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Revelando os segredos do carisma
ESPECIALISTAS EM COMUNICAÇÃO CRIAM SISTEMA QUE ANALISA E AJUDA A DESENVOLVER O CARISMA
EM PROFISSIONAIS QUE BUSCAM PAPÉIS DE LIDERANÇA

 

Um dos pais da teoria construtivista, o psicólogo americano Jerome Seymour Bruner dizia

que um fato tem 20 vezes mais chances de ser lembrado se estiver baseado em uma boa

narrativa.  E  uma  boa  narrativa  só  é  possível  se  for  exposta  por  um  comunicador

carismático, capaz de entender, sensibilizar, compartilhar e engajar as pessoas com quem

lida. 
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Mas, afinal,  carisma é um dom que nasce apenas em algumas pessoas,  ou ele pode ser

adquirido e aprimorado conforme a nossa disposição em aprender? Richard House e David

Green, criadores da metodologia Communicate Charisma,  acreditam na segunda opção.

Antes, porém, é preciso que o interessado faça um intenso processo de auto-conhecimento

para reconhecer suas características e entender como é possível trabalhar em cima delas. 

 

O primeiro passo do Communicate Charisma é um teste que pode ser feito gratuitamente

no site do projeto. Nele, o participante é convidado a fazer a avaliação das características de

alguma personalidade mundial, para facilitar o entendimento do processo. Depois disso, é

hora de fazer a auto-avaliação, dividida em três partes: como você se apresenta quando se

comunica, como você acha que as pessoas enxergam você e sua maneira de se comunicar, e

como você realmente é como pessoa.

 

"Partimos do princípio que cada pessoa tem uma quantidade limitada de energia. Se há

muita energia no lado da auto-confiança, da condução, como aquela figura que quer mudar

o mundo,  pode ser  que o  outro  lado dessa  personalidade tenha dificuldade no contato

íntimo com as pessoas, na compreensão e empatia", afirma Richard. "Nosso propósito é

aumentar o auto-conhecimento e democratizar o acesso às ferramentas do carisma. O teste

não  tem  certo  nem  errado.  A  partir  dele,  não  é  preciso  mudar  fundamentalmente,

tornando-se outra pessoa, e sim trabalhar melhor as qualidades que você já possui".     

Para  fins  exemplificatórios,  vou  mostrar  aqui  o  resultado  do  meu  teste.  Os  círculos

representam aquilo que falei  no parágrafo  acima (as  diferentes  percepções sobre nossa

maneira  de  se  comunicar),  sobrepostos  a  uma área  que mostra  como estas  percepções

podem ser enquadradas nos extremos entre persuasão e empatia, e entre grupos pequenos

e grandes de pessoas. No meu caso, há um equilíbrio no discurso para grupos pequenos e

O resultado são dois gráficos distintos: 
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grandes, mas uma forte tendência para a empatia em oposição à persuasão. 

 

Abaixo, um gráfico com as sete dimensões do carisma. "Estes são os atributos necessários

para conseguir uma atratividade cativante, ou para rebaixar o nível de descrença de outras

pessoas ao ouvir você expor suas ideias", explica Richard House, sócio fundador da Nextar

Communications, um americano fluente em português após nove anos vivendo no Brasil

como correspondente do jornal Washington Post. 

 

No desenho gerado a partir do meu perfil, vemos que os atributos mais bem pontuados são

Empathy (Empatia), Collaboration (Colaboração) e Values (Valores). Por outro lado, Vision

(Visão) e Drive (Condução) foram considerados mais baixos energeticamente falando. 

 

Não é preciso ser um gênio dos Recursos Humanos para concluir que ambos os gráficos

conversam entre si, e concluem a mesma coisa: tenho uma grande facilidade para cativar as

pessoas,  entendê-las  e  inspirá-las,  mas  ainda  preciso  aprimorar  minha  capacidade  de

engajamento e convencimento, sem hesitações. Que os meus chefes não leiam isso, mas

concordo com a análise. 

 

O  passo  seguinte  para  quem  se  interessa  pela  metodologia  é  participar  de  um  dos

workshops que a Nextar organiza no Brasil. Eles incluem análises, exercícios e dinâmicas

do tipo "deep learning". No site Communicate Charisma, dá para fazer o teste preliminar

exibido acima - basta fazer um login, e estar com o inglês em dia. Já no site da Nextar são

publicadas mais informações e contatos sobre futuros workshops. 
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