, non só buscando unha vía máis económica, senon 
tamén xerar máis impacto no seu público potencial.

Este método implica un traballo interno (ou subcontratado) de elaboración da 
información e o seu traslado aos medios de comunicación co fin de que estes 
se fagan eco dos contidos que á empresa lle interesa trasladar.

 • Outra ferramenta que se está impoñendo con moita forza no mundo empresarial 
é a responsabilidade social corporativa (RSC). Aínda que non é unha ferramenta 
de comunicación, é un instrumento moi interesante e eficaz como eixo de 
comunicación, xa que permite ás organizacións demostrar o seu compromiso 
coa sociedade e rendibilizar a boa imaxe que este tipo de actuacións conleva 
para o público, tanto interno coma externo.
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A RSC é algo que vai máis alá da actividad comercial e que ten que ver co impacto 
e o alcance de ésta no entorno e o medio ambiente en xeral.

A responsabilidade social corporativa está vinculada á maneira en que se 
dirixe e xestiona unha organización cara ao exterior. É dicir, son todas aquelas 
decisións que favorecen a súa interacción co entorno no que opera, social, 
económico e medioambiental.

Este termo, tan común nos nosos días, parte do feito de que as empresas son 
axentes activos e non deben limitarse a buscar un interés económico, tamén 
lles corresponde realizar aportacións ao medio ao que se atopan vinculadas, 
favorecendo o desenvolvemento de accións que respondan ás preocupacións 
sociais, o repecto polos dereitos laborais de quenes traballan en elas, o impacto 
ambiental das súas actividades produtivas e comerciais, e incluso o cumprimento 
da lexislación vixente.

No caso particular das empresas de economía social, normalmente se trata 
de reflexar por escrito a filosofía e os valores de funcionamento deste modelo 
empresarial, que responde básicamente a estes principios.

4.3. Relacións cos medios

Aínda que tradicionalmente se trata dentro do capítulo das Relacións Públicas, 
polo especial interese que ten para calquera organización empresarial en xeral, 
e as cooperativas en particular, imos tratalo de maneira independente e en 
diversos aspectos.

As funcións máis importantes das relacións cos medios de comunicación poderíanse 
resumir da seguinte maneira:

 • Selección e elaboración da información que xera a empresa.
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 • Recepción e análise de toda a información xerada polos medios de comunicación 
e demais institucións con respecto á organización e ao sector de actividade 
no que opera.

 • Filtrado, selección e resumo de toda a información anterior para facilitala ás 
áreas de dirección da empresa e cubrir as súas necesidades de información 
con respecto aos intereses empresariais (dossier de prensa).

 • Intermediación constante entre a empresa e os medios de comunicación, 
facilitando a información puntual e coordinando as posibles entrevistas, 
reportaxes, etc., relacionadas coa cooperativa.

 • Control sobre a opinión que existe sobre a organización, así como dos problemas 
que poden transcender aos medios.

Como comportarse cos medios?

Os medios de comunicación social son unha ferramenta fundamental para dar 
a coñecer a nosa organización no mercado en particular, e á sociedade en xeral, 
potenciar a imaxe de marca ou transmitir calquera mensaxe da organización. 
Por iso, é fundamental saber como dirixirnos a eles e manter unha relación 
excelente, xa que sen dúbida axudarannos a alcanzar un futuro de éxito para a 
nosa compañía.

A continuación, tratamos sobre algunhas técnicas para chegar aos xornalistas e 
manter unhas boas relacións cos medios:
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 • Comunicado/Nota de Prensa. É unha comunicación escrita dirixida aos medios 
de comunicación co propósito de anunciar algo de interese xornalístico, baseada 
en feitos obxectivos e non en opinións.

O uso de notas de prensa é habitual no ámbito das relacións públicas cos medios, 
e deben cumplir co criterio de noticiabilidade, ou sexa, que susciten o interese 
dos medios de comunicación para que estes lle dean difusión.

Un comunicado de prensa pode anunciar diferentes tipos de noticias: realización 
de eventos; consecución dalgún premio, recoñecemento ou galardón; lanzamento 
de novos produtos ou servizos; nomeamentos; logros; patrocinios; accións de 
RSC, etc.

O obxectivo final dun comunicado é aparecer nun medio de comunicación en 
forma de noticia (publicity). Normalmente, envíase por correo electrónico a 
redactores dos xornais, revistas, emisoras de radio, estacións de televisión, 
así como a medios en liña e a bloggers.

Os elementos que compoñen unha nota de 
prensa son:

 - Titular. É clave. Debe captar tanto a atención do xornalista que recibe a nota 
de prensa como do público ao que vai destinada.

 - Lugar e data de edición. É importante situar temporal e fisicamente a noticia 
que se trata de transmitir.

 - Entradilla ou subtítulo. O seu obxectivo é describir brevemente a noticia 
que se vai a tratar, utilizando unha linguaxe xornalística.

 - Imaxe e/ou material multimedia (opcional). Aínda que, orixinalmente as notas 
de prensa só incluían texto, coa aparición da internet foron incorporando 
outros elementos como son as fotos ou os vídeos.

https://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicación
https://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicación
https://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electrónico
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 - Corpo do comunicado, no que se desenvolve a noticia.

 - Datos de contacto. Finalmente un apartado de datos de contacto é 
fundamental para que o xornalista poida poñerse en contacto coa empresa 
difusora da noticia e así poder acceder a máis información sobre a mesma, 
resolver dúbidas, etc.

 • Rolda de prensa. É un acto informativo convocado por unha entidade ao que 
están convidados os medios de comunicación para que informen do que alí 
suceda.

Mentres que os comunicados de prensa, as entrevistas e os contactos informais 
cos medios son maneiras excelentes de transmitir unha mensaxe e o que 
alimenta as relacións cos medios, a conferencia de prensa é unha técnica 
adicional cos medios para ocasións especiais, para cando realmente se desexa 
impresionar.

Estes son algúns exemplos nos que unha rolda de prensa podería ser unha 
boa idea:

 - Cando o acontecemento inclúe a un individuo destacado a quen os medios 
deberían ter acceso.

 - Cando a organización ten avisos significativos que facer, por exemplo, o inicio 
dunha campaña ou a consecución dun gran logro de forte impacto social.

 - Cando hai unha emerxencia ou unha crise ao redor do seu grupo ou dos 
asuntos que este trata.

 - Cando se desexa expresar unha reacción ante un acontecemento relacionado 
coa causa da organización.

A rolda de prensa nos permite dar máis información que nunha nota de prensa, é 
interactiva, permite contestar e aclarar as preguntas de xornalistas, e salientar 
aspectos que doutra maneira non se podería facer.

https://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicación
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 • A Entrevista. Unha entrevista é un diálogo establecido entre dúas ou 
máis persoas: entrevistador/es que interrogan e entrevistado/s que contestan. 
Unha entrevista non é casual, é un diálogo interesado, con un acordo previo e 
que responde a uns intereses e expectativas por ambas as partes.

A entrevista pode significar moito para as persoas e a organización á que 
representan, xa que lles pode servir para xerar certa relevancia ou prestixio 
social. A RAG define a palabra «entrevista» como: “encontro de dúas ou máis 
persoas nun lugar determinado, para tratar ou resolver un asunto”, e “conversa 
en que unha persoa, xeralmente un xornalista, lle fai preguntas a outra para 
que o que esta di ou opina, sexa dado a coñecer ao público”

Dada a importancia que pode ter unha entrevista cos medios de comunicación, 
imos ver algunhas das cuestións que deberiamos ter presentes se imos ser 
entrevistados, lembrando sempre que nese momento A PERSOA ENTREVISTADA 
É A IMAXE DA ORGANIZACIÓN:

 • Preparar a información que queremos transmitir para lograr comunicar con 
éxito a mensaxe, como se quere dicir, que datos poden achegarse, que nos 
gustaría ver publicado, que queremos resaltar, como queremos enfocalo… Ao 
falar, débese buscar a claridade na exposición con expresións curtas e sinxelas, 
así como estar preparados para evitar cometer erros e poder responder a todas 
as cuestións que se formulen.

Para demostrar que se ten control sobre a 
organización, débense manexar todos os 
datos da compañía, cifras, organigrama, 
obxectivos…, e ter ben estudadas todas as 
posibles preguntas que se pense poidan 
realizarnos. En caso de non dispoñer da 
resposta a algunha pregunta importante, 
non inventar nin mentir. É preferible 
comprometerse co xornalista a enviarlle a 

“O home é dono do
seu silencio e

escravo das súas
palabras”

Aristóteles

https://es.wikipedia.org/wiki/Diálogo
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
https://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo
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información canto antes. Débese ter tamén presente todo aquilo que non «se 
pode» nin «se quere» dicir. Haberá momentos en que os xornalistas tentarán 
obter información confidencial, por iso débese prestar atención ao que se di 
en todo momento.Á exposición clara e resolta ha de acompañar unha linguaxe 
non verbal, unha «posta en escena» comedida en movementos que transmitan 
seguridade e tranquilidade, mantendo sempre a naturalidade.

 • Dispoñer de información e datos escritos de referencia para poder consultar 
durante a entrevista, e mesmo que sirvan de guión, cando se trata de datos 
concretos ou cifras.

Debemos preparar unha listaxe de «ideas forza» (conceptos principais que 
desexamos transmitir) e un argumentario, preparado con suficiente antelación 
para estar en disposición de explicar varias veces de forma diferente a idea 
principal que se quere comunicar.

Dispoñer de información escrita para centrar o discurso, así como para poder 
facilitarlla ao xornalista en caso necesario, daranos confianza, seriedade 
e credibilidade ante os medios. É de gran axuda dispoñer de material 
gráfico, off e on line, para ilustrar a información que estamos a facilitar.

Convén definir previamente, de maneira 
interna, os datos que se queren ou 
interesa comunicar aos medios, de modo 
que todos os interlocutores da empresa 
dispoñan da mesma información para 
calquera conversación ou entrevista 
cos xornalistas.

 • Transmitir mensaxes sinxelas, claras e concisas. Á hora de dirixirse aos medios 
hai que ter en conta que o máis importante é saber transmitir a mensaxe de 
forma clara, concisa e sinxela, é dicir, hai que «ir directamente ao gran» e evitar 
expoñer ideas innecesarias. Débense evitar os tecnicismos, saber argumentar, 
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ser convincentes, demostrar que se domina o tema e mostrarse plenamente 
seguros pero á vez humildes e realistas.

Non hai que esquecer que o directivo da empresa é un experto no tema, mentres 
que o xornalista o é, con todo, en buscar información de interese, redactala e 
recorrer ás mellores fontes, e neste sentido temos que facer ver que somos a 
súa mellor elección. Por iso, a mensaxe ten que gardar relación cos criterios 
de noticiabilidade que utilizan os xornalistas á hora de seleccionar os contidos 
publicables: novidade, actualidade, orixinalidade…

Sempre que sexa posible, entregar aos xornalistas un dossier da empresa 
con datos económicos básicos, así como algunhas fotografías impactantes 
da actividade en formato dixital e con alta resolución.

 • Falar en titulares. A mellor forma de captar a atención dos medios é ofrecerlles 
na conversación unha frase impactante, que condense toda a información e 
reúna as ideas e os datos máis relevantes. É o que se chama en comunicación 
«falar en titulares», é dicir, que as frases reúnan os requisitos dun bo titular: que 
sexa noticia, breve, que capte a atención do que o ve e que resuma o contido. 
Isto conleva a dicir o máis importante ao principio, con poucas palabras, pero 
moi claras e o máis exactas posibles, desta forma conseguirase espertar o 
interese do xornalista.

 • Posta en escena: escenario, fotografía e vestiario. Para a posible entrevista 
hai que preparar previamente as instalacións e lugares onde sexa probable 
que se tomen fotografías, nas que sempre ha de estar presente a imaxe 
corporativa da compañía. En canto á indumentaria e aspecto físico, ha de ser 
como habitualmente se adoita ir a traballar, sen que se note que se preparou 
para «saír na foto».

Loxicamente, á marxe destas consideracións xerais, cada medio, cada xornalista, 
cada tema, ten as súas propias particularidades. Non é o mesmo unha entrevista 
para prensa escrita, onde teremos que empregar unha linguaxe máis elaborada 
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e ser máis extensos no noso discurso que unha entrevista para radio que pola 
súa inmediatez, require dunha mensaxe máis esquemática, breve e concisa. 
Para iso, a clave é moi sinxela: saber adaptar as consideracións xerais a cada 
caso concreto. Ese é o segredo do éxito.

En resumo, estas son algunhas das cuestións que deberiamos ter presentes na 
xestión das nosas relacións cos medios:

 • Facilitar datos de interese aos xornalistas mediante un dossier que recolla 
de forma clara e concisa datos relevantes sobre a actividade da compañía, os 
seus resultados económicos, principais investimentos realizados, emprego 
xerado, produtos máis destacados e outras novidades.

 • Evitar o abuso de comunicados con finalidade publicitaria, sen un contido 
definido e pouco atractivo para o lector. Adoitan ir encabezados polo nome da 
entidade, seguido do latiguillo «empresa líder no sector», sen ofrecer ningún 
dato que o avale.

 • O presidente, conselleiro ou director xeral son os personaxes atractivos para 
o xornalista. Hai que tentar que a persoa máis representativa da organización 
ou o experto nunha cuestión determinada, sexa quen expoña o tema para 
tratar. O protagonismo do director de comunicación queda nun segundo lugar.

 • A mellor improvisación é a coidadosamente preparada. Non hai que deixar 
nada ao azar. É necesario planificar posibles preguntas e buscar as respostas 
adecuadas para non defraudar o interese do xornalista e dos lectores. Se 
as respostas poden avalarse con cifras e datos concretos, reforzaranse os 
argumentos expostos.

 • Sinxeleza e claridade na exposición son outros puntos crave. Mesmo ao falar 
de temas técnicos ou cuestións moi específicas é necesario explicar as palabras 
e conceptos que non son coñecidos por quen vai a recibir a información. As 
persoas tenden a desconfíar daquel ao que non entenden.
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 • Chamar a atención sobre o verdadeiramente importante xusto ao principio. A 
noticia xornalística sempre debe empezar polo feito máis revelador.

 • Non pida cuestionario. Pode delimitar o tema co xornalista pero non esixa 
cuestionario. Unha entrevista non é unha enquisa, está aberta aos temas 
que se están tratando e ao que marca a actualidade. O xornalista repregunta 
sobre o exposto e moitas veces non ten prefijada a pregunta en cuestión. Pida 
por adiantado os temas que se van a tratar e despois ocúpese de prepararse 
concienzudamente.

 • Se non ten nada que dicir, non o diga. Se lle preguntan sobre un tema que 
descoñece, recoñézao: se non está autorizado, advírtao e se non pode facilitar 
información confidencial, fágao saber con rotundidade. Ante determinadas 
circunstancias, o máis acertado é calar. O mesmo que existe o segredo 
profesional do xornalista, médico ou avogado, existe o segredo profesional 
do alto executivo ou do empresario.

 • Dea a coñecer o seu enfoque dunha forma clara e insista nos conceptos que 
quere transmitir, pero non trate que o xornalista escriba ao ditado. En moitas 
ocasións, os entrevistados están en desacordo co titular extractado da súa 
información. Se o xornalista plasmou a idea central da súa exposición, non 
dubide en valorar que se trata dunha boa entrevista.

É importante ver ao xornalista como 
un profesional da comunicación e 
non hai que estar permanentemente 
recelando do seu traballo. Poden 
producirse erros como en calquera 
outro ámbito, e nese caso, é mellor 
facelo saber sen insistir demasiado 
en reclamar modificacións, a menos 
que o erro sexa realmente relevante 
para a cooperativa.
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5. As redes sociais 
nas cooperativas

5.1. Que son as redes sociais

Rede, un termo que procede do latín rete, fai mención á estrutura que ten un 
patrón característico. Esta definición permite que o concepto se aplique en 
diversos ámbitos, como a informática (onde unha rede é un conxunto de equipos 
interconectados que comparten información).

Rede Social, pola súa banda, é aquilo pertencente ou relativo á sociedade (o 
conxunto de individuos que interactúan entre si para formar unha comunidade). 
O social adoita implicar un sentido de pertenza.

A noción de rede social, por tanto, está vinculada á estrutura onde un grupo de 
persoas manteñen algún tipo de vínculo, de familia, amizade, comercial ou de 
calquera outra índole.

O concepto de rede social estendeuse nos últimos anos para facer referencia ás 
redes xeradas a través de diferentes plataformas dixitais de interacción social entre 
os seus usuarios. Converteuse sen dúbidas nun fenómeno social que revoluciona 
a maneira de comunicación e a interacción que ata hai pouco tiñamos os seres 
humanos en xeral e, por tanto, as empresas, converténdose en canles moi poderosas 
de comunicación e en ferramenta imprescindible do plan de mercadotecnia.

Segundo o Informe Dixital In 2019, elaborado por We Are Social en colaboración 
con Hootsuite, que brinda as estatísticas, análises e tendencias dixitais a nivel 
global, son 3.484 billóns de usuarios das redes sociais.
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Fonte: https://marketing4ecommerce.net/cuales-redes-sociales-con-mas-usuarios-mundo-2019-top/

A pesar de todos os problemas polos que pasou, unha vez máis queda comprobado 
que Facebook domina, por moito, a clasificación das redes sociais con máis usuarios 
do mundo: 2.271 millóns de persoas, segundo se desprende do devandito informe. 
Youtube (que hai quen a considera rede social e hai quen non) mantén a segunda 
posición a nivel mundial con 1.900 millóns (+27%) de usuarios.

En canto ás apps de mensaxería, WhatsApp crece un 15% e xa reúne a 1.500 millóns 
de usuarios, mentres que Facebook Messenger mantense con 1.300 millóns de 
usuarios. Doutra banda, Instagram pasou a 1.000 millóns (+25%)

Para o emprego de redes sociais nas cooperativas, como 
medio de comunicación externa, a máis estendida é Facebook, 
que como se menciona en parágrafos anteriores, alcanzou a 
posición de líder indiscutible. Entre as opcións que nos ofrece 
atópanse crear grupos con diversos criterios, compartir 
fotografías e todo tipo de arquivos multimedia, participar de 
enquisas e enviar mensaxes a persoas a quen quizais non poderiamos contactar 
doutra maneira.

https://marketing4ecommerce.net/cuales-redes-sociales-con-mas-usuarios-mundo-2019-top/
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Por outra parte, LinkedIn é unha rede social profesional, é 
dicir, orientada ás relacións comerciais e profesionais e, por 
tanto, é unha rede para promoción, networking e negocio.

Sen lugar a dúbidas, as redes sociais axudan a incrementar 
a presenza da cooperativa, a potenciar a súa imaxe, e a incrementar as súas 
vendas, sempre e cando se faga un adecuado e coidadoso uso das mesmas, e con 
un custe controlado.

Eso sí, o efecto dominó deste medio fai que os contidos que se publiquen se 
viralicen ao pouco tempo de ser lanzados. Toda mensaxe que se transmite na rede 
se reproduce miles de veces, e esto pode ter consecuencias nefastas no caso de 
cometer erros ou imprudencias no seu manexo.

5.2. Características das redes sociais

Comunidades virtuales

As redes sociais forman parte dunha crecente comunidade con acceso a Internet 
e con tempo para invertir nela, de ocio, de traballo e de socialización.

Inmediatez

A rapidez na difusión da información e da propagación. Nunca antes na historia 
da humanidade se deu a posibilidade de difundir información dunha maneira 
inmediata a calquera parte do planeta. A prudencia, claridade e veracidade da 
información publicada, son claves para que as redes funcionen a favor da empresa.

Masividade

Un dos grandes atractivos (sobre todo para as empresas anunciantes) das redes 
sociais é a súa masividade. As principais redes sociais contan con millóns de 
usuarios a nivel mundial aos que pode expoñerse un contido, publicidade ou noticia.



60

Isto significa que as grandes redes sociais compiten en importancia (e gañan en 
inmediatez) cos xornais tradicionais e outros medios de información masiva.

Conectividade

A conectividade das novas tecnoloxías foi aproveitada polas redes sociais para ter 
presenza en case todos os gadgets tecnolóxicos: ordenadores, tabletas, teléfonos 
móbiles. A presenza dunha empresa ou un individuo nelas poden verse mesmo 
como un requisito para alcanzar novas audiencias e estar “á vez” co seu público.

Personalización

Outro aspecto importante e apreciado das redes sociais é a hiper personalización 
ou “ customización”, que consiste na adaptación plena aos gustos e a personalidade 
do usuario, permitíndolle ademais unha interacción directa con outros usuarios 
e mesmo coas contas empresariais, a cargo dun administrador chamado “CM ou 
Community Manager”. Deste xeito, a experiencia en redes é singular.
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6. Situacións especiais ás que 
se enfronta a organización 
dende o punto de vista 
da comunicación

6.1. Os rumores e as trolas

Dende o punto de vista da comunicación empresarial é moi importante darlles 
a relevancia que se merecen. O ideal é que a información sobre a cooperativa 
se produza en base a información real e veraz, contrastada, con rigor, pero non 
sempre é así. Todos sabemos da existencia dos rumores e das trolas, que, polo 
xeral, se utilizan para desprestixiar a unha persoa e/ou organización, polo que 
é necesario atallalos de raíz.

Segundo a RAG rumor é unha “noticia vaga que se difunde sen confirmar”. Un 
rumor caracterízase por ser unha mensaxe aparentemente interesante, sedutora, 
ambigua, destinada a ser crida e secreta.

Pola outra parte, unha trola defínese como “aquilo que unha persoa di ou escribe 
como verdadeiro sabendo que non o é”, é dicir, de maneira premeditada.

Para os efectos que nos ocupa, imos tratar ambas situacións de maneira similar.

Quen non se fixo nunca eco dun rumor? Está tan arraigado na nosa cultura e sociedade, 
que moitas veces nós mesmos damos pábulo a rumores sen ser conscientes de que 
o facemos. Ás veces, non sabemos distinguir entre rumor e información.
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Como se produce o rumor? Un rumor sempre persegue unha intención. Esta 
intención adoita ter que ver con presionar ou desprestixiar a unha determinada 
persoa, colectivo ou organización mediante a creación dunha mensaxe interesante 
e á súa vez ambigua, de fonte non coñecida (é “confidencial”) pero “fiable”. 
Por tanto, é unha campaña orquestrada por alguén ou algúns co obxectivo de 
desprestixiar a alguén (persoa/entidade).

A súa transmisión é viral e exponencial. O emisor do rumor transmitirá a mensaxe 
a outros receptores cómplices seleccionados e estes, á súa vez, a outros que o 
seguirán difundindo de forma rápida e crecente ata que se interrompa e morra.

Pero, por que “triunfan” os rumores? A falta de fluidez e transparencia na 
comunicación externa, así como na interna, é caldo de cultivo apropiado para a 
creación e propagación de rumores.

Cando o rumor afecta negativamente á empresa/persoa, e isto ocorre a maioría 
das veces, hai que tomar medidas urxentes e de forma profesional, pero sempre 
tendo en conta cales son os mecanismos que orixinan o fenómeno. É dicir, hai 
que resolver os déficits de comunicación que facilitan a creación e propagación 
de rumores.
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Como previr rumores? A mellor medicina ante o rumor é a transparencia e o 
rigor en todas as mensaxes que se emitan dende a cooperativa, e que todos os 
seus membros estean puntualmente informados daqueles aspectos relevantes 
na medida que lles afecte.

Como atallar o rumor? Primeiro hai que ser consciente da súa existencia, darlle a 
importancia que ten, e non permitir que se propague e podreza ou impacte entre os 
destinatarios. Cando o rumor afecta negativamente á entidade (e xa dixemos que 
isto ocorre a maioría das veces), é necesario realizar unha acción comunicativa que 
o neutralice de inmediato, atacando o rumor na súa raíz (ir ao fondo da cuestión 
para desactivar o rumor) e ser protagonizada por alguén con credibilidade ante 
o colectivo entre o cal se estendeu. Por exemplo, un rumor estendido entre os 
socios da cooperativa, ten que ser atallado por alguén con recoñecido prestixio 
entre os socios, ben sexa de dentro ou de fóra da cooperativa (líder de opinión).

6.2. As filtracións

Unha filtración é a divulgación indebida de información secreta ou confidencial. 
Por tanto, dende o punto de vista da xestión da comunicación, unha filtración 
prodúcese cando alguén, de maneira interesada, transmite unha información 
relevante a outro ou outros cun determinado fin ou propósito.
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A diferenza dos rumores e bulos, a información contida na filtración é veraz 
pero non por iso deixa de ser unha situación daniña para a organización, xa que 
divulga unha información que en principio, non estaba destinada a ser divulgada 
ben nese colectivo, ben nese momento.

Un exemplo de filtración no mundo cooperativo pode ser un acordo alcanzado 
no Consello Reitor, que debería ser comunicado á totalidade dos socios polas 
canles establecidas ou previamente definidas no propio acordo. Imaxinemos que 
á finalización do devandito Consello, un dos conselleiros de maneira involuntaria 
(“o linguateiros”) ou deliberada (cun determinado obxectivo ou fin no seu propio 
beneficio, por exemplo, “gañar favor” entre determinados socios en detrimento 
da cooperativa ou do consello reitor) traslada dita información a parte dos socios 
saltándose as canles e acordos preestablecidos. Isto xera unha diminución na 
imaxe tanto do conselleiro en cuestión como do consello reitor e da cooperativa 
no seu conxunto. Este tipo de actuacións son moi lesivas para o ambiente e 
concordia que debe imperar internamente dentro da entidade.

As filtracións tamén poden ser realizadas cara ao exterior cos mesmos fins ou 
obxectivos por parte do filtrador e con igual dano para a organización. Imaxinemos 
que pasaría se dita información fose relevante para a estratexia de negocio da 
cooperativa e chegase a oídos dos competidores, xa que unha vez a filtración 
tivo lugar, pérdese o control sobre a mesma, é dicir, como nos rumores e trolas, 
é susceptible de viralizarse.

Unha política de comunicación clara e transparente axuda a minimizar o risco de 
filtracións, así como a consideración de información “confidencial” a que realmente 
o sexa, e desactivando, na medida do posible, ao filtrador. Neste aspecto é moi 
importante realizar accións de sensibilización e formación, para que todas as 
persoas que integran a cooperativa sexan conscientes das súas responsabilidades 
e das consecuencias dos seus actos para a organización.
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6.3. Xestión en situacións adversas e/ou 
de crises en medios convencionais

Que ocorre cando un medio de comunicación lanza unha noticia sobre a nosa 
empresa e valoramos esa noticia como prexudicial? Como debemos actuar ante 
esta situación? Primeiro, teñamos en conta como nos colle:

 • Por sorpresa: na inmensa maioría das 
veces non nolo esperamos, aínda que 
pode suceder que o medio nos avise de 
que vai publicar esa noticia.

 • Con escasa información: moitas veces, 
non sabemos nin de que vai o tema.

 • Con pouco tempo: hai que actuar con 
rapidez.

 • Sen control: posible entrada en pánico.
 • Con sentimento de “acoso”, “veñen 

a por nós”.

Seguidamente, analizaremos como debemos actuar ante estas situacións a fin de:

 - minimizar os efectos negativos da información;
 - restaurar a nosa credibilidade, e
 - xerar confianza

As accións a realizar serían:

 • Identificar o risco, medir o seu alcance e esclarecer responsabilidades, tanto 
propias como de terceiros.

 • Saír ao paso da noticia con axilidade e inmediatez. Se non o facemos, a versión 
que impera é a da noticia, e a bóla segue medrando.
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 • Ofrecer información precisa e veraz e transmitir unha mensaxe tranquilizadora 
cara aos grupos que se puidesen ver afectados pola noticia.

 • Nomear portavoces válidos que estean localizables durante todo o proceso, 
que amosen serenidade nas súas aparicións públicas pero á súa vez co grao 
de preocupación necesario acorde á gravidade da noticia.

 • Tratar de recuperar o control da situación, marcando as pautas no proceso.

 • Prestar especial importancia á comunicación interna cos socios e traballadores. 
Aínda que o problema sexa externo e, por tanto, a batería de medidas estean 
enfocadas cara ao exterior, sempre debemos ter presente a necesidade de ter 
informados aos nosos colectivos internos.

Todo isto é moito máis doado se dispoñemos dun Plan de Comunicación para 
situacións de crise… Para iso, temos que:

I. Identificar os posibles focos de crises, cunha valoración do impacto e 
probabilidade de que dita situación de risco se produza.

II. Elaborar un Manual de Crise que conteña:

 • Obxectivos
 • Escenarios detectados no punto anterior
 • Comité de Crise: membros que o forman e as súas funcións
 • Accións e materiais a empregar nas diferentes Fases da Crise:

a. Identificación,
b. Afrontamento, e
c. Resolución

IV. Utilizar ferramentas básicas como:
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 • Comunicado de prensa inicial en varios formatos: texto, vídeo, podcast… e coa 
máxima difusión, para saír ao paso da noticia.

 • Notas informativas mediante as que imos dando seguimento e información 
da crise. Pensemos que o que nós non digamos, os demais o poderán supoñer 
ou deducir e, probablemente, de maneira errónea.

 • Dossier informativo con todo o contido necesario para neutralizar a información 
aparecida: informes técnicos, historia e traxectoria da organización e a 
súa importancia para a contorna na cal está establecida, compromisos cos 
afectados…

 • Rolda de prensa ou algún tipo de comparecencia pública, para “dar a cara” e 
aclarar os termos da noticia.

6.4. Xestión da reputación online

No mundo dixital no que vivimos, todo o 
anteriormente exposto (rumores, trolas, 
filtracións, noticias negativas) vese 
amplificado pola existencia das redes 
sociais e o seu potencial viral. E non 
podemos pasar por alto que todo o que 
sucede no mundo online afecta ao mundo 
offline e viceversa. 

Non só isto, senón que moitas das situacións 
de crise das que acabamos de falar, veñen 

derivadas de erros na xestión das propias redes. Unha noticia da que nos facemos 
eco, un comentario sobre algún post doutro internauta, algunha mala reacción 
sobre un comentario non favorable de antigos empregados, clientes insatisfeitos, 
etc, son causas que poden provocar un incendio nas redes e derivar nunha 
situación de crise.
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As redes sociais teñen dúas características que as fai especialmente poderosas e, 
ao mesmo tempo, perigosas en termos de comunicación empresarial: a inmediatez 
e a viralidade.

Un dos principais erros á hora de xestionar a reputación online e que máis crise 
provoca é responder “en quente” ante algún ataque ou comentario negativo. É 
aconsellable reflexionar un tempo prudente (tendo en conta que Internet se move 
a unha velocidade de vertixe, polo que este tempo non pode ser superior a unhas 
horas) para dar a resposta máis oportuna e facelo de forma serena, explicando 
os feitos con claridade.

Moitas organizacións teñen unha persoa ou varias especificamente para a 
xestión da súa presencia dixital, xa sexa mediante web, foros ou as distintas 
redes sociais existentes, as chamadas “Community Managers”. Un posto de tanta 
responsabilidade debe estar ocupado por unha persoa formada no manexo das redes 
e dos contidos para publicar en cada un deles, así como estar permanentemente 
informada das directrices da organización en canto a comunicación.

Por iso, o primeiro é tomar consciencia de que calquera acción pode escapar ao 
noso control e que unha crise nas redes sociais pode ameazar á empresa e a súa 
reputación en calquera momento.

As organizacións poden destinar grandes sumas de diñeiro en impulsar e xestionar 
a súa imaxe de marca durante anos, pero un simple comentario negativo ou 
inapropiado nun blog ou nunha rede social pode estragar a súa reputación en 
cuestión de horas.

Crise na Reputación online.

Do mesmo xeito que na actividade offline, é necesario dispoñer dun Plan de Crise 
que nos permita afrontar con éxito unha crise online. As etapas son moi similares:
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1. Anticiparse á crise, ser proactivo é a clave, estar preparado para calquera 
tipo de crise nas redes sociais que puidese ocorrer. Supervisar.

2. Prever os diferentes escenarios posibles, cales serían as peores situacións 
ás que podería ter que facer fronte a cooperativa.

3. Determinar con que recursos contamos, tanto técnicos coma humanos, e 
nomear un portavoz.

4. Elaborar as mensaxes para transmitir en caso de crise. Un Plan de Crise está 
destinado a liquidar e xestionar calquera situación ou feito que poida ser 
prexudicial para a reputación da organización, por iso é necesario lanzar a 
mensaxe máis apropiada ás persoas adecuadas.

5. Responder rápidamente. Cando unha crise de reputación é unha realidade, 
é decisivo actuar con rapidez. Canto máis tempo estea o “problema” fóra 
de control, máis credibilidade se lle está outorgando e máis “á defensiva” 
parecerá a resposta da entidade.
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7. Habilidades para 
a comunicación

7.1. Escoita activa

A escoita activa é unha técnica e estratexia específica da comunicación humana, 
que fai referencia, como o seu nome indica, a escoitar activamente e con plena 
atención. Por tanto, non é oír á outra persoa, senón estar totalmente concentrados 
na mensaxe que nos tenta comunicar.

É un termo xenérico para definir unha serie de comportamentos e actitudes 
que preparan ao receptor para escoitar, a enfocarse na persoa que fala e a 
proporcionar respostas (feedback). Implica así mesmo, entre outros aspectos, 

ofrecer dispoñibilidade e mostrar interese pola 
persoa que fala.

A escoita activa consiste nunha forma de 
comunicación que demostra á persoa falante que 
o oínte lle está entendendo. Refírese á habilidade 

de escoitar non só o que a persoa está a expresar directamente, senón tamén 
os seus sentimentos, ideas ou pensamentos que subxacen ao que está dicindo.

Enténdese a escoita activa como parte indispensable en calquera contexto 
comunicativo.

A pesar de que pode parecer que escoitar activamente é tarefa fácil, este tipo de 
escoita require un esforzo das nosas capacidades cognitivas e empáticas. Saber 
escoitar é moi importante na comunicación, pero en moitas ocasións pasamos 

“Para saber falar
é preciso saber escoitar”

Plutarco
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moito máis tempo pendentes do que nós pensamos e do que nós dicimos no canto 
de escoitar ao outro. En realidade, máis ben oímos para responder e opinar.

Existen algúns obstáculos que impiden que escoitemos con eficiencia e debemos 
ser conscientes deles para poder superalos:

 • Ter a atención dividida. Tratar de facer varias cousas ao mesmo tempo colócanos 
nunha posición inadecuada para escoitar de verdade.

 • Focalizar a atención en nós mesmos, co cal comprometemos a nosa capacidade 
de escoitar á outra parte e, en realidade, estamos máis pendentes de preparar 
as nosas respostas.

 • Finxir que escoitamos, cando en realidade non é así.
 • Quitarlle importancia ao que o outro di porque temos crenzas distintas ou 

porque vemos a situación de distinta maneira.
 • Interromper ao que fala.
 • Emitir xuízos sobre o que a outra persoa está 

a expresar e querer impoñer as nosas ideas.
 • Rexeitar e non validar o que o outro está a sentir.
 • Descalificar ao dar a nosa opinión.
 • Contar a nosa propia historia no canto de 

escoitar a súa, co cal poñemos o centro de atención en nós en lugar de na 
persoa que nos tenta falar.

Entón, que facer para escoitar realmente?

 - Antes de nada, estar predisposto a escoitar e querelo facer realmente.
 - Utilizar unha linguaxe non agresiva e non defensiva.
 - Manter o contacto visual coa persoa ou persoas que estamos a falar.
 - Coñecer e interpretar a linguaxe verbal e corporal das persoas.
 - Dar sinais de estar a escoitar á outra persoa con expresións como “ ajá…” “ah…” 

“claro…”, asentindo coa cabeza e con expresións corporais adecuadas e coherentes 
(se realmente non estamos escoitando, a outra persoa percibirá a incoherencia 
entre a nosa aparencia e o que lle transmitimos coa linguaxe non verbal)
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 - Mostrar empatía, ou sexa, a capacidade de comprender ao outro, de “poñerse 
nos seus zapatos” (“entendo o que sentes”, “noto que”).

 - Validar o que a persoa sinte, mostrar que se acepta o que di aínda que non se 
estea de acordo. Enténdese, e non se emite xuízo algún. Se vén ao caso, pódese 
mostrar a discrepancia como unha opinión propia. Dicir a unha persoa que 
non debería sentir o que sinte, ou que “iso non é nada”, implica un reproche 
e un rexeitamento.

 - Parafrasear, é dicir, resumir o que a persoa dixo. Se algunha parte nos chamou 
a atención, podemos resaltar as palabras que máis nos impactaron. É unha 
forma de dirixir a conversación, porque o falante vai ampliar a información 
sobre o que subliñamos. Así se demostra que se está escoitando e entendendo 
o que se está contando (“entón, segundo vexo, o que pasaba era que…” “queres 
dicir que…?”)

 - Pedir que se aclare todo aquilo que non se comprendeu.
 - Propoñer sínteses parciais que axuden a centrar o asunto e a conversación.
 - Respectar os silencios que se produzan de forma natural na conversación. Ser 

paciente e respectar o tempo da outra persoa.

7.2. Empatía

A empatía (do grego ἐμπαθής, «emocionado») é a capacidade de percibir, compartir 
e comprender (nun contexto común) o que outro pode sentir. Tamén é descrita 
como un sentimento de participación afectiva cando se é consciente de que outros 
poden ver e pensar de maneira diferente. En definitiva, é saber poñerse no lugar 
do outro, posuír un sentimento de participación afectiva na realidade que afecta 
a outra persoa, saber “ler” ao outro.

Cando se fala de empatía faise referencia a unha habilidade tanto cognitiva como 
emocional ou afectiva do individuo, na cal este é capaz de poñerse na situación 
emocional doutra persoa. Isto é moi diferente a ideas previamente empregadas 
como o é a mesma predecesora do termo, a “simpatía”, a cal se entende en inglés 
como unha sensación de mágoa ante a situación desagradable ou dolorosa que 
atravesa outra persoa.
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A empatía adoita dividirse en dous compoñentes principais:

 • Empatía afectiva, tamén chamada empatía emocional, que é a capacidade de 
responder cun sentimento adecuado aos estados mentais doutro. Suponse 
que a nosa capacidade de empatía emotiva baséase no contaxio emotivo, a 
afectación polo estado emotivo ou de excitación do outro.

 • Empatía cognitiva, que é a capacidade de comprender o punto de vista ou 
estado mental doutra persoa.

Para chegar a ter empatía, requírese:

 - ser comprensivos
 - saber compartir
 - ter flexibilidade
 - saber escoitar
 - captar a comunicación non verbal, 

saber ler os xestos, o ton de voz e 
os estados emocionais da outra persoa, e

 - ser respectuosos cos sentimentos, crenzas e condutas dos demais

7.3. Validación emocional

A validación emocional é o proceso de aprender, comprender e expresar a aceptación 
da experiencia emocional doutra persoa. A validación emocional é un proceso de 
aprendizaxe, entendemento e expresión da aceptación da experiencia emocional 
doutro individuo ou dun mesmo (autovalidación emocional). O contrario da 
validación emocional é a “invalidación emocional”, que se refire ao rexeitamento, 
a ignorancia ou o xuízo da experiencia emocional doutra persoa.

A validación emocional mellora as relacións interpersoais xa que a outra persoa 
se sinte comprendida e recoñecida, e favorece o aumento da verbalización do 
que pensa e sinte, provoca un incremento da confianza entre ambas partes, e 
establece a base para crear unha boa relación e unha boa comunicación.
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Aprender a validar as emocións de maneira correcta pode requirir práctica. 
Validar unha emoción consiste en facer explícita a emoción que cremos que ten 
a persoa (por exemplo, isto faiche sentir…?) e implica que a outra persoa se sinta 
entendida, valorada e aceptada.

A continuación presentamos algunhas suxestións para mellorar a validación 
emocional:

 • Estar presente, estar con atención plena é o primeiro paso para a validación 
emocional.

 • Escoitar e reflexionar: a reflexión obxectiva refírese a realizar un resumo 
obxectivo do que a outra persoa dixo, dándolle atención ás súas reaccións e 
emocións, para poder entendela de maneira máis profunda ao ver as situacións 
desde diferentes perspectivas.

 • Entender a reacción doutras persoas: En moitas ocasións deixámonos levar pola 
intensidade das emocións e non nos paramos a pensar na causa da reacción das 
outras persoas. É básico entender o que o outro pode estar a sentir ou pensar. 
A pesar de que non podemos ler a mente, podemos tentar pescudar que levou 
á outra persoa a actuar dese xeito.

 • Entender a situación: É importante ter coñecemento sobre a cultura e o contexto 
da outra persoa. Por tanto, ler as emocións implica que, con poucos elementos, 
se pode formular unha hipótese sobre a súa reacción emocional. Esta hipótese 
debe ser comunicada á outra persoa para que poida expresarnos se estamos 
no certo.

 • Normalizar as emocións: Entender as reaccións emocionais como algo normal 
axuda a todo o mundo.

 • Ter unha mente aberta á experiencia emocional da outra persoa. A aceptación 
e a mente aberta cara á experiencia emocional do outro é favorable para 
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calquera relación interpersoal. Independentemente da emoción que a outra 
persoa estea a sentir, é a súa emoción e hai que respectala. É importante facer 
lugar a todas as emocións, xa que todas teñen un sentido.

7.4. Linguaxe non verbal

Como xa vimos anteriormente, as nosas palabras non son as que máis din de 
nós mesmos, nin das nosas intencións. Son as diferentes clases de linguaxe non 
verbal as que levan a maior carga de información.

A linguaxe non verbal comprende varios aspectos:

 • Movemento do corpo, posturas e expresións faciais.
 • Timbre, intensidade, afinación e estilo da voz.
 • Entoación, ritmo e énfase nas 

palabras.
 • Vocalizacións máis alá das 

palabras, como xemidos e suspiros.
 • Linguaxe relacionada ao tacto.
 • Uso e percepción do espazo físico.
 • Uso do tempo.
 • Uso e movemento de obxectos 

como bolígrafos, papeis, móviles.

Na linguaxe escrita, recóllese a linguaxe non verbal a través doutras características, 
como o estilo de escritura, distancia entre as palabras, tamaño das letras, uso de 
maiúsculas, símbolos, emoticonos…

As mensaxes que envía a nosa comunicación non verbal son moito máis sinceiras e 
de aí nace a importancia de saber que di o noso corpo e o dos demais, especialmente 
nos negocios. Os grandes líderes entenden como se comportan as persoas exitosas, 
e prestan especial importancia á linguaxe non verbal propia e das persoas coas 
que se relacionan.
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7.5. Linguaxe verbal

Comprende os signos orais e as palabras faladas ou escritas, por medio da 
representación gráfica de signos.

A linguaxe oral adopta múltiples formas. Os berros, asubíos, prantos e risas poden 
expresar diferentes situacións anímicas e son unha das formas máis primarias 
da comunicación. A forma máis evolucionada de comunicación oral é a linguaxe 
articulada, os sons estruturados que dan lugar ás sílabas, palabras e oracións 
coas que nos comunicamos cos demais.

As formas de comunicación escrita tamén son moi variadas e numerosas 
(ideogramas, xeroglifos, alfabetos…) Dende a escritura primitiva ideográfica e 
xeroglífica, ata a fonética silábica e alfabética máis moderna, hai unha evolución 
importante. Para interpretar correctamente as mensaxes escritas é necesario 
coñecer o código, que ha de ser común ao emisor e ao receptor da mensaxe para 
que exista comunicación.

7.6. Respecto

O respecto é a consideración e valoración que se lle ten a alguén ou a algo, ao 
que se lle recoñece importancia ou valía. Tamén é un dos valores fundamentais 
que o ser humano debe ter sempre presente á hora de interactuar coas outras 
persoas e a súa contorna.

Neste senso, podemos falar da 
ASERTIVIDADE, que consiste en 
expresar opinións con claridade e 
con respeto aos demais, sen caer na 
agresividade nin na pasividade. Falar 
de forma asertiva non transforma a 
mensaxe na verdade, pero sí na túa 
verdade.
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Ao mesmo tempo, é moi importante falar de feitos obxectivos, non de valoracións 
persoais, e dende a primeira persoa “eu”, non dende a outra persoa “ti”, pois iso 
axuda a expresar as nosas opinións sen facer que a outra persoa se sinta atacada 
ou se poña á defensiva.

7.7. Capacidade de persuasión

Pódese dicir que a persuasión é a habilidade de describir de forma efectiva os 
beneficios dunha idea ou produto xerando consenso. Noutras palabras, quere dicir 
ser convincente. É a arte de lograr que os demais vexan as cousas como ti as ves.

Esta capacidade é realmente importante no mundo empresarial. A continuación 
sinalamos algunhas claves:

1. Primeiro logra consenso nos pequenos detalles.

Antes de ir ao argumento final, empeza por desenvolver pequenas premisas 
nas que todos estarán de acordo. É unha forma de construír bases sólidas para 
un acordo maior. Se presentas de forma lóxica a túa exposición e ante cada 
pequena premisa logras que todos estean de acordo coas túas afirmacións, 
seguramente lograrás consenso no teu argumento final.

2. O poder da confianza.

Ata as persoas máis escépticas se sinten persuadidas polo discurso dunha 
persoa que se mostra segura e confiada. É que a maioría de nós percibe que 
detrás dunha actitude de confianza existe o dominio dunha habilidade que 
achega seguridade ao discurso.

3. Ser auténtico.

Presentarse como unha persoa auténtica aporta credibilidade 
ao discurso e transmite coherencia e confianza.
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4. Buscar puntos de contacto.

Ser persuasivo a través do discurso non é algo que se consiga como 
consecuencia da capacidade retórica de quen fala, senón que a persuasión 
se logra cando dúas persoas comparten un espazo de xogo en común que 
permite que se leve a cabo a intención comunicativa. Para iso é imporante 
establecer espazos de xogo en común co noso público. Por máis que teñas 
un gran argumento, se non logras conectar coas persoas ás que te dirixes, 
probablemente non logres convencelas.

5. Ter en conta os tempos da outra persoa.

Poderás ter unha gran idea, pero se non dás o espazo para que a outra persoa 
a reciba, será como unha perda de tempo. Debemos ser intelixentes e buscar 
o momento ou a forma para que a persoa estea receptiva e dispoñible.

6. Mencionar os puntos de vista contrarios.

Lógrase persuadir máis debatendo sobre posibles dúbidas que teña o público, 
por máis que poñan en risco a solidez do argumento que presentamos. Ao 
expor o noso punto de vista sobre as virtudes ou bondades de algo para tentar 
persuadir, o público que nos escoite entenderá a mensaxe e automaticamente 
poñerase a pensar, elaborará conxeturas e quizais lle xurdan dúbidas. Que 
mellor que atendelas nese mesmo instante e apoiarnos nesas inquedanzas 
para facer aínda máis sólido o noso punto de vista! Sen dúbida, esta é unha 
gran estratexia para lograr persuadir.

7. Elixir o medio de comunicación máis adecuado, en función do público 
obxectivo e da mensaxe a transmitir.
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7.8. Credibilidade

É a cualidade de crible, que pode ou merece ser crido. O término procede do 
vocablo latino credibilis.

A credibilidade non está vinculada á veracidade da mensaxe, senon a compoñentes 
obxectivos e subxectivos que fan que outras persoas a crean ou non. Para ter 
credibilidade, a persoa ou a información deben xerar confianza nos demáis.

O grao de coñecemento pode ser percibido en forma subxectiva aínda que 
tamén inclúe características obxectivas relativas a indicadores indirectos sobre 
os coñecementos expertos da fonte (por exemplo acreditacións académicas 
ou profesionais, prestixio, traxectoria) ou do rigor da mensaxe (calidade da 
información, exhaustividade, referencias…)

A credibilidade vai da man da verdade, de maneira que unha persoa ou fonte 
posuirá un maior grao de credibilidade se non se viu involucrada en episodios en 
que se puxera en evidencia ou se sospeite que mentiu. A medida que se producen 
sospeitas sobre a súa honestidade, a credibilidade diminúe paulatinamente. 
Ademais, a credibilidade tamén se pode perder por unha acumulación de erros 
ou incongruencias na difusión de información, opinións ou interpretacións.

7.9. Resolución de conflitos

Denomínase conflito a todo tipo de enfrontamento entre dúas ou máis partes coa 
principal característica de oposición entre elas, de tal modo que, aparentemente, 
o triunfo dunha implica que a outra sufre unha perda. Na actualidade acéptase 
que os conflitos son de natureza humana, distinguíndose entre o conflito interno, 
que afecta á propia persoa en referencia á elección de opcións, e o conflito externo 
entre dúas ou máis persoas chamadas xenericamente, adversarios.

O filósofo presocrático Heráclito escribiu que “o conflito é o promotor do cambio 
e á súa vez é consecuencia de este” Con todo, esta postura non foi seguida polas 
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escolas filosóficas posteriores que viron no conflito unha fonte de desorde 
individual e social.

Do mesmo xeito na tradición judeo 
cristiá, o conflito foi considerado 
un elemento negativo que debía ser 
neutralizado por medio da persuasión 
ou a sanción.

Enténdese por resolución de conflitos 
o conxunto de técnicas e habilidades 
que se poñen en práctica para atopar 

a mellor solución, non violenta, a un conflito, problema ou malentendido que 
existe entre dúas ou máis persoas e, mesmo, a nivel persoal.

7.10. Negociación

A negociación é un esforzo de interacción orientado a xerar beneficios. Os seus 
obxectivos poden ser resolver puntos de diferenza, gañar vantaxes para unha 
persoa ou grupo, deseñar resultados para satisfacer varios intereses, mellorar 
situacións actuais, resolver conflitos ou chegar a un punto neutral da información.

A interacción alude á realidade humana de todas as partes involucradas, coas 
súas distintas personalidades, realidades, necesidades, emocións e formas de 
pensar. Nunha negociación tense a dúas ou máis persoas tentando xerar beneficios 
para si, para alguén máis ou para a organización que representan, pero o fan a 
partir da súa propia realidade humana, coas súas implicacións emocionais e 
psicolóxicas, coas súas formas de pensamento e patróns de conduta. Iso fai que 
esta interacción sexa un factor esencial nas negociacións e do que se derivan 
moitas das situacións que se adoitan ou poden presentar dentro delas. Isto 
permítenos tamén comprender o que sucede dentro dunha negociación e prever 
formas de desempeñarse dentro delas da mellor forma posible.
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A posibilidade de acadar un beneficio é a substancia que dá orixe a unha negociación. 
Unha interacción humana que non ten por obxectivo xerar beneficios, non é unha 
negociación. Estes beneficios poden ser necesidades ou desexos. O ideal é que 
se produzan beneficios para todas as partes involucradas, “gañar, gañar”. Con 
todo, isto non é sempre posible.

É importante advertir que o beneficio é o obxectivo, 
pero non sempre é o resultado; é dicir, a negociación 
non ten ao beneficio como un requisito elemental. 
Negóciase aínda se o resultado non é o beneficio 
esperado.

7.11. Ler

A lectura é o proceso de comprensión dalgún tipo de información ou ideas 
almacenadas nun soporte e transmitidas mediante algún tipo de código, usualmente 
unha linguaxe, que pode ser visual ou táctil (por exemplo, o sistema braille). Outros 
tipos de lectura poden non estar baseados na linguaxe tales como a notación ou 
os pictogramas.

7.12. Escribir

A escritura é un sistema de representación gráfica dun idioma, por medio de 
signos trazados ou gravados sobre un soporte. En tal sentido, a escritura é un 
modo gráfico especificamente humano de conservar e transmitir información.

Como medio de representación, 
a escritura é unha codificación 
sistemática mediante signos 
gráficos que permite rexistrar con 
gran precisión a linguaxe falada por 
medio de signos visuais regularmente 
dispostos. Excepción a esta regra é a 
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escritura Braille, cuxos signos son táctiles. A escritura diferénciase dos pictogramas 
en que estes non adoitan ter unha estrutura secuencial lineal evidente. Existen dous 
principios xerais na escritura, dun lado a representación mediante logogramas 
que poden representar conceptos ou campos semánticos e doutro a codificación 
mediante grafemas que representan sons ou grupos de sons. As escrituras exipcia 
e chinesa combinan ambos os dous tipos de principios (logogramas e grafemas), 
mentres que as escrituras en alfabeto latino son puramente grafémicas.
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8. O Plan de Comunicación 
na empresa

8.1. Que é un Plan de Comunicación

O plan de comunicación é un documento que recolle as políticas, estratexias, 
recursos, obxectivos e accións de comunicación, tanto internas como externas, 
que se propón realizar unha organización. Axuda a organizar os procesos de 
comunicación, facilita a orientación e evita a dispersión á que pode levarnos o 
traballo do día a día. Promove o seguimento e a avaliación destes procesos, o que 
nos obriga a cuestionarnos continuamente a metodoloxía de traballo e perseguir 
unha maior calidade na empresa. Debe ser unha guía de principios e propostas 
flexible e adaptable.

O Plan de Comunicación como ferramenta de traballo forma parte do plan global 
da organización, non é un plan “solto” ou illado do conxunto da cooperativa.

En todo plan de comunicación hai que ter en conta tres aspectos importantes 
como punto de partida. A saber, debemos:

 • Definir a identidade corporativa da empresa, cales 
son os seus principios e obxectivos corporativos.

 • Coñecer cal é a imaxe percibida da cooperativa 
entre os seus diferentes públicos obxectivo e a 
sociedade en xeral.

 • Determinar cal é a imaxe que queremos trasladar da organización, que debe 
responder a un plan estratéxico no que quedarán establecidos os diferentes 
públicos aos que dirixir as accións de comunicación.
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Tendo en conta o anterior, e todos os elementos do proceso de comunicación, 
podemos facernos varias preguntas básicas á hora de elaborar un plan de 
comunicación:

 • Qué hai que dicir?
 • Quen debe dicilo?
 • A quen?
 • A través de que medios e con que frecuencia?
 • En que contexto?
 • Que resposta queremos provocar?

Coas respostas a estas preguntas podemos configurar o esquema de deseño dunha 
estratexia de comunicación, que recolla as seguintes cuestións:

 - Determinar que queremos conseguir, cales son os obxectivos da empresa
 - Decidir a quen imos dirixir as comunicacións da cooperativa
 - Determinar a idea ou ideas que se quere transmitir
 - Concretar o orzamento co que contamos
 - Seleccionar os medios apropiados e a súa frecuencia de utilización
 - Executar o plan de medios e medir o seu impacto

8.2. Fases do plan de comunicación

I. Análise inicial. Determinar a 
situación de partida en termos 
de imaxe, tanto interna como 
externa, que da organización 
teñen os diferentes grupos de 
interese e a sociedade en xeral, 
para definir o alcance do plan a 
desenvolver, as canles e medios a 
utilizar, eixos de comunicación e 
o seu desenvolvemento mediante 
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mensaxes específicas para cada público, cronograma e recursos aplicados a 
cada acción e os seus mecanismos de control e medición de resultados (KPIs).

Nesta fase tamén se consideran os recursos materiais e humanos cos que 
conta a entidade, si son os idóneos ou non, se precisaremos apoio externo 
ou non, que ferramentas de comunicación se empregaron ata o momento 
e o seu impacto, valorar as principais dificultades da empresa e que se 
precisa para salvalas.

II. Obxectivos. Hai que definir con claridade cales son os obxectivos concretos 
que pretendemos alcanzar con este plan. Canto máis claramente os definamos, 
mellor poderemos avaliar despois o éxito do plan.

Os obxectivos deben cumprir cos requisitos de seren realistas, mensurables, 
alcanzables e consistentes entre si e cos obxectivos corporativos da entidade, 
con persoas responsables da súa execución e un marco temporal para 
conseguilos.

III. Público obxectivo. Unha vez definidos os obxectivos que queremos alcanzar, 
o paso seguinte será determinar a quen imos dirixir esa comunicación, 
identificar a cada un dos públicos obxectivos aos que queremos impactar: 
socios, clientes, institucións, entorno, sociedade en xeral…

É importante identificar o grao de relación e importancia que teñen os 
diferentes públicos obxectivo para a empresa para poder priorizar as accións 
a desenvolver e determinar as sinerxías entre as diferentes accións do plan.

IV. Mensaxe. Concretados os obxectivos do plan de comunicación e a quen vai ir 
dirixido, a seguinte decisión é sobre a idea ou ideas que se quere transmitir. 
A partir dos eixos de comunicación aprobados na formulación estratéxica da 
organización, será necesario desenvolver o contido concreto das mensaxes 
adecuadas para cada un dos diferentes públicos obxectivo.
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É conveniente reflexionar sobre a mensaxe xeral da entidade e as mensaxes 
específicas, considerando as persoas destinatarias e os contidos da 
comunicación, e mantendo a coherencia en todo momento.

Non só é importante determinar o contido das mensaxes, senón tamén 
e na mesma clave, o estilo de comunicación a seguir, sabendo que como 
conxunción da mensaxe e o estilo, estaremos a transmitir non só contidos 
senón unha imaxe da organización.

Ademais, sobre cada unha das mensaxes que se transmite, pódese dar unha 
visión informativamente moi distinta:

 • Catastrofista, priorizando a descripción dos graves problemas que atravesa 
o sector e/ou a organización, creando alarma social

 • Contextual, explicando detalladamente as causas da situación que se 
atravesa

 • Proactiva, aportando en cada caso propostas para mellorar a situación

V. Orzamento. Hai que saber de qué financiación se dispón para levar adiante 
o plan de comunicación, así como que recursos humanos será preciso 
adicarlle. Neste senso, non é preciso ter un orzamento elevado para poñer 
en marcha un bo plan.

VI. Plan de medios. Esta fase 
fai referencia ás canles que 
se empregarán para facer as 
comunicacións da cooperativa. 
Para facer a selección da máis 
apropiada en cada caso, é 
importante coñecer os hábitos 
e preferencias do público 
obxectivo ao que se dirixe cada 
comunicación, os lugares que 
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frecuenta, as emisoras de radio que escoita, a prensa que lee, as redes 
sociais que usa, etc.

A elección dos medios condiciona a información que se transmite e a súa 
codificación. Para proceder á sua elección, o primeiro é valorar os medios 
posibles e descartar aqueles que non resulten apropiados, ben polo seu 
custe, ben porque non se adecúen ao público destinatario, á mensaxe ou 
aos obxectivos que se persiguen.

É conveniente escoller un medio básico e establecer, en torno a este, unha 
combinación doutros medios, considerando as características particulares de 
cada un deles. En todo caso, hai que ter en conta a incidencia e importancia 
dos medios dixitais:

 • Están dispoñibles as 24 horas do día, todos os días do ano e sen barreiras 
xeográficas.

 • Publícase a mensaxe de inmediato.
 • Existe a posibilidade de difusión viral da información con campañas 

atractivas.
 • A información pode ser multimedia.
 • Teñen a capacidade de fomentar a participación e a reacción de quen 

lee os contidos.

VII. Execución. Determinar o calendario das accións concretas, responsables 
de cada acción, recursos asignados a cada unha e resultados esperados.

VIII. Establecer un sistema de seguimento e avaliación do plan para poder 
detectar as desviacións que se poidan producir e introducir elementos 
correctores necesarios. É preciso que durante e ao finalizar a campaña 
comprobemos se cumprimos ou non cos obxectivos que nos propuxéramos 
alcanzar e as razóns polas que se cumpriron ou non.
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Para isto, é importante establecer indicadores, como poden ser o número de 
visitas á páxina web, número de contactos realizados, aparicións en prensa, 
tono das aparicións, comentarios e outro tipo de participacións por parte 
do público, así como calidade e número desas participacións, etc.

Tamén debemos cuestionarnos periódicamente se o plan de comunicación 
consigue os obxectivos que perseguimos ou se debemos revisalo e daptalo.
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9. Pastores Grupo Cooperativo: 
un exemplo de xestión 
da comunicación nas 
cooperativas

9.1. Presentación da 
cooperativa

Pastores Grupo Cooperativo é o resultado de 38 anos de traballo e crenza no 
@cooperativismo. A comezos da década dos 80 naceu Carnearagon, da unión 
dun grupo de gandeiros e pouco despois xurdiron APA Cinco Vilas e Cotega. 
Tras 20 anos de crecemento por separado, uníronse no ano 2000 formando 
Oviaragón - Grupo Pastores, creando unha gran cooperativa de ovino con 

1500 socios aragoneses e de provincias 
limítrofes e cun volume de 500.000 
ovellas (https://www.grupopastores.
coop/grupo-cooperativo/)

Tras 36 anos dende a súa creación, 
Oviaragón - Grupo Pastores consolidouse 
como a cooperativa líder na evolución do 
sector ovino en Europa comprometida 
a ofrecer aos seus clientes unha carne 

de alta calidade coa máxima seguridade alimentaria: a que ofrecen os seus case 
400.000 cordeiros criados en 400 pobos, que serve para asegurar a rendibilidade 
e sustentabilidade dunha forma de vida de tradición milenaria.

https://www.grupopastores.coop/grupo-cooperativo/
https://www.grupopastores.coop/grupo-cooperativo/
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Nestes anos de funcionamento, a RSC foi a esencia principal deste proxecto empresarial 
cooperativo, para mellorar e xerar calidade de vida e rendibilidade aos seus socios 
e contribuír cun produto sustentable, san e de alta calidade ao consumidor final.

A dimensión lograda permítelle cubrir mellor os seus obxectivos iniciais:

 • Chegar o máis preto posible do consumidor, engadindo valor e eliminando 
intermediarios.

 • Ter un equipo técnico-veterinario especializado e con visión integral para mellorar 
as explotacións gandeiras, orientando a produción a unha maior calidade.

 • E prestar servizos e subministracións que repercutan nunha máis alta 
rendibilidade e unha mellor calidade de vida dos socios.

A innovación e a mellora constante permiten presentar novos produtos e servizos 
para o cliente e consumidor:

 • bandexas en diferentes formatos,
 • conxelados en porción consumidor,
 • bocadillos, croquetas, espetadas mouras, Agnei Ibérico…

Todo baseado nun gran produto que en 1989 logrou a calificación de denominación 
específica ou IXP - Ternasco de Aragón, a primeira carne de cordeiro recoñecida 
en Europa. Criado en 800 explotacións, cumpre as normas sanitarias e de manexo 
marcadas polo consello regulador, homoxeneízase na fase final en cebadeiros da 
cooperativa, pasando o control final das canles e mantendo a trazabilidade por 
lotes ata o consumidor final.
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Para cumprir todo este proceso, a cooperativa investiu en cebaderos con 65 
mil prazas en condicións de máximo benestar animal, sendo á súa vez centros 
comarcais de servizos ao gandeiro.

A cooperativa apoia aos gandeiros independentemente do lugar onde estean; 
dende os vales de Gistaín, no Pirineo, ata os montes universais de Teruel. Están 
en 440 pobos en 8 CCAA, e o 80 % deles con menos de 400 habitantes. O traballo 
dos socios mantén vivo o patrimonio natural e a conservación ambiental dos 
montes e lugares.

Outro sinal de identidade do grupo é a formación aos socios gandeiros e a todos os 
empregados que compoñen a cooperativa, superando entre ambos os colectivos 
as 6.000 horas anuais.

9.2. Comunicación interna coas 
persoas empregadas

A comunicación interna na organización é clave. Partindo dun modelo de liderado 
de “portas abertas” nas que os responsables de área e directivos fomentan o 
dialogo cos seus empregados, mediante técnicas de participación como os grupos 
de mellora, dinámicas de grupo, World Coffee… ata o desenvolvemento de canais 
de comunicación interna definidos, tanto ascendentes como descendentes e 
horizontais.

Existe a figura do líder como facilitador, para mellorar a comunicación entre 
departamentos e o consenso de obxectivos compartidos entre os mesmos. Un 
lema utilizado en moitas ocasións, baseado na responsabilidade de procesos de 
cada empregado, apoiado nunha correcta dirección por obxectivos e na forma 
de comunicar é “o organigrama entra cuando falla todo o demáis”. Este cambio 
conlleva la facilidade e o pouso para o crecemento deste modelo de facilitación, 
EMPOWERMENT do empregado e autonomía. Para iso, incídese na formación 
para responsables de área e equipo directivo en mediación, facilitación e técnicas 
de dinamización de grupos.
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Unha cultura do “erro” entendido como aprendizaxe, é unha das chaves para a 
participación dos empregados na comunicación ascendente. Un clima de confianza 
xera unha maior e máis eficiente comunicación interna.

Destacar o acompañamento cun alto nivel de formación en PNL, Comunicación 
Emocional, Habilidades directivas, desenvolvemento de competencias… que 
apoiaron o cambio organizacional e de estilo de traballo e comunicación dende 
o propio cambio personal dos seus empregados. Sen este cambio, sen a axuda do 
coaching, mentoring, formación, desempeño enfocado como desenvolvemento 
e mellora… non houbera sido posible este modelo.

Os canais de comunicación interna cos empregados que esta coooperativa ten 
implantados, son os seguintes:

Ascendente

Reunións de Grupo
Enquisa clima laboral
Entrevistas Desempeño
Dinámicas de formación (escoita)
Ferramentas Wikipedia de experiencias (Equipo Veterinario)
Participación aberta en Comités Executivos
Comité de Empresa
Sistema UY Casi (PRL)
Caixa de Suxestións

Descendente

Boletín do empregado
Comunicados internos (emails, cartas, sms…)
Grupos WhatsApp / SMS
Asembleas Informativas
Newsletter

Horizontal

Reunións Interdepartamentais
Formación
Mediación / Facilitación
Mail
Grupos WhatsApp / SMS

En calquera caso, a base do sistema de comunicación en Pastores é o propio 
equipo de traballadores con espíritu cooperativo. Todos os empregados son 
propietarios autónomos do seu proceso de traballo, coñecen a súa contribución 
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e parte na misión do grupo, en definitiva, son protagonistas no funcionamento 
da cooperativa.

9.3. Comunicación coas persoas 
socias e clientes

Pastores ten implantado un sistema CRM (Customer Relationship Management), 
que é un modelo de xestión de toda a organización, baseado na relación cos 
clientes, e co que se consigue mellorar a comunicación cos mesmos en aras a 
conseguir a súa total satisfacción cos produtos que ofrece a cooperativa. As bases 
de funcionamento deste sistema é a atención, é dicir, a capacidade de captar as 
mensaxes que emiten os socios e clientes, para elaborar as mensaxes adaptadas 
a cada colectivo, compartindo mensaxes e organizándoas adecuadamente, 
ofrecendo solucións, proximidade e protagonismo aos socios, básicamente 
escoitándoos e comunicando con eles as mensaxes necesarias en cada momento. 
É unha ferramenta clave de automellora seguindo o sistema REDER.

Conseguir información dos socios, que necesitan, que lles preocupa, que opinan, 
cales son as súas suxestións de mellora, lle permite ao grupo directivo dar resposta 
e cercanía aos socios e definir e adaptar as mensaxes para que resulten claras, 
entendibles e que realmente cheguen aos destinatarios mediante o emprego das 
canles máis idóneas.

Pastores ten moi presente que 
o móbil é a vía de comunicación 
máis empregada neste momento, 
motivo polo cal, tendo en 
conta que, segundo os últimos 
estudos, miramos o móbil 150 
veces ao día, (https://www.
abc.es/familia/vida-sana/abci-
cuantas-veces-miras-movil-
dia-201901080157_noticia.

https://www.abc.es/familia/vida-sana/abci-cuantas-veces-miras-movil-dia-201901080157_noticia.html
https://www.abc.es/familia/vida-sana/abci-cuantas-veces-miras-movil-dia-201901080157_noticia.html
https://www.abc.es/familia/vida-sana/abci-cuantas-veces-miras-movil-dia-201901080157_noticia.html
https://www.abc.es/familia/vida-sana/abci-cuantas-veces-miras-movil-dia-201901080157_noticia.html
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html), non podemos estar máis de unha hora sen abrir o WhatsApp e a crecente 
interacción nas redes sociais, a cooperativa alíase coas circuntancias e coas 
oportunidades que ofrece a tecnoloxía e internet para chegar a socios, clientes 
e públicos obxectivo en xeral.

Esto unido a un cambio xeracional, no que conviven na cooperativa un relevo 
xove que utiliza principalmente canles dixitais, que demanda maior rapidez de 
información, máis comunicación… posibilita chegar doutra forma aos socios. 
Xestionar a diversidade é clave, enfocando a socios, gandeiros non socios, xóvenes 
e novas incorporacións, e xerando apoderamento e comunicacións específicas 
para fomentar a inclusión da muller na cooperativa.

Cómo chega a información a máis de 400 pobos de 8 Comunidades Autónomas? 
A cooperativa dotouse de diferentes canles de comunicación:

1. Comités consultivos. Foi unha forma de normalizar a principal canle de 
comunicación informal das cooperativas “a TABERNA do pobo”, xerando 
núcleos trimestrais de diálogo unindo nesas reunións á dirección, presidencia 
e “o xove do lugar”, o máis maior, o crítico, mulleres, socios novos… tendo 
nunha mesma mesa, nun tono cercano, as inquedanzas dos socios e a 
cooperativa, logrando así unificar a visión e verbalizar vicisitudes do día a 
día da cooperativa para darlles solución e máis información.

2. Grupos de influencia cercanos, comarcais: Información, Formación, Cercanía, 
Escoitar…

3. Campañas de información
4. Accións de formación específicas
5. Pastores Directo. Listas de difusión de Whatsapp por áreas nos que se envía 

información da cooperativa e o sector semanalmente. Moitas das mensaxes 
emanan da contestación dunha dúbida que plantexa un socio, que se fai 
exponencial ao da respuesta a un, darlles esa información a 1000 persoas 
a través de WhatsApp e o boletín.

https://www.abc.es/familia/vida-sana/abci-cuantas-veces-miras-movil-dia-201901080157_noticia.html
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A escoita activa ao socio, permite observar diferentes perspectivas e conseguir 
coñecer as súas inquedanzas, detectar posibles fallos na transmisión da 
información, e deseñar estratexias para conseguir que todos os socios teñan 
información transparente e veraz dende a cooperativa.

O equipo directivo do grupo, conscente de que non se pode defender o que non se 
ama, e que non se pode amar o que non se coñece, considera que o camiño máis 
idóneo para o desenvolvemento dos socios e, consecuentemente, da cooperativa é 
a búsqueda de información e perspectiva, o que da lugar ao proxecto “Integración 
e compromiso cooperativo”, cos obxectivos de:

 • mellorar a comunicación interna dentro da cooperativa,
 • aumentar a comprensión das accións que se levan a cabo dende o equipo 

directivo, e
 • aumentar o nivel de compromiso do socio.

O proxecto baséase nos ALIADOS, 
INFLUENCERS, APÓSTOLES, en 
resumo, persoas con pasión, que 
manexan con soltura as TICs, e 
que participan activamente nas 
actividades que desenvolve a 
cooperativa. Estes aliados son 
líderes formais ou informais, 
que comparten o protagonismo 
e realizan unha comunicación 
con alto impacto emocional.

Estas accións están enmarcadas dentro do PROXECTO INTEGRACIÓN E 
COMPROMISO COOPERATIVO, que se desenvolveu como programa de I+D+i na 
cooperativa.
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Establecéuse baixo o lema 
“rexeito a protesta, abrazo 
a proposta”  un enfoque 
participativo ao socio para poñer 
as súas dúbidas, problemas, 
vantaxes… coa cooperativa 
enriba da mesa. O problema 
que non se ve non se pode 
solucionar. Formáronse a 
uns 100 líderes dos comités 
consultivos “socios influencers” 

e a todos os empregados con relación directa co socio (transportistas, veterinarios, 
administración, cebadeiros,..) en este novo paradigma de comunicación e 
comezaron a verbalizar e documentar a traveso da coordinadora do PICC, todas 
estas informacións, dándolles solución. O primeir ano do programa, lográronse 157 
PICC´s ou informacións que axudaron a comunicar mellor, mellorar a cooperativa 
e aumentar o nivel de compromiso do socio. É o actualmente coñecido como 
ENGAGEMENT.

Algunhas das reflexións fundamentais para levar a cabo un cambio de estratexia 
no proceso de comunicación cos socios son preguntarse:

 • cantas veces temos ao socio diante do boletín e cántas veces desbloquea e 
consulta o móbil?

 • cantas veces ven ao persoal da cooperativa?
 • cantas veces un socio ve e interactúa con outros socios?

O PICC se resume neste diagrama de fluxo da información, no que son intervencións 
individuais ou emanadas de reunións, whatsapp…
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Deste xeito, a política de comunicación de Pastores Grupo Cooperativo baséase en:

 • Adicar e formar a unha persoa para comunicar aos socios. É dicir, formar ás 
antenas, con coñecemento do sector, visión global, comunicación emocional, 
empatía e asertividade.

 • Influencers / Antenas hiperinformados e atendidos.
 • Lanzar mensaxes positivas informando con datos.
 • Dar solución e atención aos socios. Explicar o NON e o PARA QUE.
 • Crear foros activos de participación.
 • Utilizar medios de comunicación rápida como WhatsApp, internet… e 

SEGMENTADA (listas de difusión).
 • Boletín lixeiro e con Newsletter.
 • Continuar cos comités consultivos, actividades formativas, viaxes, 

intercambios… con novos formatos.

O modelo de influencer  e 
multicanal é clave. Queiramos 
ou non, a información non 
chega só pola canle “oficial” 
da cooperativa. Outros socios, 
c l i e n t e s ,  t r a b a l l a d o r e s , 
WhatsApp… incluso fake news 
son as diferentes fontes de 
información do socio. Se todas 
teñen información fidedigna, 
é máis sinxelo ter unha visión 
compartida.

Como consecuencia de todo isto, a porcentaxe de satisfacción dos socios 
coa información procedente da cooperativa víuse incrementada de maneira 
significativa nos últimos anos, como se reflicte no seguinte cadro:
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% de satisfacción

2017 2016 2015

Información da cooperativa 97% 89% 83%

Boletín de Oviaragón 96% 93% 81%

Contactos persoais 95% 79% 73%

Resposta ás dúbidas e propostas 93% 89% 82%

Isto tivo unha forte repercusión no nivel de satisfacción global coa cooperativa, 
por iso, a porcentaxe de socios que SI recomendarían a cooperativa a outros 
gandeiros se incrementou notablemente dende que se implantaron os cambios 
no sistema de comunicación para chegar a eles.

2017 89%

2016 76%

2015 72%

2014 70%

En resumo, un cambio de paradigma baseado na I+D+i máis alá da tecnoloxía, 
innovar en persoas, comunicación e socioloxía foron a clave desta palanca de 
mellora.

Adaptación aos novos tempos, o novo cooperativismo e o relevo xeracional no 
medio rural.

Fórmulas adaptadas ás novas demandas e necesidades, o aprendido a hacer cos 
seus productos, esa capacidade de adaptación ao cliente… Por que non o sabemos 
facer co cambio do cooperativismo, o socio e as súas novas xeracións?

Desa pregunta, como en todo proxecto de I+D, de buscar a innovación e desenvolvela 
para solucionar un problema, xurdiu esta nova metodología de comunicación.

Actualmente, dentro dos principios cooperativos de “cooperar entre cooperativas”, 
Pastores fai labores de consultoría e acompañamento a Federacións e cooperativas 
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na implantación de modelos adaptados aos seus negocios, tanto de comunicación 
como de relevo xeracional ordenado e xestión da diversidade.

Para máis información sobre o modelo de xestión da comunicación de Pastores 
Grupo Cooperativo, pode contactar a través do teléfono no número 976138051, 
ou por correo electrónico no seguinte enderezo: aparicio@oviaragon.com



103

10. Recursos

Campus virtual USAL: https://campus.usal.edu.ar/

Comunicación Empresarial. Benito Berceruelo y equipo de Estudio 
de Comunicación. Madrid, 2016.

Comunicación Empresarial. Plan estratégico como herramienta 
gerencial y nuevos retos del comunicador en las organizaciones. 
María Cristina Ocampo Villegas. Editorial UOC S.L.

Elaboración de un plan de comunicación. Plataforma del voluntariado 
de España. www.plataformavoluntariado.org

Enciclopedia virtual: https://www.eumed.net/

Gestión de la comunicación empresarial. Antonio S. Lacasa. Gestión 
2000.com

Habilidades de comunicación y escucha- Sonia González Boysen. 
Grupo Nelson, 2011.

Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del 
Profesorado: https://intef.es

La mente es maravillosa: https://lamenteesmaravillosa.com/

Las organizaciones cooperativas y su proceso de comunicación. 
Benice Ariza Ruiz. Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa R.L.

https://campus.usal.edu.ar/
http://www.plataformavoluntariado.org/
https://www.eumed.net/
http://books.google.es/books?id=V9phbpwVknQC&pg=PA99&dq=escucha+activa&hl=en&sa=X&ei=bANVU7KnKaKO0AXo_IGAAQ&ved=0CEQQ6AEwAw#v=onepage&q=escucha activa&f=false
http://books.google.es/books?id=V9phbpwVknQC&pg=PA99&dq=escucha+activa&hl=en&sa=X&ei=bANVU7KnKaKO0AXo_IGAAQ&ved=0CEQQ6AEwAw#v=onepage&q=escucha activa&f=false
https://intef.es/
https://lamenteesmaravillosa.com/
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http://agronegocios.catie.ac.cr/images/pdf/comunicacion%20
cooperativa.pdf

Materiais formativos elaborados no proxecto europeo ToTCOOP+i 
– Asociación Estratéxica para a Formación dos Formadores das 
Cooperativas Agroalimentarias Europeas. http://totcoopi.eu

Principios de comunicación interpersonal: para saber tratar con las 
personas. Antonio Estanqueir, 2006 Narcea Ediciones.

Psicologoía y mente: https://psicologiaymente.com/

Revista Ciudadano: https://www.analisisnoverbal.com/liderazgo-
y-comunicacion-no-verbal/

Teoría de la comunicación empresarial. Aaron Arenas Ramírez. 2016 
https://www.gestiopolis.com/teoria-la-comunicacion-empresarial/

http://agronegocios.catie.ac.cr/images/pdf/comunicacion cooperativa.pdf
http://agronegocios.catie.ac.cr/images/pdf/comunicacion cooperativa.pdf
http://totcoopi.eu/
http://books.google.es/books?id=z4eWPI_-3k0C&pg=PA63&dq=escucha+activa&hl=en&sa=X&ei=bANVU7KnKaKO0AXo_IGAAQ&ved=0CC4Q6AEwAA#v=onepage&q=escucha activa&f=false
http://books.google.es/books?id=z4eWPI_-3k0C&pg=PA63&dq=escucha+activa&hl=en&sa=X&ei=bANVU7KnKaKO0AXo_IGAAQ&ved=0CC4Q6AEwAA#v=onepage&q=escucha activa&f=false
http://books.google.es/books?id=z4eWPI_-3k0C&pg=PA63&dq=escucha+activa&hl=en&sa=X&ei=bANVU7KnKaKO0AXo_IGAAQ&ved=0CC4Q6AEwAA#v=onepage&q=escucha activa&f=false
https://psicologiaymente.com/
https://www.analisisnoverbal.com/liderazgo-y-comunicacion-no-verbal/
https://www.analisisnoverbal.com/liderazgo-y-comunicacion-no-verbal/
https://www.gestiopolis.com/teoria-la-comunicacion-empresarial/
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