
NO AMBIENTE PROFISSIONAL  

A IMPORTÂNCIA DA 
COMUNICAÇÃO 

Reflexão sobre as principais barreiras e 
estratégias de condução dos relacionamentos 



Comunicação 

COMPARTILHAR 

CRIAR ELOS 

COORDENA ESFORÇOS 

TORNA COMUM 

INFLUÊNCIA 



FISIOLÓGICO 

PSICOLÓGICO 

SOCIOLÓGICO 

TECNOLÓGICO 

INTRAPESSOAL 

INTERPESSOAL 

ORGANIZACIONAL 



Indivíduo 
Qual o diálogo interno que alimento? 
Como esse diálogo impacta em minhas atitudes? 
Como isso tudo impacta na forma como os outros me 
vêem? 



O que EU PENSO 
no que ACREDITO 

MINHAS CRENÇAS 

O que SINTO 

MINHAS EMOÇÕES 

O que FAÇO 

MEUS 
COMPORTAMENTOS 



Enviamos sinais emocionais 
sempre que interagimos, e esse 

sinais afetam aqueles com 
quem estamos.  

DANIEL GOLEMAN, PhD 



Comunicação Intrapessoal 

Ter consciência do que  
pensamos e sentimos 

Conseguir organizar e relacionar 
pensamentos e ideias 

Controlar 
nossas emoções 



Temos consciência de 
quais sinais estamos 

emitindo? 



Interação Social 

Contágio Emocional 

Pessoa mais expressiva Pessoa menos expressiva 



COMUNICAÇÃO INTERPESSOAL 

1. Compreensão do que o outro está 
comunicando 

2. Controle daquilo que quero 
comunicar 



55% 
LINGUAGEM 
CORPORAL 

38% 
TOM DA VOZ 

7% 
PALAVRAS 



Comunicação não verbal.... 

E MUUUITO! 
 

COMUNICA 







Expressão Facial 

REGIÃO DA TESTA 

REGIÃO DOS OLHOS 

REGIÃO DA BOCA 



O está candidata está 
transmitindo? 



E ela? 



E ela? 



E ela? 
Qual você contrataria? 





Comunicação Não Verbal 

Expressão Facial 

Tom de Voz 

Postura 

Vestimenta 

Uso dos Gestos 



Ter mais controle sobre o que 
expressamos  

QUAL IMAGEM ESTOU 
TRANSMITINDO? 



OBSERVAR OUVIR COMUNICAR 



EMPATIA 
Realmente se esforçar para compreender o ponto de vista do outro; 
Demonstrar receptividade; 
Manter o contato visual; 
Não interromper; 
Evitar preconceitos e julgamentos; 
Questionar o que não ficar claro; 



Vídeo 



Compreender as 
expectativas do outro na 

relação 



Credibilidade nas relações interpessoais 

ESTÉTICO ÉTICO 
o que parece ser o que é 

Aparência, Voz, Domínio 
corporal, Linguagem, 

Desenvoltura e 
Conteúdo 

Moral, Valores, 
Exemplos, Verdades, 

Como exerce sua 
influência 



Vídeo 



Cuidado com os 
PRECONCEITOS 

POSITIVA 

NEGATIVA 



COMUNICAR 
assertividade na comunicação 

Comportamento Agressivo 

Comportamento Assertivo 

Comportamento Passivo 



Negação de suas vontades e opiniões; 
Medo de dizer não; 
Deixa que invadam seu espaço; 
Busca agradar o outro; 
Críticas lhe abalam fortemente; 
Autoagressão em benefício do outro; 

Passivo 
COMPORTAMENTO 

COMUNICAÇÃO 

Dificuldade em expressar suas vontades e opiniões; 
Diz sim mesmo não estando a favor; 
Muitas vezes se cala diante de situações difíceis; 
Deixa de agregar seus conhecimentos; 
Se comunica timidamente; 



É inflexível; 
Não respeita opiniões e comportamentos de outros; 
Trata outros como inimigos; 
Pratica chantagem emocional para conseguir o que deseja; 
Invade o espaço do outro; 

Agressivo 
COMPORTAMENTO 

COMUNICAÇÃO 

Não ouve opiniões alheias e não deixa que o outro contribua; 
Aumenta o tom de voz e usa da expressão corporal para 
agredir; 
Interrompe o outro; 
Trata como inimigo quem discorda de suas opiniões, levando 
a discussão para o pessoal; 
Fala no imperativo e usa expressões que intimidam. 



É eficiente nas suas relações; 
Expressa emoções e sentimentos de forma equilibrada e 
honesta; 
Busca contribuir e incentivar a contribuição de outros; 
Defende-se com maturidades dos excessos de poder; 
Sabe exercer a autoridade; 

Assertivo 
COMPORTAMENTO 

COMUNICAÇÃO 

Consegue expressar com respeito tanto sua concordância ou 
discordância dos assuntos; 
Habilidade em transmitir suas ideias e emoções; 
Busca ouvir e entender o ponto de vista dos outros; 
Mantem sua entonação de voz; 
Demonstra uma postura corporal de abertura frente as 
situações; 



Como ser 
ASSERTIVO 

1. 
Acolhe e 
compreende 

2. Expõe sua 
opinião com 
respeito 

3. 
Sugere uma 
solução 



Comportamentos que contribuem 
para a Assertividade 

Colocar-se no lugar do outro (empatia); 
Prestar atenção (saber observar e ouvir); 
Demonstrar empenho (boa vontade em ajudar); 
Dominar a emoção (controle emocional); 
Manter o profissionalismo (imagem e postura); 
Foco na solução (assertividade); 



VANESSA ROVEDA 
vroveda@ucs.br 


