
Comunicar bem é falar o que é proveitoso

Um amigo procurou Sócrates e
queria contar algo sobre al-
guém. O filósofo, gênio do diá-
logo e da ironia, que prezava
acima de tudo o conhecimento
e a ética, pediu então que o ami-
go, antes de contar, submetesse
a novidade a um filtro triplo: o
que se vai contar é verdadeiro?
Ó que se vai contar tem bonda-
de, isto é, é algo bom para o ou-
tro? Terceiro: a necessidade - o
que se vai contar é necessário,
útil, melhora alguma coisa? O
amigo viu então que sua novida-
de não passaria pelo teste. Se
não é certo, nem bom, nem útil,
para que contar? - concluiu Só-
crates.

Isso vale muito como orienta-
ção aos profissionais. O que ele
fala traz conseqüências sem-
pre: para si mesmo, para outras
pessoas, para a organização.
Assim sendo, é bom pensar e re
fletir antes de falar e, principal-
mente, aprender a controlar a
língua, a compulsão de falar
por impulso, por ansiedade,
por diversão inconseqüente,
por maldade.

Falando o que não se devia
Tudo ia muito bem na entre-

vista de emprego. De repente, o
candidato se descontrai, fica
um pouco mais à vontade, se
entusiasma e faz um comentá-
rio desnecessário ou inconse-
qüente. Imperceptivelmente,
uma força negativa começa a
operar contra ele. Vejamos:

- Ele critica "disfarçadamen-
te" o ex-chefe, insinuando que
ele não era de "pôr a mão na
massa" - A primeira coisa que
o entrevistador pensa é: será

que isso é verdade? O candida-
to naturalmente não sabe; logo,
sua opinião não reflete algo
que passaria pelo primeiro fil-
tro. Fofoca não é coisa de gente
séria! Verdade duvidosa, infor-
mação que não é para o bem, e
que é absolutamente inútil. Por
que falar?

- Ele insinuou que a direto-
ria da empresa de que veio é in-
competente - Opinião, não fa-
to. Isso vem para o bem, é útil?
Acontece que esta empresa tem
forte relacionamento com aque-
la e detestaria ter em um posto
de comando alguém que não
mede as palavras. Ademais, o
entrevistador também admira
aquela empresa.

- Ele conta algo folclórico
sobre a empresa anterior - Não
houve maldade, mas a que vem
essa informação? Embora ver-

dadeira, não passa pelo segun-
do filtro, da bondade, aquilo
não é algo que ajude de ne-
nhum modo o ex-empregador.
Também não passa pelo filtro
da utilidade, evidentemente.

Igualmente no dia-a-dia do
trabalho é importante policiar a
própria fala. Todo profissional
é permanentemente avaliado
no trabalho: pelos colegas, pe-
los subordinados, pelos superio-
res. Essa avaliação decorre de
dois pontos principais: o que a
pessoa f az e o que ela comuni-
ca. Tudo aquilo que se diz pode
ter um peso importante presen-
te ou futuro sobre a avaliação e
sobre o que os outros farão em
relação a quem comunicou.

Vejamos uma situação: o pro-
fissional relata um fato incerto
do passado que depõe contra
um executivo'de uma empresa

concorrente - Com isso cria
uma predisposição negativa
contra o outro e leva colegas a
insinuarem coisas (também ina-
dequadamente) nas relações
com os clientes. De repente,
um colega deixa a empresa e
vai trabalhar com aquele execu-
tivo caluniado e vê que aquela
informação é completamente
infundada. Telefona para os ex-
pares e relata isso. A avaliação
do caluniador pelos colegas e
subordinados nunca mais será
a mesma. Pode-se confiar em
alguém assim?
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