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1. RESUMO 

 
São imensuráveis as dificuldades que o mercado de trabalho sofre com a comunicação no 

ambiente corporativo, a falta de clareza, e-mails mal elaborados, gestos confusos são exemplos 
das lacunas da comunicação não eficaz. A Programação Nerolinguística surge como uma nova 
ferramenta da comunicação para solucionar as lacunas. Ela é uma forma de mudar 
comportamentos, através de técnicas e pressupostos. Na organização, o líder pode utiliza lá em 
sua estratégia de gestão, razão pela qual justifica-se a discussão deste tema. A proposta é 
identificar sob a ótica de alguns autores, aspectos importantes relacionados à Programação 
Nerolinguística e de como o líder pode utiliza lá em sua gestão na organização. 
 
Palavras-chave: PNL. Comunicação. Líder. Comportamentos. Estratégia. 
 

 

 

 

2. INTRODUÇÃO 

 
A comunicação é uma das habilidades mais importantes na atualidade, um instrumento de 

integração, instrução e troca mutua de informação. 
Comunicação é um processo de passar informação e compreensão de uma pessoa para 
outra. É essencialmente uma ponte de significados entre pessoas. Uma pessoa sozinha 
não pode se comunicar. Somente com uma outra pessoa ou pessoas que recebam a 
mensagem é que pode completar o ato da comunicação. (CHIAVENATO, 2000, p. 324) 
 

  É fundamental na tomada de decisões, relacionamento interpessoal, marketing, 
transparência da empresa com relação à missão, visão e valores, estabelecimento de metas, entre 
outros, ao simples modo como flui a informação nas organizações. Assim, ao observarmos a 
linguagem corporativa no âmbito empresarial, podemos apontar as causas de males que se 
assentam nesse lócus pela ausência da comunicação eficaz.  
 A falta de uma linguagem verbal ou não verbal adequada para o ambiente coorporativo 
não é a única lacuna enfrentada pela falta de comunicação no mercado de trabalho. A falta de 
clareza, oriunda de e-mails mal elaborados, de gestos dúbios, de ações individualistas entre 
funcionários, da não compreensão com relação às suas próprias metas, efetiva, na empresa, 
conflitos que, advindos da falta de interesse e de atenção, impactam diretamente no 
desenvolvimento da organização.  
  Com o auxilio da PNL1, o líder pode incentivar os colaboradores com novas atitudes, 
através de mudanças de comportamento, trabalho em equipe, feedback da comunicação 
realizada, estabelecimento de metas claras e objetivas para o colaborador, entre outros. 

                                                           
1
 Programação Nerolinguística. 
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 Logo, observa-se que a PNL se trata de uma ferramenta estratégica para desenvolver o 
aspecto comunicativo da liderança. 
   
 

 

 

3. OBJETIVOS 

 
 Tendo em vista as falsetas da comunicação e as perdas que elas têm causado no ambiente 
corporativo, observa-se como objetivo desse artigo, o uso da Programação Neurolinguística como 
ferramenta da comunicação para sedimentar à atuação do líder. Trata-se de apropriar a PNL como 
instrumento para esquivar o estresse e condicionar suas técnicas de forma a propiciar algo 
promissor dentro das empresas. 
 

 

 

 

4. METODOLOGIA 

 
 A presente pesquisa se classifica quanto a sua abordagem como qualitativa, segundo GIL 
(2008), a análise dos dados na pesquisa qualitativa passa a depender muito da capacidade do 
estilo do pesquisador, MILES E HUBERMAN (1994), apresentam três etapas que geralmente são 
seguidas na análise de dados: redução, exibição e conclusão/verificação. 
 Quando ao tipo de pesquisa, se classifica como exploratória, segundo GIL (2008), têm 
como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a 
formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores.  
 A pesquisa quanto ao levantamento de dados é classificada como bibliográfica, segundo 
MARCONI e LAKATOS (2003), é um apanhado geral sobre os principais trabalhos já realizados, 
revestidos de importância, por serem capazes de fornecer dados atuais e relevantes relacionados 
com o tema. 
 

 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 
 Entende-se por PNL, Programação Neurolinguística, um conjunto de estudos que levam ao 
autoconhecimento de maneira a “domesticar”2 os pensamentos, não se trata de pensar 
positivamente, tal estudo vem sendo procurado por profissionais das mais variadas áreas na 
busca de uma comunicação mais eficaz entre ele, o mundo profissional e pessoal que o cerca. 
 A Programação Neurolinguística adentra ao universo subjetivo humano3, é como se 
houvesse uma psicologia diária que norteasse cada passo ou cada ação na forma como o indivíduo 
se relaciona com o mundo social, conforme sedimenta BURTON (2014), a PNL é o estudo da 
estrutura da experiência subjetiva ou uma forma de psicologia cotidiana.  

                                                           
2
 Domesticar se refere ao sentido de mudar  os pensamentos, de aprender a pensar de outra forma. 

3
 O universo subjetivo humano é construído pela história de vida de cada pessoa, se refere às vivências, crenças, 

desempenhos e atitudes. 
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 A ação permitida e projetada em nosso cérebro, pode ou não ser “domesticada”, ou seja, 
nosso intelecto poderá direcionar tal informação em o que se chama uma informação capaz, ou 
ainda, um caminho a ser percorrido e entusiasticamente alcançado com a condução dessas ações, 
podendo essa informação ser ensinada a quem quiser aprender.  
 A PNL aliada à administração atua como uma ferramenta para mudar comportamentos. O 
líder pode utilizar suas técnicas e pressupostos para mudar comportamentos e deixar a 
comunicação mais clara, precisa e objetiva na organização, talhando assim o complexo fator 
liderança necessário ao atual conceito administrativo.  

Quando ouvimos o termo Programação Neurolinguística, a primeira definição que nos vem 
à mente, é de que a palavra programação se trata de um software de computador e que 
Neurolinguística tenha relação com cérebro e linguagem. Essa afirmação de programação está 
correta, entender a PNL nada mais é do que descobrir o sistema humano, ou seja, o modo como 
agimos, como pensamos. Conforme consolida BURTON (2014), quando ouvimos o termo PNL pela 
primeira vez, podemos pensar que se trata de um pacote de software ou um sistema operacional. 
De certa forma é isto mesmo: explorar a PNL é como descobrir um sistema operacional humano. 
 Para compreendermos melhor a definição do termo, podemos dividir em: 

 Neuro se refere a processos de pensamento; 

 Linguística investiga a estrutura de uma linguagem; 

 Programação são padrões e sequências de ações; 
A PNL explora pensamentos, palavras e ações no seu processo de ensinamento, pela qual 

podemos notar sua estrutura de captar diferentes contextos de realidade. Conforme BURTON 
(2014), em resumo, trata-se de pensamento, palavras e ações, se desenvolve a capacidade de 
captar diferentes perspectivas. 

A PNL é aliada a comunicação nas organizações tanto na maneira como usamos a 
linguagem, como no alcance de metas, o campo da PNL na administração é amplo para se ensinar 
nas empresas. 
 A Programação Neurolinguística surge para maximizar nossa mente de modo a 
alcançarmos qualquer objetivo desejado ou almejado, conforme consolida FONSECA (2015), neste 
contexto a Programação Neurolinguística (PNL) surge como uma ciência que busca maximizar a 
utilização do cérebro permitindo alcançar quaisquer resultados desejados, tornando possível 
adquirir excelência em qualquer atividade desempenhada pelo ser humano, uma vez que a PNL é 
uma ferramenta eficiente e eficaz nas mudanças comportamentais. 

O mercado de trabalho está cada vez mais saturado na busca por profissionais 
qualificados, sabendo que as pessoas investem mais em si, tanto no âmbito pessoal como no 
profissional, o conceito de comunicação é cada vez mais exigido.  

CHIAVENATO (2000),  trata a comunicação como uma troca de fatos, ideias, opiniões ou 
emoções entre duas ou mais pessoas, é também definida como inter-relações por meio de 
palavras, letras, símbolos ou mensagens para partilhar significado e compreensão com outras 
pessoas.  

Desenvolver a competência da comunicação é o objetivo básico dos administradores de 
uma organização, podendo contar com os processos e meios para transmissão das informações 
das empresas. 
 O processo de comunicação é constituído a partir de seis elementos: emissor, transmissor, 
canal, receptor, destino, mensagem e ruído.  
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 Deve-se atentar nesse processo para o ruído, que é a perturbação indesejável que tende a 
corromper e alterar as mensagens transmitidas.  É uma interferência, que distorce a mensagem 
ou impede a transmissão e recepção eficaz da informação.  
 Deve-se atentar também ao feedback, que é a realimentação, o retorno da informação 
para o emissor.  

A retroinformação é um elemento importante no sistema de comunicação. Quando existe, 
a comunicação é bilateral e ocorre nos dois sentidos. Quando não existe, a comunicação é feita 
em um só sentido, não havendo retorno para fonte conhecer o resultado.  
 Existem dois meios de comunicação utilizados pelas organizações: oral e escrito. Ambos 
podem ser auxiliadas por recursos visuais, imagens, como gráficos, fotografias, mapas ou objetos, 
recursos visuais, além da linguagem verbal e não verbal. 
 A comunicação oral é o primeiro canal da comunicação, além do domínio do idioma, 
envolve a escolha das palavras, o tom de voz e a correção da linguagem. 
 A comunicação escrita é mais complexa que a comunicação oral, pois envolve um segundo 
sistema de codificação, além da fala. Em todas as organizações, são necessários os documentos, 
desde os bilhetes e e-mails até os relatórios para diretoria, propostas para clientes, mensagens 
em mural ou na tela do computador.  
 Logo a comunicação é essencial tanto para o líder na organização, como qualquer outra 
pessoa que deseje aprimorar a vida profissional e pessoal. 
 A PNL estuda a linguagem, tanto verbal como não verbal, na forma como nos 
comunicamos com as pessoas e a percepção que temos do mundo real e do mundo percebido.            
 Existem duas formas de se comunicar, a linguagem verbal e não verbal. Linguagem verbal 
envolve a escolha das palavras, o tom de voz e a correção da linguagem e linguagem não verbal é 
a figura e os movimentos de quem se comunica que transmitem significado. Olhar, expressão 
facial, gestos, postura, vestuário, odor corporal e mesmo o toque são formas de comunicação 
(MAXIMIANO, 2012).   

O PNL adentra ao preceito da linguística no que se refere à linguagem verbal e não verbal. 
O programa estuda a linguagem, a partir de técnicas e pressupostos usados para atingir objetivos 
e, na forma como essa linguagem influência o corpo e a mente, na comunicação de mensagens 
emitidas pelo consciente e inconsciente. 
 Para PNL, a linguagem verbal é consciente e a não verbal é inconsciente. Em nossas 
interações com as pessoas, passamos mais informações do que imaginamos e não somente pela 
fala. Essas informações são percebidas pelas pessoas que, a partir delas, criam suas 
representações internas, suas interpretações e reagem a elas. O  consciente observa os sinais 
inconscientes da outra pessoa e os codifica.  
 Para uma comunicação ser eficaz deve-se tomar cuidado com a mensagem que se 
transmite inconscientemente, deve-se atentar a sua linguagem não verbal, ou seja, ao que se fala 
e transmite com o corpo. 

A Programação Neurolinguística tem como objetivo programar a mente através da 
linguagem verbal e não verbal, utilizando-se de técnicas e pressupostos. A mente, o corpo e a 
linguagem criam uma percepção com o mundo em sua volta, tal percepção pode ser modificada e 
aprimorada através das estratégias da PNL, formando um conjunto, de mente (neuro) e 
linguagem (linguística, linguagem verbal e não verbal) para programar a mente, corpo e 
comportamento de quem quiser aprender tal técnica. 
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 O termo Neuro e Linguística da PNL se referem às informações recebidas e processadas 
que chegam aos sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar e as linguagens que são 
codificadas, organizadas e recebem significado. As informações recebidas são traduzidas pela 
linguagem, sendo categorizadas em sons, palavras, imagens, sensações/sentimentos, sabores, 
odores.  
 A mente é uma construção de experiências, percebidas e processadas pelo nível 
consciente e inconsciente. A mente tem relação com o mundo real e mundo percebido, devido ao 
modo como as informações são adquiridas por nossas experiências através dos canais que 
chegam aos sentidos.  

 Os canais pelos quais as informações adquiridas através das experiências chegam 
aos sentidos são: visual, auditivo e sinestésico, conhecido como VAC, conforme norteia BURTON 
(2014), refere-se à visão, audição, paladar, olfato e tato.  
 Há sempre um canal dominante ou predileto, alguns desenvolvem o visual, o auditivo ou o 
sinestésico, porém usamos todos os sentidos para filtramos as informações em nossa volta. 
Entender a estratégia da outra pessoa, exige entender o sistema representacional dominante da 
outra pessoa, assim podemos representar a mensagem de modo que a outra pessoa compreenda 
melhor. 

Cada um dos sentidos tem um sistema de representação interna. Uma representação 
interna se refere às imagens e sons, ou aos sentimentos que são formados após coletarmos 
informações ao mundo em nossa volta, ou seja, um mapa do que percebemos, conforme afirma 
BURTON (2014), uma representação interna, se refere às imagens que vemos e aos sons que 
ouvimos em nossa cabeça ou aos sentimentos que são gerados em respostas à informação que 
coletamos do mundo ao nosso redor. Estas visões, sons e sentimentos são tudo aquilo que sobra 
da informação depois que ela passa pelos nossos filtros. 
 As percepções do mundo mudam de acordo com o que ocorre em nossa volta, de acordo 
com nossas experiências e atitudes. Nossas experiências e convicções passadas funcionam como 
filtros para percepções presentes, confirmando assim nosso modelo de realidade, mudando as 
percepções. 
 Observa-se que a PNL pode mudar a percepção de mundo, gerar novos comportamentos, 
novas formas de sentirmos o ambiente ao redor, trazendo assim, resultados positivos para a vida 
pessoal e para organização. 
 A Programação Neurolinguística é considerada uma metodologia, baseada na 
pressuposição que todo comportamento tem uma estrutura que pode ser descoberta, modelada, 
ensinada e transformada. Ela envolve a criação de mudanças de dentro para fora, através de 
técnicas e pressupostos.  
 Os pressupostos são orientações de como agir, eles proporcionam processos de mudança, 
são convicções, crenças que geram uma visão do mundo para as pessoas. Os principais 
pressupostos que a PNL possui, são VENTURA (2010): O mapa não é o território, todos possuem 
mapas mentais, percepções do mundo, não são o mundo, mas são fáceis de mudar, assim como 
as experiências possuem uma estrutura, pensamentos, fatos passados, que funcionam como 
filtros para avaliar uma situação atual captada pela percepção.  
 Se uma pessoa consegue fazer algo, todos podem aprender a fazê-lo também, todos 
podem aprender como pensam as pessoas de sucesso, as pessoas pensam que certas coisas são 
impossíveis, sem nunca terem tentado ao menos fazê-las, o corpo e a mente são partes do 
mesmo sistema, pensamentos afetam o corpo e o corpo afeta os pensamentos, ao mudarmos um 
deles, mudamos o outro também. 
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 As pessoas já possuem todos os recursos que necessitam, todos possuem imagens, 
sentimentos que são blocos básicos de construção de todos os recursos mentais e físicos, 
podemos utilizá-los para construir qualquer pensamento ou sentimento e utilizá-los onde 
quisermos, é impossível não se comunicar, sempre estamos nos comunicando, seja por gestos, 
palavras, até o próprio pensamento é uma forma de comunicação. 
 O significado da sua comunicação é a reação que você obtém, os outros recebem a 
informação do que dizemos e fazem através dos seus mapas mentais, suas percepções do mundo, 
todo comportamento tem uma intenção positiva, todos os comportamentos nocivos ou 
prejudiciais tiveram um propósito positivo originalmente, em vez de condenarmos, devemos 
separá-los para acrescentar novas opções positivas. 
 As pessoas sempre fazem a melhor escolha disponível para elas, cada um de nós tem a sua 
própria e única história, através dela aprendemos o que valorizar e como valorizar e se o que você 
está fazendo não está funcionando, faça outra coisa, faça qualquer coisa, procure outras 
alternativas, o importante é saber que você conseguiu, você tentou. 
 A Programação Neurolinguística possui técnicas que promovem a mudança de 
comportamentos. O rapport é a técnica que permite espelhar os comportamentos, repetir 
comportamentos. Tem como objetivo criar uma sinergia, empatia e principalmente confiança 
entre as pessoas. Pode espelhar o tom de voz, a postura, os gestos e até mesmo a respiração de 
outra pessoa.  
 Já a ancoragem é o processo de associar reações internas a algum gatilho externo, 
podendo se conectar novamente a estados emocionais. Possibilita o acesso a estados específicos 
que são úteis independentes do mundo em volta. Uma âncora é um estímulo que desperta um 
estado interior ou uma reação específica.  
 Os mapas mentais são representações mentais, esquemas com os principais tópicos de 
determinado assunto, pode ser formado por imagens, palavras chaves, é uma forma de organizar 
suas ideias. Um bom mapa mental mostra a fotografia do assunto, evidência a importância 
relativa das informações ou conceitos relacionados ao tema central e suas associações.  
 Outra técnica é a modelagem que é o processo de mapear o comportamento de pessoas 
para atingir o objetivo almejado. As ferramentas da modelagem nos permitem identificar padrões 
específicos, reproduzíveis na linguagem e no comportamento, como compreensão, alcançar um 
objetivo específico, entre outros.  
 O swish permite substituir pensamentos ou reações indesejadas por mais pensamentos 
úteis naquele momento. Temos o swish visual, auditivo e sinestésico.  

O modelo Milton é o inverso do Metamodelo, sua modelagem foi feita a partir da 
linguagem hipnótica de Milton Erickson, sendo um conjunto de padrões verbais associados com a 
linguagem.  

Em contraste com o metamodelo, tal técnica aborda a linguagem a partir da direção 
oposta, transformando afirmações generalizadas difíceis de um indivíduo discordar. 
Utiliza padrões de linguagem bastante vagos para acompanhar a experiência de outra 
pessoa e ter acesso a recursos inconscientes. (BURTON, 2014, p. 31) 

 
Os filtros inconscientes utilizados em nossa experiência, determinam quais informações 

serão percebidas e de que maneira serão recebidas, trata-se do metaprograma. Descreve filtros 
inconscientes e habituais que aprendemos a utilizar em nossa experiência.  
 Os níveis lógicos de desenvolvimento e mudança tem o propósito de alinhar atividades.  

Proporciona alinhamento e mudança, desenvolvido por Robert Dilts, o alinhamento faz o 
indivíduo encontrar um senso de propósito nas atividades cotidianas. Identifica o ponto 
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que o indivíduo precisa mudar, organiza nosso pensamento, coleta informações e 
comunicação. (BURTON, 2014, p. 18) 

 
 Já posições perceptuais é uma avaliação sobre um determinado evento, sobre perspectivas 
diferentes, nossa própria perspectiva, a perspectiva de outra pessoa e a perspectiva de um 
observador independente. Observa-se uma abordagem sobre um evento ou um resultado, 
podendo fornecer uma maneira de desenvolver novas compreensões e criar novas escolhas.  

Primeira posição: ver, ouvir e sentir a situação através dos seus próprios olhos, ouvidos e 
sensações; 
Segunda posição: calçar os sapatos da outra pessoa e experimentar (ver, ouvir e sentir) a 
situação como se você fosse à outra pessoa; 
Terceira posição: afastado da situação e experimentando-a como se você fosse um 
observador separado. (BURTON, 2014, p. 109) 

 
 O círculo da excelência permite a obtenção de recursos e sensações sobre a confiança do 
passado para experimentá-las onde precisarmos. 
 A ressignação a seis passos e integração das partes é uma técnica utilizada para resolver 
problemas internos, através de novas percepções sobre o que pensamos e vivenciamos.  

Técnica avançada para resolver problemas de conflitos internos e tensões entre 
necessidades e demandas diferentes. A ressignação envolve criar uma nova perspectiva 
ou contexto acerca daquilo que se está trabalhando para mudar o modo como você pensa 
e vivência a situação. (BURTON, 2014, p. 240) 

 
 A técnica gerador de novos comportamentos permite ensaiar mentalmente novos 
comportamentos através dos sentidos conhecidos como VAC (visual, auditivo e sinestésico). 
Possui três posições: a primeira é a auditiva, a segunda é a visual e a terceira é a sinestésica.  
 A técnica confiança da competência demonstra todos os recursos que as pessoas 
precisam, as pessoas têm todos os recursos para lidar com as situações.  
 Algumas das técnicas da PNL são ferramentas para mudança de comportamento as quais 
trarão muitos benefícios para empresa e colaboradores, o líder poderá utilizar-se delas como um 
auxilio para sua gestão na organização. 
 

 

 

 

6. RESULTADOS 

 
 O mercado tem enfrentado várias dificuldades de comunicação nas organizações, percebe-
se certa dificuldade em se comunicar, tanto em e-mail mal formulado, como na fala, na postura, 
nos gestos, perdendo assim muitos talentos do mercado devido a essa carência. A comunicação é 
essencial para as pessoas, tanto na vida profissional como na vida pessoal, todos se comunicam, 
em todos locais e ambientes existe o processo da comunicação, nas empresas, não fica excluída. 
 O líder tem enfrentado diversas dificuldades com essa vacância, surge aí, a Programação 
Neurolinguística, para auxiliar como uma ferramenta da comunicação, com seus pressupostos e 
técnicas, no estabelecimento das estratégias e objetivos, causando melhoria na comunicação da 
empresa. 
 A linguagem verbal corresponde a apenas 7% da nossa capacidade de influenciar as 
pessoas. O ritmo, a velocidade e o tom de voz equivalem a 38% dessa capacidade. Os 3%, que é o 
mais importante, trata da fisiologia, que corresponde aos 55% restantes. Isso equivale ao impacto 
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causado através da sua linguagem não verbal que transmite mais informação do que a própria 
linguagem verbal. Não é somente a comunicação falada e escrita que são importantes para uma 
organização, à linguagem não verbal também transmite uma informação, através de gestos, 
olhares, movimentos, postura, sempre se veicula a comunicação.  
 A mente é importante no processo de mudança, pois é através dela, que se percebe o 
mundo e formam-se mapas mentais, determinando a forma como se pensa e se age. A mente e o 
corpo são unidades inseparáveis, que afetam o modo de agir. A PNL nos proporciona a 
modificação e a mudança das percepções dos nossos mapas mentais, através de seus 
pressupostos e técnicas. 
 Os pressupostos da PNL são orientações, crenças, de como fazer, como agir, como pensar. 
Eles nos ensinam que devemos mudar nossos pensamentos, não o mundo, mas podemos mudar 
nossos mapas mentais.  Nossas percepções se baseiam em nossa estrutura, sejam por 
experiências passadas, recordações, lembranças, que se tornam filtros para novas percepções. As 
pessoas possuem todos os recursos que precisam, seja uma imagem, voz, sensação, todos estão 
disponíveis para serem utilizadas quando e onde quiser. 
 As técnicas nada mais são do que um apanhado de teorias psicológicas de como agir, 
trazendo como benefício às pessoas, a excelência pessoal e melhoria na comunicação. O rapport é 
essencial em relacionamentos, podemos espelhar a outra pessoa, tanto na linguagem como na 
postura, que vai da fala até o movimento da respiração, assim nos comunicamos com o outro de 
forma que ele compreenda a informação. A ancoragem é um método que nos permite acessar 
qualquer estado interno quando precisarmos, podemos nos conectar a qualquer emoção, onde e 
quando precisar. A técnica swish nos permite substituirmos recursos ruins por recursos bons, 
qualquer pensamento ruim por se transformar em um pensamento bom. 
 

 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 O mercado está saturado de processos que, ao invés de auxiliarem, afastam o poder da 
liderança do sucesso empresarial.  Tendo em vista que a dificuldade de comunicação causa grande 
parte desse afastamento é que se busca apoiado nas técnicas e pressupostos da PNL, para 
estabelecer um amparo aos problemas enfrentados ao se transmitir a comunicação nas empresas.  
 Conclui-se que a PNL é uma grande aliada na gestão da organização, com suas técnicas e 
pressupostos, trazendo benefícios na comunicação do líder, dos colaboradores e da empresa. 
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