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Artigo Alto escalão

Ricardo de Almeida
Prado Xavier*

As vantagens da visão positiva

O
poeta romano Oví-
dio,que viveu no iní-
cio da era cristã, es-
creveusobreoescul-
tor Pigmalião, que

se apaixonou pela própria está-
tuaefoipremiadopeladeusada
beleza Vênus, que deu vida a
ela.Osentimentodoartistamu-
dou a condição da estátua.

A partir desse tema, muitos
escreveram, até mesmo o críti-
co, polemista e dramaturgo ir-
landês George Bernard Shaw,
autor da peçaPigmalião, poste-
riormente adaptada para o mu-
sical My Fair Lady, história de
uma florista que se transfor-
mou em lady porque alguém a
viu como tal e assim deu vida à
lady que já existia dentro dela.
Eis aí de onde veio um termo
muito importante para efeito
de trabalho e carreira: o “efeito
Pigmalião”.

Também chamado “efeito
Rosenthal”, o “efeito Pigma-
lião” foi assim nomeado por Ro-
bert Rosenthal e Lenore Jacob-
son,destacadospsicólogosame-
ricanos, que realizaram um im-
portante estudo sobre como as
expectativas dos professores
afetam o desempenho dos alu-
nos. É simples: professores que
têm uma visão positiva dos alu-
nos tendem a estimular o lado
bom desses e a obter melhores
resultados; professores que
vêem os alunos comolhos nega-
tivos adotam posturas que aca-
bam por comprometer negati-
vamenteodesempenhodesses.

Esse efeito, chamado tam-
bém de profecia auto-realizá-
vel, porque quem faz a profecia
énaverdadequem afaz aconte-
cer, afeta as relações em todos
os campos da vida, conforme
amplamente documentam os

estudos posteriores de Rosen-
thal, um premiado cientista.

Na gestão, a profecia auto-
realizávelfoiapresentadaemcé-
lebreestudodeDouglasMcGre-
gor,nadécadade1960,quemos-
trou que a expectativa dos ge-
rentes afeta o desempenho dos
empregados–quando ogerente
esperacoisaspositivasdeles,es-
sastendemavir;quandoespera
coisas negativas, elas provavel-
mente serão confirmadas.

O EFEITO, NA PRÁTICA
Em termos práticos, podería-
mos colocar as coisas assim: se
fulano vê beltrano como “difí-
cil”, não colaborador, como “ini-
migo”, tendeaagir comose oou-
trorealmentefosseassim,levan-
do-oafechar-separaacolabora-
ção, o que o torna, então, pareci-
do com a imagem criada.

Assim, em princípio, quem
tem expectativas ruins sobre os
outros não acredita neles, não
vê suas qualidades, costuma co-
lher o pior dos outros. Já quem
os vê pelo lado positivo, que tem

expectativas boas sobre eles,
tende a obter o melhor de cada
um.

EIS ALGUNS EXEMPLOS
Um candidato a uma vaga em
uma empresa que tem expecta-
tivas favoráveis sobre como o
entrevistadorreagiráàsuapre-
sença chega mais descontraí-
do, espontâneo e confiante, afe-
tando positivamente a percep-
ção do outro – e aumentando
suaprobabilidadedesero esco-
lhido.

Um gerente que tem uma vi-
são positiva dos seus superio-
res os vê como pessoas sensa-
tas e confiáveis, apresenta-se
desarmado, autoconfiante e
tranqüilo diante deles, anga-
riandomaissimpatiaeamplian-
doopotencialdequeseusproje-
tos sejam bem recebidos.

Um profissional técnico que
acredita na capacidade de seu
gerente de ouvir e considerar
idéiasesugestõesvindasdopes-
soalterámaispropensãoaapre-
sentar contribuições, tendendo

asermaisouvidoeconsidera-
do como colaborador.

Um vendedor que acredi-
ta no potencial interesse do
cliente já chega com um dis-
curso mais positivo e auto-
confiante, transmitindo
maior segurança sobre o va-
lor de sua oferta.

Ao longo da vida, quem
acredita nos outros vai emi-
tindo sutis sinais positivos –
e vai então criando relações
sólidas e com gente admirá-
vel. Já aquele que dia a dia
olha para os outros com uma
visão negativa vai emitindo
mensagens de descrença e
afastamento, fazendo com
que os outros nunca possam
mostrar o melhor de si. Com
o passar do tempo, os sutis
sinaisfarãoumagrandedife-
rença.

CONCLUSÃO
Como você se vê? Se você se
vêcomolhosnegativos, iden-
tificando fraquezas e más
qualidades,jásesenteautori-
zadoaserassim,oquelimita-
rá significativamente suas
escolhas e sua autoconfian-
ça. Nesse caso, é melhor mu-
dar a auto-imagem, até mes-
mo recorrendo a terapia, se
necessário.

E como você vê os outros?
Se é de modo negativo, mude
também a sua visão e altere
paramelhorarespostadeles.

Recomendação final: leia
a peça Pigmalião, de Ber-
nard Shaw, publicada pela
Editora LP&M, que tem em
portuguêsatraduçãodeMil-
lôr Fernandes. Cultura que
traz ensinamentos práticos,
além do prazer estético.

* Ricardo de Almeida Prado
Xavier, administrador de em-
presas, é presidente da Mana-
ger Assessoria em Recursos
Humanos. E-mail: ricardo.xa-
vier@manager.com.br. Site:
www.manager.com.br

Teles reforçam comando
Paulo Fortuna

Empenhadas em recuperar a ren-
tabilidade, as operadoras de tele-
fonia celular estão fortalecendo
suas equipes de executivos. A
Claro contratou João Cox, ex-pre-
sidente da Telemig Celular, para
a diretoria de Suporte aoNegó-
cio. Júlio Porras, que era diretor
financeiro da empresa, ficou com

a diretoria deOperações. Rogelio
Viesca, que agregava parte das
funções de Porras e de Cox, retor-
na aoMéxico para a sede da Tel-
cel. Já a Vivo Empresas, braço da
companhia para omercado corpo-
rativo, passou a ser comandada
por AgostinhoBalbino em substi-
tuição aAlberto Ferreira, que es-
tava na unidade desde sua cria-
ção, em2003. ●

●Monsanto-Amultinacionalameri-
canaMonsantoteránovocomando
noBrasilapartirde1ºdejulho:oes-
panhol Alfonso Alba, que já havia
trabalhadonafilialbrasileiraháseis
anos, como diretor comercial. Ele
ocupará o lugar de Rick Greubel,
que deixa a empresa e retorna aos
EUA.

●Pão de Açúcar -FernandoTraca-
nellavaideixarocargodediretorde
Relações com Investidores (RI) do
PãodeAçúcar.Segundoaempresa,
elevaicomandaraáreadeplaneja-
mento estratégico da companhia.
Daniela Sabbag, que era a gerente
deRIdogrupo,deveráassumirocar-
go, após a transição que será feita
porTracanella.

●Siemens -Mudanças na diretoria
daSiemensnoBrasil.ArmandoAl-
varengaassumiuadiretoriadauni-
dadedeComunicaçõesparaEmpre-
sas.Eleocupavaocargodediretor-
regionalSãoPaulo.Alvarengaassu-
meaposiçãoanteriormenteocupa-
daporMarcosCunha,quesetornou
o novo diretor de Recursos Huma-
nosnoPaís.

●Bombril -Oconselhodeadminis-
traçãodaBombrilS.A.nomeouDan-
te Gallian Neto para a presidência
do conselho de administração da
companhia.Tambémfoidecididaa
destituição dos diretores Élcio da
MottaSilveiraBueno (financeiro)e
FernandoSimioni(comercial).Odi-
retorpresidente,CláudioDelValle,
assumirá interinamente a diretoria
comercial,atéanomeaçãodenovo
diretor.

●Dasa -Oconselho de administra-
çãodaDasa,companhiaquereúne

diversoslaboratóriosdeanálise,ele-
geu Flávia Pareto Conrado para o
cargodediretorafinanceira.Coma
indicação, o presidente Marcelo
MarquesMoreiraFilhodeixadeacu-
mulara função.ErichBrants foide-
signadoparaadiretoriacomercial.

●Suzano -O ex-diretor-presidente
daFordAméricadoSulevice-presi-
dentedaFordMotorCompany,An-
tonioMacielNeto,assumiunaquin-
ta-feiraapresidênciadaSuzanoPa-
pel e Celulose. Maciel já estava
atuando na companhia desde 9 de
maioeasuaintegraçãofoipeloseu
antecessor no cargo, Murilo Pas-
sos,quepassouaintegraroComitê
deGestão,TradiçãoeModernidade
dogrupo.

● NCR -Abrasileira IzabelPintoéa
nova diretora de Marketing para
América Latina e Caribe da NCR,
multinacional americana da área
deTIqueatuaprincipalmenteemfi-
nanças e varejo. A executiva já
atuouemoutrasempresasdetecno-
logia, como SAS Institute, People-
SoftdoBrasil,AT&TeXerox.

●Abbott-AntonioRobertoAlvaren-
gafoicontratadoparaadiretoriaCo-
mercial de Especialidades da Ab-
bott Laboratórios do Brasil. Antes
de ingressar na Abbott, Alvarenga
foidiretordeOncologiaparaAméri-
caLatinadaNovartisBiociências e
gerentedeUnidadedeNegóciosOn-
cologia eCardiologia daEli Lilly do
Brasil.

†Para mais informações aces-
se www.ae.com.br. Colabora-
ções podem ser enviadas para
paulo.fortuna@grupoestado.
com.br
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 4 jun. 2006. Empregos, p. Ce 3.




