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Uma das perguntas que ouço mais freqüentemente (imagino que o mesmo ocorra com todos os 
meus colegas de profissão) é qual o perfil do profissional que o mercado está demandando 
atualmente. Uma das qualificações desejáveis, que costumeiramente desfiamos ao interlocutor é, 
inevitavelmente, fluência em inglês e, se possível, em outras línguas estrangeiras, como o 
espanhol. Mas raramente lembramos de enfatizar o quão importante é comunicar-se 
adequadamente na língua nativa, o português. E não me refiro apenas à comunicação verbal, mas 
também à escrita.  
 
Em maior ou menor grau, a capacidade de comunicação está presente em todas as chamadas 
competências que se exige hoje de um bom profissional. Senão, vejamos. Estabelecer/manter 
relacionamentos, uma dessas competências, é essencialmente uma questão de comunicação. A 
capacidade de diagnosticar, não; mas a de apresentar o diagnóstico, sem o que ele terá pouca 
utilidade, sim, escrita ou verbalmente.  
 
Quando falamos numa competência essencial, por exemplo, na atividade política, como a 
capacidade de articulação, de formar e manter alianças, a comunicação é, novamente, 
fundamental. Ou seja, a comunicação é, ela própria, uma competência indispensável, mesmo 
assim menos valorizada que as demais, sobretudo quando nos referimos à comunicação escrita.  
 
É claro que essa não é uma questão isolada. Ela é conseqüência do processo de deterioração do 
ensino no Brasil, principalmente do ensino fundamental, que se reflete na própria formação dos 
educadores , o que acaba perpetuando o problema, num ciclo vicioso: ensino deficiente/alunos 
mal formados/professores ruins/ensino pior. A inclusão das provas de redação nos vestibulares, 
iniciativa altamente louvável, ajudou a trazer o problema à tona, mas ele continua sem solução. E 
não quero parecer simplista.  
 
A solução da questão educacional no Brasil em todos os níveis (fundamental, médio e superior), 
por sinal uma das mais importantes a ser enfrentadas pelos atuais e pelos próximos governos nas 
esferas federal, estadual e municipal, depende de investimentos maciços, mas, sobretudo, de 
vontade política. Ainda assim, me surpreende a pouca importância que a maioria das empresas, e 
dos próprios profissionais, dá ao assunto.  
 
Quase todas as empresas estimulam seus executivos a fazer cursos de línguas, e normalmente 
fornecem subsídio, parcial ou integral, para tal. Mas são poucas as que oferecem cursos de 
português ou de redação, para ensinar seus profissionais mais valiosos a se comunicar melhor 
com pares, superiores e subordinados. A exceção são cursos de alfabetização e de ensino médio, 
em geral oferecidos aos funcionários da produção.  
 
Da mesma forma, vejo poucos executivos se preocuparem seriamente com o problema, ignorando 
o fato de que é raro encontrar um verdadeiro líder que não saiba se comunicar adequadamente 
com os diferentes públicos a que se dirige. E que a capacidade de comunicação muitas vezes faz a 
diferença na hora de uma promoção.  
 
Esse desprezo pelo problema é paradoxal, porque nunca antes na história do mundo (e das 
empresas) a comunicação, em todos os seus aspectos, foi tão importante para o sucesso. Para 
não ir muito longe, basta lembrar que boa parte da comunicação interna e externa de uma 
empresa nos dias de hoje é feita por e-mail. E que a maioria dos e-mails peca pela falta de 
objetividade e clareza, muitas vezes comprometendo a mensagem a ser comunicada.  
 
Assim, só posso recomendar às empresas que dediquem a essa questão a mesma atenção que 
dão à fluência em uma ou mais língua estrangeira na seleção e promoção de seus profissionais. 
Com relação aos profissionais, a mensagem é que é preciso ler mais, e que não basta ler 



relatórios de trabalho e publicações especializadas. Afinal, como repetia à exaustão o mais famoso 
comunicador popular brasileiro na década de 70, o apresentador Abelardo "Chacrinha" Barbosa, 
"quem não se comunica, se trumbica".  
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