
fato de o "tem-
po voar" afeta
diretamente o
meio corpora-

tivo, pois a marca deste século XXI
é a competitividade, e só serão bem
sucedidos nos negócios aqueles que
conseguirem acompanhar essa cor-
rida contra o tempo. As empresas se
veem pressionadas a agilizar todos os
seus segmentos, mas, para isso, pre-
cisam contar com colaboradores efi-
cientes que saibam tramitar dentro de
seu meio, comunicando-se com obje-
tividade e rapidez.

Dia a dia, o e-mail ocupa espaço nas
empresas devido à sua facilidade na uti-
lização, sua rapidez na resposta - às ve-

zes, on-line- e a economia com despe-
sas postais. Ele atende as necessidades
do contexto atual e se sobrepõe à anti-
quada redação empresarial representa-
da por cartas rebuscadas, atas, memo-
randos e relatórios. Mas, nem sempre o
correio eletrônico atinge seu objetivo,
porque só a tecnologia não basta - a má-
quina não sabe pensar- e o homem, ser
pensante, nem sempre faz uso adequa-
do desse apanágio de seu cérebro.

Cotidiano empresarial
A rotina de qualquer pessoa, assim

como a do homem de negócios, se-
gue um planejamento, pensa-se, pre-
viamente, como será o transcorrer do
dia, às vezes, até da semana, do mês,
do ano. Com isso, sabe-se a que horas
acordar; consulta-se a meteorologia;
escolhe-se o que vestir; qual o meio
de transporte a ser utilizado; quais
serão os compromissos mais urgen-
tes, ou seja, planejam-se as etapas



para que as metas sejam alcançadas.
Quase tudo na vida é pensado e pla-
nejado antecipadamente.

Sabe-se também que qualquer em-
presa segue seu planejamento à risca,
desenvolve projetos e estratégias des-
de a produção até a etapa final de seu
produto, objetivando sempre o suces-
so do empreendimento.

O que não se sabe é que, no meio do
percurso, a instituição perde tempo e
dinheiro quando não detecta que,
apesar da agilidade do e-mail, sua co-
municação é falha, confusa, mal escri-
ta e não acompanha esse "tempo que
voa". Tudo isso porque os responsáveis
pela comunicação da empresa não
planejam antes de escrever.

É normal ouvir que, ao escrever um
texto, seja um e-mail, um relatório ou
um simples recado- "as palavras não
vêm"-. O tempo passa, passa e nada
acontece. Nesse momento, deseja-se
que as palavras sejam transferidas au-
tomaticamente para a tela do moni-
tor, como se houvesse um "ente", uma
"força" que psicografasse aquilo que é
necessário comunicar!

Quantas vezes, pensa-se em algu-
ma coisa lógica, mas ao escrever, esse
pensamento é verbalizado como um
aglomerado de frases desconexas, pa-
lavras que se atropelam sem rumo e
sem propósito. O autor pode ler e reler
o texto sem enxergar as falhas na co-
municação, pois lê apenas a idéia que
está em seu pensamento e não as pa-
lavras que escreveu. O destinatário da
mensagem ficará sem compreendê-la,
pois tudo está muito claro só na men-
te do emissor.

O pensamento é, muitas vezes, mais
rápido que a leitura feita por meio
da decodificação de sinais gráficos.
Quando se lê um texto, é muito comum
trocar as palavras, substituí-las por si-
nônimos, ou seja, não se lê o que está
escrito, mas sim a idéia que os olhos
captaram da mensagem registrada pe-
las palavras, e isso demonstra que nos-
sa mente lê o todo e não as partes.

Ao escrever, é preciso observar se as
palavras correspondem, exatamente,

ao nosso pensamento, e se elas regis-
tram o começo, o meio e o fim do nos-
so raciocínio.

O poder das palavras
Na correspondência empresa-

rial, um texto não revela apenas
o seu autor, mas também a pró-
pria instituição que ele representa.
Consequentemente, a forma e o con-
teúdo das informações veiculadas
deverão apresentar concisão, coesão
e coerência para não perderem a cre-
dibilidade e não comprometerem a
empresa e os funcionários que a re-
presentam.

Para evitar deslizes, é muito impor-
tante àqueles que fazem uso constan-
te da palavra escrita a conscientização
de que só é possível aprender a escre-
ver depois de aprender a pensar.

Ao pensar, usa-se a inteligência. A
palavra inteligência vem do latim in-
tus-legere e significa ler (legere) den-
tro (intus)= ler dentro. Para ler dentro é
preciso coragem para enfrentar o auto-
conhecimento, é necessário fazer per-
guntas para si mesmo, pensar e refletir.

Pensar é aprender a encontrar as
idéias e a concatená-las, organizá-las
no pensamento para depois transfe-
ri-las para o texto que se vai redigir.
Ninguém consegue expressar o que
não tem interiorizado, portanto é im-
possível transmitir o que a mente não
criou. É necessário fertilizar a mente,
alimentá-la para que um texto aflore
de modo claro, coerente e preciso.

De acordo com Paulo Freire, "A lei-
tura do mundo precede sempre a lei-
tura da palavra, e a leitura desta im-
plica a continuidade da leitura da-
quele. O ato de ler o mundo implica
uma leitura dentro e fora de mim.
Implica a relação que eu tenho com
esse mundo".

Graciliano Ramos faz uma analogia
entre lavar roupa e escrever que re-
trata muito bem esse processo:

"Deve-se escrever da mesma ma-
neira como as lavadeiras lá de Alagoas
fazem seu ofício. Elas começam com
uma primeira lavada, molham a rou-

pa suja na beira da lagoa ou do ria-
cho, torcem o pano, molham-no no-
vamente, voltam a torcer. Colocam o
anil, ensaboam e torcem uma, duas
vezes. Depois enxáguam, dão mais
uma molhada, agora jogando a água
com a mão. Batem o pano na laje ou
na pedra limpa, e dão mais uma tor-
cida e mais outra, torcem até não pin-
gar do pano uma só gota. Somente
depois de feito tudo isso é que elas
dependuram a roupa lavada na corda
ou no varal, para secar. Pois quem se
mete a escrever devia fazer a mesma
coisa. A palavra não foi feita para en-
feitar, brilhar como ouro falso; a pa-
lavra foi feita para dizer." Graciliano
Ramos (1892-1953).

Investimento de peso
É imprescindível que os gesto-

res equilibrem a razão com a emo-
ção e voltem sua atenção ao mundo
das palavras para, assim, desenvol-
ver um perfil inovador que os leve à
conscientização de que é importante
investir na formação cultural e inte-
lectual de seus funcionários, na ex-
pansão de sua criatividade, pois es-
ses colaboradores são o canal cujas
palavras refletem a empresa, deixam
transparecer a sua realidade e dão
as diretrizes de sua existência mar-
cada pelo sucesso ou pelo fracasso
que podem "voar" na efemeridade
do tempo. C&N

Text Box
GULLO, Laís Albuquerque. O tempo voa e leva a imagem da sua empresa. Carreira & negócios, São Paulo, n. 16, p. 20-21, 2009.




