
Saber comunicar-se é uma questão de sobrevivência 
Stela Campos  
  
Para Dianna Booher, a tecnologia está nos ajudando a nos esconder dos problemas 
pessoais no trabalho   
Depois de uma reunião com seus executivos, Carly Fiorina, a poderosa CEO da 
Hewlett-Packard, disse ao grupo: "Vocês têm cinco minutos para comunicar essas 
decisões para o seu 'staff', porque eu estou indo já para o computador passar um e-
mail contando a novidade para todos". Comunicar bem hoje significa ser ágil, chegar 
primeiro. Mais que isso, significa saber interpretar a informação e traduzi-la para a 
cultura da companhia da maneira mais clara e dirigida possível. Carly sabe disso. "A 
estratégia de comunicação é a alma da administração moderna", diz Dianna Booher, 
autora de 40 livros sobre o tema. Sua obra já foi traduzida para 14 idiomas por 
editoras renomadas como a McGraw-Hill e HarperCollins. Dianna vendeu três milhões 
de exemplares mundo afora. 
 
Desde 1980, ela dirige a Booher Consultants, consultoria que começará a atuar no 
Brasil através de uma parceria com a brasileira Franquality, dirigida pelo executivo 
Almiro dos Reis Neto. Em sua empresa, sediada em Dallas (USA), Dianna treina 
executivos para que eles melhorem sua escrita no trabalho e também algumas 
habilidades pessoais como saber ouvir, apresentar-se, enfim, comunicar-se com mais 
destreza no mundo corporativo. De passagem por São Paulo, Dianna concedeu uma 
entrevista ao Valor, onde falou sobre temas relacionados ao seu último livro ("E -
Writing: 21th Century Tools for Effective Communication"), que trata das ferramentas 
mais eficazes para a comunicação neste século. A seguir os principais trechos da 
entrevista: 
 
Valor: O que é preciso para se manter uma comunicação eficaz? 
 
Dianna Booher: O grande desafio é não apenas passar a informação, mas interpreta-
la. O que essa informação significa para o meu trabalho amanhã? O que significa pata 
minha divisão na semana que vem? Tem pessoas que lêem muito mas não conseguem 
traduzir, não sabem escrever. Você ouve sempre o comentário "eu sei o que devo 
falar, só não consigo dizer". Minha resposta é: você não sabe o que quer dizer porque 
não está pensando. É preciso gastar um minuto pensando antes de escrever. Muita 
gente corre para o computador e escreve. Nós recomendamos, pense antes. Leia de 
novo o que escreveu. Será que você respondeu a todas as perguntas? 
 
Valor: Como a senhora diferencia a informação da comunicação? 
 
Dianna: Informação não é comunicação. As pessoas têm informação em todo lugar. 
Você vê sempre alguém garimpando dados. O que acontece é que o executivo sênior e 
o gerente estão atolados de informação, mas não estão interpretando o que recebem. 
É preciso ver se aquela informação é útil para você tomar uma decisão ou fazer o seu 
trabalho. Eles precisam aprender a aprimorar seus documentos, pronunciamentos e 
procedimentos. 
 
Valor: A agilidade para passar adiante também conta? 
 
Dianna: Se as pessoas organizarem o seu processo de pensamento, elas escreverão 
mais rápido. Fizemos estudos que mostram que é possível reduzir em até 50% o 
tempo gasto com a escrita se a pessoa aprender a organizar suas idéias. A empresa 
faz um investimento alto para contratar um engenheiro e este gasta 60% do seu 



tempo apenas escrevendo. Muitos acabam contratados só para escrever. Se a gente 
reduzir esse tempo em 30, 40%, será uma grande economia para a empresa. A 
produtividade aumenta. Do ponto de vista do leitor, o que nós ouvimos dos executivos 
seniores é que é um problema ler uma quantidade enorme de relatórios. São dezenas 
de cópias de documentos pousando na mesa todos os dias. O tempo deles é gasto 
basicamente com reuniões e leitura. Vinte páginas de um documento poderiam ser 
transformadas em dez. Se ele leva, por exemplo, 20 minutos para ler tudo rápido, 
poderia gastar apenas três se cortássemos o número  de páginas para cinco. 
 
Valor: Como é possível fazer isso? 
 
Dianna: O segredo é seguir um modelo. A chave é ter um grande ponto de vista no 
começo e um final muito bom. A maioria das pessoas começa o relatório com "era uma 
vez...". O melhor é ser direto. Aqui está o que interessa, você assina esse projeto, eu 
pesquisei isso, calculei aquilo, temos essas opções para resolver o problema. No 
primeiro parágrafo você tem que ter o ponto chave, não é preciso ler o resto para 
entender. O restante está lá para constar no arquivo. O executivo sênior não deve 
precisar ler tudo. É um conceito de leitura em camadas. O documento tem que ser 
desse jeito. Se o executivo sênior parar de ler no primeiro parágrafo obterá as 
informações necessárias. 
 
Valor: É uma divisão quase hierárquica?  
 
Dianna: O primeiro parágrafo é para o CEO, o segundo para o diretor e assim por 
diante. É parecido com o jornalismo, só que nos negócios você está sempre pedindo 
por uma decisão, que alguém faça, compre, considere algo. Se você colocar a ação 
logo no início obterá o resultado. Um exemplo. Um executivo responsável por uma 
unidade de uma grande companhia de petróleo não tinha orçamento para consertar 
um defeito grave em um oleoduto. Ele escrevia para a matriz para pedir ajuda e não 
obtinha resposta. Depois de refletir sobre o que estava falhando em sua mensagem, 
ele chegou à conclusão que estava escrevendo um conto de fadas, "era uma vez..." . 
Demorava muito para chegar ao ponto e dizer que precisava de dinheiro e que existia 
o risco de uma explosão. Ele decidiu reescrever sua solicitação. Mandou a mensagem 
numa sexta-feira e na terça já havia recebido a resposta do CEO dizendo que o 
orçamento estava aprovado. O chefe, inclusive, reclamou porque não havia sido 
informado antes sobre o problema. O texto mais claro significa menos tempo gasto 
com a leitura e uma economia na possível consequência de um relatório mal feito. O 
custo de uma explosão, nesse caso, seria bilionário. 
 
Valor: Relatórios mal escritos podem prejudicar os negócios? 
 
Dianna: Estamos falando de como persuadir. Quando as empresas mandam suas 
propostas de trabalho elas podem se perder entre milhares de outras se não forem 
bem escritas. Se eles escrevessem uma proposta melhor, talvez fechassem 70% dos 
negócios. Isso teria um grande impacto em suas vendas. Nós achamos que um 
problema chave para os executivos de vendas é o modelo das propostas. No geral, 
eles focam neles mesmos. Começam dizendo: aqui está a história da nossa 
companhia, estamos no negócio há 50 anos e por aí vai. Eles não falam o que 
precisam. Vocês têm um problema e nós temos a solução. Os benefícios dessa solução 
são esses. É preciso reverter a maneira de pensar. Usar uma proposta feita há cinco 
anos ou um modelo antigo não funciona. A empresa não pode apenas "cortar e colar". 
 
Valor: A tecnologia abre espaço para a criação de propostas menos personalizadas? 



 
Dianna: A tecnologia nos fez piores escritores porque ficou fácil manipular os 
documentos. As pessoas fazem menos propostas específicas, porque para isso 
precisariam pensar mais. Elas estão com pressa, lembram que mandaram uma 
proposta para tal companhia há cinco anos, então "cortam e colam", passam adiante. 
O resultado é que elas ficam com algo genérico. Assim, não convencerão nem 
consumidores nem clientes. 
 
Valor: O e-mail pode ser uma armadilha no ambiente de trabalho por ser escrito às 
pressas?  
 
Dianna: Todo mundo tem que reler o e-mail e certificar-se se ele tem uma linha de 
impacto no final. Fizemos uma pesquisa com clientes para saber quanto tempo eles 
gastavam com e-mails. Pesquisamos 13 indústrias de dez setores e vimos que cada 
pessoa passava duas horas por dia respondendo e- mails. E essa não é a questão 
principal. O problema são os "so what documents", aqueles que você lê e fica se 
perguntando: "O que devo fazer? Marcar uma reunião? Ir lá?". A ação é o ápice do 
problema da produtividade. Nosso conselho é : faça um mapa da situação antes de 
enviar o e- mail. Veja para quem você deve escrever, para quem deve copiar. As 
pessoas copiam a mensagem para todo mundo. O resultado é que quando elas 
acordam de manhã têm 200 e- mails para ler. É preciso decidir o que deve ser 
comunicado num encontro face a face e o que deve ser dito por escrito. 
 
Valor: A senhora acredita que as pessoas deviam se comunicar mais pessoalmente? 
 
Dianna: Não necessariamente. Isso é importante em questões onde seria necessário 
ler a linguagem do corpo. Muitas pessoas que se sentem desconfortáveis de olhar face 
a face, sentam atrás do computador para se esconder. Se eu fosse gerente e 
precisasse mandar uma mensagem como: "mês que vem nós vamos transferir você 
para a Suécia". E a pessoa respondesse: "OK". Eu poderia achar que estava tudo 
certo. Mas, duas semanas depois, a mesma pessoa poderia pedir demissão porque 
estava infeliz e não queria ser transferida. No e- mail eu não havia percebido isso, mas 
se tivesse falado pessoalmente, notaria. A tecnologia está nos ajudando a nos 
esconder dos problemas pessoais no trabalho. Você tem que decidir quando colocará 
um anexo ou quando deverá andar pelo corredor e falar face a face. É uma decisão 
estratégica. 
 
Valor: Comunicar-se bem pode ajudar na ascenção profissional? 
 
Dianna: Peter Drucker, pai da administração, escreveu em seu livro "People and 
Performance" que no futuro haverá uma relação direta entre o sucesso profissional e a 
habilidade de escrever e falar. Que as pessoas vão crescer na corporação na medida 
em que melhorarem essas habilidades. Se você fizer um gráfico notará que existe uma 
relação mais direta entre o salário e essas habilidades do que entre a remuneração e 
as qualificações acadêmicas. 
 
Valor: Será que todos podem se tornar bons oradores ou é preciso ter alguma 
habilidade natural? 
 
Dianna: Na hora de escrever um livro de ficção você tem que ser criativo. Não é 
possível ensinar isso. Mas você pode ensinar a habilidade de escrever para os 
negócios, porque isso significa pensar. E você pode ensinar as pessoas a pensarem de 
forma lógica, organizada. Você dá modelos e ensina como passar a informação. Na 



fala, você também pode ajudar alguém a melhorar, mesmo se a pessoa for tímida. 
Talvez você não consiga implementar dicas de linguagem corporal, mas mesmo assim 
poderá melhorar o jeito dela desenvolver um tema. Numa apresentação, não vamos 
ensina-la a ser energética ou a usar determinados gestos, mas vamos treinar o 
processo do seu pensamento. Ensinaremos como estruturar e persuadir, como contar 
uma anedota e fazer transições eficientes. O desenvolvimento do conteúdo pode ser 
ensinado, assim como técnicas para responder perguntas. Isso é possível. 
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