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Falastronice
Decifra-me ou devoro-te

9
ue esfinge que nada. Já reparou como tem falas-
trão roubando o emprego de gente competente
só na base do discurso? Essa arte, a do falar sem
necessariamente dizer algo, e que é arte domina-
mundo político há anos, faz com que um cidadão

que apenas soe como alguém seja mesmo confundido
com esse alguém.

É uma espécie de alquimia de expressões escolhidas e
roubadas a dedo do discurso vigente, com uma pitada de
vocábulos incompreensíveis e um certo jeito de falar e puf.
Está pronta a fórmula para transformar o nada em ouro.
Pura necessidade de aceitação e idolatria pelo grupo, de ser
percebido como autoridade no assunto. E não se trata de
erudição. Veja o jogador de futebol, por exemplo: tem de
falar como jogador de futebol. Lembro de um que teve
uma carreira curtíssima só porque, diferentemente dos
colegas, falava na primeira pessoa.

Surfista tem de soar como surfista.
Advogado tem de soar como advogado.
Publicitário tem de soar como publicitário.
E o conteúdo, a competência e o esforço parecem todos

ter ficado abaixo, na escala de valores.
Soar ficou mais importante do que suar.
Há alguns anos caiu uma ficha corporativa de que, tão

importante quanto ter uma ideia, era saber expressá-la do
jeito certo. Surgiram então os cursos de oratória, de como
se expressar em público e dicas para fazer apresentações
grandiosas. Hoje parece que passamos para uma outra
etapa, bem mais nociva, que é a da

Não se trata mais de vender o peixe. A onda agora é ven-
der uma baleia e entregar um aquário vazio. Somos pre-
senteados diariamente com grandes embrulhos, em laços
de fita, totalmente vazios.

Hoje, em um mundo onde inovações e novos segmen-
tos surgem na mesma velocidade que especialistas nesses
assuntos, o truque ficou ainda mais fácil. Empresas fe-
cham contratos milionários simplesmente por terem
aprendido a falar o que seus clientes queriam ouvir. E em
nome do novo, desbancam outras tantas, muitas vezes
mais competentes, mas não na maneira como se apresen-
tam. E se depois de algum tempo a verdade oca vem à to-
na, tudo bem. Sempre haverá um novo ouvinte pronto pa-
ra cair outra vez na armadilha.

Um bom truque para se precaver dessa verdadeira ma-
landragem que anda por aí é usar a teoria do elevador.
Funciona assim: o que se tem para dizer tem de ser enten-
dido por outro em uma viagem de elevador. Trinta se-

gundos. Outra forma é que
a mensagem possa ser en-
tendida por uma criança.
Em português claro, sim-
ples e informal. Na verda-
de, junte as duas coisas:
tem de ser entendido por
uma criança, dentro de um
elevador. Claro que para
convencer alguém sobre o
potencial de uma ideia re-
quer elaboração, mas aí já é
outra coisa.

Faça o teste. Da próxima
vez que alguém começar
com um papo muito mira-
bolante e revolucionário,
peça para que ela te expli-
que a mesma coisa como se

vocês estivessem se encontrando no elevador e como se
você tivesse 12 anos de idade. Desse modo, você tem de ter
entendido tudo. Talvez não comprado, mas entendido.

E como diria o rei, não o Carlos, mas o Presley,"A Lit-
tle Less Conversation and a Little more Action Please".

Encontre coisas complicadíssimas mas escritas de um
jeito que dá para contar para o amigo no elevador em
www.updateordie.com

Hoje passamos
por uma fase
bem mais
nociva, que
é a da
manipulação
por meio
do discurso

manipulação por meio do discurso.
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Text Box
Fonte: Forbes Brasil, ano 7, n. 147, p. 55, 27 dez. 2006.




