
Produto: EST_SUPL2 - EMPREGOS - 3 - 01/04/07 CE03 - Cyan Magenta Amarelo Preto
2% 5% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 95% 98% 100% 2% 5% 10% 15% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 85% 90% 95% 98% 100%

Artigo Alto escalão

Ricardo A.
P. Xavier*

A
expressão “sexto
sentido”éusadafre-
qüentemente como
sinônimodepercep-
ção extra-senso-

rial, isto é um conhecimento
que não provém dos sentidos
(visão,tato,audição)nemdaex-
periência, mas sim de fenôme-
nos paranormais, como a clari-
vidência, a pré-cognição. Nesse
aspecto,éumaquestãoparadis-
cussão entre os crédulos e a
ciência, pouco tendo a ver com
o mundo do dia-a-dia do traba-
lho e dos negócios. Porém, em
qualquer área de atividade que
se considere, é flagrante a exis-
tência de um “sexto sentido”
profissional,eisso,sim,éimpor-
tante para a tomada de deci-
sões na carreira profissional,
na vida pessoal, nos negócios.

O que estamos denominan-
do “sexto sentido” profissional
provém de competências parti-
cularmente desenvolvidas so-
madas a boa dose de experiên-
cia e de estudo. Por exemplo, na
negociação o candidato ao em-
prego “percebe” que seu futuro
empregador, embora oferecen-
donestemomentoumvalorme-
nor que o pleiteado, tem planos
não revelados bastante interes-
santes para ele. Em decorrên-
cia dessa captação das inten-
çõesnãoreveladas,decideacei-
tar o emprego, sabendo que es-
tá aceitando um investimento
em sua carreira – fazendo as-
sim um lance acertadíssimo pa-
ra seu futuro.

Um profissional que tem
umacapacidadenaturalde“sin-
tonizar-se” com os outros (em-
patia, uma forma de competên-
cia interpessoal) “sente” me-
lhor qual será o comportamen-

to provável das pessoas e tem
mais probabilidade de fazer
uma previsão acertada sobre o
futuro. Agora, imaginemos al-
guémcomessacompetênciana-
tural que comece a trabalhar
em determinada área e vá ad-
quirindo experiência. Depois
de certo tempo, essa pessoa te-
ráumaalta capacidade deante-
cipação dos resultados dos pro-
cessos e eventos desse segmen-
to.

O QUE INCLUI
O “sexto sentido” profissional
inclui:
● Capacidade de perceber fato-
res “escondidos” que afetam
uma questão qualquer; por
exemplo, perceber um ângulo
que ninguém havia notado e
que indica com segurança que
aquele determinado candidato
não é o profissional mais ade-
quado para a empresa;

● Previsão, antecipação do des-
dobramento futuro de proces-
sos em andamento; por exem-
plo, perceber que a empresa
tem planos de mudança radi-
cais, que afetarão sua carreira;

● Percepção de incongruências
e incoerências diversas, isto é,
uma divergência entre aquilo
que se espera ou se acredita e o
que de fato existe ou ocorre.

● Captação do sentimento dos
outros,mesmo aqueles queten-
tamencobrir;porexemplo,per-
ceber que o diretor, apesar de
não ter verbalizado, não gostou
daquele novo projeto;

● Capacidade de detectar o
quanto antes que as coisas não
estão indo bem em seu traba-
lho, evitando que o chefe tenha
de fazer essa sinalização.

Isso tudo – e mais outras ca-
pacidades–manifesta-seemdi-
ferentes graus de eficiência. Al-
gumas das constatações do
“sextosentido”poderãoserjus-
tificadas verbalmente, com cla-
reza;outras sãodedifícilverba-
lização, isto é, a pessoa não con-
segue explicar direito por que
tem dada sensação específica.

Algumas pessoas nascem
com maior qualificação inter-
pessoal e social, outras com
maior qualificação mecânica, e

outros com maior capacidade
de percepção espacial. Isso tu-
doafetaráo“sextosentido”pro-
fissional que cada um terá em
seu trabalho. A partir da base
inicial, a experiência e o estudo
passam a ter peso cada vez
maior. Dessa forma, um pouco
mais ou um pouco menos, todos
têm “sexto sentido” profissio-
nal, em função de sua ocupa-
ção.

Algumas recomendações
que podem ajudar:
● Deixar de lado a arrogância, o
achar que sabe tudo e acreditar
no “sexto sentido” de profissio-
nais especializados; peça apoio,
idéias e sugestões. Por exem-
plo, na negociação de um proje-
to, peça ajuda de um profissio-
nal da área organizacional;

● Acredite no seu próprio “sex-
to sentido”; se um sinal de aler-
tasoou no meio de uma decisão,
negociação, proposta de traba-
lho, um desafio profissional, pa-
re para verificar as coisas;

●Nuncasefie“só”no“sextosen-
tido” seu ou de outrem, já que
este necessariamente traz am-
bigüidades; ele é o sinal de aler-
ta inicial; maiores análises po-
dem elucidar melhor os fatos;

● Habitue-se a conversar mais
consigo mesmo, com seu eu
mais profundo, lugar onde o
“sexto sentido” atua.

Por fim, é fundamental pres-
tarmuitaatençãoaodesconfor-
to psicológico sem causa apa-
rente, pois isso é um sinal de
alerta. Não é hora de buscar no-
vos caminhos, mais condizen-
tes com o seu “sexto sentido”?

*Ricardo de Almeida Prado Xa-
vier, administrador de empre-
sas, é presidente do Conselho
de Administração da Manager
Assessoria em Recursos Huma-
nos. ricardoxavier@manager-rh.
com.br

● MasterCard -MasterCard pro-
moveu dois executivos na região
Sul daAmérica Latina. Adriano
Lima eRogério Bonfiglioli assu-
mem, respectivamente, a direção
de Estratégia ePlanejamento e de
Marketing. Os dois atuarão em
SãoPaulo e serão responsáveis
por uma área que inclui Argentina,
Brasil, Chile, Peru, Bolívia, Uru-
guai e Paraguai. Lima era respon-
sável pela áreadeRecursosHuma-
nos daMasterCard na região. Bon-
figlioli volta aoBrasil após atuar
quatro anos na companhia em
Miami.

● Braskem -Ovice-presidente de
Relações Institucionais da
Braskem,Alexandrino de Alencar,
deixará o cargo que ocupa na pe-
troquímica da família Odebrecht
para assumir uma posição na hol-
ding do grupo. O executivo deverá
permanecer no posto atémeados
de abril. A Braskemainda não defi-
niu o nomedo sucessor deAlen-
car, que estava na companhia des-
de a sua constituição.

● Vivo - LuisMiguel Gilpérez Ló-
pez é o novo presidente Conselho
deAdministração operadora de
telefonia celular Vivo. Lopez foi
indicadopela Telefônica daEspa-
nha - sócia daPortugal Telecom
na companhia - e substituiManoel
Amorim, que foi para presidência
da rede de varejo Ponto Frio.

● Fosfertil -Opresidente da Fos-
fertil, Francisco Roberto André
Gros, renunciou ao cargo. Vital
Jorge Lopes, diretor responsável

pela área deRelações com Investi-
dores da empresa, acumulará inte-
rinamente as funções até a defini-
ção de umnovopresidente.

● Yum ! Brands -Wagner Rodri-
gues é o novo diretor geral da
Yum!Brands noBrasil,multinacio-
nal do setor de restaurantes que
controlamarcas comoPizzaHut e
KFC.

● Datasul -A companhia de sof-
twares de gestão empresarial Da-
tasul está reforçando sua atuação
no setor de grandes contas e go-
verno, coma criação de uma nova
diretoria, que será comandada por
Celso deOliveira. Graduado em
engenhariamecânica, Oliveira
atuou emempresas comoSAP,
Siebel, Oracle eMicrosoft.

● Discovery -ADiscoveryNe-
tworks Latin America/USHispa-
nic anunciouAndré Rossi como
gerente de programação para o
Brasil. Rossi trabalhou cinco anos
naGlobosat, como coordenador
de pesquisas e aquisições interna-
cionais.

● Energias do Brasil - Flavia Eller
assumiu a diretoria de relações
com investidores da Energias do
Brasil. Ela substitui VascoBar-
cellos, que ficará comadiretoria
financeira e administrativa da
área de geração do grupo.

†Paramais informações acesse
www.ae.com.br. Colaborações
podem ser enviadas para paulo.
fortuna@grupoestado.com.br

O ‘sexto’ sentido profissional
Paulo Fortuna

Francisco Donato assumiu a ge-
rência geral de vendas on line do
Magazine Luiza, varejista com
sede em Franca com forte atua-
ção no comércio virtual. Donato
ocupava há 10meses o posto de
gerente demarketing do e-com-
merce na companhia e trabalha
com comércio eletrônico desde
2002, quando ingressou no Shop-

time. Em 2005, o executivo coor-
denou o projeto de lançamento
da Loja Virtual da Tim. O cargo
era ocupado por Flávio Dias, que
deixou a rede varejista após um
ano. A empresa ainda não definiu
o substituto de Donato. De acor-
do com a companhia, ele irá coor-
denar o projeto para que o site
www.magazineluiza.com.br cum-
pra ameta de crescimento de
100%em relação a 2006.

Luiza On Line
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Text Box
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