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RESUMO

A  busca  pela  excelência  tem  sido  um  tema  recorrente  em  empresas,  seja  na  gestão,  vendas,
atendimento, setor de qualidade e desenvolvimento de pessoas. Reconhecemos que o ser humano é
a maior força promotora de resultados, seja dentro de uma organização ou fora dela, o presente
trabalho  tem  como  objetivo  entender,  mapear  por  que  algumas  pessoas  ou  organizações  são
excelentes em seus ramos de atuação com base nas técnicas de modelagem da PNL. Através da
Programação Neurolinguística é possível  utilizar  a mente para alcançar quaisquer resultados que
desejamos, tornando possível conseguir excelência em qualquer campo de interesse.

PALAVRAS CHAVES: Programação Neurolinguística, Modelagem, excelência. 

ABSTRACT 

The quest for excellence has been a recurring theme in companies, whether in management, sales,
service, quality sector and people development. We recognize that the human being is the greatest
force that  promotes  results,  whether  inside  or  outside  an organization,  the  present  work  aims to
understand, to map why some people or organizations are excellent in their fields of action based on
modeling techniques Of NLP. Through Neurolinguistic Programming it is possible to use the mind to
achieve any results we desire, making it possible to achieve excellence in any field of interest.

KEY WORDS: Neurolinguistic Programming, Modeling, Excellence.

1

  Graduada em Ciências Contábeis (Unifebe - 2011)  - angel_schlindwein@hotmail.com



2

INTRODUÇÃO 

No  presente  trabalho,  serão  abordados  conceitos  básicos  e  técnicas  de

Programação Neurolinguística (PNL) e Modelagem nas quais permitem desenvolver

capacidades a fim de alcançar a excelência e o sucesso que cada indivíduo almeja. 

Nós últimos anos, as pessoas e organizações se tornaram progressivamente mais

interessadas na Programação Neurolinguística  (PNL),  e  como pode ser  aplicada

para  desenvolver  pessoas  ou  sistemas.  Buscando  atuar  no  nível  de  relações

humanas a PNL se apresenta como uma ferramente que é capaz de compor as

diferenças que surgem entre as pessoas. Ela foi criada a partir da observação da

excelência humana, utilizando como técnica a modelagem. 

A importância desta pesquisa está ligado ao fato de entender o porque algumas

pessoas são naturalmente mais talentosas e possuem mais habilidades que outras,

qual a razão de existir organizações que se destacam pela eficiência e sucesso em

seus respetivos ramos.  E como é possível  chegar ao mesmo nível  de eficiência

destas pessoas ou organizações. 

O propósito  da modelagem é criar  um mapa ou modelo  do comportamento  que

possa  ser  usado  para  reproduzir  alguns  aspectos  de  desempenho  por  qualquer

individuo que esteja motivado a fazer isto. O objetivo deste processo de modelagem

é identificar os elementos essenciais de pensamentos e de ações para produzir o

resultado desejado. 

As  técnicas  da  PNL  são  diversas  em qualquer  contexto  que  se  deseja  obter  a

excelência. E também é uma poderosa ferramenta de trabalho e altamente aplicável

no  mundo  dos  negócios  para  desenvolvimento  de  lideranças,  treinamentos  e

gerenciamento de conflitos. 

DESENVOLVIMENTO

1. Uma visão geral da PNL 
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A  Programação  Neurolinguística  foi  criada  nos  anos  70  na  Universidade  da

Califórnia em Santa Cruz. Os dois primeiros homens responsáveis pela PNL são

Richard Bandler e John Grinder. Bandler é matemático, estudante de psicologia e

perito  em  computadores.  Grinder  é  professor  de  linguística  um  dos  mais

preeminentes do mundo. Juntos os dois decidiram juntar seus talentos numa única

tarefa,  sair  modelando as  pessoas como se elas  fossem as melhores  nos seus

respectivos  ramos.  Grinder  e  Bandler  se  propuseram  a  estudar  os  diferentes

padrões de conduta dos seres humanos. Procuraram aquelas pessoas que fossem

exemplares, modelaram os padrões de linguagem e comportamento dos trabalhos

de Fritz Perls, Virginia Satir e Milton Erickson. As primeiras técnicas da PNL foram

oriundas  de  padrões  verbais  e  não  verbais  na  qual  eles  observaram  nos

comportamentos destas pessoas. 

A PNL estuda como estruturamos nossas experiências subjetivas, como pensamos

e como construímos nosso mundo interno a partir da nossa experiência e lhe damos

significado. Assim, foram desenvolvidas técnicas e modelos com os quais é capaz

de  identificar  e  explicar  comportamentos  humanos  e  a  comunicação  entre  os

mesmos, isto é, aspectos chaves do que as pessoas falam ou fazem.

A  PNL  tem  sido  utilizada  em  todo  o  mundo  e  por  diversos  profissionais  com

finalidade  de  cultivar  a  excelência  profissional  e  pessoal,  adquirir  e  desenvolver

habilidades interpessoais e alcançar um desempenho ímpar em suas profissões. A

Programação Neurolinguística pode ser considerada umas das maiores descobertas

do final do século XX, devido ao grande leque de aplicações em muitas áreas que

ela se atribuí. Tais estas na área dos esportes, nos negócios, em treinamentos, em

vendas dentre outros. 

Ela  é  uma  ciência  capaz  de  despertar  novas  e  amplas  possibilidades  de

autodesenvolvimento  e  plena  realização  das  potencialidades  físicas,  mentais  e

espirituais. 

A expressão “Programação Neurolinguística refere-se a três aspectos básicos da

experiência humana: 

1) O  Sistema  Nervoso:  Percebe  o  mundo  através  dos  sentidos.  Compreende  a

informação e depois age. 
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2) Linguagem: O poder da linguagem ativa e mobiliza nosso ser. O poder da palavra

é dado através do sistema nervoso de uma pessoa que ouve ou a pronuncia.

Indica usar a linguagem verbal ou corporal para ordenar e expor pensamentos. 

3) Programas: Maneira na qual organiza-se pensamentos e comportamentos a fim

de  produzir  resultados  desejados  ou  não.  Algumas  vezes  nossos  modelos

mentais de mundo nos auxiliam, outras vezes eles realmente nos limitam. 

1.1 Os pressupostos básicos da PNL 

Podemos  dizer  que  os  pressupostos  são  a  fundação  que  constroem  todos  os

processos de mudança da PNL. Visando entender como os pensamentos, as ações

e  as  sensações  funcionam  juntas  no  momento  presente.  Os  pressupostos  são

convicções  profundas  que  acabam  gerando  uma  visão  de  mundo  que  favorece

mudanças. 

São eles:

a) O mapa não é território 

“Não  sabemos  o  que  é  realidade.  Nossos  sentidos,  nossas  crenças  e  nossas

experiências passada nos dão um mapa do mundo a partir do qual podemos operar,

mais um mapa jamais pode ser inteiramente preciso”. (O´CONNOR, 2015, p.5). 

No entanto, nossos mapas mentais não são o nosso mundo. A PNL é a arte de

alterar esses mapas para que tenhamos maior liberdade de ação. 

b) Ter um escolha ou opção é melhor que não ter uma escolha ou opção. 

Quanto mais escolhas tiver mais livre estará e mais influência terá. Podemos dizer

que uma pessoa com maior número de opções possui uma maior flexibilidade de

pensamentos e comportamentos. Por sua vez, esta será uma pessoa que exercerá

maior influência em qualquer ambiente. 

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

A partir da sua história e crenças, dados baseados no seu mapa, a pessoa sempre

faz a melhor escolha que pode no momento. 

d) As pessoas funcionam perfeitamente.

Executamos nossas estratégias com perfeição, porém estas estratégias podem ser

mal projetadas e ineficazes. 
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Algumas pessoas são naturalmente mais talentosas que outras,  porém todas as

pessoas têm condições de desenvolver quaisquer habilidades. Descobrir como você

e o outro funcionam, faz com que uma estratégia possa ser modificada para algo

mais útil e desejável. 

e) Todas as ações têm um propósito. 

Estamos sempre tentando realizar algo, mesmo que isso seja inconsciente.

f) Todo comportamento possui intenção positiva. 

Todo comportamento possui uma intenção positiva. Sempre. Pelo menos ao ponto

de vista de quem a pratica. Todas as nossas ações têm o propósito de realizar algo

que valorizamos e que nos beneficie. 

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

O  inconsciente  é  tudo  aquilo  que  não  se  encontra  no  consciente  no  momento

presente. 

h) Impossível não se comunicar. 

Estamos  sempre  nos  comunicando,  seja  de  forma  verbal  ou  não  verbal,  e  as

palavras são quase sempre a parte menos importante.  A comunicação pode ser

também realizada  consigo  mesmo,  através  de  nossos  pensamentos,  e  estes  se

revelam  aos  outros  pelos  nossos  olhos,  tom  de  voz,  atitudes  e  movimentos

corporais. 

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

Não  existem  pessoas  desprovidas  de  recursos.  Todas  as  pessoas  possuem

recursos  físicos  e  mentais.  Este  recursos  são  formados  por  vozes  interiores,

imagens  mentais,  sensações  e  também  sentimentos.  Podemos  ressaltar  que  o

recurso a pessoa já tem, onde a partir destes ela é capaz de desenvolver certas

habilidades. 

j) Mente e corpo formam um sistema. 

A mente e o corpo interagem sempre juntos. Não é possível  fazer mudanças na

mente sem que altere o corpo. Quando pensamos de forma diferente nosso corpo se

altera.  Quando  agimos  de  forma  diferente,  alteramos  nossos  pensamentos  e

sentimentos. 

l) Processamos todas as informações através de nossos sentidos.
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Desenvolver todos os seus sentidos para que tornem mais aguçados, assim ajudará

a processar melhor as informações e a pensar de forma mais clara. 

m) Modelar desempenho bem-sucedido leva a excelência.

O comportamento  humano é  resultado  do  estado  em que  estamos.  Se  você  já

conseguiu  um  resultado  de  sucesso,  pode  reproduzi-lo,  adotando  as  mesmas

medidas mentais e físicas que tomou na ocasião. (Robbins, 2016). 

Podemos aprender como é o mapa mental de um grande realizador e fazê-lo nosso.

Se uma pessoa e capaz de realizar uma tarefa, é possível modelá-la e aplicar aos

demais. 

Modelar performance bem-sucedidas leva a excelência, ou seja, a excelência pode

ser multiplicada. 

n) Se quiser compreender, aja.

Aprender está voltado a fazer. É exercitar a capacidade de experimentar o novo. 

2. Modelagem

Modelagem é o processo de mapear ou modelar o comportamento bem-sucedido de

outras pessoas. Isso envolve traçar perfil  de comportamentos, crenças e valores,

estratégias e estados internos. 

O campo de Neuro – Linguistic Programming se desenvolveu a partir  da
modelagem de comportamentos humanos e os processos de pensamentos.
Procedimentos de modelagem da PNL envolveram descobertas de como o
cérebro  “NEURO”  está  em  funcionamento,  analisando  padrões  de
linguagem  “linguística”  e  comunicação  não-verbal.  Os  resultados  desta
análise  são  depois  colocados  em  passo  a  passo  de  estratégias  ou
programas “Programação”, que pode ser usado para transferir habilidades
de outras pessoas e áreas de conteúdo. (TAFFARELLI, 2011, p.2)  

 A modelagem exige o conhecimento da PNL como um todo. Quanto mais complexo

for o comportamento ou o processo a ser modelado, mais complexa e detalhada

será  a  modelagem.  Com  isso  a  PNL  desenvolveu  técnicas  e  distinções  para

identificar  e  descrever  padrões  verbais  e  não  verbais  do  comportamento  das

pessoas no que está relacionada os aspectos essenciais do que a pessoa fala e o

que ela faz. Tendo como o principal propósito colocar o que foi observado e descrito

em ação numa maneira que seja produtiva e enriquecedora e que nos permite agir

mais eficazmente. 

Dilts (2006) cita algumas aplicações de modelagem comuns incluem: 
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1. Compreender melhor alguma coisa desenvolvida mais “meta-cognição” sobre os

processos que foram a sua base a fim de sermos capazes de ensinarmos isso.

2.  Repetir  ou  refinar  um  desempenho  especificando  os  passos  seguidos  pelo

executor experiente ou ocorridos durante exemplos muito favoráveis da atividade.

Esta  é  a  essência  do  movimento  do processo de reengenharia  empresarial  nas

empresas.

3. Alcançar um resultado específico. Em vez de modelar um indivíduo, esta é muitas

vezes realizadas através do desenvolvimento de técnicas com base na modelagem

de diversos exemplos ou casos bem-sucedidos.

4. Extrair e ou formalizar um processo a fim de aplicá-lo num conteúdo ou contexto

diferente. Um exemplo uma estratégia eficaz para gerenciamento de uma equipe

esportiva também pode ser aplicada para gerenciar um negócio, e vice-versa.

5. Tirar dedução de alguma coisa que está vagamente baseada no processo real do

método. 

2.1 Metodologia da Modelagem 

Uma das principais partes do processo de modelagem é a metodologia usada para

coletas  as  informações  e  identificar  aspectos  relevantes  e  padrões  relativos  ao

T.O.T.S  (Teste,  Operação,  Teste,  Saída).  Enquanto  existem  forma  padrão  para

coletar  informações,  tais  como  questionários  e  entrevistas  que  podem  acessar

informações insuficientes na identificação das operações inconscientes usadas por

especialistas humano. Eles também costumam assumir ou apagar informações nas

quais podem ser importantes a respeito de todo o contexto. 

Muitas  vezes  além  dos  questionários  e  entrevistas,  frequentemente  é  valido  e

necessário,  incorporar  métodos  mais  eficientes  para  coletar  informações  que

buscam estar mais próxima a realidade. 

2.2 Linguagem Verbal e Não Verbal 

As primeiras técnicas de modelagem derivam de padrões verbais e não verbais.

Grinder  e  John  iniciaram  seus  estudos  modelando  padrões  de  linguagem  e

comportamentos  dos  trabalhos  de  Fritz  Perls,  de  Virginia  Satir  e  de  Milton  H.

Erickson. 
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Sempre que nos comunicamos com alguém nos utilizamos da linguagem verbal e

não verbal. A linguagem verbal está composta de palavras e frases. Enquanto que,

linguagem não verbal é composta por outros elementos envolvidos na comunicação

como gestos, tom de voz, postura e comportamento. 

Essa diferença da linguagem verbal e não verbal damos o nome de incongruência.

Ou seja, uma pessoa incongruente em um determinado aspecto diz uma coisa e

expressa outra diferente através do seu comportamento. 

Segundo Penteado (2011) um exemplo a ser citado seria: uma mãe diz a seu filho

que o  ama,  porém com uma voz ríspida  e  expressão agressiva.  Obviamente,  o

inconsciente da criança registrará a incongruência e ela não se sentirá acolhida.

Todavia, a fim de se proteger da dor que isto causa, ela poderá não dar ouvidos à

mensagem inconsciente, procurará ignorá-la e assim se convencer de que a mãe a

ama. 

A linguagem não verbal provem do nosso inconsciente, está é a razão pelo qual é

tão difícil de controlarmos. Entretanto uma pessoa que expressa incongruência está

dividida internamente.

As mensagens verbais e não verbais, ou conscientes e inconscientes, vale
ressaltar que para a PNL ambas são reais e igualmente importantes. Porque
cada uma delas é a expressão de uma parte da pessoa. Se alguém lhe diz
que gosta de você e a nível não verbal expressa o contrário, é possível que
esteja dividido a seu respeito.  É como se um lado desta pessoa tivesse
ressalvas em relação a você e outro lado realmente gostasse ou quisesse
gostar de sua companhia (PENTEADO, 2011, p.2). 

2.3 Níveis de Modelagem

Durante  o  processo  de  modelagem  de  uma  pessoa,  existem  vários  aspectos

diferentes  e  diversos  subsistemas  na  qual  a  pessoa  opera.  A  maioria  das

abordagens de modelagem se concentraram em estudar o comportamento externo,

visto que o comportamento é observável e já existe uma linguagem para descrevê-

lo. Entretanto, as capacidades mais importantes de uma pessoa são as internas, seu

processo de pensar, agir e sentir.

Durante o processo de modelagem de uma pessoa podemos examinar o ambiente

histórico e o geográfico na qual aquela pessoa vivia isto é, quando e onde aquela

pessoa agia. Podemos observar as ações e o comportamento específico da pessoa.

Suas estratégias intelectuais e cognitivas e as suas capacidades por meio das quais
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a pessoa selecionava suas ações no meio ambiente, ou seja, como a pessoa gerou

aquele  comportamento  naquele  contexto.  Podemos examinar  as  suas crenças e

valores que motivaram e deram forma as suas estratégias mentais para atingir seus

objetivos, por que a pessoa fez o que fez naquele momento e local. Investigar mais

profundamente a identidade da pessoa e sua autopercepção que ela manifestou

através de suas crenças, capacidades e ações no meio em que vivia e o que existe

por  trás  do  por  que,  como,  o  que,  onde  e  quando.  E  também seja  importante

investigar como aquela pessoa se manifestava em relação a sua família, amigos, no

planeta e em relação a Deus. Ou seja, quem era aquela pessoa em relação ao seu

convívio social. 

2.4 Crenças como princípio de modelagem

Sempre pensamos em crenças no sentido de doutrinas ou credos e muitas crenças

são isto. Mas segundo  Robbins (2016), no sentido básico, uma crença é qualquer

princípio  orientador,  fé  ou  paixão,  que  operam  com  valores  para  proporcionar

significado,  motivação  e  direção  na  vida.  Elas  estão  ligadas  ao  porque  nos

pensamos o que pensamos e fazemos o que fazemos.

Os valores e crenças dão suporte a identidade e a missão de cada indivíduo ou

organização, e promovem ou inibe capacidades e comportamentos. Pode-se dizer

que são filtros pré-arranjados e organizados para nossas percepções do mundo. 

Robbins (2016) cita que se quisermos modelar excelência, é necessário aprender a

modelar as crenças daqueles que alcançaram excelência. Crença não é mais que

um estado,  uma representação  interna,  que  governa  o  comportamento.  Quando

acredita-se que alguma coisa é verdade, nossa mente entra em um estado de que

aquilo deve ser verdade. As crenças podem ser as mais poderosas forças para criar

sucesso. Por outro lado, crenças que limitam ações e pensamentos podem ser tão

devastadoras como as crenças cheias  de recursos podem ser  fortalecedoras.  O

truque é escolher crenças que contribuam para o sucesso e os resultados a serem

acalçados e descartar as que o retardam. 

“É nossa crença que determina quanto de nosso potencial  seremos capazes de

liberar” (ROBBINS, 2016, p.16). 
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O  autor ainda  destaca  sete  crenças  que  merecem  ser  analisadas  para  que

possamos decidir se são uteis ou não. Estas sete crenças não são crenças úteis

para o sucesso,  mais  um começo,  encontradas repetidas vezes em pessoas de

sucesso. Para modelar excelência temos que dar início com os sistemas de crenças

da excelência descritas abaixo: 

a) Crença 1: Tudo acontece por uma razão e um fim, e isso nos serve. 

Todas as pessoas de sucesso tem a capacidade de focalizar o que é possível em

uma situação e que resultados positivos podem vir através dela. Não importa quão

negativo seja o retorno, elas sempre pensam em termos de possibilidades. Pensam

que tudo acontecem por alguma razão e isso as deixam satisfeitas. 

b) Crença 2: Não há coisa chamada fracasso. Há somente resultados. 

Pessoas  bem-sucedidas  não  vêem  fracasso.  As  pessoas  sempre  conseguem

alcançar algum tipo de resultado.  Elas tomam novas medidas com base no que

aprenderam. 

c) Crença 3: Qualquer coisa que aconteça, assuma a responsabilidade. 

Grandes líderes operam a partir da crença de quem criaram o mundo deles. “Sou

responsável” ou “Eu cuidarei disso”. Isso é uma crença fortalecedora, na qual dá a

preferência que acreditar depende somente de cada um. 

d) Crença 4: Não é necessário entender tudo para ser capaz de usar tudo. 

As pessoas bem sucedias não acreditam que precisam saber tudo com a finalidade

de usá-las. Porém saber usar o que é essencial, sem sentir a necessidade de se

aprofundar em cada detalhe. 

e) Crença 5: As pessoas são os seus maiores recursos. 

Pessoas  de  excelência  que  conseguiram resultados  notáveis,  tem um tremendo

senso de respeito pelas pessoas em seu redor. Tem senso de equipe e de interesse

comum. Empresas e pessoas bem-sucedidas são aquelas que tratam as pessoas

com respeito e dignidade. 

f) Crença 6: Trabalho é prazer.

Uma das chaves para o sucesso é fazer um casamento com o que se faz e o que se

gosta. Ou seja, fazer de sua vocação uma distração. 

g) Crença 7: Não há sucesso permanente sem confiança. 
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Pessoas com sucesso tem uma forte crença no poder de confiança em si mesmo.

Esta crença é inseparável do sucesso, pois não há grande sucesso sem confiança. 

3. Etapas de um projeto de modelagem

Conforme  James  (2011)  para  elaboração  de  um  projeto  de  modelagem  é

necessários passar pelas seguintes fases: 

1.  Preparação: Nesta  etapa  é  necessário  realizar  entrevistas  para  identificar

competências  mais  úteis  para  o  modelo,  quem  são  os  funcionários  de  melhor

desempenho a serem modelados, quais os parâmetros do projeto e o plano de ação.

2. Coleta de informações: É necessário analisar com cada um dos funcionários de

melhor desempenho em que eles usam suas habilidades, utilizando como método

entrevistas  de  acompanhamento.  Contudo  alguns  funcionários  de  desempenho

médio deverão ser estudados no mesmo contexto para comparação. 

3. Construção  de  modelo: A  utilização  de  análise  comparativa  e  se  suma

importância,  pois  assim  é  possível  identificar  o  que  os  funcionários  de  melhor

desempenho estão fazendo que os de médio desempenho não fazem. Isso então

resulta na construção de um novo modelo de comportamento efetivo. 

4. Teste: Ensinar os funcionários de desempenho médio como usar o modelo e

mensurar o quanto melhoraram os seus resultados. 

5. Transferência: Usar  os  resultados  para  suplementar  os  programas  de

treinamento. Projetar e oferecer um novo curso de treinamento com a finalidade de

transferir as habilidades dos funcionários de alto desempenho. Utilizar o perfil de um

funcionário  de alto  desempenho para ser  usado como parte  de recrutamento  de

seleção da organização. 

A tabela abaixo, apresenta o que é envolvido em uma investigação de modelagem.

O processo a ser modelado é considerado através do ponto do vista do modelador,

o tema a ser modelado e o grande sistema da organização e que pode ser usado

entre várias outras coisas. 
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SELF SUJEITO GRANDE SISTEMA
IDENTIDADE Quem é você

(Qual é sua
identidade)

 Antes do projeto

 Durante  a
modelagem

 Depois  que  o
projeto  estiver
concluído 

Quem é o sujeito da
modelagem

 Uma pessoa

 Grupo de pessoas

 Um sistema 
organizacional

Quem mais está
envolvido

 Aquele a quem se 
destinam as 
habilidades, etc.

 Treinadores/ novos 
funcionários 

 Colegas/ clientes

CRENÇAS E
VALORES

Por que você esta
modelando

 Qual é o objetivo 
para você

 O que você vai 
ganhar 

Por que modelar o
sujeito 

 Qual é seu objetivo
para o sujeito

 Qual é o objetivo 
do sujeito

Por que você esta
modelando 

 Quais são os 
objetivos dos outros

 O que a 
organização vai 
ganhar

CAPACIDADES Como você irá
modelar

(que habilidades
são necessárias em

cada etapa)

 Estados 

 Estratégias 

 Direção 

Como o sujeito irá
demonstrar o que
você quer modelar

Como as
competências serão

adquiridas pelos
outros 

 Como você sabe 
que eles as têm

 Que métodos você 
irá usar

COMPORTAMENTO O que você fará em
cada etapa da
modelagem

 Preparação

 Coleta de 
informação

 Construção de 
modelo 

 Teste

 Transferência 



O que será
modelado 

 Comportamento

 Habilidades 

 Estratégias do 
pensamento 

 Crenças, valores, 
atitudes 

 Percepção, estado

O que as outras
pessoas precisam

fazer para conseguir
as habilidades e
estratégias, etc

AMBIENTE Quando e onde

 Os resultados da 
sua modelagem 
existirão, e sob 
qual forma

Quando e onde

 O sujeito será 
modelado 

Quando e onde 

 Você irá apresentar 
os resultados da 
sua modelagem e 
de que forma

Fonte: Lawley, James 2011.
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Segundo  Steve  (2000),  não  existe  uma  maneira  de  modelar  alguma  coisa.  Um

processo de modelagem é bem-sucedido quando você tem uma descrição que lhe

permite: 

 Possibilidade de adquirir a habilidade ou transformar uma limitação em alguma

coisa mais útil.

 Ensinar, transferir as habilidades de pessoas de alto desempenho para que outros

se beneficiem. 

 Produzir o perfil de um funcionário de alto desempenho como modelo a ser usado

como parte do processo de seleção das organizações. 

Uma  vez  isso  alcançado,  outras  pessoas  ou  organizações  podem  aprender  a

reproduzir  o  comportamento  e  as  estratégias  eficazes  para  seus  próprios

desempenhos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Passar  pelo  entendimento  deste  tema,  faz  sentido  dizer  que  a  modelagem é  o

caminho  para  a  excelência.  A  programação  neurolinguística  proporciona  uma

estrutura para dirigir  a própria  mente.  Ela ensina a dirigir  comportamentos,  mais

também estados e comportamento dos outros. Pode se dizer que é a ciência que

funciona como manual da mente e que conduz de forma favorável para atingir os

resultados almejados. 

A Pnl surgiu com a modelagem, tendo como objetivo de entender como pessoas de

sucesso eram excelentes naquilo que faziam. De forma simples, a PNL pode ser

considerada como um conjunto de modelos, habilidades e técnicas eficazes que

podem ser facilmente aprendidas e aplicadas, na qual permite pensar e agir com

mais eficácia no mundo, seja na vida pessoal ou no trabalho. 

Em outras palavras se quiser alcançar o sucesso, é necessário encontrar um meio

de copiar aqueles que já são excelentes no que fazem, descobrir como agiram, e o

primordial  é  usar  a  mente  e  corpo  para  conseguirem os  resultados  que  deseja

duplicar. 
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