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Resenha

Thomaz Wood Jr.

Um diálogo pertinente
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Qual seria a célula-tronco dos livros de auto-
ajuda empresarial? Mesmo sem uma apurada pes-
quisa científica, pode-se estabelecer como hipótese
que a matriz genética é Como Fazer Amigos e Influ-
enciar Pessoas, de Dale Carnegie. Esquemático e
de fácil leitura, o volume divide-se em quatro par-
tes: técnicas fundamentais para influenciar pesso-
as, seis maneiras para fazer com que elas gostem
de você, como convencê-las de suas idéias e como
mudá-las sem ofendê-las ou provocar ressentimen-
tos, ou seja, como se tornar um grande líder. Ora, o
que mais um profissional precisa saber para ser bem-
sucedido nos negócios?

O fato é que há sete décadas o curioso volu-
me mantém, ele mesmo, uma carreira de sucesso.
Nada menos do que 15 milhões de cópias foram
vendidas, a celebrar a força da persuasão. Os pre-
ceitos contidos no livro venceram as fronteiras do
espaço e do tempo. Alcatéias de vendedores de
enciclopédia e de softwares integrados de gestão
continuam recorrendo aos seus conselhos.

Cruzado o milênio, as forças da persuasão,
catalisadas por obras como essa, estão no ápice.
Missionários da causa avançam sem encontrar re-
sistências. Os clones Carnegie espalharam-se pelo
comércio e pela indústria, pelos morros e pelo pla-
nalto, pelas letras e pela mídia. Estão por toda
parte, a aplicar os princípios de condicionamento
operante de B. F. Skinner, o psicólogo que influ-
enciou Carnegie e pôs gerações de cães a salivar.
Os clones Carnegie são identificados pelo sorriso
amarelo, pela cortesia de prateleira e pela empatia
empacotada.

No entanto, o sucesso encerra um parado-
xo: tanto mais as hordas avançam, mais difícil se

torna convencer alguém de algo em que já não
acredite. Hoje, todos parecem absolutamente cer-
tos de suas posições, e as têm em profusão. Os
grandes temas da vida em sociedade são cada
vez mais complexos, porém não faltam produto-
res de opiniões. Ter opinião sobre os fatos do mo-
mento parece ter se tomado uma obsessão: “Opi-
no, logo existo” Com tantos donos da verdade
soltos na atmosfera terrestre, não é de estranhar
que eles se agrupem em confrarias, um a alimen-
tar as certezas do outro: “Gosto de você, você
pensa exatamente como eu”.

O resultado é que parte considerável da co-
municação humana se transformou em ruído am-
biente. Nas empresas, os executivos tornaram-se
tagarelas incansáveis, seu dia programado da ma-
nhã à noite com reuniões, seminários e discussões.
Significativamente, quem acompanhar um grupo
de executivos em ação provavelmente ficará ator-
doado com o ritmo e a variedade de temas trata-
dos. Porém, no lugar de pontos e contrapontos,
teses, antíteses e sínteses, notará o observador uma
fileira de cacos e fragmentos, com uma linha hesi-
tante que leva do nada a lugar algum.

Não é por acaso que paira no ar uma sensa-
ção de artificialidade e falsidade. Na vida
corporativa, como na vida social, as pessoas pa-
recem dizer mais o que se espera que elas digam
do que o que realmente pensam. A sensação pere-
ne de urgência estimula a intervenção rápida, o
argumento rasteiro e as tiradas de efeito. A pres-
são para emitir opiniões e chegar a conclusões
que soem corretas leva os palradores a usar fun-
damentos inconsistentes e impede que se instale
uma disciplina de investigação e de descoberta.
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Se houver embate, qualquer que seja o resultado,
os vencedores e os perdedores seguirão em frente
com suas certezas iniciais.

A vítima dessa situação, que jaz inerte de-
baixo de sete palmos de indiferença, é o diálogo.
Lembra-se o prezado leitor da última vez em que
experimentou um verdadeiro diálogo? Teria sido
nesse mesmo século? Ou quiçá no anterior... O
verdadeiro diálogo é uma disciplina, que pode
melhorar a qualidade da conversação e do conta-
to humano, e que constitui um método de desco-
berta e geração de idéias em modo grupal.

Jim McCambridge, em um artigo para a re-
vista científica Journal of Management Education,
lembra que o diálogo é uma investigação coletiva
sobre os pressupostos, processos e certezas que

estruturam nossa experiência do dia-a-dia. Para
que se realize, é preciso que os envolvidos evitem
posturas defensivas e procurem entender seus
interlocutores. O objetivo do diálogo não é ven-
cer, mas entender as razões e a estrutura lógica
dos outros. Para isso, é preciso suspender pressu-
postos e preparar-se para mudar de idéia; se for
necessário, diversas vezes. Os prognósticos não
são otimistas, mas, em um momento no qual a
persuasão, tão vitoriosa, só interage com seu eco,
talvez surja uma nova chance para o diálogo.

_____
Thomaz Wood Jr. (twood@fvsp.br)
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