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carisma),mascarisma),mas
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RICHARDHOUSE,COACHDECOMUNICAÇÃO
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Rodou omundo o comentário
de que o gol mais incrível do
ex-tímido Neymar ocorreu depois
do apito final, em recente amistoso
da Seleção Brasileira de Futebol,
na África do Sul. Foi quando
o atacante resgatou do cerco
dos seguranças um garotinho
danado de 7 anos, que havia
invadido o campo. “Levar Ayo
até outros jogadores, incluindo-o
na comemoração da partida,
foi uma grande demonstração
de carisma”, afirma Richard House,
ex-correspondente do jornal
americanoWashington Post
que hámais de 15 anos é coach
de comunicação de executivos
nos quatro cantos domundo,
incluindo o Brasil.

A foto selfie das celebridades
e a distribuição de pizza no
último Oscar também bateram
recorde de comentários, em
jogadas carismáticas para
marqueteiro nenhum botar
defeito. E nomundo damoda?
Essa qualidade tão invisível
comomagnética também faz
a diferença emmeio a tanta
beleza e riqueza. Pois hámuitas
personalidades lindas e chiques,
mas são sempre asmesmas
a serem fotografadas, admiradas
e seguidas. O que elas têm?

“As verdadeiramente
carismáticas são estilosas”,
avalia Camila Fernandes,
designer demoda e editora
do blog Clicamila: O universo
feminino emmovimento!
(clicamila.com.br). “Vejo enorme

semelhança entre carisma,
espontaneidade e estilo.
A gente só consegue ter estilo,
que defino como a capacidade
de se sentir bem dentro de
uma roupa, quando deixa nosso
interior vir à tona. Porque aí
tudo o que vai cobrir nosso
corpo serão peças escolhidas
com o coração”.

Como definição clássica,
carisma significa atratividade
cativante ou charme que pode
inspirar devoção, crédito e
confiança em outros. E tem tudo
a ver com a forma como você
se comunica, com aquele
brilho especial, alta simpatia...
Mas a pergunta que não
quer calar é: seria um dom
que nasce só em alguns
privilegiados ou pode ser
desenvolvido? Há controvérsias.

O diretor financeiro Vitor
Bellizia opina: “MaxWeber
dizia que o poder também seria
resultado de situações especiais,
como dos usos e costumes, da
organização burocrática e do dom
da graça (o carisma). Acredito
também que esse último advém
de algo acima da pessoa, ele aflora
naturalmente e, por que não dizer,
milagrosamente. Porém, sem

boa comunicação e relacionamento
interpessoal, esqueça”.

O consultor e auditor Celso
Ortiz concorda que é um dom.
“Conheço um frentista de posto
com um carisma que seu chefe
(o dono) não tem. Conclusão:
o negócio vai bem por causa do
funcionário, que agrega valor!”

A consultora de inovação e
marketing Celia Linsingen
compara com charme: “Você nasce
com ele, é inexplicável. Mas pode
sermelhorado, assim como é
possível minimizar características
opostas (antipatia, por exemplo)”.

Para o executivo sênior
Rodrigo Ciparrone, o carisma
emana quando você consegue
resolver para outra pessoa um
problema que ela não resolve
sozinha. “Aliado a isso, demonstra
calor humano e competência.
Pronto, esta aí a fórmula para
a admiração. E todos nós temos
essa capacidade. Importante
ressaltar que carisma precisa
de um interlocutor específico
com problemas específicos,
ou seja, uma pessoa jamais
será carismática para todomundo”,
afirma Rodrigo.

Pense emMarylin Monroe,
Bill Clinton, Dalai Lama, Mandela...
Ou, nem precisamos ir tão
longe. Pense em Ivete Sangalo,
Sabrina Sato, Marina Silva, Zico.
Pessoas carismáticas causam
impacto por onde passam, iniciando
projetos, modismos, conceitos
ou impérios... Mas sempre foi

“Umapessoajamaisserá
carismáticaparatodomundo”
RODRIGOCIPARRONE,EXECUTIVOSÊNIOR
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“Éumahabilidadequevocêpode
aprenderepraticar”
OLIVIACABANE,AUTORADOLIVROOMITODOCARISMA



e será um tema intrigante e
polêmico, segundo a autora
do livro OMito do Carisma
(Campus). Quando Olivia Cabane
conta que “ensina carisma”,
as pessoas reagem com
estranhamento. Perguntam:
“Mas eu pensava que era inato”.

A quem deseja ter um
pouco dessamagia, ela traz
boas notícias. “É uma habilidade
que você pode aprender e
praticar”, anima, reforçando que
desenvolver poder, presença e
calor humano pode fazer um
vendedor ter cinco vezesmais
clientes, um professor trabalhar
sempre com a sala cheia, um
adolescente não ser tão solitário.

“Carisma é uma palavra
que todomundo conhece, mas
não sabe exatamente descrever.
Porque a gente visualiza só
o efeito. Mas, ele é composto
de quantos ingredientes?
Como funciona na hora de
influenciar pessoas? Como
podemos ter também?”, diz o
coach Richard House, que
procurou estas respostas junto
comDavid Green, expert em
comportamento demultidões que
vive da França. Os dois chegaram a
umametodologia inovadora
de autoavaliação, a Communicate
Charisma, trazida ao Brasil
pela Nextar. Já foi aplicada em
500 brasileiros desde junho de
2013 e há previsão de chegar a
Santos no final domês de abril,
numworkshop aberto aos
interessados (informações pelo
e-mail charisma@nextar.biz).

São avaliadas sete dimensões
do carisma: autoconfiança,
crença (na capacidade de se
moldar a novas realidades),
colaboração (para atingir as
necessidades de um grupo),

drive (entusiasmo e assertividade),
empatia (paramexer com
a inteligência emocional
e compreensão humana), valores
(princípios que norteiam as
ações) e visão (quanto inspira
futuras possibilidades).

“Nossa posição é que todomundo
tem um pouco, masmuitos não
sabem que possuem. Portanto, pode
ser desvendado e desenvolvido
investindo em autoconhecimento”.
Ou seja, em vez de você querer se
tornar carismático imitando o outro,
deve voltar-se para dentro, para o
seu potencial de influenciar
utilizando seus próprios atributos.

“A ideia não émudar sua
personalidade e, sim, ajudar a
identificar, dentre as sete
dimensões, quais são suas
fortalezas na forma de se comunicar
e como fazer o balanço da sua
energia quando precisa se
relacionar com essa ou aquela
pessoa. Para quebrar qualquer
resistência a você. Afinal, o ser
humano tem essa característica
de, na dúvida, não acreditar”.

A profissional demarketing
Adriana Silva fez a autoavaliação
e seumapamostrou as sete
dimensões bem equilibradas.
Destacam-se um pouquinhomais
a empatia (6.7) e a autoconfiança

(6.7); nivelam crenças, visão e
valores (6.6); seguidos da
colaboração (6.5) e de um
pouquinhomenos de drive (6.0).
“Como não há certo ou errado,
significa que é da natureza
dessa pessoa exercer seu carisma
menos pelo convencimento e
mais pela empatia. Com certeza,
Adriana conseguemotivar e
mostrar novas perspectivas aos
seus interlocutores, que se
sentem confortáveis ao seu lado.
Nesse caso, se tivessemais drive,
sua facilidade de obter atenção
e simpatia talvez ficasse
prejudicada por uma sensação
de ser intolerante”. Colocar-se
na pele do outro é o que
dá credibilidade aos seus projetos,
às suas apresentações.

“Há vários cursos hojemostrando
como sermais influenciável
pormeio de truques que você
aprende (e esquece) rapidamente.
É o caso de uma professora de
Harvard que sugere adotar posturas
corporais poderosas, comomanter
asmãos na cintura, igual à Mulher
Maravilha”, exemplifica Richard.
"Mas imagine se todomundo
do seu grupo fizer a mesma pose,
como você vai se destacar?
Melhor aproveitar o que tem dentro
de si e usar de forma positiva, assim
ganha autenticidade e cria hábitos
de comunicação sustentáveis.
Quantomais conhecer seus pontos
fortes, melhor vai poder balancear a
sua energia, o seu carisma,
para atingir seus objetivos”.

Que podem ser fechar negócios,
sermais ouvido e levado a sério por
familiares e amigos, cativar e
influenciar clientes e subordinados.
Sem que você seja ummentiroso
ou personagem. Vamos tentar?
Comunicar-semelhor podemudar
o curso das coisas. ●

“Vocênasce
comele,é
inexplicável.
Maspodeser
melhorado”
CELIALINSINGEN,CONSULTORADE
INOVAÇÃOEMARKETING


