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Expectativas sobre você:

• Participe

• Pergunte

• Argumente

• Envolva-se

• Divirta-se



Tânia R. Silvestre

� Diretora e Consultora da Silvestre Consultoria

� Coordenadora do Curso Superior em Gestão de RH da Fatep

� Professora Universitária

� Formada em Administração, MBA em Gestão de Pessoas e

Especialização em Gestão de Pessoas em Cooperativas

� Adora dar boas risadas, viajar e assistir desenhos



� Consultor

� Instrutor de treinamentos corporativos

� Professor Universitário

� Formado em Ciência da Computação, MBA em Gestão
de Marketing e Especializado em Gestão de Pessoas.

� Adora viajar, participar de churrascos e usar
tecnologias inovadoras.

Cláudio J. Silvestre



Nossa Empresa

� Desde 2001

� Cargos e Salários

� Gestão de Pessoas

� Treinamentos Corporativos

� Recrutamento Especializado

� Otimização de Processos 



� Liderança 

� Autoconsciência e empatia

� Autogestão e habilidade social

� Os pilares da comunicação

� As diferentes formas de escutar

� Percepção

� O desafio de falar em público

� Perguntas e respostas

Agenda de Hoje



Liderança

"Assim como o amor, 

a liderança continuou a ser algo que todos sabiam que existia, mas, 

ninguém podia definir”.

(Cecília W. Bergamini)



O estilo de liderança responde 

por até 70% dos resultados de um grupo



Alguns Estilos de Liderança

• Autocrático

• Liberal

• Democrático

• Situacional

Estilos Emocionais da Liderança



Tripé de Competência

LIDERANÇA COMPETENTE

Ser Chefe

Administrador

Inspirador



Inteligência Emocional e a Comunicação

Autoconsciência Autogestão

Empatia Habilidade Social



Comunicação e Liderança

Autoconsciência: Se avaliar honestamente

“A forma como vivemos cada dia é a forma como vivemos nossa 
vida.”

Alan Watts



Autogestão

Autocontrole e realização

Comunicação e Liderança



Empatia

Calçar o sapato do outro, ver o que outro vê, 
sentir o que o outro sente...

Se colocar no lugar do outro.

Comunicação e Liderança



Habilidade Social

Habilidade social integra a autoconsciência, a autogestão e a empatia. 

É uma capacidade gerencial considerada básica para a função de liderança em 

qualquer nível da organização.

Comunicação e Liderança



Pilares da Comunicação (geral)



Pilares da Comunicação (para avaliar depois)

�O Ethos – diz respeito ao caráter do orador, se for íntegro, honesto e responsável conquista mais facilmente o
público. Enquanto orador deve possuir certas competências para ter sucesso como a capacidade de dialogar
(tanto de falar como de ouvir), de optar, de pensar e de se comprometer, por isso, ser uma pessoa cuja opinião
se atribui algum valor, já é uma boa qualidade.

�O Logos – É a consideração pelo conteúdo do discurso por parte do orador. Para isso ele tem de apresentar
claramente a tese que vai defender, selecionar bem os argumentos que fundamentam a tese (argumentos que
diminuam as hipóteses de refutação), apresentando os mais fortes no início e repetindo-os no final de sua
explanação, poderá antecipar objeções à tese (desvaloriza os contra-argumentos) e procurar recursos estilísticos
(retórica).

�O Pathos – Define-se pela sensibilidade do auditório que é variável em função das características do mesmo.
É preciso perceber por mera intuição, o que o move, a que é sensível, numa palavra como quebrar o gelo inicial.
O orador tem de selecionar as estratégias adequadas para provocar nele as emoções e as paixões necessárias
para suscitar a adesão e levá-lo a mudar de atitude e de comportamento. Claro que o orador serve-se de
argumentos racionais, mas não pode deixar de usar o seu carisma e a sua habilidade de oratória.



Pilares da comunicação para refletir

• Objetivo da comunicação

• Necessidades e aspirações do interlocutor

• Vocabulário adequado para o receptor

• Presença adequada (postura, vestimenta, expressão facial)

• Naturalidade e conhecimento do assunto

• Não deixar ruídos (né? Tá? ok?) no fim das frases.

• Ouvir o interlocutor



A mensagem completa está 

• 10% nas palavras

• 30% nos sons e entonação

• 60% na linguagem corporal

As diferentes formas de escutar



As diferentes formas de escutar

Escuta passiva

Escutar sem inferir, sem questionar, sem se envolver

• Leva ao desânimo do interlocutor

• Não estabelece vínculo

• Pode parecer simples descaso

• Cria distância entre as pessoas.



As diferentes formas de escutar

Escuta empática e reflexiva

Compreender a outra pessoa tanto no plano emocional quanto no intelectual

• Lançar mão de perguntas abertas:

• Você pode me falar mais sobre isto?

• Como você se sentiu quando isto aconteceu?

• Irá criar um relacionamento de confiança 



As diferentes formas de escutar

Escuta ativa

Perceber o tom de voz, a gesticulação, ligar o conteúdo sendo dito a linguagem não verbal.
Procurar formas, como a empatia, de entender o todo e facilitar o comunicador a se expressar

• Procurar entender o sentimento e momento do outro

• Não fazer julgamentos 

• Buscar os sinais não verbais (gesticulação, respiração, olhar)

• Parafrasear  (se entendi bem, o que você está me dizendo é que...)

• Lançar expressões faciais e gestos visando a conexão e eventualmente acalmar ou animar o comunicador



Diferentes formas de escutar



Percepção

“É o processo pelo qual as pessoas tomam conhecimento de si, 

dos outros e do mundo a sua volta.” 



O desafio de falar em público

• Autoconsciência e autogestão

• Usar sua habilidade social e empatia

• Domínio sobre o assunto

• Se familiarizar com o local e equipamentos antes da apresentação

• Buscar percepção sobre o público e sua linguagem corporal

• Buscar a reciprocidade do público para adquirir naturalidade e confiança



Perguntas e Respostas



Próximo Webinar

Feedback




