gestão

TRANSPARÊNCIA

A

verdade é que não percebemos o quão transparentes somos.
Achamos que podemos disfarçar e dissimular nossos sentimentos através de nossas ações ou reações, mas não compreendemos que externamente eles são avaliados por uma gama muito
maior de indicativos que os expõem abertamente. Não são poucas as
vezes que realizamos malabarismos mentais repletos de explicações
e justificativas na tentativa de demonstrar algo que se evidencia
ser justamente o oposto. Quanto mais buscamos maquiar a verdade,
mais ela fica intensa e distinta. Essa transparência advém de inúmeras informações que oferecemos e que, na realidade, suprem quem
as ouve de dados cada vez mais explícitos de que não se trata de
algo sincero.
A falta de regras claras provoca a desconfiança
As pessoas tendem a respeitar e cooperar mais com quem lhes conta
os fatos completos, nada escondendo (ainda que alguns detalhes sejam
desfavoráveis). As palavras estão com você: apresente os pontos positivos
ou favoráveis a você com vigor, mas não deixe de apresentar também os
fatos que lhe são desfavoráveis. Talvez você possa apresentá-los com uma
outra ênfase através das suas palavras, mas não deixe de apresentá-los.
Esse procedimento confere mais legitimidade à sua argumentação. De
qualquer forma, o outro pode também saber desses aspectos negativos e
que, se apresentados por ele, terão uma importância exagerada e indevida só porque foi ele quem os indicou.
Assim, devemos passar aos outros as informações relevantes para eles,
não “escondendo o jogo”. Devemos descrever os fatos como acontecem,
sem “pintar a paisagem”. Tentar “dourar a pílula” pode tornar a notícia
tão amena que levará à distorção da realidade e, muito embora tal atitude seja capaz de encobrir temporariamente um erro ou situação embaraçosa, mais tarde a verdade surgirá, e a confiança se reduzirá ou desaparecerá. Se tomarmos conhecimento de que houve mudanças nos planos e
que essas mudanças afetam outra pessoa, ela deve ser a primeira a saber
das alterações: As pessoas podem aceitar boas ou más notícias, mas não
gostam de surpresas desagradáveis.
O comportamento assertivo implica a expressão direta de sentimentos, preferências, necessidades, opiniões e direitos de uma
pessoa, de maneira não ameaçadora e sem violar os direitos do
outro. É, portanto, uma forma de comunicação direta e honesta
entre indivíduos. 
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