
Em um cenário'cada vez mais
competitivo e de transformações rápidas,
saber se comunicar é fundamental para
alcançar o topo

A maioria dos profissionais quando sai
da faculdade tem conhecimentos que
permitem o exercício de suas funções.
Mas, diante de um cenário cada vez
mais competitivo e de constantes
transformações, ter somente a
bagagem técnica adquirida nos bancos
escolares não é suficiente. É preciso
uma comunicação hábil, sem a qual
o postulante ao título de "profissional
moderno" terá dificuldades para
alcançar o êxito. A afirmação é do
administrador Reinaldo Passadori,
especialista em comunicação verbal,
que em 24 anos de atividades ensinou

a mais de 40 mil profissionais a
arte de falar adequadamente.
"Com raras exceções,
as escolas, entre elas as
de Administração, não
preparam as pessoas
para falar. O resultado
são profissionais com
boa formação, mas
que na hora de se
comunicar parecem
fracos, medrosos e
limitados. Assim,
por mais talentosos
que sejam, não
conseguem mostrar
suas qualidades para
ninguém" justificou.
Ao classificar o
administrador

como a argamassa que une os
recursos humanos e a parte técnica
das organizações, Passadori lembrou
que esse profissional está sempre
vivenciando situações em que a
comunicação é fundamental. Faz
parte de suas atividades falar em
público, lidar com grupos de pessoas,
apresentar relatórios à diretoria,
negociar com clientes e fornecedores,
fazer entrevistas ou, até mesmo,
proferir palestras. O despreparo para
essas situações provoca ansiedade ou
inibição, o que gera efeitos conhecidos
como tremedeira, gagueira, sudorese,
"branco" e taquicardia. Em outras
palavras, manifestações que não
combinam com quem, por natureza,
desempenha papéis de liderança.

De acordo com Passadori, a boa
comunicação é mais do que um ato
de falar ou de compartilhar o que se
sabe. Se dá quando um fala e o outro
entende, com clareza, o que foi dito.
Essa prática exige do profissional
flexibilidade e sensibilidade para o
ajuste da linguagem em relação às
pessoas. Daí a empatia ser uma das
ferramentas principais no processo
de comunicação. "Administrador
empático é quem sabe ouvir e se
colocar no lugar do outro, além de
desenvolver uma linha de raciocínio
para que o interlocutor entenda.



Como líder, o profissional deve saber
conduzir as pessoas para a realização
de trabalhos de acordo com a missão
da empresa, sempre falando no tempo
certo, de forma clara e assertiva"
ensina.

A boa notícia para quem vive esse
conflito é a de que, por meio de
treinamentos, todos podem falar
bem. Os exercícios, explica Passadori,
mostram as qualidades, defeitos e
limites em relação à comunicação.
O objetivo, ao reforçar os pontos
fortes e combater os negativos,
é gerar segurança, tranqüilidade
e naturalidade. Pessoas que
desconheciam ter boa voz, quando
descobrem esse dom, passam a se
sentir seguras quando se comunicam.
As que falam baixo e muito depressa e
têm uma dicção ruim, podem corrigir
essas deficiências.

O corpo fala
O corpo também é importante para
a comunicação. Uma pessoa que não
sabe o que fazer com as mãos durante
uma palestra reduz significativamente
o efeito e o impacto da fala. "Gestos
adequados reforçam as idéias, os
pensamentos" explica. Ter expressão
fácil e olhar nos olhos das pessoas
são técnicas que também ajudam na
apresentação, pois mantêm as pessoas
sintonizadas com o que está sendo
falado.

Existem pessoas que, apesar de
possuírem um bom vocabulário,
incorporam à linguagem expressões
como "né" "tá" "ahã" "tipo assim"
"então" etc. São formas de suprir a
ausência de palavras, mas também
vícios que podem ser eliminados por
meio de técnicas que ensinam como
começar, desenvolver e terminar
uma fala. "No momento em que
limpam a linguagem, fazendo isso
com consciência, essas pessoas
terão como reflexo a segurança
e a naturalidade" diz Passadori.
Lembrou que essa prática contribui
para que as pessoas se preocupem
em falar adequadamente e a deixar
cada vez mais de lado as opiniões,

impressões, avaliações e julgamentos
de outras. Essa regra também vale
para a correção de dificuldades como
gagueira e tremedeira.

Um dos maiores temores dos
profissionais de qualquer área é falar
em público, principalmente quando
se trata de uma grande platéia. O
primeiro passo para acabar com esse
medo é ter domínio completo sobre
o que vai apresentar. "Ninguém pode
falar bem sobre o que não conhece
profundamente", alerta. Além disso,
saber estruturar o pensamento (ter a
seqüência devidamente dominada),
descobrir quem é o público-alvo e
as pessoas têm conhecimento sobre
o que vai ser falado, se preparar
para os pontos nos quais prevê mais
dificuldade, dominar os recursos
audiovisuais, subir no palco minutos
antes da apresentação, testar o
microfone, enfim, deixar tudo
preparado como se fosse um show,
são regras que o palestrante não pode
desprezar.

Auto-estima
Para não "tremer" na hora em
que é anunciado, é fundamental a
comunicação interpessoal. "Não
adianta ter o domínio técnico se, ao
se olhar no espelho, o apresentador
não se der o devido valor, de que é
capaz de representar bem seu papel.
A auto-estima elevada ajuda a dar
conta do recado" enfatiza Passadori.
No entanto, admite que essa crença
não nasce da noite para o dia.
"Exercícios simples, como o de se
imaginar sendo cumprimentado por
um diretor importante ou aplaudido
pela platéia, reforçam a auto-sugestão
positiva. Flexão das mãos e respiração
diafragmática (aspirar bastante ar e
soltá-lo vagarosamente) são exercícios
que também podem ajudar. Vale até
oração, de acordo com a crença de
cada um. Eu, particularmente, medito
minutos antes em algum canto para
tomar consciência da responsabilidade
que terei pela frente. Isso dá
segurança" reforçou.

Para deixar boa impressão, mesmo

se sentindo fragilizado por medo ou
tensão, Passadori ensina ser preciso
dar passos firmes, olhar nos olhos
da platéia e a cumprimentá-la com
firmeza. A irradiação de energia
positiva garante o olhar favorável dos
expectadores, o que ajuda a acalmar
nos primeiros minutos, que não
são fáceis até mesmo para os mais
experientes.

Passadori enfatiza que o
administrador é o artífice de um
mundo em mudanças. Ele entende
que parte do processo evolutivo
se deve a esse profissional, o que
leva as empresas a buscarem os
que são altamente capacitados.
"Para esses não faltam vagas, daí
ser importante o aprimoramento
profissional, de acordo com as
necessidades do mercado. Nesse
ponto, uma das palavras-chaves
chama-se comunicação" destacou.
Em bom Portugês: de nada adianta
saber muito, se não souber falar com
elegância, com técnica e naturalidade,
e influenciar as pessoas. Afinal, como
finalizou Passadori: "não somos
valorizados pelo que sabemos, mas
pelo que fazemos com o que sabemos".
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