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Definitivamente a comunicação não faz parte dos currículos escolares. Pelo menos no que se 
refere à comunicação adequada ao ambiente corporativo. Na escola aprendemos os princípios 
básicos de uma boa redação, como a correção ortográfica e gramatical e o encadeamento lógico 
das idéias. Mas também somos incentivados a adotar um estilo prolixo, cheio de palavras 
rebuscadas e usando uma seqüência onde o mais importante é reservado para o grande final. O 
objetivo maior é demonstrar conhecimento.  
 
É com esta bagagem que os profissionais iniciam suas carreiras dentro das empresas. Fazendo 
textos longos, não só para demonstrar conhecimento, mas também para demonstrar todo o 
esforço que eles dedicaram à tarefa. Descrevendo todos os passos que realizaram até chegar ao 
resultado esperado. Como exigir textos concisos de quem sempre foi avaliado pela quantidade? 
Como exigir objetividade de pessoas que foram formadas para seguir introdução, 
desenvolvimento e conclusão?  
 
Na verdade, isso acontece porque a escola não ensina os princípios fundamentais de uma boa 
comunicação para os negócios. Neste ambiente, temos de disputar o tempo todo a atenção dos 
nossos parceiros, que são bombardeados com milhares de informações. Cada vez mais, os 
profissionais se reúnem, participam de apresentações e lêem textos usando uma pequena parte 
da atenção. O ritmo das organizações modernas os obriga a permanecer alertas para os próximos 
desafios.  
 
Na comunicação de negócios, um texto efetivo é conseqüência de uma redação com foco no leitor 
e nos resultados pretendidos. Objetividade, clareza, precisão e concisão são fundamentais para 
uma comunicação eficaz, que requer um bom planejamento e muito trabalho. Embora algumas 
pessoas sintam mais facilidade para escrever do que outras, todas têm de suar muito para fazer 
bem seus textos.  
 
Grande parte do seu sucesso como profissional depende da comunicação com seus superiores, 
pares, equipe e parceiros. Você precisa ser capaz de expressar idéias de forma clara e 
convincente. A comunicação de negócios exige planejamento, alinhamento com as diretrizes da 
organização e empatia com o leitor. Textos enxutos e com argumentação convincente 
proporcionam agilidade e assertividade ao processo decisório. A pronta assimilação do conteúdo 
facilita a construção de uma organização que aprende com o conhecimento e a experiência de 
seus profissionais.  
 
No seu próximo texto para o mundo dos negócios, comece pelo que realmente é mais importante. 
Use uma linguagem comum, evitando termos técnicos. Faça frases curtas, mantendo a ordem 
direta das idéias. Com certeza, os resultados serão melhores. Tanto para você, como para quem 
lê. E para toda a empresa.  
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