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Comunicação Empresarial
Unidade 01
Conceitos:

O SENHOR é meu pastor e nada me 
faltará!

ENTENDENDO O PROCESSO DE COMUNICAÇÃO

2/30

Emissor Codificação Decodificação Receptor

Meio 

Mensagem

Ruído

Feedback Resposta

Canais de Comunicação

Quanto maior o número de pessoas envolvidas na comunicação maior será o

número de canais de comunicação.
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Formas de Comunicação

� ORAL: canal primário de comunicação.

� Escrita: a mensagem escrita é exata.

� Imagem: imagens e símbolos carregam mais força que palavras.

� Linguagem Corporal: Figura e movimentos transmitem

significados.
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Dificuldades da Comunicação

EMISSOR

DESTINATÁRIO

PROCESSO

Falta de disposição para falar

� Codificação incorreta

� Falta de disposição para falar
� Excesso de informação
� Complexidade das mensagens
� Incorreção da linguagem
� Codificação incorreta

� Falta de disposição para ouvir

recebidas

� Falta de disposição para ouvir
� Desatenção
� Reação apressada às mensagens 

recebidas

� Falta de sistema comum de códigos
� Falta de feedback
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Dificuldades do Emissor
Sobrecarga de informações

� Falta de disposição para falar

� Sobrecarga de informações
� Complexidade
� Incorreção da imagem
� Codificação incorreta
� Falta de disposição para falar

Dificuldades   com o Receptor

� Reação apressada
� Desatenção
� Falta de disposição para ouvir
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� Emissor: elemento que origina e codifica a mensagem.

� Codificar: traduzir pensamentos ou ideias para uma linguagem que seja

entendida pelas outras pessoas.

� Mensagem: pensamentos, sentimentos e ideias que o comunicador deseja

passar – a saída da codificação.

� Meio/Canal: o método usado para transmitir a mensagem.

� Receptor: elemento que recebe a mensagem.

� Decodificador: traduzir a mensagem de volta para pensamentos ou ideias

significativos.

� Retorno/Feedback: é o ato de enviar um sinal ao emissor garantindo a

recepção de mensagem.

� Ruído: tudo o que interfere na transmissão e no entendimento da mensagem

7

Conceitos

� Linguagem e Cultura

� Semântica

� Nível de inteligência e conhecimentos

� Conteúdo da mensagem

� Autoridade: tipos de organização

� Situação emocionais

� Concentração

� Distância física ou equipe dispersas fisicamente

� Distância no tempo: fase de um projeto

Barreiras à Comunicação

8

� Ambiente: desconforto físico, barulho, etc.

� Verbal: expressão oral (falar rápido demais, uso excessivo de gírias

e jargões; não saber ouvir, desatenção, etc.)

� Interpessoal: diferenças de nível hierárquico,, culturais e de

gênero; premissas e percepções diferentes, diferenças de linguagem,

desconfiança, etc.

� Reações emocionais/temperamento: agressividade, 

autodefesa, medo, timidez/vergonha, etc.

Barreiras à Comunicação
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� Método para se transferir informações:

o Reuniões, vídeos, teleconferências, documentos escritos ou

bases de dados online, Internet e/ou Intranet, etc.

� Fatores que influenciam na seleção:

o Velocidade necessária para distribuição das informações

o Tecnologia disponível

o Conhecimento da equipe do projeto, idioma, etc.

o Níveis de segurança (senhas, cláusulas de privacidade etc.

Meios de Comunicação
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� AUTOCRÍTICA E REVISÃO: Um dos princípios mais

importantes. Comunicadores devem sempre criticar suas próprias

mensagens.

� ENTENDIMENTO DO RECEPTOR: Comunicadores devem

sempre conhecer destinatários de suas mensagens.

� ARTICULAÇÃO DE IDEIAS: Ideias claras transformam-se em

mensagens compreensíveis.

� ESTRUTURA: Comunicador deve decidir a ordem das

informações na mensagem.

� CODIFICAÇÃO EFICAZ: Escolha a forma de comunicação é

estratégica.

Desenvolvendo as Competências do Emissor
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� OBJETIVOS NO INÍCIO: Mensagem deve explicar finalidade

logo no início.

� CONTRATO PSICOLÓGICO: Tópicos da mensagem devem

ser apresentados depois dos objetivos.

� ILUSTRAÇÕES:Recurso poderoso, mas não exagere.

Desenvolvendo as Competências do Emissor
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� ANÁLISE DA LÓGICA DA MENSAGEM:

o Destinatários devem aprender a reconhecer os objetivos, a

coerência entre os componentes e a organização da mensagem

– em qualquer lugar dela..

� EFICÁCIA DO PAPEL DE OUVINTE:

o Aprender a ouvir é competência de primeira necessidade.

Desenvolvendo as Competências do Receptor
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� A comunicação nas organizações depende da qualidade da

comunicação pessoal.

� Se as pessoas comunicam-se de forma eficaz, a

comunicação organizacional tende a ser eficaz também.

Comunicação Organizacional em todos os sentidos
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1ª. ETAPA – Comunicação Corporal

• Conjunto de meios de comunicação, parte fixada instintivamente, 
parte adquirida socialmente por imitação

• Partilhada entre homens e animais

• Comunicação hoje mais sofisticada como mostram as artes da mímica 
e da dança.

• Expressões faciais, gestos, posturas, vocalizações. 

• Necessária dezenas de milhões de anos de evolução biológica e 
experiência social para alcançar recursos comunicativos não-verbais.

História da Comunicação Humana
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2ª. ETAPA – Comunicação Oral

• Primeiro grande salto na história da comunicação humana.

• Linguagem – principal diferença entre o homem e o animal. 

• Desenvolvimento da linguagem sonora articulada, 500 mil e 100 mil 
anos a.C.

• Comunicação Humana tornou-se mais clara e precisa. 

• Limitada ao alcance da voz humana e à capacidade e confiabilidade da 
nossa memória.

• Idéias faladas através do espaço, sem ter como preservá-las no tempo.

História da Comunicação Humana
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3ª. ETAPA – Comunicação Manuscrita

• Segundo grande salto na história da comunicação. Registrar da falava. 

• Gravuras, pinturas nas rochas e no fundo das cavernas,15 mil anos -
homem paleolítico.

• A Escrita é desenho, simbólico, não figurativo. 

• Primeiras formas de escrita em 3.500 a. C., hieróglifos egípcios .

• O alfabeto, como conhecemos hoje, inventado pêlos egípcios, adotado 
por volta de 1.300 a.C. pêlos fenícios

• Poder de comunicar conhecimentos e pensamentos. 

História da Comunicação Humana
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4ª. ETAPA – Comunicação Impressa

• Jornal e livro impressos – decisivo para a alfabetização popular e a 
comunicação.

• Ficou para trás a escrita a mão: papiro, pergaminho, tecido, pedra ou 
madeira.

• Marcos Históricos:
o Revolução da tipografia: meados do século XVI, impressão de uma 

bíblia. 
o Fotografia: França, entre 1820 e 1840.
o Impressão em cores no final do século XIX.
o Revistas ilustradas, histórias em quadrinhos, fotonovelas e livros de 

gravuras: década de 1930.

• Deficiência na velocidade, no alcance, na popularidade, elevada taxa de 
analfabetismo e pobreza mundial. 

• O povo lia mais jornal, preço acessível (penny press), não havia outras 
opções.Se tornou cara.

História da Comunicação Humana
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5ª. ETAPA – Comunicação Eletrônica

Último estágio da comunicação humana, atual. Uso do rádio e televisão 
para ouvir as notícias de graça e sem esforço mental.

Iniciado com o advento do rádio no início do século XX. 

Tornou a informação praticamente instantânea e planetária.

Massifica e globaliza ao máximo a informação.

Seu efeito final está em produzir uma aceleração fantástica do intercâmbio 
humano e das mudanças tecnológicas.

História da Comunicação Humana
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Comunicação

� “Ato de comunicar (algo) ou de comunicar-se (com alguém)” -
dicionário. 

� Verbo do latim: communicare - participar, fazer saber, tornar comum. 

� Quando comunico alguma “coisa” a alguém essa “coisa” se torna 
comum a ambos. 

� Quando se publica uma notícia ela passa a fazer parte da comunidade. 

� Comunicação -> comunhão -> comunidade: 
� Mesma “raiz”.
� Estão relacionadas à mesma idéia de algo compartilhado.

Definição

COMUNICAÇÃO

INFORMAÇÃO 

Notícias

Dados

Idéias

Conhecimento

Ficção

Cultura

Arte
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• Comunicação do dia-a-dia: jornal, rádio, televisão, propaganda, 
design, e-mail, home page, o próprio computador. 

• Não considera as formas vagas: telepatia, espiritismo, etc.

• Processo concreto, ocorre no espaço e no tempo,                                                               
pode ser estudado objetivamente. 

Definição Técnica

“Processo geral  de  emissão, transmissão  e  recepção  de  
mensagens”.

Informática

22

RECEPTOREMISSOR

CONCEITO TÉCNICO: Processo que se realiza em três etapas e envolve três 
elementos. 

Processo de Comunicação

Etapa 2
TRANSMISSÃO

MENSAGEM

Etapa 3
RECEPÇÃO

Etapa 1
EMISSÃO

23

Elementos da Comunicação

2. Emissor 3. Receptor

5. Código

1. Canal de Comunicação

4. Mensagem

24
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1.Canal de Comunicação

• É a “via”  de circulação das mensagens. 

• Meios sonoros: voz, ondas sonoras, ouvido.

• Meios visuais: excitação luminosa, percepção da retina.

• Classificação das mensagens:

o Sonoras: palavras, músicas, sons diversas.

o Tácteis: pressões, choques, trepidações.

o Olfativas: perfumes, por exemplo.

o Gustativas: tempero quente (apimentado) ou não.

Elementos da Comunicação

25 26

2. Emissor

• É o “ser” capaz de produzir e transmitir a mensagem.

• Quem produz, cria, emite a mensagem – o  responsável pela mensagem. 

• Toda mensagem tem um emissor identificado e caracterizado como tal. 

• No caso da comunicação humana:

o Pessoa isolada: um professor dando aula.

o Grupo de pessoas: um abaixo-assinado.

o Empresa, instituição, governo, órgão do governo, jornal, estação de 
rádio, estação de televisão. 

• Pode ser desde uma pessoa até uma organização complexa envolvendo 
milhares de pessoas.

Elementos da Comunicação
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3. Receptor

• É o “ser” capaz de receber e interpretar a mensagem.

• Destinatário, quem recebe e interpreta a mensagem. 

• Pode ser outra pessoa ou um grupo de pessoas, o público em geral.

• A comunicação só se realiza efetivamente se a recepção da mensagem 
tiver uma incidência observável sobre o comportamento do 
destinatário.

• Necessário distinguir cuidadosamente Recepção de Compreensão.

Elementos da Comunicação
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Elementos da Comunicação

4.Mensagem

• É o que o emissor transmite ao receptor. 

• Tipos de comunicação: aula, palestra, carta, fax, e-mail, gesto, canção, 
sinfonia, fotografia, cartaz, outdoor, notícia de jornal, anúncio de revista, 
comercial, filme, novela, programa de rádio, código morse. 

• Não é o que o emissor quer dizer, mas o que ele diz, da forma como 
diz. 

• SIGNOS: elementos de uma mensagem. Mensagens decompostas em 
unidades menores: palavras, gestos, imagens tomadas isoladamente.

• INFORMAÇÃO: nome técnico que se dá ao conteúdo da                                       
mensagem. Pode ser qualquer conteúdo. 
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4.Mensagem (cont.)

• RUÍDO: sinal que atrapalha a transmissão da mensagem. Interferência 
no canal de comunicação. Tudo o que dificulta a comunicação. 

o Sonoro: barulho do tráfego, conversas durante a aula, o vozes no 
bar, chiados e linha cruzada no telefone. 

o Visual: riscos no quadro, reflexos, rasuras, borrões, manchas de 
tinta. 

o Semântico: erro de português, legendas erradas no jornal ou na 
revista, matérias trocadas na TV, palavras muito difíceis.

o Outras: bater cabeças num beijo, mau hálito na conversação.

Elementos da Comunicação
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5.Código

• Conjunto de signos e regras de combinação destes signos

• Usado pelo Emissor para elaborar a mensagem – operação de 
codificação. 

• Receptor identifica o sistema de signos – operação de decodificação.

• Processo pode se realizar de várias maneiras envolvendo o emissor e o 
receptor.

Elementos da Comunicação
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5. Código (cont.)

• Caso 1 – Comunicação não realizada.

• Caso 2 – Comunicação restrita. 

� Mensagem é recebida, mas não compreendida.
� Emissor e o receptor não possuem signo em comum.
� Conversa entre um brasileiro e um alemão.

� Poucos os signos em comum. 
� Conversa entre um inglês e um brasileiro que estuda 

inglês a 1 ano.

Elementos da Comunicação

Slide - 32

5. Código (cont.)

• Caso 3 - Comunicação mais ampla.

• Caso 4 – Comunicação perfeita.

� Entendimento dos signos não é total.
� Parte da mensagem não será compreendida.
� Curso avançado ministrado a alunos não preparados 

para recebê-lo.

� Todos os signos emitidos são compreendidos.

Elementos da Comunicação
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Comunicação Interpessoal

• Processo interativo e didático, de pessoa a pessoa, em que o emissor 
constrói significados e desenvolve expectativas na mente do receptor

• Permite maior exatidão na expressão e na compreensão do significado 
daquilo que se quer transmitir.

• Método que desenvolve a troca de informações entre duas ou mais 
pessoas.

• Receptor deve se portar da maneira mais aberta para receber a 
informação em questão.

• Uma vez transmitida a informação, o receptor a processa e, segundo 
seus objetivos transforma-a em conhecimento.

• O importante é o cuidado e a preocupação dos interlocutores da 
mensagem para que se obtenha o sucesso no processo desejado.
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Comunicação e Assertividade

� Emissor diz o que pensa e sente sem ofender.

� Aborda temas de forma clara e objetiva.

� Postura corporal de dominância, postura correta, aperto de mão firme, 
segurança.
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Verbal

• Modo de comunicação mais familiar e mais freqüentemente usado.
o Verbal-Oral: dar instruções a um colega, entrevistar um candidato a 

um emprego, informar alguma coisa a alguém, etc.
o Verbal-Escrita: memorandos, relatórios por escrito, normas e 

procedimentos.

Simbólica

• Símbolos que podem ser usados para comunicar. O lugar que moramos, 
roupas, carro, decoração de um ambiente, e o que mais expresse parte 
da nossa personalidade.

Não-verbal

• Modo com que usamos o corpo, gestos e voz para transmitir certas 
mensagens.

Processo Básico da Comunicação

36

Sinais de receptividade:
• Ele está inclinado para frente.
• Ele balança a cabeça sinalizando positivamente.
• Ele aumentou o contato visual.
• Ele toca o queixo e a testa.
• Ele descruza as pernas.

Sinais de não receptividade
• Ele gira o rosto em direção a porta.
• Ele cruza as pernas.
• Ele reduz o contato visual.
• Ele cruza os braços.
• Ele movimenta-se com nervosismo.

Processo Básico da Comunicação
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Componentes da Influência Humana

• Albert Mehrabian, pioneiro da pesquisa da linguagem corporal na 
década de 1950, apurou que em toda comunicação interpessoal 
cerca de:
o 7% da mensagem é verbal – somente palavras;
o 38% é vocal – incluindo tom de voz, inflexão e outros sons;
o 55% é não-verbal – expressão corporal.
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Objetivos da Comunicação

Ferramenta mais completa: Face a face

Informar

Comandar

Ensinar

Influenciar

Persuadir

Conviver

Objetivos 

da

Comunicação

Dependem da eliminação 
de barreiras.

38
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Intrapessoal

• Quando uma pessoa se comunica consigo mesma

• Ex.: Agenda, diário, anotações, lembretes.

Interpessoal

• Quando a pessoa se comunica com outra.

• Ex.:Namorados, família, amigo.

Intragrupal

• Quando as mensagens circulam dentro de um grupo.

• Ex.: Alunos elegendo o representante de turma.

Tipos de Comunicação
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Intergrupal

• Quando as mensagens circulam entre grupos.

• Ex.: Turmas de alunos, bancadas de partidos, nações.

Comunicação de massa

• Quando as mensagens são dirigidas ao grande público através do rádio, 
da televisão, do cinema, do jornal, da revista. 

• Mais ampla porque pode atingir simultaneamente até bilhões de pessoas 
nos mais diferentes pontos da Terra.

• Ex.: Olimpíadas, Copa do Mundo.

Tipos de Comunicação
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Sobrecarga de Informações: 

• Temos mais informações do que somos capazes de ordenar e utilizar.

Tipos de informações

• Informações que se encaixam ou contradizem ao nosso auto-conceito.

• Normalmente negamos as que contrariam nossas crenças e valores.

Fonte de informações

• Credibilidade ou não na fonte (status).

• Tendemos a acreditar nas informações de algumas pessoas e desconfiar 
de outras.

Barreiras à Comunicação

42

Localização física

• Localização física e a proximidade entre transmissor e receptor 
influenciam a eficácia da comunicação. 

• Pesquisas sugerem que a probabilidade de duas pessoas se 
comunicarem decresce proporcionalmente ao quadrado da distância 
entre elas.

Defensidade

• Uma das principais causas de muitas falhas de comunicação.

• Um ou mais dos participantes assume a defensiva. 

• Indivíduos se sentem ameaçados ou sob ataque e tendem a reagir e 
diminuem a probabilidade de entendimento mútuo.

Barreiras à Comunicação
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Melhorando a Comunicação Interpessoal

Habilidade de Transmissão

• Usar linguagem apropriada e direta: evitar uso de jargão e termos 
eruditos.

• Fornecer informações tão claras e completas quanto for possível.

• Usar canais múltiplos para estimular vários sentidos do receptor –
audição, visão etc.

• Usar comunicação face a face sempre que for possível.

44

Melhorando a Comunicação Interpessoal

Habilidades Auditivas

• Escuta ativa:

o Vontade e capacidade de escutar a mensagem inteira - verbal, 
simbólica e não-verbal

o Responder apropriadamente ao conteúdo e à intenção -
sentimentos, emoções etc.

o Como Gerente de projetos, criar situações que ajudem as pessoas a 
falarem o que realmente querem dizer.

• Empatia:

o Sensibilidade às pessoas com quem estamos tentando nos 
comunicar. 

o Colocar-se na posição ou situação da outra pessoa e se esforçar 
para entendê-la.

45

Habilidades Auditivas (cont.)

• Reflexão:

o Reformular sempre a mensagem que tenha recebido. 

o Refletir sobre o que foi dito sem incluir um julgamento.

o Testar o seu entendimento da mensagem.

• Feedback:

o Utilizar processo de troca bidirecional – comunicação eficaz.

o Reduzir falhas de comunicação e distorções.

Melhorando a Comunicação Interpessoal

46

Habilidades de Feedback

• Querer ajudar.

• Ir direto ao assunto – apresente o assunto sem questões periféricas 
e rodeios, evite ansiedades.

• Descrever a situação de modo claro, evitar juízos de valor.

• Concentrar no problema – evite sobrecarregar o receptor com 
excesso de informações ou críticas.

• Estar preparado para receber feedback.

• Encerrar o feedback com resumo e reflexão – reforçar com o 
receptor o mesmo entendimento sobre o que foi decidido.

Melhorando a Comunicação Interpessoal

47

Feedback

• O termo inglês significa, literalmente, alimentar de volta ou 
retroalimentar. 

• Mensagem de volta.

• Intercâmbio de informações na comunicação humana.

• Receptor responde à mensagem, convertendo-se em emissor. Emissor 
se converte em receptor. Feedback na comunicação. 

• Mesmo o silêncio pode ser interpretado como um retorno. 

• No caso da comunicação de massa, consiste em dados sobre a reação 
do público que chegam até o emissor através de pesquisas de 
audiência, cartas, e-mails, telefonemas. 

Slide - 48

Feedback

Processo do Feedback
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Porque é difícil receber feedback?!!! 

Porque é difícil dar feedback?!!! 

• Descritivo ao invés de avaliativo;

• Específico ao invés de geral;

• Compatível com as necessidades (motivações) de ambos – Comunicador 
e Receptor;

• Dirigido para comportamentos que o Receptor possa modificar;

• Solicitado ao invés de imposto;

• Oportuno;

• Esclarecido, para assegurar comunicação e efeito precisos.

49

Processo do Feedback

Slide - 50

Feedback em Projetos

• Garante que as ações vão dar o resultado esperado. 

• Permite conhecer o que está fora do controle direto – pessoas. 

• Não temos como prever tudo com todos os detalhes. 

• Certifica que conseguimos ou estamos conseguindo o que queremos. 

• Evita que se guarde emoções até que estas venham a "explodir“.

• AutoFEEDBACK: usados para o auto-ajuste. Reforça ou inibe 
comportamentos. Organismo fornece mensagens, como dor, respeito, 
quanto ao estado atual de cada um.

Slide - 51

Feedback em Projetos

Atenção:

• Às vezes o feedback é entendido como crítica. 

• Analise a recepção do feedback indicando que devemos mudar as nossas 
forma de fornecer feedback para aquela pessoa. 

Dando o Feedback

• Intenção: de ser útil e ajudar.

• Não foi solicitado? Pergunte antes de dar.

• Trate apenas do que deve ser mudado.

• Descreva comportamentos específicos; evite generalizações.

• Diga porque o comportamento é importante para o trabalho.

• Faça afirmações na primeira pessoa do singular.

• Certifique-se que foi entendido.

52

• Peça.

• Receba o feedback como auxílio para aprender e melhorar.

• Evite ser defensivo; não explique / justifique. Faça perguntas que 
esclareçam e certifique-se que entendeu.

• Ouça com atenção.

• Pondere se você deseja mudar seu comportamento.

• Peça ajuda.

• Agradeça o feedback.

Recebendo o Feedback

53 Slide - 54

• Timidez : 
o Ou rejeição. 
o Tendência para se retrair diante dos outros.
o Cria barreira para a comunicação. 
o Excesso de timidez dificulta a autenticidade de uma boa 

comunicação.
o Posição defensiva provoca perda na essência da comunicação verbal.

• Egoísmo: 
o Principal responsável pela estrutura de defesa.
o Uso da defesa para não cairmos no ridículo.
o Causa isolando dos nossos instrutores.

• Insegurança:
o Ruído nem sempre perceptível à primeira vista. 
o Sensação de inutilidade.
o Provoca fuga.
o Dificulta a autenticidade da comunicação.

Feedback – Defesa na Comunicação 
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Lado direito - Emoções                                  

Dominância Cerebral 

“A mais importante habilidade que um LÍDER precisa ter para ser bem sucedido 
é COMUNICAÇÃO... Um Líder não vai chegar a lugar algum se não conseguir 

fazer as pessoas escutá-lo, entendê-lo e acreditar nos seus propósitos... As 
pessoas são movidas por Propósitos e Emoção.”

Lado esquerdo - Racionalidade

Inteligência Emocional

55

Inteligência Emocional

“O coeficiente de inteligência (QI) e os conhecimentos teóricos são 
importantes, mas a inteligência emocional é condição primordial para a 

liderança eficaz”
(Daniel Goleman)

• Qualquer alteração nas emoções desencadeia uma mudança correspondente do 
organismo através das sinapses nervosas (malha de tecido nervoso).

• Mudar emocionalmente não é mudar o pensamento, é mudar o organismo, criar 
caminhos com novas sinapses.

• Processo exige paciência, perseverança, mudança. 

• Não acontece do dia pra noite.

56

Inteligência Intrapessoal

Em parte, foram estas características que
permitiram a Sigmund Freud (1856 - 1939)
desenvolver as idéias que o levaram à psicanálise.

Sua contribuição mais importante foi a teoria do
inconsciente.

O médico austríaco sugeriu que não temos controle
sobre nossos pensamentos e que nem sempre
agimos racionalmente.

“Estes indivíduos estabelecem uma via direta com a própria 
consciência, dominam seus sentimentos com facilidade e têm uma 

idéia clara de sua capacidade e seus limites.”
(Sigmund Freud)

57

Inteligência Emocional

“Trata de pensar o ser humano em sua totalidade, pois agrega 
inteligência às emoções”.

• Autocontrole;

• Capacidade de pensar;

• Equilíbrio dos humores;

• Persistência diante das adversidades;

• Percepção de si de do outro;

• Capacidade de motivar-se;

• Saber ouvir.

58

“Quem desenvolve a inteligência interpessoal tem muita facilidade em 
entender o que as pessoas pensam, sentem, desejam e, dessa forma, 

conquistar sua simpatia. Professores, políticos, vendedores e artistas são 
algumas das categorias profissionais que se beneficiam da inteligência 

interpessoal.”

( MAHATMA GANDHI)

Inteligência Interpessoal

59

• A criatividade e não resistência às mudanças são ótimos antídotos para as crises.

• Mudanças articuladas pela mão segura do Líder, certamente, as tornam mais 
“baratas”.

• As empresas querem bater metas e faturar mais. Só assim elas se tornam 
rentáveis. 

• Há cada vez menos espaço para chefias tiranas e opressoras.

• Está em alta quem trabalha em equipe, sabe se comunicar com os pares e 
motivar colaboradores.

Considerações

60
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“O importante é desenvolver a capacidade e ter a consciência 

de saber que o que faz é o reflexo de quem você é. 

Ao reconhecer seus pontos negativos, poderá mudar um por um. 

E reconhecendo seus pontos positivos se sentirá mais confiante 

em sua capacidade de conseguir o que quer que deseje, 

independente das críticas ou opiniões que terão sobre você, 

pois acredita ser capaz de conseguir tudo o que deseja”.

Slide - 61

Considerações
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