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1. RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo mostrar por meio de pesquisa o quanto a voz é o 

instrumento principal entre tantos meios de comunicações que conhecemos e 

usamos diariamente. Pode-se analisar que grandes lideres conhecidos, se destacam 

por usar a sua voz como instrumento de trabalho, usufruindo de grande 

lucratividade. Para que este trabalho seja realizado foi usado uma pesquisa 

exploratória, aplicada por meio de questionário aos acadêmicos de administração, 

cursando sexto e sétimo períodos, especificamente da turma B, da Uniesp de 

Auriflama, no primeiro semestre de 2015. A pesquisa afirma a verdade que a voz faz 

a diferença para o mundo dos negócios , comprovando que 100% dos entrevistados 

dão importância a vozes que se destacam por transmitirem confiança, 

responsabilidade e credibilidade. Grandes lideres conhecidos mundialmente como 

Martin Luther King, Presidente Jorge W. Bush, Luís Inácio Lula da Silva, o Papa 

João Paulo II, entre outros, levaram sua voz a multidões, conquistando seus 

objetivos, ganhando confiança e credibilidade das pessoas. No Brasil temos 

profissionais  renomados em diversas áreas da comunicação que lucram fortunas 

por ter sua voz como principal fonte de renda. 

 

Palavras Chaves: Voz; Comunicação; Sucesso. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, podemos afirmar que a maneira como nos comunicamos faz a 

diferença nas relações profissionais e pessoais.  

Estamos vivenciando momentos em que as pessoas buscam relações 

saudáveis, tranquilas e eficazes, isso reflete muito nas relações profissionais e na 

busca constante de recursos que manifestem boa comunicação entre cliente e 

empresa. 

É fácil encontrar pessoas com dificuldades em estabelecer uma comunicação 

adequada por apresentarem atitudes vocais ineficazes, não basta apenas sabermos 

as palavras corretas ao falarmos, e sim saber como falamos e nos expressamos ao 

falarmos. 
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No contexto profissional, uma voz determinante, forte, clara e objetiva 

transmite confiança, credibilidade, segurança e qualidade no relacionamento entre 

cliente e empresa, seja para vendas, prestação de serviços, operadores de Call 

Center entre outros. 

Pessoas com atitudes vocais negativas demostram insegurança, 

autoritarismo, o não domínio do que se está dizendo ou afirmando, gerando 

desconforto para o receptor. 

Já pessoas com atitudes vocais positivas transmitem confiança, serenidade, 

segurança e total equilíbrio sobre o que está querendo expressar. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Este trabalho tem por objetivo mostrar por meio de pesquisa o quanto a voz é 

o instrumento principal entre tantos meios de comunicações que conhecemos e 

usamos diariamente. 

Pode-se analisar que grandes lideres conhecidos, se destacam por usar a sua 

voz como instrumento de trabalho, usufruindo de grande lucratividade. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Para que este trabalho seja realizado foi usado uma pesquisa exploratória, 

aplicada por meio de questionário aos acadêmicos de administração, cursando sexto 

e sétimo períodos, especificamente da turma B, da Uniesp de Auriflama, no primeiro 

semestre de 2015. 

  Pesquisas exploratórias têm como objetivo proporcionar maior familiaridade 

com o problema, com vistas a torna-lo mais explicito ou a constituir hipóteses. Pode 

se dizer que essas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias 

ou a descoberta de intuições. Seu planejamento é, portanto, bastante flexível, de 

modo que possibilite a consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato 

estudado. (Selltiz et al., 1967, p.63, citado por Gil, 2002, p.41). 

 Dando continuidade ao trabalho foi realizado um estudo de caso, para mostrar 

o objetivo da pesquisa dentro da realidade onde estão coletadas as informações. 



3 

 

  Estudo de caso tem como objetivo desenvolver nos participantes a 

capacidade de análise de uma situação concreta e de conhecimento aprendidos. E 

como procedimento que o professores propõe aos participantes uma situação 

detalhada, real ou fictícia, para exercício coletivo de análise, na qual deve ser 

utilizado o instrumental teórico anteriormente aprendido [...] O estudo de caso é útil 

para avaliação de aproveitamento, exercício de aplicação de conhecimentos, análise 

de situação relevante ocorrida, motivação de alunos, entre outros usos. É uma das 

formas de elaboração para teses e monografias científicas. Ainda segundo conforme 

Carvalho (2002, p.134). 

 E para recolher informações foi usado o questionário. Questionário é a forma 

mais usada para coleta de dados, pois possibilita medir com melhor exatidão o que 

se deseja. Ele contém um conjunto de questões que devem estar sempre 

relacionada, diretamente, com um problema central. Carvalho (2002, p 136, 137). 

 O questionário foi aplicado aos trinta alunos do sexto e sétimo período letivo 

do curso de administração, assim sendo com uma visão já ampla e conhecedora dos 

acadêmicos quase formados. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Segundo Michaelis (2009), voz, o som que é produzido pelo ar lançado aos 

pulmões na laringe do organismo animal e modificado pelos órgãos vocais, a 

faculdade de falar, poder ou autorização de falar em nome de outrem, intimidação ou 

ordem dada em voz alta. 

A voz é o meio de comunicação mais usada no nosso dia a dia para nos 

aproximarmos á outras pessoas. 

  De acordo com Matos (2009), saber o que dizer, falar com clareza sem deixar 

duvida do que deseja é fundamental para que haja eficácia na comunicação isso 

transmite facilidade e compreensão de ideias. 

Nos dias de hoje a busca pelo sucesso profissional esta cada vez mais 

concorrida entre os profissionais em todas as áreas do mercado de trabalho, ter uma 

comunicação clara e objetiva é um ponto positivo para quem deseja usar a voz como 

instrumento de trabalho. 
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Muitos líderes que conhecemos hoje em diversas áreas (religioso, politico, 

apresentadores de televisão, radialista, cantores...), se destacam por fazer de sua 

voz um instrumento de sucesso. 

Para o pesquisador americano Albert Mehrabian, a comunicação verbal tem 

importância de 7% e não verbal 93%, desta forma a maneira que falamos, os gestos, 

o modo de falar, pode ou não transmitir segurança ou não ao receptor. 

Fazer um Feedback de sua própria voz o ajuda a praticar meios de quebrar 

barreiras na sua comunicação com outras pessoas.  

De forma abrangente, a voz vem se tornando cada vez mais um negócio 

lucrativo, para aqueles que conseguem tirar o melhor proveito de como usa lá 

corretamente, cativar outrem, ganhar simpatia, impressionar, conquistar o cliente, 

passar segurança e credibilidade através de sua voz ajuda na conquista profissional 

em qualquer área que deseja atuar. 

 

6. RESULTADOS 

 

  Após a aplicação dos questionários, e a tabulação, com o auxilio do Microsoft 

Excel foram gerados os gráficos apresentados a seguir. 

  Nos quatro primeiros itens questionados e apresentados no gráfico 1, todas 

as respostas foram positivas, ou seja, a voz é um fator determinante para o ser 

humano, comprovado devido à 100% dos respondentes afirmarem que a voz faz 

diferença em um processo de negociação. 
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Gráfico 1 – Você já observou sua voz? 

 

Fonte: Eficácia da voz no mundo dos negócios, 2015. 

  A voz é um importante instrumento de transmissão e em muitos momentos 

são expostas várias características, dentre os pesquisados o fator mais citado e 

transmitido pela voz é a confiança com 43%, seguido pela serenidade com 20% e o 

autoritarismo com 17%, vide os dados completos no gráfico 2.  

 

Gráfico 2 – Características que os entrevistados demonstram na voz 

 

Fonte: Eficácia da voz no mundo dos negócios, 2015. 
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  Galvão Bueno é a voz que mais se destaca entre os pesquisados, com 40% 

do total de indicações, seguido por Silvio Santos com 30% do total. 

  Dentre os nomes mencionados, todos são atuais, ou seja, estão em atividade 

no momento e todos trabalham com comunicação de massa. 

 

Gráfico 3 – Pessoas que se destacam pela voz 

 

Fonte: Eficácia da voz no mundo dos negócios, 2015. 

 

 A voz é um determinante e pode ajudar nos processos de negociação, em 

vendas, transmitindo segurança, confiança, alegria e satisfação. Esta informação é 

comprovada, pois 86% dos pesquisados afirma que já pensou em usar a voz como 

fator marcante no seu trabalho. 

  Todos os entrevistados afirmam que a comunicação faz a diferença e 63% 

alerta dizendo que expressar sentimentos pela voz no momento de uma negociação 

atrapalha, vide gráfico 4. 
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Gráfico 4 – O uso da voz no trabalho 

 

Fonte: Eficácia da voz no mundo dos negócios, 2015. 

             

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo desse estudo é mostrar que a voz produto do nosso organismo por 

meio inatingível traz características marcantes de exclusividade única de cada um 

de nós, beneficiando quem consegue tirar proveito e saber usufruir dela. 

A pesquisa afirma a verdade que a voz faz a diferença para o mundo dos 

negócios , comprovando que 100% dos entrevistados dão importância a vozes que 

se destacam por transmitirem confiança, responsabilidade e credibilidade. 

  Grandes lideres conhecidos mundialmente como Martin Luther King, 

Presidente Jorge W. Bush, Luís Inácio Lula da Silva, o Papa João Paulo II, entre 

outros, levaram sua voz a multidões, conquistando seus objetivos, ganhando 

confiança e credibilidade das pessoas. 

No Brasil temos profissionais  renomados em diversas áreas da comunicação 

que lucram fortunas por ter sua voz como principal fonte de renda como vimos os 

gráficos. 

A importância deste tema é mostrar o quanto um profissional deve dar valor a 

todos os detalhes na comunicação e saber tirar proveito do que ele tem de melhor, 

usando de sua voz como instrumento principal de trabalho, comunicação e 

lucratividade podendo ter cada vez mais eficácia em seus resultados. 
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