
ouça sinceridade é perigoso e muita since
ridade é absolutamente fatal." Oscar W i l 
de, que pagou com a prisão e os trabalhos 

forçados o preço da verdade, vítima do precon
ceito e da hipocrisia de sua época, tinha conhe
cimento de causa quando expôs com essas pala
vras simples o dilema dos comunicadores diante 
do desafio de tornar públicas questões sensíveis 
e polêmicas envolvendo suas organizações. 

É comum ouvir de administradores pouco 
afeitos aos modernos conceitos da comunicação 
afirmativas do tipo "se divulgarmos isso daremos 
um tiro no pé", ou "se a concorrência não infor
ma, por que iríamos informar?", entre outras. 

Esquecem que no mais das vezes aquela in
formação "confidencial" ou "de vital impor
tância estratégica" pode ser obtida nas juntas 
comerciais, em pesquisa nos jornais, em balan
ços publicados e sobretudo nos mecanismos de 
busca na internet, entre outros meios. Todo 
bom repórter sabe disso. Se assim é, por que 

não a fornecer por iniciativa própria, matando 
pela raiz a erva daninha da desconfiança e o ris
co de versões deturpadas? 

Apesar disso, mesmo profissionais da comuni
cação já calejados pelo ofício questionam o valor 
da transparência. Dizem que se trata de mais um 
recurso retórico, que ninguém conta tudo e que o 
segredo continua, sim, a ser a alma do negócio. 

Contribuem assim para perpetuar uma menta
lidade que, se fez sentido algum dia, hoje o perdeu 
por completo em virtude antes de tudo das novas 
exigências da sociedade e dos recursos tecnoló
gicos que lhes permitem monitorar mais de perto 
os movimentos do mundo corporativo. 

Fundamento da boa governança, a transpa
rência na informação ajuda a estabelecer uma 
relação de confiança entre a organização e seus 
públicos estratégicos. Ao mesmo tempo, mal 
administrada, pode atrapalhar mais do que aju
dar. E agora? 

O ponto de equilíbrio, creio, está em parte no 
uso da linguagem, cuja função George Orwell des
creve sem meias palavras ao denunciar o discurso 
vazio: "O grande inimigo da clareza de linguagem 
é a falta de sinceridade. Quando existe um hiato 
entre as verdadeiras intenções da pessoa e o que 
ela afirma desejar, ela como que por instinto se 
refugia em palavras longas e em lugares comuns, 
como uma lula esguichando tinta". 

Adotar uma atitude mais sincera e expressá-la 
por um discurso claro que respeite a inteligência 
do interlocutor e considere devidamente aspec
tos legais, contratuais e de governança, até onde 
entendo, não colide em absoluto com os interes
ses de uma organização. Ao contrário, valoriza-a 
e contribui para aproxima-lá de seus públicos, 
além de aumentar as "reservas" de credibilidade 
tão necessárias nos momentos de crise. 
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