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PROGRAMAÇÃO NEUROLINGUISTICA COMO FERRAMENTA NA GESTÃO DE 

PESSOAS 

 Juliana Borges1 

 

RESUMO 

Por conta das exigências do mercado de trabalho e, pelo interesse dos profissionais no 
desenvolvimento de suas relações dentro e fora da empresa, através do autoconhecimento, o 
presente artigo tem como objetivo esclarecer sobre as possibilidades de desenvolvimento do capital 
humano, utilizando-se de conceitos e técnicas da Programação Neurolinguística (PNL). A abordagem 
desse trabalho será através da definição de conceitos e técnicas da PNL fazendo relação com 
possibilidades de desenvolvimento humano e gestão de pessoas, tendo em vista que as primeiras 
mudanças deverão acontecer internamente, trazendo reflexos para a vida pessoal e profissional. Este 
artigo tem por finalidade demonstrar o quanto a utilização desta ferramenta é útil para quem pratica a 
gestão de pessoas e o desenvolvimento humano dentro das organizações, melhorando a relação 
entre empresa e profissional, propiciando um clima mais humano, de satisfação e motivação. 

 

PALAVRAS CHAVES: Desenvolvimento Humano, Programação Neurolinguìstica, Mudanças, 

Autoconhecimento.  

 

ABSTRACT  

Due to the demands of the labor market and the interest of professionals in the development of their 
relations within and outside the company, through self-knowledge, this article aims to clarify the 
possibilities of human capital development, using concepts And Neurolinguistic Programming (NLP) 
techniques. The approach of this work will be through the definition of concepts and techniques of 
NLP related to possibilities of human development and people management, since the first changes 
must happen internally, bringing reflexes to personal and professional life. This article aims to 
demonstrate how the use of this tool is useful for people who practice people management and human 
development within organizations, improving the relationship between company and professional, 
providing a more humane, satisfying and motivating environment. 
 

KEY WORDS: Human Development, Neurolinguístic Programming, Changes, Self-knowledge 
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INTRODUÇÃO  

 

 

Questões comportamentais sempre foram tratadas com grande importância dentro 

das organizações, e gerenciar pessoas é uma questão complexa desde que há 

história de humanidade, tendo em vista que a missão de gerenciar pessoas dentro 

de empresas exige do profissional dessa área certo grau de conhecimento 

psicológico e comportamental, sabendo que cada indivíduo tem seu próprio mapa de 

vida, sua individualidade, expectativas, ansiedades, maneiras diferentes de reagir a 

estímulos, enfim, cada ser humano é único.  

Desta maneira conclui-se que o profissional de Gestão de Pessoas e demais 

gestores devem ter conhecimento e domínio no trato com as pessoas das 

organizações, a fim de criar relações profundas e de confiança, conhecendo cada 

profissional em sua essência, criando assim um ambiente de trabalho agradável e 

sentimentalmente seguro, e consequentemente gerando maior satisfação para 

todos. 

No presente trabalho, serão apresentados alguns conceitos básicos e técnicas da 

Programação Neurolinguística (PNL), que podem permitir e acelerar a capacidade 

de mudança de um indivíduo, para que ele possa gerenciar sua própria mudança, 

fazendo assim com que o mesmo melhore seu relacionamento intra e interpessoal, 

proporcionando ao profissional de gestão de pessoas o tratamento de cada 

profissional em sua individualidade, com técnicas de comunicação e treinamento 

mais eficazes para cada perfil de pessoa. 

A busca pelo desenvolvimento humano, tem se tornado não só importante para as 

organizações, mas também para os indivíduos, sabendo que as mudanças internas 

refletem em todas as áreas da vida, as organizações já não estão mais confortáveis 

e satisfeitas apenas com profissionais bem sucedidos, o foco é no ser humano bem 

sucedido, e esse sim tem a chave para o sucesso. 

Como fazer essa mudança ter valor e gerar resultado à organização? A mudança 

tem que começar individualmente, de dentro para fora, da alta liderança para as 

funções operacionais, deve ser duradoura e consistente, essa mudança interna vai 

permitir que o indivíduo administre seu próprio desenvolvimento e crie um ambiente 
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onde o outro também possa se desenvolver, tendo um ponto de vista não mais 

apenas unilateral de cada situação, gerando assim um ambiente corporativo 

empático e colaborativo. 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

 

1. História da Programação Neurolinguística 

 

A Programação Neurolinguística (PNL), iniciou no inicio dos anos 70, na 

Universidade da Califórnia em Santa Cruz, nos Estados Unidos. Richard Bandler 

(matemático e estudante de psicologia), e John Grinder (professor de linguistica da 

mesma universidade), começaram a estudar os diferentes padrões de conduta dos 

seres humanos a fim de criar modelos e técnicas que poderiam explicar a magia dos 

comportamentos humanos e a comunicação entre os mesmos. As investigações 

começaram por tratar de entender se através da comunicação e da linguagem, 

poderiam produzir mudanças no comportamento das pessoas.  

Bandler e Grinder pretendiam compreender com exatidão as razões pelas quais, 

algumas pessoas se destacavam das demais, dessa forma produziram seus estudos 

a partir da observação de três famosos que somaram os seus estudos: eram eles a 

terapeuta familiar, Virginia Satir (que era capaz de resolver difíceis relações 

familiares que muitos outros terapeutas acreditavam intratáveis) o pai da hipnose 

Ericksoniana, Milton Erickson, e o criador da escola terapêutica conhecida como 

Gestalt, Fritz Perls. Também teve grande influência Gregory Bateson (antropólogo 

britânico que escrevia sobre a comunicação e a teoria dos sistemas). 

Bandler e Grinder haviam chegado a seguinte conclusão: estes mestres de 

mudanças tinham em comum certos modelos de interação que aplicavam na maioria 

das vezes de maneira inconsciente. Partiram do princípio de que as estruturas que 

se baseiam os trabalhos dos terapeutas eficazes se podem descobrir e, uma vez 

compreendida, se podem reproduzir e ensinar. O conjunto de padrões que 

desenharam e modelaram Bandler e Grinder, junto com as influências intelectuais 
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deram origem a PNL. Hoje em dia Bandler e Grinder ampliaram sua obra original e 

grande parte do material que deu origem à PNL, foi analisada e completada pelo 

linguista e matemático Alfred Korzybsky. Durante muitos anos, a PNL se orientou 

basicamente dentro de um contexto terapêutico. Nos dias atuais a PNL é a essência 

de muitas abordagens para a comunicação e para a mudança, inserida nas áreas de 

desenvolvimento humano, vendas, comunicação, educação e dentre outros.  

 

O que é a Programação Neurolinguistica 

 

“Programação Neurolinguística, é o estudo de como representamos a realidade em 

nossas mentes e de como podemos perceber, descobrir e alterar esta representação 

para atingirmos resultados desejados” (BARNASQUE, 1996, p.1).  

A PNL é considerada por alguns pesquisadores como a nova “tecnologia do 

sucesso”. Tecnologia porque se utiliza de um conjunto de técnicas para alcançar 

determinado objetivo. Sucesso porque levam as pessoas que a utilizam ao sucesso.  

Ela é também considerada como arte e a ciência da excelência humana. Arte porque 

cada um escolhe a sua própria forma de utilizá-la, preservando sua própria 

identidade. Ciência porque possui uma metodologia e pode ser reproduzida. 

É também o estudo da estrutura da experiência subjetiva humana. Partindo desse 

estudo, a PNL codifica e reproduz a excelência que promove êxito no pensamento, 

na linguagem e no comportamento, permitindo que o indivíduo alcance 

consistentemente os resultados que deseja para a sua vida. 

A expressão “Programação Neurolinguística” compreende três ideias simples; 

 Programação -  “refere-se às crenças e ideias que o sujeito recebe de diversas 

formas e fontes e ficam armazenadas como um programa a ser seguido” 

(LAWLEY e TOMPKINS, 2008). Por exemplo, uma menina que ouve de sua mãe 

que “homem não presta”, provavelmente encontrará muitos “homens que não 

prestam” até para confirmar a crença programada pela genitora. 

 Neuro -  é a parte principal onde acontece o desenvolvimento dos processos 

neurológicos da audição, visão, olfato, paladar e as sensações. 

 Linguística – é a forma que usamos para expressar nossos pensamentos e 

comportamentos. 
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2. Pressupostos da PNL 

 

As pressuposições da PNL são princípios básicos que norteiam seus procedimentos 

e técnicas, visando entender como os pensamentos, ações e sensações funcionam 

juntas, no momento presente, para produzirem a experiência do indivíduo.  

Esses 13 princípios centrais da PNL não são, com certeza, verdadeiros ou 

universais. Não é necessário acreditar que sejam verdadeiros. São denominados 

“pressuposições” porque você as pré-supõe como sendo verdadeiras e depois age 

como se fossem. Essas treze pressuposições formam basicamente um conjunto de 

princípios éticos para a vida. 

Segundo o Manual da Programação Neurolinguisitica (O’CONNOR, J .2014), pode-

se descrever os pressupostos da seguinte forma: 

a. As pessoas respondem a sua experiência, e não à realidade em si. 

Não se sabe o que é realidade. Sentidos, crenças e experiência passada 

apresentam um mapa de mundo a partir do qual pode-se operar, mas um mapa 

jamais pode ser inteiramente preciso, caso contrário, seria , seria igual ao terreno 

que abrange. Não se conhece o território, portanto para o mapa é o território. Alguns 

mapas são melhores do que outros para orientar pelo caminho. Navega-se pela vida 

como um navio em mar revolto; desde que o mapa nos aponte os principais perigos, 

estar-se-á bem. Quando os mapas são falhos, corre-se perigo de encalhar. A PNL é 

a arte de mudar esses mapas para que se tenha maior liberdade de ação. 

b. Ter uma escolha ou opção é melhor do que não ter nenhuma escolha ou 

opção. 

Deve-se procurar um mapa que lhe dê o maior número de escolhas possíveis. Agir  

sempre de forma a aumentar a quantidade de possíveis escolhas. Quanto mais 

escolhas se tem, mais livre se está e mais influência se tem. 

c. As pessoas fazem a melhor escolha que podem no momento. 

Uma pessoa faz a melhor escolha que pode, dados seus mapas de mundo. A 

escolha pode ser auto derrotadora, bizarra ou má, mas, para ela, parece ser o 

melhor caminho a seguir. Ofereça-lhe uma escolha melhor e a adotará. Melhor 

ainda, dê a ela um mapa melhor com mais opções. 

d. As pessoas funcionam perfeitamente. 
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Ninguém é errado ou quebrado. Executa-se as estratégias com perfeição, mas as 

estratégias podem ser mal projetadas e ineficazes. 

e. Todas as ações têm um propósito. 

As ações que se tem são aleatórias, está-se sempre tentando realizar algo, embora 

muitas vezes não haja consciência do que se está  tentando fazer. 

f. Todo comportamento possui uma intenção positiva. 

Todas as ações tem pelo menos um propósito, realizar algo que se valoriza ou que 

seja benéfico. A PNL separa a intenção por trás de uma ação, da ação em si. 

Quando uma pessoa tem uma melhor escolha de comportamento que também 

realize sua intenção positiva, isso se fará um hábito. 

g. A mente inconsciente contrabalança a consciente; ela não é maliciosa. 

O inconsciente é tudo aquilo que não está no momento presente. Contém todos os 

recursos de que se necessita para que se possa viver em equilíbrio. 

h. O significado da comunicação não é simplesmente aquilo que você pretende, 

mas também a resposta que obtém. 

Essa resposta pode ser diferente da resposta que se queria, mas não há falhas de 

comunicação, apenas respostas e feedback. Se acaso não se obtém o resultado que 

se deseja, deve-se mudar o que está sendo feito. Assumir a responsabilidade pela 

comunicação. 

i. Já temos todos os recursos de que necessitamos ou então podemos criá-los. 

Não existem pessoas desprovidas de recursos, apenas estados mentais desprovidos 

de recursos. 

j. Mente e corpo forma um sistema. São expressões diferentes da mesma 

pessoa. 

Mente e corpo interage e se influenciam mutuamente. Não é possível realizar uma 

mudança em um sem que o outro seja afetado. Quando se pensa de forma diferente 

os corpos mudam. Quando se age de forma diferente, modifica-se pensamentos e 

sentimentos. 

k. Processamos todas as informações através de nossos sentidos. 

O desenvolvimento dos sentidos para que se tornem mais aguçados, dá-nos  

maiores informações e ajuda a pensar de forma mais clara.  
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l. Modelar desempenho bem sucedido leva a excelência. 

Se uma pessoa pode fazer alguma coisa, é possível modelá-la e ensiná-la aos 

outros. Assim, todos podem obter resultados melhores de sua própria maneira. Você 

não se torna um clone da pessoa que está modelando – você aprende com ela.  

m. Se quiser compreender, aja. 

O aprender está no fazer. 

 

3. Os sentidos e a PNL 

 

A PNL se baseia em como usamos nossos sentidos. Prestamos 

atenção no mundo exterior e coletamos informações utilizando nossos 

cinco sentidos. (O’CONNOR, J .2014) 

 

A atenção é dada através dos sentidos, é através deles que se pode perceber as 

ações que acontecem no mundo externo.  A atenção consciente é limitada acerca de 

sete coisas ao mesmo tempo, porem, a atenção inconsciente pode notar muito mais 

do que isso. 

A PNL busca tomar consciência sobre como se usa esses sentidos, que se 

denomina “sistemas representacionais”. Dentre os sistemas representacionais pode-

se destacar os seguintes: 

a) Sistema visual: É quando são usadas as imagens para imaginar, recordar, 

entender ou identificar situações.  

b) Sistema auditivo: O pensamento gerado pelo sistema auditivo frequentemente é 

uma mistura de palavras e outros sons.  

c) Sistema olfativo: Esse sistema consiste em odores lembrados e criados. 

d) Sistema gustativo: É o sistema que lembra ou cria os sabores. Esse é o sistema 

que é responsável por fazer a pessoa lembrar do sabor de um alimento que não 

come há muitos anos por exemplo. 

e) Sistema sinestésico: É o que compõe sentidos internos e externos de tato e 

consciência corporal. A grande maioria das literaturas inclui nesse sentido o 

equilíbrio (também chamado de Sistema Vestibular). 
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Podem-se incluir no sistema sinestésico, as sensações ou emoções, ou seja, a 

sensação que algo pode ocorrer, e as reações são representadas no corpo pelo 

sistema sinestésico. 

A forma que esses sentidos são usados é manifestada através da linguagem 

corporal, da postura, padrão de respiração, tom de voz, movimentos oculares e até 

mesmo da linguagem, dá-se o nome dessas formas de pistas de acesso. 

A PNL ajuda a fazer uso dos sentidos, especialmente através da consciência 

corporal e também a identificar as pistas de acessos que as outras pessoas utilizam 

através das analises de comportamentos apresentados nas pistas de acesso. 

É muito comum pessoas terem alguns sistemas representacionais mais sensíveis ou 

aguçados do que outras pessoas, mas isso pode ser trabalhado após a 

identificação, esse processo é chamado de calibração. 

É através dos sistemas representacionais e das pistas de acesso que se grava ou 

constrói-se  imagens e conceitos em nossa mente. 

 

4. Técnicas da PNL 

 

As pressuposições da PNL norteiam os procedimentos e técnicas usadas pela PNL, 

sendo que essas técnicas são constantemente renovadas e aplicadas as mais 

diversas necessidades e realidades de pessoas e organizações. Dentre as técnicas 

e ferramentas mais comuns da PNL podemos destacar: 

a. Rapport: 

“Rapport é a capacidade de entrar no mundo de alguém, fazê-lo sentir que você o 

entende e que vocês têm um forte laço em comum. É a capacidade de ir totalmente 

do seu mapa do mundo para o mapa do mundo dele. É a essência da comunicação 

bem-sucedida.” (ROBBINS apud LAWLEY e TOMPKINS, 2007.).  

“O rapport é um dos alicerces da PNL e o mais importante processo em uma boa 

comunicação. É o fundamento de qualquer interação significativa entre duas ou mais 

pessoas, pois estabelece um vínculo de confiança e compreensão, possibilitando a 

liberdade de expressar ideias e preocupações e de saber que serão respeitadas e 

entendidas e que seus interesses serão considerados, mesmo que uma não 

concorde com o que a outra diz ou faz “(LAWLEY e TOMPKINS, 2007). 
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Consiste num espelhamento, em refletir o outro em seus vários aspectos como 

postura, gestos, voz, só que de forma sutil, sem parecer uma imitação e com o 

objetivo de criar empatia, confiança, intimidade e proximidade nas relações. Há 

várias maneiras de estabelecer esse vínculo de confiança que é chamado de 

rapport.  

Serão destacadas as formas mais fáceis e utilizáveis no dia-a-dia, que são o rapport 

verbal e o não verbal.  

“O rapport verbal consiste em “acompanhar” a voz de outra pessoa (tom, volume, 

velocidade, forma como termina as frases, etc.) de forma sutil e defasada no tempo, 

para não parecer imitação forçada” (AZEVEDO, 2008). 

Já “o rapport não verbal consiste em “acompanhar” a postura e os movimentos de 

outra pessoa também de forma sutil e defasada no tempo” (AZEVEDO, 2008). O 

rapport pode ser desenvolvido tanto consigo mesmo como com outras pessoas 

“Normalmente o rapport com outras pessoas, acontece de forma natural, 

inconsciente e automática entre as pessoas que estão em sintonia, aumentando a 

qualidade da comunicação” (ANDREAS e FAULKNER, 1995).  

Existem algumas técnicas para criá-lo conscientemente em comunicações onde 

essa sintonia não acontece naturalmente: 

I. Espelhamento: 

O processo de “espelhamento” é utilizado para reproduzir fisicamente o 

comportamento da outra pessoa e pode incluir movimentos da respiração, postura 

corporal, expressões faciais, deslocamento do peso, gestos da mão, movimentos 

dos olhos, movimento dos pés, dentre outros. Isso é feito de forma respeitosa, sutil e 

gradativa, e necessita de treinamento.  

Primeiramente espelha-se um aspecto do comportamento, incluindo-se outros 

gradualmente até que se consiga fazê-lo sem pensar. Alguns gestos podem ser 

espelhados em movimentos menores que o original para que se mantenha a 

sutileza. “O efeito do espelhamento é profundo, pois, em um nível inconsciente, a 

pessoa se sente reconhecida e aprecia o seu interesse por ela” (LAWLEY e 

TOMPKINS, 2007).  
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Vale lembrar que o poderoso efeito que se cria precisa ter como base valores e 

princípios nobres e deve-se tomar cuidado para não tornar o espelho perceptível ou 

a contaminação compulsiva. 

II. Combinar: 

Segundo Lawley e Tompkins (2007), pode-se fazer a combinação também por 

equiparação cruzada e por diferenciação. 

“A combinação por equiparação cruzada é a combinação de um comportamento a 

outro diferente, mas correspondente, como acompanhar o balançar das pernas de 

uma pessoa falando com batidas dos dedos no mesmo ritmo”.  

“A combinação por diferenciação é quando se utiliza algo para quebrar o rapport 

como evitar o contato visual ou respirar mais rápido ou mais devagar para cessar 

uma conversa com uma pessoa que está falando muito”.  

“Aprender essas habilidades do rapport faz com que aumente a qualidade da escuta 

e da observação do outro, estabelecendo um vínculo mais confiável” (CHUNG, 

1995). Essas habilidades podem ser treinadas no cotidiano e deve-se começar 

escolhendo um comportamento específico para se focar e ajustar o comportamento 

verbal e não verbal de uma pessoa ao da outra. “Quando os comportamentos 

estiverem similares, poderá ser realizado um teste para verificar se obteve realmente 

rapport, modificando gradualmente o comportamento e verificando se a outra pessoa 

acompanha” (CHUNG, 1995). 

b. Metamodelagem: 

A metamodelagem é outra técnica também muito usada na PNL que consiste em 

identificar padrões de linguagem que impedem ou obscurecem o significado da 

comunicação. 

Tem o objetivo de esclarecer a linguagem e compreender profundamente o que o 

outro diz através de perguntas estratégicas, o que proporciona clarear ou flexibilizar 

o mapa da pessoa. “Assim evita-se que haja ilusão de estar compreendendo o que 

as palavras significam” (O’CONNOR e SEYMOUR, 1995). 

Muitas vezes é mais sabido mudar a pergunta do que obter uma resposta. 

c. Ponte ao futuro: 

“Utilizamos nossos sistemas representacionais para nos lembrar do 

passado e também para imaginar o futuro. Podemos ensaiar mentalmente 
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como desejamos que o futuro seja. Isto se chama “ponte ao futuro”, na 

terminologia da PNL.” (O’CONNOR, J .2014) 

 

Quando faz-se uma ponte ao futuro, ensaia-se um resultado que se deseja, com isso 

pode-se verificar se parece-nos correto. 

A mudança de um grupo ou de uma pessoa, inicia apenas com um objetivo ou um 

resultado (podendo ser esse desejado ou não). A partir do momento em que se 

deseja mudar uma situação, ou pretende-se chegar numa situação que seja 

diferente da situação que está sendo vivida, deve-se determinar qual é o estado 

desejado. 

Muitas abordagens psicológicas terminam nesse momento, porem é muito difícil 

manter essa mudança no decorrer das semanas diante da situação real. A ponte ao 

futuro é usada para lidar com essas dificuldades que aparecem diante das situações 

reais. 

Sempre que um problema está sendo trabalhado, uma solução deve ser ensaiada 

mentalmente quantas vezes forem necessárias. 

 

5. Estratégias: 

 

“A PNL utiliza a ideia de uma estratégia de forma muito particular. Não tem 

seu significado usual de plano bem elaborado e de longo prazo. Em PNL, 

estratégias são como fazemos o que fazemos para alcançar os nossos 

resultados.” (O’CONNOR, J .2014) 

 

Uma estratégia é uma sequencia de representações que levam a um determinado 

resultado, e a PNL consiste em três elementos; representações internas, estado 

interno e comportamento externo. 

Segundo Joseph O’Connor, as estratégias são encaixadas no segmento das 

representações internas, e é a combinação de sistemas representacionais com 

resultados. Usa-se constantemente e de forma inconsciente os sistemas 

representacionais para planejar as ações. Estratégias são as sequências de 

pensamentos que se usa para alcançar os resultados. 
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As estratégias podem ser comparadas com receitas de bolo, onde precisa-se de 

ingredientes básicos (sistemas representacionais), da qualidade e quantidade dos 

ingredientes (as submodalidades que são percebidas pelos sistemas 

representacionais) e são usados para obter um saboroso produto final (resultado). 

A sequência é crucial em estratégias, pode-se saber corretamente quais estratégias 

devem ser usadas, porém a ordem de usar as estratégias fará total diferença no 

resultado final. 

As estratégias acontecem de forma muito rápida, com frequências muito maiores 

que a percepção consciente pode perceber, elas formam os pensamentos, e muitas 

vezes usa-se a mesma estratégia para tomarmos decisões sobre coisas bem 

diferentes, desde coisas triviais até as coisas mais importantes. 

 A PNL categoriza a estratégias em cinco tipos básicos: 

1) Estratégias de decisão: como se decide um curso de ação a partir de várias 

escolhas; 

2) Estratégias de motivação: como motivar-se para agir; 

3) Estratégias de realidade: como decidir o que é real e em que acreditar; 

4) Estratégias de aprendizagem: como aprender algo novo; 

5) Estratégias de memória: como nos recordar; 

Estratégias fazem as pessoas serem diferentes umas das outras, por isso um 

individuo pode ter a memória melhor do que a do outro, e isso pode ser devido à 

estratégia de memória que o individuo esta usando ser melhor do que a do outro 

individuo. Assim outros são melhores em tomar decisões do que outros e assim 

sucessivamente. Com a PNL você pode-se modelar estratégias de pessoas bem 

sucedidas em algo e ensinar a quem tiver interesse em aprender. 

 

6. Delineamento Metodológico 

 

Dentro das empresas, a PNL pode ser utilizada para melhorar a tomada de 

decisões, as habilidades de apresentação, a motivação, o controle do estresse, a 

formação e motivação de equipes, o desenvolvimento da liderança, a capacidade no 

atendimento de excelência, o rendimento com vendas, dentre outras áreas. 
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No desenvolvimento humano dentro das organizações, a PNL foca no que o 

profissional quer ser, ter ou fazer como, descobrir os recursos e atributos que já 

possui para ajudá-lo a fazer as mudanças. Também pode ser usada para estudar 

como os sistemas de crenças influenciam o indivíduo. Dessa forma, “Se você 

acredita que algo é possível ou não, provavelmente você está certo!” (LAWLEY e 

TOMPKINS, 2008, p.4). Com a PNL, melhorias fantásticas na vida de pessoas 

podem ser realizadas num período de tempo relativamente curto. 

Utilizando as pressuposições da PNL, que são princípios básicos que norteiam seus 

procedimentos e técnicas, visando entender como os pensamentos, ações e 

sensações funcionam juntas, no momento presente, para produzirem a experiência 

do indivíduo, juntamente com o uso de técnicas da PNL que facilitam a aplicação 

dessas pressuposições dentro das organizações e para uso dos indivíduos. 

 

a) Motivação: 

 

“Pesquisas desenvolvidas pela PNL chegaram à conclusão de que as 

pessoas escolhem um programa mental de motivação e tendem a utilizá-lo 

em diversas áreas da vida. Assim, a pessoa que só consegue agir 

afastando-se da dor, do desconforto e das consequências negativas, 

provavelmente só mudará sua carreira após perceber que não suporta mais 

o que está fazendo, só decide descansar quando não está se sentindo bem 

e escolhe como amigos pessoas que não a incomodem. Ela vive se 

afastando do que não quer” (ANDREAS e FAULKNER, 1995).  

 

“De outra forma, a pessoa que age se aproximando de prazer recompensas 

e metas provavelmente avança na sua carreira tendo por objetivo melhores 

oportunidades, decide qual o melhor momento para descansar e escolhe 

como amigos pessoas que a encorajem. Ela naturalmente se aproxima dos 

seus objetivos” (ANDREAS e FAULKNER, 1995). 

 

Os benefícios da motivação por aproximação são mais óbvios. Aprendendo a usar 

tanto a motivação por aproximação quanto a por afastamento, pode-se ter maior 

motivação com pouco desconforto e muito prazer. Podem-se usar as duas para 

intencionalmente melhorar a própria motivação e a das outras pessoas. 
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b) Resolução de conflitos: 

 

Cada indivíduo vê o mundo de uma forma, dependendo de suas experiências 

subjetivas. Assim, duas pessoas podem viver a mesma experiência e deduzir 

significados diferentes. É dessa diversidade que nasce a rica pluralidade de valores, 

crenças, interesses e motivações da humanidade.  

As crenças e os valores são muito importantes, pois moldam a vida da pessoa, 

muitas vezes sem que ela tenha consciência disso. “A dificuldade de conciliar 

crenças e valores normalmente leva a pessoa a entrar em conflito” (O’CONNOR e 

SEYMOUR, 1995).  

“O conflito é um estado de desarmonia entre pessoas, ideias ou interesses 

incompatíveis ou opostos. Quando ocorre dentro da própria pessoa, entre 

partes diferentes da experiência humana, denomina-se conflito interno. 

Quando ocorre entre pessoas diferentes denomina-se conflito interpessoal” 

(DILTS, 2006). 

 

A resolução de um conflito inclui descobrir a intenção que existe por trás do 

comportamento e produzir escolhas alternativas a fim de atingir a intenção. A seguir 

será descrito uma visão geral da abordagem básica da PNL para o tratamento de 

conflitos:  

1) Identificar claramente as questões essenciais envolvidas no conflito;  

2) Estabelecer uma metaposição imparcial e claramente distinta dos dois 

indivíduos ou grupos em conflito; 

3) Descobrir uma intenção ou propósito positivo por trás das questões de 

cada grupo; 

4) Certificar que cada grupo reconhece e admite a intenção positiva do outro 

sem, no entanto, terem de transigir a sua posição; 

5) Explorar alternativas para alcançar a intenção compartilhada pelos grupos 

que estão produzindo conflito; 

6) Identificar a escolha ou combinação de escolhas que serão as mais 

efetivas e que irá satisfazer a intenção comum e as intenções positivas individuais 

com o máximo de impacto positivo. 
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A PNL fornece muitas outras técnicas destinadas a resolver conflitos internos e 

interpessoais, como as técnicas de ressignificação, alteração de posições 

perceptivas e muitas habilidades de comunicação como o metamodelo, calibração e 

métodos de comunicação não verbais. 

 

c) Treinamento com PNL: 

 

Os treinamentos organizacionais sempre foram tratados como tarefa difícil e por 

muitos ainda é visto como de baixa eficácia. Mas com o uso de técnicas e 

conhecimentos em PNL, pode-se torná-los mais eficazes e proveitosos aos 

participantes e organizações. 

O profissional de gestão de pessoas que é responsável pelo treinamento, deve ter 

claro para si que, as pessoas tem diferentes facilidades de compreensão por 

diferentes sistemas representacionais, dessa forma, quanto mais vias de acesso 

forem usadas em um treinamento, maior será a atenção recebida pelos 

expectadores, e consequentemente maior a probabilidade do treinamento poder 

refletir em rotinas e práticas do dia a dia da organização. 

A ponte ao futuro é uma técnica da PNL e também pode ser uma ótima ferramenta 

para ser usada nos treinamentos empresariais. Geralmente esse tipo de treinamento 

não ocorre no ambiente normal de trabalho, sendo que esta é uma boa ideia, pois 

afasta os profissionais das distrações comuns que podem acontecer no ambiente 

laboral, o que proporciona que as ideias e os trabalhos que fazem em treinamentos 

sejam excelentes. 

É muito comum que, os participantes dos treinamentos ao retornarem ao ambiente 

de trabalho voltem aos mesmos hábitos e rotinas que já existiam, tornando assim os 

programas de treinamento ineficazes e desacreditados pela organização. 

A técnica de ponte ao futuro pode ser aplicada durante o treinamento de forma 

rigorosa fazendo relação ao ambiente de trabalho. 

Atualmente, a simulação em computadores e softwares é uma ótima alternativa de 

se fazer pontes ao futuro, pois através de cenários pode-se desenhar e fazer os 

participantes experenciarem possíveis situações reais. 
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d) Obtenção de resultados: 

 

“O que você quer? Essa é a pergunta definitiva em PNL. Um resultado é o 

que você quer – um resultado desejado, algo que você não tem em seu 

estado atual. Resultados “aparecem” quando nós os alcançamos, daí o 

nome, e o primeiro passo para alcançá-los é pensar a respeito 

cuidadosamente. Por que você deseja seu resultado se você deve desejá-lo 

são perguntas que demandam respostas. Resultados em PNL são 

diferentes de alvos, metas e objetivos, pois foram cuidadosamente 

considerados e atendem determinadas condições que os tornam realistas, 

motivadores e alcançáveis.” (O’CONNOR, J .2014) 

 

Primeiramente, após determinar-se um resultado, tem-se que ter a consciência 

sobre a diferença do que se tem e o que se deseja. Podemos nomear essa diferença 

de “problema”. Após isso é preciso ter consciência plena entre o que se tem, 

denominado na PNL de “estado atual” ou mais comumente conhecido como “estado 

presente”, que é o momento que se está mas se prefere mudar ou não estar, e, o 

“estado desejado” que é onde se quer estar.  

Para que a transição do “estado atual” para o “estado desejado” aconteça, são 

necessários que vários recursos sejam utilizados, podendo ser estes; estratégias 

mentais, linguagem, fisiologia, mudança de crenças e até mesmo de valores. 

Segundo o Joseph O’Connor no livro Manual da Programação Neurolinguistica, 

existem quatro perguntas básicas que precisam ser feitas para que a probabilidade 

de sucesso nessa transição de estados seja maior, essas perguntas devem ser 

feitas ao indivíduo, ou ele mesmo as fazer no momento em que um “resultado 

desejado” está sendo planejado, são elas: 

1) Em direção a que estou indo?  

Nesse momento o indivíduo (ou grupo), já deve ter claro qual é o estado desejado, 

não pode ser algo subjetivo, a resposta dessa pergunta não pode gerar dúvidas. 

2) Por que estou indo? 

Quais valores que guiam o individuo para esse “estado desejado”, quais as crenças 

que o individuo tem que o impulsiona para que essa transição aconteça com 

sucesso? 

3) Como chegarei lá? 
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Nesse momento, o indivíduo deve ter claro e planejar as estratégias necessárias 

para a jornada de transição. 

4) E se algo der errado? 

Gerenciamento de risco e planejamento de contingência. Qual é o segundo plano, o 

que pode impedir o indivíduo de finalizar a transição de estados com sucesso e o 

que fazer caso isso ocorra? 

Após o “estado desejado” estar definido, podem-se estruturar os resultados, ainda 

de acordo com o livro Manual da Programação Neurolinguistica de Joseph 

O’Connor, existem nove perguntas, também chamadas de “condições bem 

formuladas”, que podem ser feitas ao individuo ou ao grupo, para que o “estado 

desejado” torne-se mais realista e motivador. Ainda pode-se dizer que, os melhores 

resultados são obtidos quando esse questionamento é feito para resultados 

individuais. 

As perguntas para estruturar os resultados são as seguintes: 

1) Positivo: O que você quer? 

Resultados devem ser expressos no positivo, sendo que na PNL, o positivo significa 

“direcionado para algo que o indivíduo queira” em vez de “se afastar de algo que 

deseja evitar”. Portanto a pergunta sempre deve ser feita “O que você quer?” e 

nunca “O que você não quer ou deseja evitar?”. 

Uma grande dificuldade muitas vezes encontrada pelos profissionais de gestão de 

pessoas que utilizam essa técnica é como transformar resultados negativos em 

positivos, e uma boa saída é perguntando “O que você quer em vez disso?” ou “O 

que isso fará por você?” 

2) Evidência: Como você saberá se está tendo ou obteve sucesso? 

Sempre que um resultado é definido, deve-se saber se o caminho que está sendo 

usado é o caminho correto, e para que isso aconteça, são necessários feedbacks 

adequados e espontâneos, estes devem ser usados para medir o progresso da 

transição. 

Há dois tipos de evidência que se pode usar como medidor, um deles são os 

feedbacks que são dados ao indivíduo, que recebe enquanto progride em direção ao 

resultado, sendo que estes podem ser feitos de maneira formal ou informal. E 

através de evidências de ter alcançado o resultado.  
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Nessa etapa do processo de estruturação de resultados o indivíduo deve ser 

incentivado a perguntar-se “O que medirei para saber se estou a caminho do 

resultado?”, “Como saberei se alcancei o resultado?”, ou “O que verei, sentirei, ou 

ouvirei quando chegar ao resultado?” 

3) Pontos específicos: Quando, onde e com quem? 

Onde se quer o resultado? A resposta para esse questionamento deve ser o mais 

especifica possível. Poderá haver locais ou situações que o profissional ou até 

mesmo a organização não desejam aquele resultado. Talvez o resultado desejado 

para um determinado departamento ou profissional não seja o mesmo, então a 

resposta deve ser o mais especifica possível. 

Quando você quer o resultado? A obtenção do resultado poderá ter que cumprir 

prazos ou então, não poderá acontecer antes de uma data específica, pois o 

contexto vivido pela organização ou pelo profissional não seja os adequados para 

que o resultado seja alcançado. 

4) Recursos: de que recursos você dispõe? 

Nesse momento da estruturação de resultados, deve-se fazer o levantamento e a 

relação de quais recursos serão necessários para a obtenção do resultado. Pode-se 

dividir em cinco categorias, sendo que algumas podem ser mais relevantes que 

outra dependendo do resultado que se deseja. Os recursos podem ser: objetos, 

pessoas, modelos, qualidades pessoais e recursos financeiros. 

Após relacionar todos os recursos necessários, deve-se questionar se o recurso é 

suficiente, se é possível adquirir ou desenvolver dentro do período que se deseja 

chegar ao resultado. 

5) Controle: Você pode iniciar e manter esse resultado? 

Até que momento o profissional ou a empresa está no controle direto da situação? O 

que se pode fazer e o que outros têm que fazer para alcançar esse resultado? Quem 

o ajudará? Como fazer para persuadir outras pessoas, departamentos ou até mesmo 

parceiros de negócios para ajudarem o profissional ou a empresa a atingirem os 

resultados? 

6) Ecologia: Quais são as consequências maiores? 
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Quando o profissional é submetido a questões mais sistêmicas, ele poderá se 

deparar com situações que impactam diretamente em suas crenças e valores, que 

podem fazer com que todo processo de estruturação de resultados seja revisto. 

Perguntas sobre “Quanto tempo e esforço esse resultado lhe exigirá?”, o profissional 

deve ser induzido a pensar que tudo tem um “custo de oportunidade”, e que 

despender tempo e esforço em uma coisa, pode desviar recursos de outras coisas. 

Perspectivas diferentes devem ser adotadas quando a pergunta for “Quem mais será 

afetado e como se sentirá?”, no ambiente de trabalho devem-se considerar os 

superiores, pares, subordinados, clientes e na vida pessoal o cônjuge, filhos, 

amigos, etc.. 

Outros questionamentos podem ser feitos, como “De que terá que abrir mão para 

atingir esse resultado?”, “O que é bom em relação à situação atual?”, “O que mais 

pode acontecer quando conseguir o seu resultado?” 

Sempre existirão consequências secundárias, e às vezes essas consequências 

podem se tornar um problema maior do que a situação atual, isso pode fazer o 

individuo mudar o resultado desejado ou mudar todo o meio usado para transição 

entre um estado e outro. 

 

7) Identidade: Este resultado tem a ver com quem você é? 

Essa análise pode ser feita facilmente em nível de tratamento de um profissional 

tratado de forma singular, ou a organização como um todo ou em setores 

específicos. 

Nessa etapa, deve-se sempre questionar até onde o resultado que está sendo 

estruturado tem a ver com o propósito do profissional ou da organização? 

Muitas organizações acabam perdendo a sua identidade, ao se diversificarem em 

áreas que não tem experiência e por terem resultados corporativos não alinhados 

com a cultura e que não se encaixam com os valores essenciais da organização. 

Isso também acontece com as pessoas pelos mesmos motivos.  

8) Como seus resultados se encaixam? 

Resultados demasiadamente grandes podem ser fragmentados em resultados 

menores, dessa forma os resultados menores podem conectar-se a fim de atingir um 

resultado maior. 
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9) Plano de ação: O que fazer a seguir? 

Passado por esse plano de perguntas, o profissional estará pronto para agir, ou 

talvez para delegar. É importante deixar bem claro que ao delegar em um projeto, 

todo o quadro de pessoal envolvido deve ter o maior número de informações 

possíveis para agir, dessa forma, todos podem ligar suas atividades ao projeto 

maior. 

 

e) Negociação: 

 

Cada pessoa vê o mundo de forma diferente, afinal cada um tem sua experiência de 

vida e portanto, atribui diferentes significados aos acontecimentos. Cada individuo 

persegue seus resultados, e frequentemente esse, entre em contraste com o 

resultado desejado por outras pessoas, no entanto, todos tem que conviver com 

essa situação. Dessa forma, quando duas pessoas desejam coisas diferentes, ou 

que contrastem uma com as outras, elas são obrigadas a se engajarem para 

negociarem aquilo que desejam, em busca de uma conjunta solução que satisfaça 

ambas as partes. 

Uma negociação, é uma busca conjunta por uma solução, onde cada um negocia 

para defender o seu caso. Na negociação o que se deseja, é obter de outros o que 

se deseja, dando-lhes o que eles desejam.  

Na PNL algumas diretrizes podem ser utilizadas antes e durante um processo de 

negociação.  

Abaixo algumas diretrizes que podem ser adotadas antes de um processo de 

negociação: 

 Estabelecer o próprio resultado: 

A pessoa deve ter claro quais os seus limites máximos e mínimos para um acordo, e 

deve ter estabelecido o MAPAN (Melhor Alternativa Para Acordo Negociado), em 

outras palavras, o que fará se não houver um acordo, afinal, nem tudo é negociável. 

 Estabelecer a evidência para o próprio resultado: 

Quais são as evidências específicas necessárias para saber se o resultado foi 

alcançado?  
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Abaixo algumas diretrizes que podem ser adotadas durante o processo de 

negociação: 

 Estabelecer e manter rapport: 

 Usar técnicas de equiparação corporal e até mesmo de tom de voz se for 

apropriado. Acompanha-se as crenças, valores e até mesmo a identidade da pessoa 

com quem se está negociando. Diferenciar o que se concorda e o que se 

compreende da outra pessoa. Importante enfatizar que rapport não é concordar com 

a outra pessoa, apenas respeitar e reconhecer a posição dela. 

 Usar posições perceptuais diferentes: 

Deve-se deixar bem claro quanto ao primeiro posicionamento durante o processo de 

negociação, sendo que o posicionamento pode ser mudado desde que não afete o 

resultado pretendido. 

 Fazer perguntas e buscar compreensões: 

Perguntar a fim de compreender a posição da outra pessoa envolvida proporciona 

maiores chances de encontrar uma solução que seja satisfatório para ambas as 

partes. 

 Buscar acordos congruentes: 

Acordos devem ser sempre congruentes. Acordos não congruentes é o mesmo que 

buscar problemas. Técnicas manipulativas, estratégias com agendas e informações 

ocultas não funcionam num longo prazo e obtém acordos incongruentes que levam 

ao fracasso e geram indícios para descrédito em negociações futuras e até mesmo 

com outras pessoas. É muito melhor ter um entendimento compartilhado do que um 

acordo superficial.  

 

f) Formulação e análise de estratégias: 

 

O TOTS (Teste Operação Teste Saída) é um padrão básico de estratégia da PNL, 

sendo que todas as estratégias se encaixam nesse padrão. 

O modelo TOTS é muito fácil de ser compreendido, sendo que pode ser comparado 

com o modelo PDCA (Plan, Do, Check e Action) comumente usado em sistemas de 

gerenciamento da qualidade.  
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O TOTS sempre inicia com um resultado, pode ser feito ao individuo nessa etapa do 

processo “O que você está tentando alcançar?”. A resposta do individuo tem que ser 

alguma coisa que ele considere e entenda ser importante para ele obter naquele 

momento. 

O Teste é a comparação entre o estado presente e o estado desejado. Essa 

comparação vai proporcionar uma visualização das diferenças entre esses dois 

estados. Atingir determinados resultados significa diminuir a diferença entre “estado 

atual” e “estado desejado”, e para que aconteça essa diminuição, é necessário que o 

indivíduo empreenda algumas ou várias ações para reduzir essas diferenças que as 

chamamos de “operação”. As operações geram alternativas que alteram o estado 

presente para o estado desejado. 

Para descobrir quais Operações uma pessoa utiliza, algumas perguntas podem / 

devem ser feitas: 

 “o que você faz para obter a sua meta ou resultado?” 

 “que outras escolhas você tem se não tiver sucesso na primeira vez?” 

 “quando você vive problemas ou dificuldades inesperados o que você faz?” 

 “quais passos e estágios específicos você realiza?” 

O outro Teste é a nova comparação para verificar se houve diferença entre o estado 

atual e o estado desejado com o modelo de Operação que está sendo adotado. 

Caso ainda houver diferenças entre os dois estados, deve-se analisar se as 

Operações que o individuo está usando ainda vai diminuir as diferenças, ou se as 

Operações devem ser revistas para que a diminuição de diferenças entre os dois 

estados continue acontecendo. 

A Saída só acontece quando a meta for alcançada e não houver mais diferença 

entre os dois estados comparada. 

O modelo TOTS pode / deve ser aplicado tanto com profissionais de forma 

individual, como para equipes de trabalho, onde se deve deixar claro ao indivíduo ou 

à equipe que é impossível mudar estados, ou seja, obter resultados diferentes 

agindo da mesma forma. São necessárias que sejam mudadas as Operações e que 

até mesmo algumas crenças sejam quebradas durante esse processo. 

O modelo TOTS pode ser aplicado nas mais diversas áreas de uma organização, 

como na prospecção de novos clientes, aumento de vendas ou produtividade, 
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reestruturações organizacionais e de operações, melhora no clima organizacional, 

em planejamentos estratégicos de posicionamento da empresa no mercado, ou 

então, de forma individual nos planos de carreira e desenvolvimento individual, 

aprimoramento de líderes, planos de sucessão, entre as mais diversas áreas que a 

gestão de pessoas pode estar envolvida de forma operacional, tática ou estratégica. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Sabendo que a Programação Neurolinguística é um estudo que auxilia na 

compreensão e entendimento do comportamento humano, sua utilização pelos 

profissionais de gestão de pessoas, líderes e alguns outros profissionais das 

organizações faz-se como um aliado para boas práticas de gestão e relacionamento 

com profissionais e demais stakeholders da organização. 

Compreendendo que cada pessoa tem toda suas particularidades e um 

comportamento ímpar, trabalhando com as técnicas da PNL, ficam mais fáceis atuar 

na singularidade de cada indivíduo da organização, e este, por sua vez sente-se 

mais compreendido e respeitado pela empresa, tendo um comportamento mais 

engajado no ambiente laboral. 

É importante frisar que as ferramentas e técnicas da PNL não são técnicas 

engessadas, ou seja, cada profissional pode aplicá-la da forma e no momento que 

achar mais interessante, porém independente de como e quando, a técnica deve ser 

aplicada de forma sútil e natural sem ser mecanicista, pois com essa tratativa 

quebraria toda a interação entre pessoas com o uso de uma técnica. 

Embora ainda sendo desacreditada por muitos a Programação Neurolínguistica tem 

tido um crescimento bastante grande principalmente no mundo organizacional, 

muitas vezes ela é usada de forma mascarada com outras ferramentas e 

metodologias como o coaching e o mentoring, que também tem seu uso crescente 

pelas áreas de gestão de pessoas e lideranças nas organizações. 

A pergunta inicial do presente artigo era “Como fazer essa mudança ter valor e gerar 

resultado à organização?” como podemos perceber na explanação, a PNL percebe 
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em todos os âmbitos o individuo como um ser sistêmico, ou seja, não pode ser 

desmembrado apenas como ser humano ou apenas como profissional, ou apenas 

como corpo ou mente. Então, as técnicas aplicadas provocam ao indivíduo uma 

mudança primeiramente como ser humano e depois como profissional.  

A partir do momento que cada profissional tiver autoconhecimento, conhecer suas 

dificuldades, saber o que realmente deseja e é capaz, ele consegue perceber isso 

no outro, e também na empresa, os resultados desejados ficam claros e colocá-los 

em prática torna-se muito mais fácil. 

Empresas são movidas por resultado, e dentro das organizações todo o 

conhecimento da PNL deve ser canalizado para essa finalidade, em treinamentos 

mais eficazes, contratações mais assertivas, a formação de um clima organizacional 

mais agradável, e com resultados sendo alcançados tanto pela empresa quanto 

pelas pessoas que dela fazem parte. 
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