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Onde as empresas (e as
pessoas) estão falhando

COMUNICAÇÃO CORPORATIVA

Tecnologia x emprego
PELA ABRH

As melhores empresas em 
TI & Telecom

CLIMA ORGANIZACIONAL

Coach na pré-aposentadoria
Especialista em comunicação corporativa, a

norte-americana Dianna Booher é mais uma
presença internacional confirmada no

CONARH 2006, que acontecerá de 22 a 25 de agos-
to, no Transamérica Expo Center, em São Paulo.
No dia 22, ela vai abordar o tema Ações e Soluções
para Feedbacks Excepcionais: Estratégias para
comunicação pessoal e organizacional eficaz.

Presidente da Booher Consultants, Dianna
ensina organizações de todo o mundo a comuni-
carem suas idéias de maneira clara, concisa e efi-
caz. Entre seus clientes estão IBM, American
Airlines, Boeing, Maybelline, Merrill Lynch, Nokia,
PepsiCo e Hewlett-Packard, além da Nasa e do
governo dos Estados Unidos. Autora de mais de
40 livros, Dianna é reconhecidamente uma pales-
trante de destaque internacional: além de integrar
o CPAE Speaker Hall of Fame, é membro da
Speakers Roundtable, que inclui 18 dos maiores
oradores do mundo. Nesta entrevista, ela aponta
as principais falhas cometidas pelas organiza-
ções na hora de se comunicar. Confira.

JORNAL DA ABRH – Em sua experiência profis-
sional, o que você aprendeu de mais importante
sobre a comunicação nas empresas?

DIANNA BOOHER – Uma das lições mais
valiosas sobre comunicação organizacional e pes-
soal nos últimos 25 anos de pesquisa e de consul-
toria nas maiores empresas é como o estilo e a
credibilidade (ou a falta deles) de uma pessoa ao
se comunicar afeta a percepção de outros sobre
sua competência em todas as áreas de trabalho.
Podem ser, por exemplo, engenheiros ou conta-
dores competentes, mas, se não sabem comu-
nicar seus trabalhos com o corpo executivo, per-
dem promoções e suas idéias não são ouvidas.
Por outro lado, pessoas com idéias medíocres –
mas que as comunicam com poder, impacto e
polidez – ganham com freqüência reconhecimen-
to e são bem-sucedidas simplesmente pelo seu
estilo de comunicação.

ABRH – Como a velocidade das informações influ-
encia hoje a comunicação dentro das empresas?

DB – Velocidade é um critério novo para a
qualidade da comunicação, seja com os clientes;
na comunicação de diretores com seus fun-
cionários; para enviar novas idéias da linha de
frente para o corpo executivo, a fim de se obter
considerações e serem aprovadas, e enviá-las
novamente para os setores mais baixos; seja para
implementar planos funcionais… enfim, todos
esses tipos de comunicação determinam a van-
tagem competitiva em um mercado concorrido.

ABRH – Os profissionais têm ciência dessa
importância?

DB – Não. Não acredito nisso, mas eles deve-
riam, e precisam, se lembrar dos dias em que
estavam na escola. Quantas vezes alunos se sen-
tem impacientes quando têm que esperar o pro-
fessor avaliar seus trabalhos ou dar a nota do
semestre? Multiplique essa ansiedade por 100
vezes quando um comprador tiver que esperar
uma resposta para ter que fazer uma decisão de
compra ou quando um funcionário tiver que

esperar uma resposta de uma ótima idéia ser
aprovada para que possa continuar seu projeto.
Informação é poder. Comunicar idéias e infor-
mação rápida e corretamente para que as pes-
soas possam executar seus planos de forma
estratégica é uma grande vantagem no mercado
competitivo que temos hoje em dia.

ABRH – A comunicação é tão importante quanto
outros processos produtivos?

DB – É mais
ou menos isso.
A comunicação
é um ato empre-
sarial básico, é
o alicerce de to-
dos os outros
processos: con-
sultoria, T&D,
gestão finan-
ceira, vendas e
m a r k e t i n g …
Nada acontece
antes de você
se comunicar
com outras pes-

soas, para que, então, possa tomar decisões,
aprovar, implementar e executar.

ABRH – Quais são as falhas mais comuns?
DB – A mais comum é igualar a informação à

comunicação. Elas NÃO são iguais. Um erro que
os profissionais de venda cometem com freqüên-
cia é dar informações aos compradores – e infor-
mações podem ser adquiridas pela internet.
Compradores precisam é de ajuda para que a
informação faça sentido para eles. Outro erro é a
falha em obter a confiança entre aqueles que
devem colocar em ação as mensagens que você
comunica. Ainda, é não enxergar a inconsistência
das mensagens passadas, ou seja, as contradi-
ções das palavras versus ações, políticas, gratifi-
cações e culturas organizacionais.

ABRH – Quais são as conseqüências nos resulta-
dos da empresa?

DB – Os profissionais e clientes perdem a con-
fiança na empresa. As pessoas passam a buscar
informações e soluções para problemas em outros
lugares. Elas acreditam em todos os rumores que
ouvem, em vez de procurar a fonte de informações
reais. Mas os principais resultados são o trabalho
dobrado, redução da produtividade, destruição
das relações e aumento do estresse. Isso se tra-
duz em baixo moral na empresa e, definitivamente,
baixa lucratividade.

ABRH – Quais são suas expectativas em ser
palestrante do CONARH?

DB – Espero poder ajudar empresas a identi-
ficar dez padrões de qualidade em comunicação,
o que pode ser considerado um guia para todos os
gestores e executivos. Esse guia auxilia a comu-
nicar, o que comunicar, quando comunicar e como
comunicar, para que as mensagens sejam ouvi-
das, para gerar ações e criar lealdade entre os
profissionais e seus clientes a longo prazo.

AABRH-BA promove no dia 5 de julho,
a partir das 7h30, no Hotel Pestana,
em Salvador, o café palestra Reflexos

da Tecnologia e Automação no Mercado
de Trabalho, com o secretário de Ciência,
Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia,
Rafael Lucchesi. 

A escolha do tema deve-se às controvérsias
e polêmicas quando o assunto é a relação entre

o desenvolvimento tecnológico e o emprego.
O debate torna-se ainda mais acirrado quando
se refere à capacidade de a economia continuar
gerando emprego com a introdução de equipa-
mentos tecnologicamente mais sofisticados.

Informações:
Tel. (71) 3341-0877
abrhba@abrhba.com.br

Prêmio mineiro
Já estão no ar todas as informações sobre a

sexta edição do Prêmio Ser Humano – As
Melhores Práticas em Gestão de Pessoas,

promovido anualmente pela ABRH-MG.
Os interessados em conhecer o regulamento

das duas categorias – Gestão de Pessoas e
Responsabilidade Social Corporativa – devem

acessar o site da entidade. As inscrições estarão
abertas a partir do dia 7 de agosto.

Informações:
Tel: (31) 3227-5797
www.abrhmg.org.br
abrhmg@abrhmg.org.br

OGreat Place to Work Institute Brasil lança a
Lista das Melhores Empresas para Trabalhar
– TI & Telecom, a primeira a ser realizada

entre os 29 países em que o GPTW está presente.
A decisão de ter uma lista exclusiva para empresas
de TI e telecom levou em consideração a visibili-
dade do setor no mercado empresarial e aspectos
como alta concentração de capital intelectual,
competitividade acirrada e necessidade constante
de atualização. “Esses aspectos tornam o ambien-
te de trabalho mais crítico, o que justifica uma
avaliação”, diz Sônia Toledo, consultora do GPTW
e coordenadora da pesquisa da nova lista.

A pesquisa nas companhias de TI e telecom é o

primeiro passo para a elaboração de outras listas
segmentadas, uma iniciativa da unidade brasileira
que poderá ser adotada nos outros países onde o
GPTW atua.

As empresas de TI e telecom que participam do
processo seletivo para a lista nacional das 100 me-
lhores empresas para trabalhar – cerca de 20%
delas – podem participar. Nesse caso, os funcio-
nários não precisam responder à pesquisa, que
manterá o mesmo roteiro de perguntas aplicadas
nas outras listas. Apenas os questionários respon-
didos pelas empresas sofrerão algumas mudanças.

As inscrições começam no dia 3 de julho e vão
até 31 de agosto.
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Formar e supervisionar profissionais das em-

presas ou órgãos públicos para atuarem como
coaches internos junto a colaboradores que

estão na fase da pré-aposentadoria. Esse é o obje-
tivo do curso que a ABRH-DF ministrará de 18 a 20
de julho, das 8 às 18 horas. Ao todo, são 40 horas-
aulas, das quais 24 são presenciais e 16, on-line.

Voltado principalmente a profissionais das

áreas de RH, assistência social ou gestão pela
qualidade, o curso terá como instrutora Maria
Ângela Baptista Leal, diretora da Estilo Profissional
Consultoria de RH.

Informações:
Tel. (61) 3327-1112
abrhdf@abrhdf.com.br
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 29 jun. 2006. Empregos, Ce 6. 




