
Falar bem é um dom?

Normalmente, quando as
pessoas fazem este tipo de
pergunta elas fazem uma
afirmação, porque pensam: se
falar bem é um dom e eu
não falo bem, não tenho
culpa nenhuma, ou seja, é um
problema da concepção. Aí,
vem uma segunda indagação:
conheço muita gente que nunca
fez curso e se comunica bem,
então, deve ser um dom. Quem
disse que a pessoa nunca fez um
curso? Quem disse que para falar
bem deve-se necessariamente
fazer um curso"?

Então, é possível
desenvolver essa habilidade?

Temos duas
possibilidades de aprender
na vida: uma é errando e
acertando. Porém, há pessoas
que não aproveitam ou não têm
oportunidades de aprendizado.
Elas chegam à vida adulta, em
plena atividade profissional, sem
poder cometer erros grosseiros,
pois ao ocupar uma posição de
destaque essas falhas podem
prejudicar sua imagem e da
própria empresa. Aí, só tem um
jeito de resolver: freqüentando
um curso. Ela aprende, faz
discursos brilhantes e vão
dizer assim: "Está vendo, isso é
dom". Portanto, todo indivíduo
com boa vontade e dedicação
consegue aprender a falar bem.

O que é ser um bom
comunicador?

É aquele que
consegue ser eficiente na
comunicação, isto é, que passa
a mensagem que precisa e
atinge as metas que necessita.



Não adianta nada fazer uma
apresentação maravilhosa se
não aprovarem seu projeto, se
não votarem no seu nome, se
não comprarem seu produto. O
bom comunicador é aquele que
fala de maneira clara, objetiva,
direta, usando todos os recursos
que tem à sua disposição.

Quais são esses recursos?
Utilizar bem a voz,

com volume apropriado para
o ambiente, com velocidade
adequada à dicção, alternando
a intensidade para que o ritmo
seja agradável. Pronunciar
bem as palavras facilita o
entendimento e dá uma grande
demonstração do preparo de
quem está falando. Também o
vocabulário deve ser abrangente
e ativo, ou seja, tem que
pensar e encontrar as palavras
imediatamente para identificar o
seu pensamento.

E a expressão corporal
também é importante?

Há dois erros
graves na postura: a falta
de gesto e o excesso de
gesticulação. A movimentação
deve ser moderada e sutil. O
posicionamento tem de ser
elegante, nada de ficar apoiada
sobre uma perna, sobre outra
ou com pernas muito abertas.
O semblante deve estar sempre
expressivo, arejado, pois uma
aparência pesada, que transmite
preocupação, demonstra que
o orador não está à vontade
diante da platéia. Deve-se
olhar para todas as pessoas no
momento de falar para saber
como elas reagem e para que
se sintam valorizadas. Assim, o
apresentador faz uma leitura do
que está acontecendo e quebra
a rigidez da postura.

Como saber qual a melhor
linguagem a utilizar?

Aquela que está de
acordo com o ouvinte, sempre.
O vocabulário tem de ser próprio
para a circunstância. Não se
usa um vocabulário técnico
diante de pessoas que não são
acostumadas com a atividade

exercida por você, nem termos
leigos ao falar com um grupo de
especialistas em determinado
assunto. Por exemplo, um
advogado diante de outros
advogados: se ele não utilizar
termos próprios do Direito
não vai projetar uma imagem
profissional positiva.

É permitido usar humor
em uma reunião de negócios?

Pode-se usar o
humor com sutileza e sem
exageros. Nada de trocadilho
grosseiro nem piada pronta.
O que vale é a presença de
espírito: pegar uma informação
que nasce na hora e exagerá-
la, transformando-a num fato

Geralmente, a
timidez é sinônimo
de medo, que nada
mais é do que um

mecanismo de
defesa

bem-humorado. Desta forma,
não se tem o compromisso de
provocar o riso e o apresentador
ainda faz um elogio ao ouvinte.
O início de uma reunião é o pior
momento para brincadeiras,
pois há desconforto e
insegurança, que são naturais.
Ao contar uma piada logo no
começo, se não for engraçada,
o orador se sentirá ainda mais
inseguro. Deixe para contá-la
mais no meio da fala.

Como a mulher
deve se comportar numa
apresentação?

A gesticulação
tem que ser mais delicada,

mais suave. Toda vez que ela
tenta ser agressiva, fazer uma
movimentação contundente,
perde a feminilidade e acaba
comprometendo a qualidade da
comunicação. Para saber como
se comportar numa reunião de
negócios, imagine o seguinte: a
executiva acabou de conhecer
uma pessoa e vai conversar
com ela durante algum tempo.
O diálogo deve acontecer de
maneira natural, mas mantendo
uma certa formalidade. Assim
ela não fica agressiva nem
com aquele jeito ingênuo que
algumas querem mostrar.

Pode-se começar
uma reunião dando opiniões?

Não é bom iniciar
um encontro de negócios
expondo sua opinião. Agindo
assim a executiva vai despertar
mais a resistência daqueles
que pensam de uma forma
diferente. E são esses que ela
precisa conquistar. Comece
concordando com os pontos
comuns e, somente depois, dê
seu ponto de vista com mais de
segurança e tranqüilidade.

A timidez é uma
barreira para falar em público?

Geralmente ela
é sinônimo de medo, que
nada mais é do que um
mecanismo de defesa. Toda
vez que o sentimos, nosso
organismo se prepara para fugir
daquele momento, liberando
adrenalina que aumenta a
pressão sangüínea, fortalece
os músculos e deixa o corpo
pronto para escapar da situação.
Para falar em público, a pessoa
passa por todo esse processo.
Como a adrenalina permanece
no organismo por mais tempo,
ocorre disfunções como: tremor
nas pernas, aceleração dos
batimentos cardíacos, suor
nas mãos, a voz enrosca na
garganta e as idéias brilhantes
desaparecem.

O que mais provoca
medo diante de uma platéia?

São três fatores:
a falta de conhecimento do



assunto, que leva as pessoas
a ficarem com receio de que
alguém na platéia possa
conhecer mais ou que ela vai se
esquecer de alguma informação;
a falta de experiência do uso da
palavra em público, isto é, ela
vai desenvolver uma atividade
desconhecida e teme fazer mal
esse trabalho; e a ausência de
autoconhecimento, quando o
apresentador não se conhece,
não sabe quem é. Neste caso,
há a participação de dois
oradores distintos: o real, que
as pessoas vêem e o imaginário
que está na cabeça dele, que
normalmente tem receio da
censura das pessoas.

| VÊ | Como combater
estes problemas?
| POLUO | Para a falta de
conhecimento: ninguém
fala sobre o que não
conhece. A executiva, por
exemplo, não chegou a esta
posição sem conhecimento.
Talvez não conheça com a
profundidade que gostaria,
mas tem informações. O que
normalmente as pessoas não
sabem é como organizar os
dados que possuem. Elas
precisam aprender a ter início,
preparação, desenvolvimento
e conclusão. Seguindo
esse caminho, combateu o
primeiro motivo. A falta de
prática e experiência podem
ser superadas aproveitando
oportunidades. Por exemplo:
em uma palestra, faça
perguntas; num curso
acadêmico, tome a iniciativa
de apresentar os trabalhos
sem terceirizar a tarefa para
os colegas; e, por fim, aprenda
a identificar suas qualidades
de comunicação para que o
autoconhecimento seja positivo:
saber se tem boa voz, uma
postura elegante, se é bem-
humorada, se é admirada pelas
observações que tem. Ao tomar
consciência desses aspectos,
há a valorização da própria
imagem. Não é importante
eliminar o medo e sim
controlá-lo de tal forma
que possa ser um aliado.

| VÊ | Há diferença entre uma
apresentação para 10 ou 1.000
pessoas?
l POLITO | Os recursos são
os mesmos: voz, vocabulário,
expressão corporal e
organização da fala. Porém,
quanto maior a platéia mais
emoção é preciso para
movimentar as pessoas.
Então, diante de um público
numeroso é melhor usar mais
espetáculo, já para um grupo
de 10 ouvintes, menos, dando
preferência ao conteúdo que
está transmitindo. Mas nem
sempre falar para 10 pessoas é
mais simples: o contato é maior,
é possível perceber as reações,
o que leva muitos oradores a se
sentir mais vulneráveis.

| VÊ | Qual a importância da boa
comunicação para uma carreira
de sucesso?
| POLITO | Até há pouco tempo
se pensava o seguinte: aquele
que fala em público é arrogante,
vaidoso, quer aparecer diante
das pessoas. Esse era o
conceito, geralmente daqueles
que não tinham competência
para falar e usavam isso como
desculpa. Hoje, sabe-se que
essa capacidade faz parte da
boa formação de cada um.
Quem é desembaraçado,
dês envolto, demonstra
competência, preparo e
conhecimento tem mais
chances de sucesso. Já aquele
que vai à frente se amarrando

todo, com a mão no bolso, se
cocando inteiro, demonstra para
o ouvinte que não conhece o
tema que está tratando.

| VÊ | Então, a comunicação é um
grande diferencial competitivo?
| POLITO | Sim, claro! Para
ser admitido, um profissional
precisa falar bem, pois passará
pela dinâmica, por uma
entrevista. E a empresa vai
escolher o candidato que possuir
um diferencial: o que for mais
comunicativo, articulado, tiver
mais jogo de cintura. Entrou na
empresa, começa a carreira. Ao
passar da supervisão, gerência,
o que menos usará será o
conhecimento técnico.

| VÊ | Então quanto mais alto o
cargo mais o profissional deve
saber se comunicar?
| POLITO | Se não souber falar
a carreira morre, pois quanto
mais ele subir mais vai precisar
se comunicar bem: entrevistas,
participação em debates,
processos de negociação com
várias empresas e por aí vai. *-
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