




 

Comunicação inteligente

 

“Se você falar com um homem em uma
linguagem que ele compreende, isso entra
na cabeça dele. Se você lhe falar em sua
própria linguagem, isso entra em seu
coração”

Nelson Mandela 

 



 

Barack Obama

Não crie armadilhas para você

 

?Quem diz 

Lasswell, 1948

?O quê

?A quem

?Com qual efeito

Eu
Recado
Carta
Telegrama
Telefone
Rádio
TV
SMS
Messenger
WhatsApp

 



 

Sinergia emissor-receptor
▲ Autoridade

▲ Reciprocidade

▲ Compromisso e coerência

▲ Aprovação Social

▲ Afeição

▲ Influência instantânea Barack Obama
Robert Cialdini

 

Caminhos sólidos: Ethos - Logos - Pathos

 



 

Oito caminhos de vidro

Os fatos mostram que os
caminhos trilhados pelos
mentirosos, sejam bons ou
não, costumam ser feitos
de vidro e quebram com
frequência.

Rafael Arruda, 2019

 

Barack Obama

Caminho de vidro 1
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Caminho de vidro 2
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Caminho de vidro 3 

 



 

Barack Obama

Caminho de vidro 4
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Caminho de vidro 5
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Caminho de vidro 6
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Caminho de vidro 7
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Caminho de vidro 8

 

Ethos – Logos – Páthos nas organizações

Crédito: http://unikaservicos.com.br/noticias/320/os-3-maiores-desafios-
para-desenvolver-pessoas-e-como-supera-los

 



 

Para Aristóteles

Brum, 201710% 25%65%

Um bom comunicador é
aquele capaz de entrar na
cabeça e no coração das
pessoas, no momento em
que está falando.

Se a equipe não entendeu, o
líder não comunicou.

 

Barack Obama

Caracterologia Ethos: 10%
Sem conteúdo, a comunicação não acontece

▲Estou seguro em relação às informações que recebi e devo
repassar

▲Tenho condições de explicá-las com clareza para minha equipe

▲Com qual profissional ou em que área posso buscar mais
informações

 



 

Barack Obama

Caracterologia Logos: 25%
Sem sistematizar, a comunicação não acontece

▲Informação atrativa, com dados

▲Relato de experiências se transforma em conhecimento

▲Hierarquia da informação: relevância x cotidiano

▲Estratégia como grupo de conteúdo x conteúdo estratégico

 

Barack Obama

Caracterologia Pathos: 65%
Sem emoção, a comunicação não acontece

▲Storytelling / Relato de experiências / Vendedor de sonhos

▲Carisma / Olho no olho / Uso da voz alta e da voz baixa

▲O corpo fala

▲Rótulos e preconceitos só atrapalham

 



 

Barack Obama

Obstáculos à comunicação: fatores psicossociais

▲ Autossuficiência

▲ Congelamento das avaliações

▲ Aspectos objetivos e subjetivos do comportamento humano: timidez ...

▲ Geografite

▲ Tendência à complicação

 

Barack Obama

Obstáculos à comunicação: fatores mentais de audição

▲ Indiferença

▲ Impaciência

▲ Preconceito

▲ Preocupação

 



 

Barack Obama

Obstáculos à comunicação: fatores linguísticos

▲ Palavras abstratas

▲ Falsa identidade baseada em palavras

▲ Polarização

▲ Polissemia

▲ Barreiras verbais

 

Barack Obama

Obstáculos à comunicação: fatores barreiras verbais
▲ Temperatura

▲ Ruído

▲ Polissemia

▲ Barreiras verbais

 



 

Barack Obama

Engajados

▲Ethos - Logos – Pathos

▲ Comunicação: sem 
obstáculos

 

▲Ethos - Logos – Pathos: um 
ou mais falharam

▲ Comunicação: um ou mais 
obstáculos ocorreram

Desengajados

 



 

▲Ethos - Logos – Pathos: 
comprometidos

▲ Comunicação: obstáculos 
ocorreram

Ativamente Desengajados
Ativamente desengajados

 

Barack Obama

Estratégias de comunicação: equipe engajada
Lugar e momentos adequados
Clareza – estabilidade – verdade
Comunicação não verbal e verbal, pontos esperados
Não julgue, largue de maldade

-------
Fuja da síndrome do especialista
Um assunto de cada vez
Evite generalizações logo de vista
Conecte o colaborador toda vez

------
Demonstre interesse no que ele fala
Sem soluções prematuras, logo de vista
O outro também é protagonista
Celebre as vitórias, é noite de gala

 



 

Obrigado por caminharem 
comigo até aqui.

 

 

 


