
Há um componente no trabalho da comu-
nicação empresarial que não pode ser pesado,
medido, apalpado ou tocado - apenas percebi-
do. Ê a sutileza. Empresas funcionam no mun-
do da realidade, dos números e das medidas. E
é assim que deve ser na maior parte das vezes.
Porém, em se tratando de relacionamento
interpessoal, a linha divisória entre o facilmen-
te observado e o sutilmente percebido é muito
tênue. Ê aí que se mostra a maestria do
comunicador: saber conduzir sem "conduzir";
mudar sem "mudar"; fazer sem "fazer" Essa con-
versa pode estar parecendo meio vaga, um pou-
co zen. Mas há mais precisão no vago e na som-
bra do que imaginamos...

A sutileza é, sem dúvida, a maior força da
comunicação. Com ela se pode quase tudo. O
profissional inteligente, quando constrói uma
linha de comunicação, sabe dosar o tempero
da sutileza. Já aqueles que a recebem, na maior
parte das vezes, não a percebem. Apenas sen-
tem o que está sendo dito e executam a ordem
da comunicação. É assim que mandam os bons
comandantes: por meio da sugestão.

Usar os recursos da sutileza na literatura,
cinema, teatro e nas artes plásticas é mais fácil
porque, nesses ambientes, a sutileza é espera-
da e aplaudida. Quanto melhor o artista, com
mais refinamento ele trabalha o assunto. Per-
cebe-se a mensagem sem enxergar com clare-
za o truque utilizado. É por isso que gosto do
Peter Brook no teatro, do Shyamalan no cine-
ma e do Iberê Camargo na pintura.

Com olhos treinados e atentos, enxerga-se
o trabalho do mestre. Quem não se emociona
ao captar um recado sutil numa boa cena, num
bom texto ou num quadro bem trabalhado? A
força está no não-dito, e não no visivelmente
exposto. Campanhas de varejo e institucionais
são diferentes: ambas comunicam. Uma é para
consumo imediato e a outra, para toda a vida.
Campanhas de empresas que eram veiculadas
há 40,50 anos, continuam ainda martelando na
nossa cabeça. Elas foram feitas para ficar.

Tratar do imponderável assunto da sutile-

za com profissionais treinados para serem prá-
ticos e cartesianos é muito difícil. Falta-lhes o
entendimento da alma e do comportamento
humano. A maioria só consegue interpretar
gráficos. Atender à tirania dos resultados do
trimestre - exigidos pelos stakeholders - não
está sendo fácil. Para vender um conceito ou
uma idéia inovadora a eles, temos de fazer
como o ilusionista que distrai o espectador com
uma mão e faz a mágica com a outra. Na co-
municação empresarial, muitas vezes, só va-
mos entender o trabalho bem-feito depois de
tê-lo pronto.

Outra técnica para se vender sutilezas é
fazer as idéias se tornarem densas e pesadas
por alguns momentos - os da explicação do
processo. Para isso, precisamos materializar o
conceito construindo exemplos práticos por
meio de metáforas, analogias, mocapes, plan-
tas e desenhos. Explicar o modelo com a técni-
ca do "é como se fosse assim" - alguns tipos
gostam das coisas muito bem explicadinhas.
Uma vez que o outro entende o que se quer
dizer, volta-se para o subtendido e se realiza o
trabalho propriamente dito. Para trabalhar
conceitos refinados, temos duas tarefas: a pri-
meira é ter a idéia; a outra é vendê-la dentro
da própria empresa às pessoas que têm difi-
culdades para entender sobre o que estamos
falando.

A turma já não acredita mais nas velhas e
batidas formas de dizer as coisas. O velho
varejão já não funciona mais. A editoria em-
presarial é matéria para estrategistas e a comu-
nicação se torna cada vez mais etérea. Daí a
necessidade de contarmos com comunicadores
mais preparados. Quem vai fazer bem esse tra-
balho? Aquele que entender melhor a alma e o
comportamento humano. Para tanto, some-se
a técnica com a bagagem cultural.

A propósito: a palavra "sutil" designa a bar-
ca conduzida por Caronte, o barqueiro da mi-
tologia grega que levava os mortais até a porta
do inferno. Seu significado original é "feita em
pedaços"
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