


1. O QUE É UMA COMUNICAÇÃO EFETIVA?

É um estilo de comunicação que combina palavras, tom de voz e
expressão corporal de maneira a maximizar o impacto do que se
comunica.
Segundo o Dr. Albert Mehrabian e a sua regra de comunicação 7-38-
55%, a comunicação é:

• 7% é verbal - o que é dito
• 38% é voz - como é dito
• 55% é corpo - como é exibido



2. OS CINCO PRINCÍPIOS DE COMUNICAÇÃO 
EFETIVA NA APLICAÇÃO DE PERGUNTAS

PRINCÍPIO 1
CRIE RAPPORT

PRINCÍPIO 2
OUÇA ATIVAMENTE

PRINCÍPIO 3
CALIBRE SEU TOM DE VOZ

PRINCÍPIO 4
USE A LINGUAGEM CORPORAL

PRINCÍPIO 5
NUNCA CRITIQUE UMA RESPOSTA



CRIE RAPPORT
PRINCÍPIO 1

• Criamos Rapport quando entramos em sintonia com nosso interlecoutor, espelhando 

sua postura e expressão facial. O Rapport estabelece uma relação harmoniosa na qual 

os sentimentos ou idéias podem ser comunicados livremente.

• Construir Rapport é um componente crítico das interações bem-sucedidas entre 

pessoas. Isso leverá sua conversa a um outro nível de engajamento.



OUÇA ATIVAMENTE
PRINCÍPIO 2

• Pra se perguntar é preciso primeiro ouvir.

• Ouça para entender, com respeito e empatia, mantendo contato visual com seu 

interlocutor.

• A confiança pode ser perdida caso seu interleocutor perceba que não existe atenção 

naquilo que ele(a) diz.



CALIBRE SEU TOM DE VOZ
PRINCÍPIO 3

• Seu tom de voz é a emoção que trará para sua pergunta.

• Combine palavras oferecidas no “Vocabulário de Coaching” com um tom de voz 

adequado, criando maior impacto nas suas perguntas.

• Seja desafiador e enérgico ou pacífico quando couber, para cada pergunta.



USE A LINGUAGEM CORPORAL
PRINCÍPIO 4

O corpo fala, por isso tanto sua expressão facial quanto sua postura corporal 

demonstrarão seu nível de interesse e engajamento. Segue algumas dicas:

• Evite falar com as mãos sobre a boca pois isso indica ansiedade ou incerteza.

• Evite ficar com os braços cruzados, pois essa postura indica resistência ou intimidação.

• Uma postura aberta sugere receptividade e flexibilidade, por isso mantenha-se 

consciente da linguagem corporal que está usando.



NUNCA CRITIQUE UMA RESPOSTA
PRINCÍPIO 5

• Isso é fundamental, se quiser manter uma relação aberta e sincera. Fácilmente as 

pessoas voltam a colocarem suas máscaras caso sintam-se julgadas ou avaliadas.

• Por isso respeite a resposta do seu interlocutor mesmo que estas lhe pareçam 

absurdas.

• Seja espotâneo, mas moderado, na maneira de reagir a uma resposta.


