
ternas. Para ajudar gestores a evitarem
problemas como esse, Stever Robbins,
presidente da empresa de consultoria
VentureCoach.com, descreveu em um
artigo recente os sete pecados mais
comuns na comunicação corporativa.
Eis o que os profissionais devem evitar:

• Anunciar mudanças sem pre-
paração.Mudanças sempre geram
boatos e resistências. Antes de anun-
ciá-las, pesquise onde e por que isso
pode acontecer. Ensaie a comunicação.
Compartilhe sua visão do cenário das
mudanças com os atingidos. Tenha em
mente que a comunicação pessoal tem
vantagens sobre a escrita e sempre ava-
lie o impacto emocional nos afetados.

• Mentir_É natural que alguns
tópicos permaneçam confidenciais,
mas é preciso ter cuidado com a ma-
neira como os segredos são mantidos.
Em vez de mentir, treine-se para dizer
"Não tenho a liberdade para comen-
tar isso" ou "Não posso responder
isso completamente agora". A consis-
tência nas respostas é fundamental.

• Surpreender-se com a reali-
dade_Não fique surpreso por tomar
conhecimento de notícias ruins mais
tarde que outras pessoas na empresa.

Eis uma lei dos escritórios: quanto mais
poder você tem, menos problemas che-
gam até você. As notícias desagradá-
veis, aliás, respondem a leis diferentes
conforme a direção de propagação. As
vindas de baixo são suavizadas. As que
saem da cúpula são exageradas. Evite
os boatos usando linguagem simples
e direta e nunca faça piadas ambíguas.

• Subestimar a audiência.,É
tentador omitir discussões na supo-
sição de que os subalternos não vão
entender. Eles podem não ser experts
no assunto, mas têm o direito de saber
a razão de algo que vai afetá-los. Lem-
bre-se de que faz parte do trabalho
de qualquer gestor explicar as coisas
para os outros. Além disso, ê pro-
vável que os subalternos entendam
mais do assunto do que se imagina.

• Confundir processo com re-
sultados_No estabelecimento de me-
tas, prêmios e avaliações, é comum
criar expectativas erradas. Trabalhar
duro é um processo. Resultado é o que
se atinge. Superiores julgam resulta-
dos, não como se chegou lá. Prometer
um prêmio pelo trabalho duro é um
erro. Por isso, é importante deixar
claro o que será ou não premiado.

• Canais inapropriados de
comunicação_Como exemplifica
o erro de Patterson com seu e-mail,
é preciso escolher o canal adequa-
do para cada comunicação. Tele-
fonemas e reuniões cara a cara são
mais eficientes para lidar com ques-
tões que têm nuances e sutilezas.

• Subestimar as omissões_O
que você não diz muitas vezes pode ser
mais estridente que todos os tópicos
de sua mensagem. Se você não elogia,
as pessoas se julgam desapreciadas.
Se não explica, podem achar que não
são de confiança. Por isso, nunca é
demais perguntar: "Que mensagens
vocês estão recebendo de mim?".

Comunicação errada corrói o
moral dos empregados, desestimu-
la a produtividade e pode tornar o
ambiente de trabalho insuportável.
Nada mais apropriado, portanto,
do que evitar esses equívocos. [F.C.S.]

mensagem publicitária para o consu-
midor ê aquele em que ele esta descan-
sado e é capaz de entender e processar
as informações. Bom, a realidade não
é bem assim. Há algum tempo pes-
quisadores afirmam que um certo ní-
vel de cansaço torna as pessoas mais
suscetíveis à propaganda. Agora, um
grupo de estudiosos ligados a uni-
versidades americanas e de Hong
Kong descobriram de que manei-
ra o cansaço influencia as pessoas.

Em um trabalho recentemente
publicado no Journal of Marketing Re-
search, eles afirmam que o cansaço não
torna a pessoa nem mais nem menos
aberta à mensagem publicitária. O que
ele faz é induzir a pessoa a ficar mais
confiante sobre o que pensa em rela-
ção a essa mensagem. "Descobrimos
que, quando estão cansados, os con-
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sumidores pensam ter sido mais pon-
derados no processo de analisar um
anúncio e, como resultado, tornam-se
mais firmes e confiantes nas crenças,
que constróem a partir daí - sejam
elas positivas ou negativas", afirma
Derek D. Rucker, professor associado
da Kellogg School of Management.

Um dos testes feitos pelos pesqui-
sadores ajuda a entender o processo.
Eles pediram que grupos de pessoas
analisassem cuidadosamente anún-
cios de biscoitos e de pastas de den-
te. Os grupos foram divididos entre
aqueles que estavam em um estado de
estafa mental e outros descansados. Os
participantes tinham de anotar suas
atitudes em relação às propagandas
e indicar sua decisão de comprar ou
não o produto. Além disso, tinham de
avaliar o quanto estavam confiantes
sobre as suas avaliações e decisões.

Os grupos apresentaram opiniões
semelhantes em relação aos produtos
e à decisão de adquiri-los. A distinção
aconteceu na parte sobre confiança. As
pessoas mais cansadas se mostraram
muito mais certas de suas opiniões.
Mais ainda. Aqueles que tinham uma
visão positiva dos produtos quando
cansados apresentavam uma disposi-
ção muito maior de realizar a compra do
que os que também tinham uma visão
positiva, mas estavam descansados.

Para os estudiosos, isso sugere que
as pessoas têm a sensação de ter passa-
do por um processo mais completo de
análise quando estão cansadas. Os pes-
quisadores acreditam que seu achado
tem implicações para o dia a dia do mar-
keting. "Talvez seja mais interessante
tentar atingir o público em momentos
em que ele está mais cansado, como
depois do trabalho", afirma Rucker.

Além de poder tornar os profis-
sionais de marketing mais impopu-
lares, essa aposta também apresenta
os seus riscos. É que se a avaliação
da publicidade for negativa, as pes-
soas tendem a achar que suas opini-
ões são definitivas e fica mais difícil
reverter essa impressão. Ou seja,
é melhor que o anúncio seja bom.
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