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RESUMO 
 

A gestão de pessoas, gênero em que está contida a espécie técnicas de 
negociação, é, na essência, a busca da harmonização de individualidades que se 
inter-relacionam em determinado universo: familiar, social, profissional, estudantil, 
dentre outros. 

Quanto maior o grau de autoconhecimento, tanto maior será a probabilidade de 
sucesso na missão de gerir pessoas, uma vez que conhecer a si próprio permite 
compreender melhor a natureza humana, que, obviamente, compõe a existência de 
cada um. 

O relacionamento com outrem pressupõe necessidade de comunicação, instrumento 
indispensável nas relações humanas. É por intermédio da linguagem que se 
transmitem idéias, conceitos, informações, conhecimento, emoções. Merecem 
atenção as duas grandes formas de linguagem: verbal (oral e escrita) e não verbal, 
esta mais sutil que aquela, mas não menos reveladora. 

Ao falar sobre comunicação e autoconhecimento, este trabalho tem a pretensão de 
despertar os leitores para a possibilidade de utilizar esses dois elementos como 
potencializadores da gestão de pessoas. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 Traços hereditários, emoções, etnia, credo, meio social, experiências vividas, 

ganhos, perdas, alegrias, cognição, tristezas, mecanismos de defesa, dores 

constroem seres únicos, com particular cosmovisão. Isso faz com que a natureza 

humana seja extremamente rica e complexa. 

 Sendo sociais, os seres humanos vivem muito proximamente uns dos outros, 

inter-relacionando-se diuturnamente. Essa proximidade com pessoas diversas em 

ambientes diversos gera universos específicos, chamados aqui de microuniversos 

sociais: profissional, familiar, social, estudantil, dentre outros. Por sua vez, esses 

microuniversos inter-relacionam-se, trazendo para um universo maior, chamado aqui 

de macrouniverso social, a complexidade e a riqueza de cada indivíduo que os 

compõe, formando uma gigantesca colcha, cujos retalhos precisam estar muito bem 

alinhados e costurados, a fim de que nenhum se perca e cada um possa cumprir sua 

missão, fortalecendo o todo. 

 No mundo animal, verifica-se que os grandes objetivos são a sobrevivência e 

a perpetuação da espécie. Ao se observar os seres irracionais, conclui-se que, em 

busca dos objetivos mencionados, boa parte das espécies vive em sociedade, pois, 

insertos em determinado grupo, os indivíduos realizam uma forma de simbiose 

contínua: ao colocar sua força a favor do grupo a que pertencem, tornam-no mais 

forte. Quanto mais forte o grupo, maior a sensação de proteção. Sentindo-se mais 

protegidos, os indivíduos ousam ir além, conquistar outros territórios, buscar 

alimentos de melhor qualidade e em maior quantidade, que os deixam mais fortes, e 

assim sucessivamente num círculo virtuoso. Conclui-se que as necessidades 

individuais estão em harmonia com as coletivas. Ao alcançar-se o bem comum, 

alcança-se o bem individual. 

 A espécie humana também se utiliza da vida em grupo para o alcance dos 

seus objetivos, ainda que isto, muitas vezes, não apareça de forma clara. Para viver 

em sociedade, os seres humanos desenvolveram códigos sociais que expressam a 

forma adequada de cada um se comportar dentro do todo. Esses códigos podem ser 

explícitos (leis, regras, normas) e tácitos (formas de agir que permeiam a cultura de 
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um povo) e espera-se que eles sejam observados, respeitados e cumpridos por 

todos. 

 Ainda que os códigos sociais indiquem certa linha de comportamento, é 

improvável que todos os sigam plenamente, até porque, com muita frequência, os 

interesses individuais mostram-me mais importantes que os interesses coletivos. Ao 

se olhar para a parte e não para o todo, criam-se condições para o estabelecimento 

de conflitos e, consequentemente, de desarmonia.  

 A gestão de pessoas tem papel fundamental na vida das pessoas. Por 

intermédio dela, busca-se potencializar os aspectos positivos da vida em sociedade, 

bem como reconstruir a harmonia quando esta se perde.  

 Mesmo sem perceber, os indivíduos estão continuamente negociando uns 

com os outros: na vida a dois, na aquisição de produtos e serviços, na formação de 

filas, no trânsito, com os amigos, com os pais, com os filhos, com os colegas de 

trabalho. Ainda que muitas vezes não se tenha essa consciência, isso acontece o 

tempo todo e naturalmente são desenvolvidas habilidades que permitem aos seres 

humanos viver nesse mundo de trocas. Essas habilidades podem ser aperfeiçoadas 

por técnicas de negociação, que sugerem caminhos a trilhar. 

 O conhecimento do todo e o autoconhecimento são elementos importantes 

para a gestão de pessoas, até porque o relacionamento humano pressupõe contatos 

com razão e emoção, sendo oportuno conhecer a natureza humana, a fim de 

compreender melhor os mecanismos que a regem.  

 A linguagem viabiliza a transmissão e a recepção de muito do que está 

internalizado nos indivíduos, ocupando papel essencial na vida em sociedade. 

Compreender o processo comunicativo e fazer uso adequado dele maximizam a 

possibilidade de êxito na gestão de pessoas, gênero em que está incluída a espécie 

técnicas de negociação. 

 A gestão de pessoas está muito presente na abordagem humanista da 

administração. Assim, iniciam-se os estudos com informações sobre a experiência 

Hawthorne, um marco na história da administração. Na sequência, abordam-se 

questões afetas ao autoconhecimento, com a indicação de caminhos para que esse 

possa ser construído. Mais adiante, discorre-se sobre o fenômeno da comunicação, 
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considerando o uso da linguagem verbal (oral e escrita) e não verbal. Em outro 

tópico, abordam-se aspectos das técnicas de negociação, e, neste momento, busca-

se mostrar, por intermédio de uma situação hipotética, as possibilidades de 

utilização do autoconhecimento e da comunicação numa relação conflituosa. Por 

fim, as considerações finais, onde estarão elencadas as impressões do autor acerca 

dos estudos realizados.  

 

2. A EXPERIÊNCIA HAWTHORNE 
 

 A incorporação de tecnologias, a constante agregação de conhecimento, a 

facilidade de contato com as mais diversas culturas, o convívio com inúmeros 

substratos sociais induzem a constantes transformações no agir, no sentir, no 

pensar, tornando o viver em sociedade extremamente dinâmico. 

 Ao trazer essa realidade para o universo profissional, destaca-se que o 

pensamento administrativo sofreu marcante evolução no início do século vinte, com 

a experiência Hawthorne. A partir dela, surgiram importantes teorias sobre um novo 

modelo de gestão, embasado na abordagem humanista da administração. 

 Primeiramente, cabe explicar que o estudo recebeu tal denominação, haja 

vista o fato de a fábrica de relés telefônicos Western Electric Company, onde foi 

realizada a experiência, situar-se no Bairro de Hawthorne, localizado na Cidade de 

Ciceto, no Estado de Illinois, Estados Unidos. 

 A experiência foi desenvolvida porque os administradores da fábrica estavam 

insatisfeitos com o índice de produtividade de seus empregados. O baixo 

desempenho era uma incógnita, pois as condições de trabalho e a remuneração 

eram satisfatórias, não sendo estas as possíveis causas. 

 A tarefa esteve sob a responsabilidade da Universidade de Harvard e, 

inicialmente, tentou-se determinar se fatores físicos e biológicos influenciavam a 

produtividade. A partir das conclusões extraídas, foram efetuadas alterações no local 

de trabalho, bem como houve redução da jornada diária. Ainda que as alterações 
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tenham influenciado a produtividade, considerou-se que deveria haver um fator 

ainda desconhecido e que necessitava ser descoberto. 

 As funcionárias que participavam dos testes eram constantemente 

observadas e passaram a ter contato frequente com os diretores da empresa e com 

a equipe de Harvard. Isto conferiu a elas um novo status, e, nas entrevistas, 

demonstravam sentir-se prestigiadas. A produção desse grupo cresceu e continuava 

a aumentar. Concluiu-se, então, que o fator psicológico  influenciava a produtividade. 

 A experiência Hawthorne trouxe muitos ensinamentos, dentre eles, destaca-

se a conclusão de que as pessoas têm grande necessidade de reconhecimento, de 

segurança e de pertencimento a determinado grupo, fatores com maior influência 

sobre o desempenho e a conduta do que os fatores pecuniários. 

 Os seres humanos representam inúmeros papéis na dinâmica social: pais, 

mães, filhos, pedestres, motoristas, amigos, profissionais. Apesar de diferentes, 

esses papéis fazem parte do mesmo ser. Ao lançar-se sobre as pessoas um olhar 

holístico, enxerga-se o homem com um ser total, composto por razão e emoção, 

lógica e intuição, potenciais e necessidades. Trazendo para o mundo corporativo, 

essa visão holística permite concluir que o profissional e o humano são 

indissociáveis, influenciando-se mutuamente. A Experiência Hawthorne ratificou 

esse entendimento, pois revelou a importância dos aspectos psicossociais na 

produtividade.  

 

3. AUTOCONHECIMENTO 
 

 A compreensão de que o profissional e o humano são indissociáveis permite 

concluir que as experiências vividas em cada papel influenciam a construção do 

outro. Isso indica que as relações profissionais são, antes de mais nada, relações 

humanas e, portanto, extraordinariamente complexas e ricas. 

 O mundo corporativo no geral e as instituições públicas particularmente 

agregam pessoas de vários segmentos sociais, étnicos, religiosos, culturais, tendo 

como característica marcante a heterogeneidade.  Um grande desafio é 
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harmonizar as individualidades, conciliando visões de mundo diversas e por vezes 

antagônicas, sem esquecer de que deve haver alinhamento com a filosofia de cada 

instituição, retratada pela missão, a visão e os valores.  

 Um dos grandes desafios da gestão de pessoas é associar harmoniosamente 

quereres individuais, conduzindo-os para ações que visem o bem comum da 

sociedade em que estão inseridos. Ética, respeito, amabilidade, conhecimento são 

algumas características que devem estar presentes no gestor, pois aumentam 

grandemente a possibilidade de êxito. 

 Realizar a gestão de pessoas é estabelecer vínculos com seres únicos e, 

portanto, muitas vezes surpeendentes. O estudo da natureza humana é condição 

importante para a missão de gerir indivíduos, pois permite a aquisição de 

conhecimentos fundamentais para o lidar com o semelhante numa perspectiva 

integradora. 

 Seguramente um bom primeiro passo para conhecer outrem é conhecer a si 

próprio, ou seja, buscar o autoconhecimento, que permite, dentre outras coisas, 

olhar a conduta dos que estão no entorno com base cognitiva e não somente 

empírica. Frise-se que o empirismo não deve ser desconsiderado, pois a prática e a 

observação ofertam muitos subsídios. 

 Pode-se dizer que autoconhecimento é a consciência que um determinado 

indivíduo tem sobre si mesmo. Para obter essa consciência, é necessário que ele 

lance um olhar curioso e imparcial em direção ao seu interior, revelando-o. 

 O autoconhecimento permite o estabelecimento de limites confiáveis, ou seja, 

a visualização de uma linha imaginária que indica até onde se pode ir e de onde não 

se pode passar. Para ilustrar, um exemplo bem simplista: se alguém reconhece ficar 

em pânico e completamente sem controle sobre suas emoções ao permanecer 

sozinho em um local fechado, não deverá entrar em um elevador sem estar 

acompanhado. 

 Por outro lado, ainda aproveitando o exemplo acima, a partir do conhecimento 

de uma fraqueza, pode-se agir sobre ela, buscando alternativas para minimizá-la e 

até eliminá-la. Esta é uma forma de fortalecimento advinda do autoconhecimento. 
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 Algumas outras vantagens do autoconhecimento: conviver melhor com as 

emoções e canalizá-las positivamente; identificar pontos fortes e utilizá-los de forma 

produtiva; admitir a necessidade de delegação de competências, ou a possibilidade 

de assumir outras atribuições. 

 Segundo Moscovici (2001, p. 113), “Tomar consciência das próprias emoções 

é o primeiro passo para o autoconhecimento. Conscientizar-se de seus sentimentos 

permite exame mais realístico de suas reações emocionais nas diferentes situações 

de trabalho e fora dele. Conhecer o que se passa dentro de si facilita integrar 

pensamento-emoção-ação, fundamento da auto-estima”.  

 

3.1. Técnicas para o autoconhecimento 
 

 Uma forma simples e prática de iniciar a construção do autoconhecimento é 

redigir algumas perguntas e, também por escrito, respondê-las com sinceridade. 

Algumas possibilidades de questões: 

1 – O que me motiva? 

2 – O que me desmotiva?  

3 – Como me posiciono diante de opiniões contrárias à minha? 

4 – Quais são meus medos? 

5 – O que espero do futuro? 

6 – Quais são meus pontos fortes? 

7 – Quais são meus pontos fracos? 

8 – Sei comunicar-me adequadamente? 

9 – Sei dar feedback?  

10 – Ser receber feedback? 

11 – Há algo que eu mudaria em minha forma de agir? 
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12 – Em que situações sinto-me pouco à vontade, desconfortável? 

13 – Em que situações sinto-me à vontade, confortável? 

14 – Como lido com os conflitos? 

15 – O que penso sobre hierarquia? 

16 – Sei pedir ajuda? 

17 – Sei oferecer ajuda? 

18 – Sou capaz de delegar competências? 

19 – Minhas ações são baseadas no poder ou na autoridade? 

20 – Como me sinto diante de desafios? 

21 – Aceito mudanças ou luto contra elas? 

22 – Qual é, para mim, a forma ideal de gestão? 

 Uma vez que o meio e as circunstâncias exercem grande influência sobre os 

seres humanos, as respostas devem ser realizadas sem pressa, utilizando quanto 

tempo julgar-se necessário. 

 A segunda etapa é comentar cada uma das respostas, justificando-as, 

preferencialmente por escrito. 

 A terceira etapa consiste em refletir sobre as respostas e os respectivos 

comentários. 

 A quarta etapa é reconhecer se há pontos a aperfeiçoar ou potencializar, bem 

como pontos a explorar. 

 A quinta e última etapa é implementar ações, caso se façam necessárias. 

 Para ilustrar, transcreve-se abaixo parte de um texto de Alberto Leite, extraído 

do sítio www.albertoleite.com. 

  “Já ouvi muito sobre quadrantes, triângulos, pirâmides do 
saber, mas poucos me impactaram tanto quanto esse que vou contar 
agora. A tal pizza da vida. 
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  Imagine que a sua vida toda é dividida em quatro 
grandes pedaços, como se fosse uma daquelas pizzas de quadro (sic) 
pedaços enormes. Todos absolutamente iguais. 

  O primeiro pedaço dessa pizza da vida é aquele que 
representa tudo o que você sabe que sabe. Exemplo: eu sei que sei 
dirigir carros. Aprendi lá atrás e até hoje não desaprendi. Apesar das 
muitas multas tomadas em minha cidade, São Paulo, sei que sei dirigir, 
não preciso de um analista para isso. 

  O segundo pedacinho é sobre as coisas que você sabe 
que não sabe. Eu, por exemplo, sei que não sei pilotar caças. Se for 
convidado a sentar numa cabine de um deles, tirarei fotos, apertarei os 
botõezinhos, mas nunca, em hipótese alguma, conseguirei tirá-lo do 
chão. E se o conseguir estaria colocando esse aprendizado no parágrafo 
acima, o que não muda em nada a teoria. 

  Existe um grupo de coisas que você não sabe que sabe, 
e isso constitui a terceira parte da pizza. Se um dia você for colocado em 
alguma situação nova em sua vida saberá do que estou falando. Um 
amigo, recentemente, ao ser assaltado, simplesmente dominou o 
assaltante e com muita calma lançou o bandido para longe. Meu amigo é 
calmo, tem 60 anos de idade e nunca experimentou qualquer prática 
violenta. Ele não sabia que sabia daquilo. 

  Já o quarto e último pedaço diz respeito àquilo que você 
não sabe que não sabe. Meu Deus Alberto, que difícil. É amigos, se 
fosse fácil, qualquer um faria.  

  Este quadrante fala sobre coisas que nem imaginamos 
que não sabemos, aquilo que se esconde no infinito de nosso 
inconsciente. 

  O mais curioso nisso tudo é que a maior parte do 
crescimento de sua empresa ou seu virá sempre do quarto quadrante. 
Pense em sua vida há alguns anos atrás e tente imaginar se você sabia 
desse seu momento de hoje. Nunca. As coisas são assim, vamos sendo 
levados para lugares novos, que não sabemos que existem. Coisas que 
não sabemos que não sabemos. Difícil de entender? Imagine viver num 
mundo assim. 

  O mais incrível é a capacidade do ser humano em 
vivenciar tudo isso e nem imaginar que o que se esconde no 
desconhecido é a sua maior plataforma de crescimento espiritual, social, 
profissional.”1

 
 

 Encerra-se este tópico com um pensamento de Moscovici (2001, p. 116): 
“Autoconfiança geralmente acompanha um processo bem-sucedido de 
autoconhecimento.”  

 
 
 

 

1  Sítio acessado em 10/09/2011. 
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4. COMUNICAÇÃO 
  

 Desde o surgimento do homem na Terra, tem-se a noção de vida em 

sociedade. Antes o viver social implicava proximidade corporal, pois a linguagem – 

essencial para transmissão e recepção de pensamentos e emoções –, ainda 

rudimentar, fazia-se por meio de grunhidos, sons guturais e gestos, havendo 

necessidade da presença física para que houvesse a interação. Ao evoluir sua 

linguagem e, por conseguinte, sua forma de comunicação, os seres humanos 

tiveram a oportunidade de ampliar geograficamente seu universo social, pois várias 

descobertas permitiram, paulatinamente, maior interação com aqueles que estavam 

distantes. Sinais de fumaça, tambores, pombos-correios, telégrafo, telefone, telex, 

fax, computadores são exemplos de avanços que viabilizaram a aproximação de 

seres geograficamente distantes. Hoje, as redes sociais da web são um bom 

exemplo de convívio social que extrapola os limites geográficos, uma vez que se 

realizam no espaço virtual. Aliás, uma rede de computadores é, antes de mais nada, 

uma rede de pessoas, pois os equipamentos são tão-somente o canal para 

transmissão e recepção daquilo que pensam e sentem os indivíduos que os operam. 

 Comunicar-se é essencialmente externar o que está internalizado: 

conhecimentos, informações, sentimentos, emoções, espiritualidade, visão de 

mundo. A comunicação revela os interlocutores, sendo, por conseguinte, um canal 

por intermédio do qual os indivíduos que se inter-relacionam podem conhecer-se.  

 O processo comunicativo se dá por intermédio da linguagem verbal, 
subdividida aqui em oral e escrita, e da linguagem não verbal. Para a linguagem 

oral, os seres humanos utilizam-se do seu aparelho fonador2. A linguagem escrita 

representa visualmente, por intermédio de signos3, a linguagem oral. A linguagem 

não verbal é a comunicação sem o uso de palavras e pode ser representada, por 

exemplo, por movimentos e posturas corporais. 
 

2 Nos seres humanos, o aparelho  fonador é composto pelos seguintes órgãos: pulmões, brônquios, traqueia, 
laringe, glote, cordas vocais, faringe, úvula, boca e órgãos anexos, fossas nasais (CEGALLA, P. 4 E 5). 

 

3 Código linguístico que forma a linguagem de cada povo. 
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4.1. Linguagem verbal 
 

 A liguagem oral é considerada a mais antiga e mais importante, pois é 

natural, espontânea e usada por todos (ou pela imensa maioria) diariamente. 

 A velocidade com que se dá a linguagem oral, ou seja, a produção de 

palavras, é espantosa: num átimo o cérebro produz pensamentos que são 

imediatamente traduzidos em palavras. 

 Sendo a fala essa magnífica forma de comunicação, ela merece toda a 

atenção, até porque invariavelmente está impregnada de emoções e não somente 

de informações. As entonações vocais são por demais reveladoras, pois têm 

conexão com o interior do emissor, sendo, portanto, uma forma de revelação deste. 

A entonação, ou seja, a forma com uma palavra é pronunciada, pode conferir a ela 

um significado completamente diferente do que o usual. 

 A linguagem escrita busca representar, por intermédio de símbolos, a 

linguagem oral. É menos dinâmica que esta, mas tem a característica de 

permanecer registrada. A decodificação da escrita se dá por intermédio da leitura; 

ler, portanto, é traduzir um código visual e convertê-lo em código acústico, ainda que 

apenas mental muitas vezes. Não tem os mesmos recursos da linguagem falada e, 

por isso, procura alternativas para exprimir o pensamento da forma mais fidedigna 

possível. Ao fazer uso dos sinais de pontuação, de cores, de negrito, de letras 

maiúsculas e outras representações gráficas, o emissor tenta retratar o que e como 
diria por intermédio da oralidade. 

 Ao trazer essa consciência sobre a linguagem verbal para o mundo 

profissional, em que interagem os mais diversos tipos de interesse num ambiente de 

competição e nem sempre amistoso, conclui-se que a comunicação deve ser 

extremamente cuidadosa, pois pode agregar ou desagregar. Aliás, ela tem essa 

característica em qualquer nicho social. 

 O processo comunicativo tem como princípio fundamental a utilização de uma 

linguagem comum a emissores e receptores, a fim de que todos sejam capazes de 

ter a mesma compreensão sobre o que é produzido. Assim, o emissor deve ter em 

mente qual é a melhor forma de se fazer compreender por determinado receptor. 



  15

Por exemplo, produzir textos claros, objetivos e polidos potencializa a probabilidade 

de existência da boa comunicação, que ocorre quando o emissor de uma mensagem 

e o receptor desta a compreendem da mesma forma. Pode-se imaginar, a princípio, 

que a polidez de um texto pode não influenciar no processo comunicativo; isso, no 

entanto, é um engano, pois a falta dela pode gerar barreiras emocionais que 

impactam negativamente a comunicação; já que, vale ratificar, racionalidade e 

sentimentos interagem continuamente. Associa-se a dificuldade de comunicação à 

dificuldade no inter-relacionamento. 

 Vale destacar um aspecto bastante importante estudado pela PNL – 

programação neurolinguística –: a representação visual gerada na mente do emissor 

e do receptor dentro do processo comunicativo. Pode-se tomar como exemplo a 

seguinte situação: o gerente solicita a um servidor que informe aos demais que 

haverá uma reunião. Na mente do emissor da mensagem (gerente), forma-se a 

seguinte imagem: o servidor sentado diante do computador redigindo um e-mail para 

os demais servidores. Na mente do receptor da mensagem (servidor), forma-se a 

seguinte imagem: ele ao telefone ligando para cada um dos servidores. 

 A partir daí conclui-se algo fundamental: a mesma mensagem pode gerar 

diferentes imagens mentais. Isto explica, em parte, porque tanto se comenta sobre a 

existência de ruídos na comunicação, sobre a dificuldade de comunicação, sobre as 

falhas na comunicação. 

 Mas como resolver, ou pelo menos minimizar os problemas? Elaborando 

mensagens extremamente claras, ainda que, obviamente, o conceito de clareza 

varie de indivíduo para indivíduo. Para a construção da melhor mensagem, ratifica-

se, deve-se levar em consideração quem vai decodificá-la (o receptor), pois isso 

indica caminhos para a melhor construção. 

 Retomando o exemplo acima, a mensagem seria mais clara e seriam mais 

próximas as imagens mentais do emissor e do receptor, se a solicitação efetuada 

pelo gerente contivesse, pelo menos, mais uma informação: de que a comunicação 

com os demais servidores deveria ser efetuada por e-mail. 

 As conclusões da PNL nos indicam que a comunicação deve ser muitíssimo 

considerada na relação entre as pessoas, justamente porque a linguagem é a 
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materialização das construções mentais dos indivíduos, as quais, por sua vez, 

associam razão, emoção, lógica, espiritualidade. 

 

4.2. Linguagem não verbal 
 

 A linguagem não verbal é considerada extremamente reveladora pelo fato de 

o interlocutor realizá-la de forma inconsciente, ou seja, ele diz coisas sem querer 

dizê-las. Segundo Weil e Tompakow (2010, p. 248), “O HOMEM NÃO CONSEGUE 

DOMINAR A LINGUAGEM INCONSCIENTE DO SEU CORPO!”. Assim, ao 

compreender a linguagem não verbal, potencializa-se a possibilidade de reconhecer 

o que se passa com outrem e quem ele é de fato. 

 Movimentos e posturas corporais podem revelar coisas diferentes que as 

reveladas pelo discurso oral, conscientemente produzido. 

 Weil e Tompakow (2010, p. 7) assim escreveram: 

    “PELA LINGUAGEM DO CORPO, VOCÊ 

    DIZ MUITAS COISAS AOS OUTROS. 

    E ELES TÊM MUITAS COISAS A 

    DIZER PARA VOCÊ. 

    TAMBÉM NOSSO CORPO É ANTES DE TUDO 

    UM CENTRO DE INFORMAÇÕES PARA NÓS MESMOS. 

    É UMA LINGUAGEM QUE NÃO MENTE, ...” 

 A observação dos sinais do corpo permite estabelecer algumas conclusões 

sobre o interlocutor e, com base nelas, pode-se estabelecer a estratégia mais 

adequada de comunicação, a fim de atingir os objetivos. 

 Não cabe aqui analisar o que cada gesto e cada postura revelam ou podem 

revelar, até porque é um assunto bastante vasto e instigante, que necessita de 

muitos outros estudos além dos previstos para o presente trabalho. No entanto, 

podem-se elencar algumas posturas e seus possíveis significados, lembrando que 
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diversos fatores devem ser levados em consideração na análise. Um deles é o fator 

cultural, pois determinado gesto pode ser considerado inofensivo em certo país e 

extremamente ofensivo em outro. 

 Seguem alguns exemplos, adaptados da obra de Weil e Tompakow (2010): 

• Braços cruzados sugerem posição de defesa, falta de abertura. 

• Cabeça erguida e peito estufado sugerem superioridade. 

• Mãos irrequietas, dedos tamborilando sobre a mesa sugerem tensão, 

inquietude. 

• Lábios colocados para dentro da boca como se estivessem presos pelos 

dentes sugerem que não se pode ou não se quer dizer algo. 

• Punho ou punhos cerrados sugerem disposição para a agressão, para a luta. 

• Cabeça baixa e ombros caídos sugerem submissão, inferioridade. 

 

4.3. Associação das linguagens verbal e não verbal 
 

 A separação entre linguagem verbal (oral e escrita) e não verbal é meramente 

didática, pois elas coexistem. Ao se redigir um texto, realizam-se muitos movimentos 

com o pescoço, a cabeça, as sobrancelhas, a boca. Muito frequentemente, esses 

movimentos estão associados com o que é escrito. Porém a associação entre a 

linguagem verbal e a não verbal se dá de forma mais evidente durante a fala, que 

invariavelmente vem acompanhada de muitos gestos, de muitos movimentos.  

 Lançar um olhar atento sobre a fala e os movimentos permite maior 

probabilidade de reconhecimento do interlocutor, fato que fornece subsídios para a 

definição das atitudes, posturas, ações mais adequadas. 

 Ao se compreender melhor todo o processo comunicativo, suas nuances e 

possibilidades, bem como que a linguagem é um caminho para o conhecimento de 

outrem, potencializa-se a probabilidade de êxito na gestão de pessoas. 
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5. TÉCNICAS DE NEGOCIAÇÃO 
 

 “Negociar é uma arte.” Essa afirmativa é ouvida com bastante frequência 

quando se fala de gestão de pessoas. 

 Ainda que não se perceba, negociar faz parte da existência de cada ser 

humano desde o seu nascimento. Na busca pela sobrevivência, o bebê negocia com 

a mãe: ao chorar, diz para ela que está com fome; a mãe, por sua vez, que quer ver 

seu filho bem, oferece-lhe o seio. O bebê obteve o que queria; a mãe obteve o que 

queria. Ambos alcançaram seu interesse, estabelecendo-se, portanto, uma relação 

ganha-ganha, éden dos processos de negociação. 

 Existem muitos estudos sobre técnicas de negociação, que apresentam, 

inclusive, os vários aspectos didaticamente separados, o que facilita a compreensão. 

Não há, aqui, a intenção de repeti-los, até porque a pretensão deste trabalho, 

ratifica-se, é abordar a comunicação e o autoconhecimento na gestão de pessoas e, 

portanto, nas técnicas de negociação. 

 Pode-se afirmar que negociar é algo inato na espécie humana e acontece 

diuturnamente. Aliás, diferentemente do que se pode pensar, a negociação não 

exige a existência de duas pessoas, basta uma só, pois o tempo todo cada indivíduo 

negocia consigo mesmo, ou intranegocia4. Negocia com os medos, os desejos, as 

necessidades, os sentimentos, as emoções, as crenças, as virtudes, as dúvidas, as 

limitações. 

 Logo se vê que é um campo muito rico e de muitas possibilidades. Pode-se 

dizer que a negociação construtiva é aquela cuja forma de condução faz com que  

os negociadores, haja quantos houver, sintam-se realizados em suas intenções, ou 

seja, que todos experimentem a sensação de que seus interesses foram atingidos, 

de que foram vencedores de alguma forma. 

 Partindo-se dessa premissa, buscam-se alternativas para que o processo de 

inter-relacionamento inerente a determinada negociação seja positivo. Para tanto, os 
 

4 Termo criado pelo autor. Buscou‐se inspiração no escritor João Guimarães Rosa, que utilizou em muitos dos 
seus textos termos por ele criados. 
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negociadores devem estar preparados para, principalmente: a) aceitar que há 

pontos de vista diferentes dos seus; b) entender que a flexibilidade é uma atitude 

inteligente; c) ter consciência de que “ganhar” uma negociação a qualquer custo 

pode representar uma grande perda, já que poderá dificultar e até inibir futuras 

negociações com os mesmos negociadores; d) observar que os fatores cognitivos e 

intuitivos não se anulam, muito pelo contrário, sua associação é salutar; e) 

reconhecer que diante de si estão pessoas que trazem toda a complexidade da 

espécie humana. 

 Algumas palavras devem estar sempre presentes nas negociações: 

sensibilidade, conhecimento, atenção, habilidade, percepção, flexibilidade, 

observação, lucidez, empatia. Elas sugerem um determinado agir, que, associado à 

comunicação e ao conhecimento da natureza humana, o qual, como foi afirmado, 

pode ter início no autoconhecimento, permite aos negociadores estabelecer a 

melhor estratégia, a melhor atitude, a fim de maximizar os resultados, sempre 

levando em consideração os interesses de todos os envolvidos, ou seja, o interesse 

coletivo. 

 Trazendo um pouco de concretude, descreve-se abaixo uma situação 

hipotética em que o gestor, ao deparar-se com determinada atitude de um 

colaborador, tem a oportunidade de estabelecer, com base no autoconhecimento e 

na comunicação, a melhor forma de ação: 

 Para cobrir as férias de determinado colega de trabalho, um 

servidor soube que deverá atuar em uma unidade da instituição a que 

pertence, distante 280 quilômetros de sua residência. Como 

conseqüência, deverá permanecer ausente de casa ao longo da 

semana. Foi chamado ao gabinete do gestor para tratar desse assunto.  

 Inicialmente, o servidor sentou-se diante do gerente com os 

braços cruzados sobre o peito. Na sequência, cerrou os punhos, 

colocando-os sobre a mesa. Revezou-se entre as duas posturas. 

 A partir dos sinais, a linguagem não verbal revela dois fatos: 1) o servidor está 

pronto para o combate (punhos cerrados); 2) está fechado para negociações (braços 

cruzados sobre o peito). 
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 Qual deveria ser a atitude do gestor?   

 Na condição de superior hierárquico, poderia tão-somente impor sua decisão. 

Neste caso, além de aumentar o conflito, esta atitude poderia fechar portas para 

futuras negociações. 

 Diante da inflexibilidade do servidor, que demonstrava total desinteresse em 

cumprir a tarefa que lhe estava sendo delegada, poderia simplesmente voltar atrás 

na decisão. Neste caso, ao ignorar a possibilidade de debate, perderia a 

oportunidade de aprender com o ponto de vista diferente. O conflito seria evitado, 

mas não resolvido. 

 Uma terceira possibilidade seria negociar buscando harmonizar os interesses 

individuais, sem perder de foco a necessidade da instituição. Com base no 

autoconhecimento, deveria praticar a empatia, colocando-se no lugar do servidor e 

procurando entender o que se passava com ele naquele momento. Ao comunicar-

se, deveria fazê-lo da forma mais edificante possível. Para tanto, poderia fazer uso 

de eufemismos, figura de linguagem que consiste em dizer coisas de uma forma 

mais amena, suavizando a realidade. 

 Também poderia fazer declarações que auxiliassem o servidor a sentir-se 

agente naquele processo, ou seja, também responsável pela busca de soluções. 

Vamos construir juntos uma solução é um exemplo do bom uso da linguagem no 

contexto descrito, pois faz aflorar a noção de pertencimento e, portanto, de 

responsabilidade. 

 Este pequeno exemplo permite-nos observar que, de fato, o 

autoconhecimento e a comunicação, se bem utilizados, são fatores importantes na 

gestão de pessoas.  

 

6.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

 Não há dúvida de que a civilização ocidental, baseada no capitalismo, 

privilegia a cognição, a racionalidade, o pragmatismo, a emergência, a competição, 

os resultados.  
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 No entanto, é com satisfação que se vê crescer a dimensão emocional, que 

enxerga o profissional como um ser total. Reconhece-se, finalmente, que esse ser 

não é simplesmente um ordenador ou um executor. Reconhece-se que seu viver vai 

muito além dos limites da organização. Reconhece-se que sua atividade corporativa 

é tão-somente um dos papéis que exerce em sua existência. Reconhece-se que o 

profissional está inexoravelmente ligado ao humano, havendo uma relação 

simbiótica permanente e muito profunda. 

 Essa visão humanista da administração vem provocando a necessidade de 

abandono de conceitos ultrapassados. Têm-se a consciência de que profissional 

contemporâneo é um ser que tem ideias, que sente, que necessita, que participa, 

que oferta, que constrói. 

 Alinhar-se a esse novo olhar é essencial no mundo corporativo, pois é a partir 

de sua compreensão que são definidos os caminhos mais adequados na gestão de 

pessoas. O gestor deve ter em mente que o crescimento dos seus colaboradores 

contribui para o seu próprio desenvolvimento e vice-versa. 

 A dimensão pessoal contém a profissional. Se antes o que se desejavam 

eram profissionais bem preparados para trabalhar com outros profissionais, a fim de 

obter destes o máximo rendimento, hoje o que se procuram são pessoas bem 

preparadas para inter-relacionar-se com outras pessoas, a fim de gerar sinergia, que 

nada mais é que o esforço conjunto, o construir coletivo. Os gestores têm papel 

deveras importante nesse processo, pois devem ser capazes de harmonizar 

individualidades sem perder de foco a missão, a visão e os valores do universo 

corporativo em que estão insertos. 

 Sendo o comportamento humano resultante da perene relação entre emoção 

e razão, deve-se ter em mente que conhecer a natureza humana é fundamental para 

que se possa lidar adequadamente com outrem. Ao buscar o autoconhecimento, o 

homem direciona as luzes para si próprio. Posteriormente, o homem construído é 

devolvido para a sociedade, tornando-a mais forte.  

 Segundo Pereira Junior (2011, p. 4), “O homem toma consciência de si e do 

mundo pela linguagem.” É por intermédio dela que ocorre o processo comunicativo, 

essencial nas relações humanas. Assim, o uso adequado da linguagem, seja ela 
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verbal ou não verbal, e o conhecimento mais aprofundado do processo comunicativo 

fornecem ferramental valiosíssimo para a vida em sociedade como um todo e para a 

gestão de pessoas e solução de conflitos em particular. 

 O homem é um ser inacabado e, portanto, imperfeito. Isso é ruim? De forma 

alguma, pois a consciência da imperfeição é combustível para o caminhar em busca 

de aprimoramento e, neste caso, os passos são tão importantes quanto o objetivo, 

pois eles sugerem descoberta, aprendizagem, conhecimento, evolução. 

 Esse é processo da vida.  
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