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1espaço 

2espaços 

RESUMO 

Neste trabalho pretende-se tratar o tema Negociação e Vendas utilizando os conceitos e práticas da 

Programação Neurolinguística. Trabalhar todas as articulações de vendas dentro dos moldes de 

comunicação estabelecidos pela Programação Neurolinguística, bem como práticas Rapport em 

Programação Neurolinguística, coaching, feedback, uso dos sentidos e mapas, gatilhos e formas de 

indução de modo a explorar seu potencial em negociação consultiva para o universo corporativo. 

Falar sobre Programação Neurolinguística é falar genuinamente sobre relacionamento, empatia, 

afinidade, comunicação e principalmente em entendimento mutuo. Falar em Negociação é 

exatamente isso, e por esta razão, neste artigo o intuito principal é trabalhar os dois com o objetivo de 

propiciar um curso de vendas totalmente voltado às práticas da Programação Neurolinguística. 

 

PALAVRAS CHAVES: Venda Consultiva, Programação Neurolinguística, Rapport, 

Comunicação. 2espaços 

 

ABSTRACT 

The present study aims to analyse Negotiation and Sales using the practices and concepts of 

Neuro-linguistic Programming. It also cover all the aspects of a sales process within the 

communication model established by Neuro-linguistic Programming, as well as Rapport 

practices, coaching, feedback, the use of customer senses and maps, triggers and induction 

processes,  in a way to explore their full potential in sales consulting for the corporate 

universe. Neuro-linguistic Programming is all about relationships, empathy, communication 

and, mainly, mutual understanding. Negotiation and Sales use the exactly same principles, 

hence the objective of this paper is to mix both subjects to create a sales course using the 

concepts of Neuro-linguistic Programming. 

KEY WORDS: Sales consulting, Neuro-linguistic Programming, Rapport, Communication. 
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INTRODUÇÃO  

 

A comunicação abrange qualquer interação com outras pessoas: conversa formal, 

normal, persuasão, ensino e negociação. Trata-se, portanto, de um laço que envolve 

pelo menos duas pessoas. Uma vez identificado isso, pode-se constatar a 

impossibilidade de uma comunicação efetiva com um ser ou objeto inanimado, pois 

desta forma não existe nenhuma interação reativa. Quando as pessoas comunicam-

se entre si, percebe-se sua reação e torna-se natural reagirem de acordo com seus 

próprios sentimentos e pensamentos naquela situação. E uma vez que os seus 

comportamentos são gerados por reações àquilo que enxergam ou mesmo ouvem, 

podem-se, neste ponto, começar a construir uma nuance de empatia. Somente 

prestando atenção ao outro já é possível se articular uma estratégia sobre o que 

dizer ou fazer em seguida para gerar este elo de comunicação efetiva. E o outro, por 

sua vez, naturalmente reage ao comportamento do outro da mesma forma. 

Acredita-se, portanto, que este conceito seja a base fundamental para o sucesso em 

vendas. Sentir o que o outro quer e precisa representa ser o início perfeito para uma 

negociação de sucesso. Quando torna-se possível uma sensibilidade que possa 

prever o sentimento do próximo é também possível colocar o outro completamente 

vulnerável ao seu discurso, uma vez que nesta persuasão consiga-se agradar as 

sensações mais importantes e íntimas desse cliente. Valorizar a família se este é um 

perfil do cliente, valorizar a individualidade se isso for importante para ele e uma 

outra infinidade de possibilidades a se trabalhar nesse processo. 

 

 DESENVOLVIMENTO 

Nesta pesquisa, pretende-se trabalhar as áreas de atuação de vendas fazendo uso 

de recursos da Programação Neurolinguística. E para se trabalhar os passos de 

uma negociação eficaz se faz necessário seguir uma linha de condução de processo 

que segue-se pelos passos: abordagem, sondagem, argumentação, contra 

argumentação e fechamento.  

A Programação Neurolinguística é o estudo do comportamento subjetivo do ser 

humano. Foi criada na Universidade da Califórnia na década de 70 tendo início com 
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o matemático Richard Bandler e o professor de Linguística Jonh Grinder em parceria 

com Robert Dilds, co-criador da Programação Neurolinguística, que se inspiraram na 

terapeuta familiar Virginia Satir, no especialista da Gestalt Fritz Perls e no 

especialista em hipnose Milton Erickson.  

Para entender melhor e atrelar a Programação Neurolinguística nesse universo, 

deve-se começar falando de rapport. O rapport como um significado de relação na 

qual, pretende-se gerar empatia, ou seja, uma aliança de confiança e harmonia 

dentro de um processo de comunicação em que a pessoa fica mais aberta e 

receptiva para interagir, trocar e receber informações. 

É através do rapport, uma palavra de origem francesa, que um momento único de 

sinergia entre duas pessoas é propiciado, tornando ambas mais receptivas ao 

processo de interação e comunicação. 

Para tanto, longe de uma forma simplista, há que se analisar o rapport em toda a 

sua essência e amplitude. Uma vez que para se estabelecer este grau de relação se 

faz necessária uma serie de atividades em conjunto, composta pelos seguintes 

elementos: Contato Visual, Expressão Facial, Postura Corporal, Equilíbrio 

Emocional, Tom de Voz, Posicionamento do Tempo, Volume da voz, Comunicação 

Verbal e Não-Verbal. 

Você vai à casa de um familiar e lá conhece uma pessoa nova. Por incrível 
que pareça, em menos de meia-hora, vocês já conversam, riem, como se 
fossem velhos amigos. Sabe por que isso acontece? Porque vocês se 
conectaram, criaram empatia de tal modo que o assunto fluiu de forma 
natural. (www.IBCcoaching.com.br). 

 

Percebe-se que da mesma forma, assim também acontece em todo e qualquer 

relacionamento, seja ele amoroso, causal em qualquer circunstância, ou mesmo no 

trabalho. Torna-se possível, à primeira vista, gostar ou não de uma pessoa, pelo 

simples modo como foi gerado este rapport e pela forma do outro conectar-se, ou 

não, com a forma de comunicação proposta. 

Entre pessoas muito próximas como cônjuges, irmãos, pais e filhos, por exemplo, 

percebe-se que muitas vezes, apenas com um olhar, ou mesmo um singelo gesto, 
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eles conseguem entender e sentir um ao outro,  em uma forma de rapport de Alma, 

que transcende muitas formas de relacionamento. 

No âmbito profissional, o rapport é uma das ferramentas mais utilizadas pelas 

empresas no processo de negociação e desenvolvimento de profissionais nas mais 

diversas áreas. Para José Roberto Marques, Master Coach Senior Treiner, do 

Instituto Brasileiro de Coaching – IBC, o sucesso do Coach quanto instrumento de 

trabalho se deve ao rapport. Ele defende que, para que a comunicação do Coach 

possa fluir é preciso que este, ao entrar em Rapport, sinta as necessidades do seu 

Coachee, seu modo de agir, observar e se comunicar, para dispor destas 

informações iniciais e oferecer a ele o que busca no processo de Coaching. 

Diz-se ainda, que sob o aspecto do cliente, significa encontrar empatia com o 

Coach, no seu tom de voz, olhar, forma de expressão facial e corporal, equilíbrio 

emocional. Representa criar confiança e afinidade que lhe permita aproximar-se, 

manter a conexão e o respeito para com seu Coach, e com isso, focar no objetivo 

principal do seu processo de Coaching para desenvolvimento profissional e foco da 

companhia. 

Joseph O’Connor e John Seymour, em seu livro, Introdução à Programação 

Neurolinguística, explanam sobre o círculo da comunicação e apontam a forma de 

reconhecê-lo e respeitá-lo de forma que para existência da empatia se faz 

necessário que ao entrar no modelo de mundo do outro, ou no mapa do outro, a sua 

própria integridade seja mantida. Para eles, o Rapport, é essencial para criar uma 

atmosfera de confiança e de participação na qual as pessoas possam reagir 

livremente. 

Seguindo essa premissa, pode-se avaliar que no processo de negociação, antes 

mesmo de oferecer um produto ou serviço ao cliente alvo, torna-se possível construir 

uma atmosfera favorável através dos sentidos e percepções que podem ser 

atribuídas a esse primeiro contato. 

Nesse primeiro passo que é a abordagem, e usando a Programação 

Neurolinguística pode-se observar e sentir previamente quem é o cliente quanto 

perfil de comportamento em sua expressão facial, gestual, tom de voz e afins. Neste 

contexto torna-se possível avaliar se a pessoa está sorrindo, preocupada, aflita, 
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ansiosa. Torna-se possível observá-la, senti-la, e depois disso abordá-la. Acredita-se 

que a empatia faça com que as pessoas coloquem-se umas nos lugares das outras 

e desta forma possa possibilitar o encontro de uma sintonia positiva para o seu 

contato inicial. A exemplo da sintonia, sem o uso dessa ferramenta rapport, pode-se 

supor que um cliente extremamente enérgico, prático e de voz impostada que 

chegue a um estabelecimento e seja recebido por um profissional extremamente 

calmo, de voz suave e com uma comunicação exageradamente pausada, 

inconscientemente possa sentir um verdadeiro choque energético que atrapalhe e 

prejudique a comunicação. Acredita-se, portanto, que esse contato poderia ser 

positivo se o profissional usasse de empatia e abordasse esse cliente com a mesma 

energia que recebeu, e desta forma estar falando de igual para igual. 

Quando se fala em treinamento, workshop, palestra deve se ponderar o fato de que 

a venda começa muito antes do processo em si, uma vez que a venda está em 

absolutamente tudo, veja: se você informalmente sugere algo a alguém ou mesmo a 

um cãozinho ou um gatinho, e esta sugestão é acatada, significa que houve ai um 

processo de negociação. Da mesma forma, para que se possa ensinar negociação a 

quem quer que seja, há que se vender inicialmente e também vender o 

conhecimento, a aparência, a seriedade devida, a disciplina. 

Acredita-se que quando há empatia, um universo de possibilidades se abre, pois 

estaria se trabalhando com uma comunicação limpa, sem julgamentos, sem mácula, 

sem receios. Com a única finalidade de entrar em entendimento com o outro. Isso 

incialmente feito entre o palestrante e seu público. Se faz necessário todo esse 

trabalho anterior a fim de persuadir as pessoas presentes e fazer com que elas 

comprem a ideia. De outro modo, não haverá de forma alguma a efetividade do 

treinamento. Dado esse passo, pode-se então partir para o nível de interação entre 

os participantes com o seu próprio público futuramente. Nesta linha, pretende-se 

conseguir uma conexão energética, antes mesmo de entrar com o: bom dia, boa 

tarde, boa noite. Feito isto, pode-se entender o caminho da comunicação inicial e, 

neutralizando essa energia, pode-se abordar o cliente sem receio de uma má 

comunicação. 

Depois de realizada a abordagem, o próximo passo torna-se fazer a sondagem, e 

ainda sem esquecer o rapport, pode-se utilizar a técnica de meta-modelagem, que 
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consiste na arte de formular boas perguntas. Isso será utilizado em todo o tempo da 

negociação de modo a trazer à tona todas as coisas realmente importantes para a 

condução do processo de negociação. Usando de uma linguagem didática pode ser 

isso resumido em realizar perguntas abertas e fechadas: as que propiciam que o 

ouvinte conte uma história, ou as que simplesmente o obrigam a responder em uma 

única palavra. Nesta técnica é preciso conduzir o tempo e também investigar desejo 

do ouvinte, suas expectativas em relação aos produtos e serviços. Nesta fase, 

observa-se que muito mais vale a atenção do vendedor do que suas próprias 

perguntas, porque o cliente pode deixar escapar informações muito importantes 

sobre a sua negociação. Quando este começa a falar, é possível prever e perceber 

um universo de possibilidades e sensações que ele deixa escapar, e através dos 

sentidos, com o uso da Programação Neurolinguística tem-se mais uma chave de 

sucesso a utilizar: as sensações. 

Pela simples forma de a pessoa falar, pode-se distinguir a diferença comportamental 

que existe ao se tratar de uma pessoa predominantemente cinestésica, auditiva ou 

visual. Tratam-se de pessoas que sentem mais as lembranças, cheiros, sensações, 

temperaturas; pessoas que focam em imagens, percebem cenas, fotos, números, 

cores e pessoas que emudecem e apenas ouvem. Afirma-se que as pessoas sejam 

diferentes umas das outras, que possuem vivências diferentes, criações diferentes, 

doutrinas diferentes, comportamentos diferentes. Isso se deve a forma com que esta 

pessoa aprendeu a viver em sociedade, a viver a sua vida. Deste modo, esta pessoa 

possui um modelo de condutas e crenças e a esse contexto aplica-se a 

nomenclatura mapas. 

Um mapa consiste em uma direção, um norte, e a Programação Neurolinguística 

prevê que cada indivíduo possui a sua própria concepção de mapa, ou seja, o seu 

próprio direcionamento de caminho. Mas a Programação Neurolinguística não 

possui somente essa premissa, e acredita também em muitas outras máximas: todo 

o comportamento tem uma intenção positiva, se você não sabe qual caminho seguir 

qualquer caminho serve, as pessoas respondem às suas próprias percepções da 

realidade, as pessoas fazem as melhores escolhas dadas as possibilidades, é 

impossível isolar completamente qualquer parte do sistema de seu todo, os 

ambientes e os contextos mudam, se o que você está fazendo não resulta no 

esperado mude o seu comportamento, e outra infinidade de pressupostos. 
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Utilizando deste conhecimento acredita-se poder abstrair o julgamento e entender os 

desejos do outro de forma a satisfazer suas necessidades em uma negociação 

eficaz. Podem-se fazer destes artifícios o sucesso em negociações, oferecendo ao 

cliente a realização do seu desejo e não somente a venda por vender, a venda 

empurrada, a venda persuadida em discurso comercial apenas. É fato que quando 

se fala em Técnicas de Negociação e Vendas, como o próprio nome sugere a base 

da negociação na íntegra se dá por nada mais do que técnica. No entanto, pretende-

se aqui atrelar todas essas regras ao modelo comportamental de Programação 

Neurolinguística para fazer com que esse diferencial sim, seja a base principal desse 

modelo de negociação e vendas. 

Há que se perceber que por trás de um cliente existe uma pessoa. Esta pessoa é 

um ser único que possui o seu próprio modelo de mundo, teve a sua criação 

baseada na sua história e tem os seus motivos para agir da forma que age. Essa 

pessoa tem as suas preferências, suas prioridades, seus sentimentos, suas 

frustrações, seus desejos como qualquer outra pessoa. O ponto mais importante 

para se ganhar uma pessoa, é trata-la como ela gostaria de ser tratada. Como um 

ser humano especial. Uma vez que esse fator não seja respeitado estão as pessoas 

sujeitas aos ruídos de comunicação, quebras de expectativas e falhas de 

entendimento. Cada pessoa possui três formas de lançar informações: dizendo o 

que disse na íntegra, dizendo o que pensa que está falando ou dizendo dando 

entender o que gostaria de dizer. Da mesma forma para avaliar e interpretar 

informações esta pessoa pode entender o que foi dito na íntegra, o que ela achou 

que disseram ou ainda o que ela desejou ouvir por conveniência e desta forma 

conclui-se que entre duas pessoas existem nada menos do que seis pessoas 

dialogando.  Isso explica em parte a teoria de Albert Merabian que descobriu que 

sobre a comunicação, sete por cento é o que você diz, trinta e oito por cento é como 

você diz e cinquenta e cinco por cento é expressão corporal 

Então, depois de feita a aliança no rapport, chega o momento de partir para a 

argumentação baseada na percepção dos sentidos. Seria possível utilizar qualquer 

produto ou serviço para exemplificar a comunicação efetiva com uma pessoa 

predominantemente visual, cinestésica ou auditiva, e neste caso o produto será um 

automóvel para um cliente auditivo: “este veículo é tão silencioso que o senhor 

somente sabe que o carro está ligado pelas luzes do painel, o senhor pode regular o 
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volume dos alertas de porta aberta, marcha engatada, os vidros tratados possibilitam 

completo isolamento dos sons exteriores ao veículo, ouça o que temos a dizer! As 

pessoas falarão bem de você, seu nome ecoará entre os outros e quanto as 

especificações do produto, tenho certeza de que ouviu e captou com clareza”. Esse 

modelo de linguagem se aproxima dos anseios interiores desse cliente e isso 

propicia que a comunicação seja mais agradável e que o cliente tenha a impressão 

de que o vendedor está lendo os seus pensamentos. Essa negociação tende a fluir 

naturalmente sem tropeços e o cliente tende a permanecer no encantamento de 

uma boa comunicação. A exemplo de um cliente cinestésico essa argumentação se 

daria cem por cento ineficaz e para tanto ela teria que ser adequada para esse 

cliente alvo em específico de modo que se possa obter o mesmo resultado. Uma 

pessoa predominantemente cinestésica possui apego maior aos sentimentos e 

sensações, lembranças gostosas, cheiros, conforto e nesse caso a argumentação 

correta deve se pautar por isso e o discurso precisa valorizar esses pontos: “ esse 

veículo possui um amplo e agradável espaço interno que propicia conforto para você 

e também para os demais passageiros, vamos entrar, segure o volante, sinta o 

banco e os pedais, você pode regular a altura e a temperatura do banco bem como 

a temperatura do carro todo. Esse cheirinho de carro novo é uma delícia, vamos dar 

uma volta? Posso sentir sua satisfação levando seus parentes e amigos para um 

passeio nessa maravilha”. Perceba que o processo de comunicação entre um cliente 

e outro é completamente distinto em sua apresentação e, no entanto, é idêntico no 

resultado quando se trata de fazer com que a negociação flua sem tropeços e fazer 

com que o cliente tenha a impressão de estar recebendo o melhor atendimento de 

sua vida. A que se lembrar que existe apenas um vendedor e um modelo de carro 

apresentados, de modo que o que muda é apenas a comunicação eficaz para 

clientes diferentes. 

Torna-se agora evidente que para o terceiro modelo que é uma pessoa 

predominantemente visual essas argumentações não sejam muito adequadas e 

dessa forma elas precisam ser adequadas a um tipo de pessoa que observa tudo, é 

apegada a aparência, organização e deve-se o tempo todo ficar muito atento para 

aonde os olhos dela focam, pois esse é o seu interesse visual. Um simples adesivo 

no carro pode estragar ou aumentar a sua boa percepção. O discurso para esse 

cliente se dá por: “gosta da cor? Temos um vasto leque de opções de cores, veja 
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como o design do carro é arrojado, as bordas laterais podem sofrer alterações de 

cor e tamanho, temos acessórios para acrescentar a esse modelo e dar ao carro a 

aparência que mais lhe agradar, observe o interior, veja como o painel desse carro é 

completo e cem por cento digital para facilitar a visualização das informações. Todos 

os comandos o carro possuem atalho no volante para melhorar seu campo de visão, 

esse automóvel possui diversos compartimentos para guardar objetos, espelhos nos 

para-sois e opção de teto solar para você ter mais ampla visão do exterior do 

veículo”. Mas é fato que os clientes sempre têm objeções e para este salto, talvez 

seja necessário voltar ao campo investigativo ou não. Depende da condução da 

comunicação. Se necessário, trabalhar-se-ão novamente as perguntas abertas e 

fechadas no modelo de linguagem, ou então se faz necessário o apelo às 

necessidades sensoriais percebidas, ou seja, mais argumentação em torno das 

características apresentadas pelo cliente. Para tanto, é preciso se atentar para todos 

os outros fatos e pontos dessa negociação, uma vez que saber qual é a 

predominância comportamental do seu cliente não é, de fato, o único fator 

importante e neste caso, torna-se um grave erro ficar preso somente a ele. Um 

cliente cinestésico de sessenta e quatro anos é muito diferente de um cliente 

cinestésico de 23 anos. Um cliente de sessenta anos casado é muito diferente de 

um cliente de sessenta anos viúvo e alegre. Entende-se por tanto, que muito mais 

importante do que trabalhar sobre uma perspectiva de perfil é e trabalhar a empatia. 

De tal modo, através do modelo de linguagem e, trabalhando as perguntas certas é 

que se consegue a efetividade desejada. Desta forma, naturalmente, o processo de 

comunicação vai conduzindo esse viés, específico, até o encerramento da venda. 

Neste modelo, o natural é que o cliente mesmo feche a negociação, mas é claro que 

o profissional de vendas sempre vai, através do modelo de linguagem,  direcionar a 

negociação para o final: “Vamos fechar o negócio?, Esse é o seu desejo?, E assim 

por diante”. 

Passa-se então para o fechamento do negócio, e nesse ponto deve-se lembrar de 

todo o passado, pois se faz necessário compreender que um fechamento perfeito 

depende de um início perfeito. Então pode-se utilizar novamente o rapport  para que 

se tenha a certeza de que o dever seja cumprido e o cliente sinta-se feliz por ter 

adquirido esse bem ou serviço. Desta forma, faz-se importante agradecer ao cliente 

pela atenção recebida, parabenizá-lo pela aquisição, fortificar os benefícios do bem 
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adquirido e se colocar à disposição para qualquer eventualidade que possa surgir. 

Como últimas palavras deve-se sempre oferecer um canal de contato, uma 

possibilidade de o cliente contatá-lo caso precise e fazer com que ele sinta-se com 

um Rei ou uma Rainha. 

Para um curso de vendas como esse, tão importante quanto amarrar as técnicas e 

conceitos de negociação e vendas à Programação Neurolinguística é garantir que a 

pessoa que receba o curso esteja apta a aplica-lo com maestria. Para tanto, o 

comportamental direcionado certo para o aprendiz é de sumo importância e todas as 

aplicações dos modelos de linguagem, mapas, rapport, espelhamento devem ser 

aplicados aos participantes do curso de forma direta e indireta. Desta forma, o 

modelo comportamental entra com o essencial para se trabalhar a estima e 

autoconhecimento do profissional que irá multiplicar esse conhecimento. Para isso 

utilizam-se exercícios práticos, dinâmicas de grupo e outros recursos para se 

trabalhar o autoconhecimento e o altruísmo. 

Trabalhando quebras de paradigmas, desmistificando crenças negativas e 

conhecendo melhor as características do cérebro humano é possível adquirir a 

segurança necessária para um bom processo de condução de uma negociação 

eficaz. A Programação Neurolinguística prevê que todo o ser humano possui todas 

as condições para realizar qualquer coisa e da mesma forma acredita que as 

pessoas possam se boicotar com a mesma facilidade. Tudo está ligado ao 

relacionamento do homem com a mente e o espírito, bem como a forma com que as 

pessoas direcionam o seu pensamento. Pensar muito sobre o passado pode causar 

depressão e pensar muito no futuro pode causar ansiedade e hipertensão. O 

cérebro humano é uma máquina fantástica que trabalha sem cessar. Trata-se de um 

mecanismo perfeito, mas tão complexo que as pessoas possuem vasta dificuldade 

em lidar com ele ou em acompanha-lo. 

O cérebro omite informações, distorce informações, generaliza situações, confunde 

os fatos, não distingue quando um evento é real ou não, mas longe de ser um vilão é 

algo que se bem usado pode proporcionar curas emocionais, libertações mentais e 

ser o melhor aliado para uma vida de, corpo e mente saudáveis. 

O ser humano nas variações pensar, sentir e querer possuem três sistemas 

distintos: Sistema Neurosensorial que é o “eu”, o pensar onde o mundo exterior 
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desmaterializa e se torna imagem interior, como uma fotografia, uma tela mental; 

Sistema Rítmico que é o sentir, onde existem as polaridades como simpatia e 

antipatia e está constantemente em troca com o mundo interior e exterior. É a ponte 

entre o pensar e o último Sistema que é o Metabólico ou o querer, onde se 

manifesta o agir e a imagem interior se materializa no mundo exterior. 

Em um cenário prático, observa-se o ser individual com mente e emoções em seu 

interior e o seu corpo físico no exterior, mas no coletivo esse mesmo ser individual 

terá em seu interior crenças e culturas e no seu exterior a estrutura social. As 

pessoas agem por impulso escolhendo seus objetivos de acordo com seus próprios 

mapas que por sua vez vão se construindo por somas de traumas, pouca aceitação, 

frustração, solidão, experiências negativas. E as pessoas expressam esses sinais 

pelo seu comportamento, tom de voz, roupas que usam, olhar, gesto e outra 

infinidade de sinais. Dadas as circunstâncias, torna-se, para uns, a realização de 

algumas atividades, mais fácil ou difícil, do que para outras. Nesse pensar, cabe a 

proposição de tratamento para sanar ou minimizar esses pontos. A Programação 

Neurolinguística traz nesse sentido a possibilidade de parar para refletir sobre os 

pontos que prejudicam as práticas diárias, criar novas possibilidades de agir frente 

aos obstáculos, modificar crenças negativas e até mesmo curar fisicamente doenças 

ligadas ao estresse e ao emocional. 

Entender o comportamento humano, portanto, possibilita se criar estratégias para 

conduzir pessoas a melhores práticas de modo que elas mesmas possam usar de 

seus pontos fortes para progredir e valorizar menos seus pontos fracos para não se 

boicotar, se travar, desistir ou mesmo não conseguir atingir um objetivo a ela mesma 

proposto. A isso também se dá o nome de coaching, bastante utilizado nas 

organizações como modelo de gestão para a obtenção de melhores práticas 

resultados e relacionamentos internos. Desta forma, tem-se a Programação 

Neurolinguística aplicada de forma indireta, uma vez que não existe uma condução 

específica, uma normativa do que se deve ou não fazer: isso cabe à própria pessoa 

escolher. No trabalho de coaching o que se faz é instigar que as pessoas 

identifiquem por si só o que se poderia fazer e como fazer utilizando seus pontos 

fortes, sua própria criatividade e principalmente a sua liberdade de escolha. O 

cérebro humano em sua intensa complexidade aponta situações inusitadas como: 

conflitos internos, choques de realidades, desejos, fatos, lembranças, e assim por 
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diante. Isso é inerente ao ser humano, independente de sua ética ou de sua moral. 

Para tanto, se faz tão necessário se abster do julgamento. 

A ética, do ponto de vista da Filosofia, é uma ciência que estuda os valores e 

princípios morais de uma sociedade e seus grupos. Em contrapartida a Moral tem a 

ver com os valores que regem a ação humana enquanto inserida na convivência 

social, tendo dessa forma um caráter normativo, pois ela depende da liberdade. 

Assim pode se diferenciar os dois de modo que a ética nada mais é do que o que se 

espera do indivíduo quanto coletivo e a moral é o que o indivíduo espera dele 

próprio no seu pessoal. 

Trazendo isso para a Programação Neurolinguística torna-se mais fácil compreender 

o comportamento quando se entende que o cérebro humano é dividido em quatro 

partes distintas: cérebro primitivo, que corresponde a sua autopreservação, 

agressão, instinto de sobrevivência; Cérebro intermediário, que corresponde às suas 

emoções ou também conhecido como sistema límbico; Cérebro racional, que 

corresponde às tarefas intelectuais. Ele é também conhecido como neopálio ou 

neocortex e Lobos Frontais, que correspondem a empatia, o amor, a compaixão, 

também conhecido como Crianças Índigo. 

Por esse norte, pode-se avaliar que quando se está diante de um comportamento 

ético, normalmente se interage com o cérebro racional para se criar o 

comportamento, mas a moral está presente fortemente em seu interior tendo o seu 

estímulo por outra parte do cérebro que pode ser qualquer uma das outras três, 

exemplo: se um indivíduo caminhando encontra um anel, se abaixa e o detém em 

seu poder ele fatalmente receberá informações de todos os lados do cérebro para se 

organizar e decidir o que ele irá fazer com esse objeto. Ele pode pensar em querer 

ficar com ele e assim estar usando de sua moral, acatando o seu desejo pessoal 

para fazer a sua própria escolha. Em contrapartida ele pode inicialmente avaliar que 

o objeto possa ser algo de valor sentimental muito maior para a pessoa que o 

perdeu e o seu primeiro desejo seja o de procurar o dono para devolução. Ou ele 

ainda pode ter primeiramente decidido que ficaria com o anel para si, no entanto ao 

se levantar observou uma placa amarela com a informação de que o ambiente era 

monitorado por câmeras e neste momento, tão somente neste, ele reavaliou a 

situação, também as consequências e decidiu buscar uma forma de devolução. 
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Esse comportamento esta regido no mapa mental de cada ser humano e a cada um 

cabe um comportamento diferente, a cada sociedade cabe um comportamento 

diferente. Nesse cunho há que se pensar que uma pessoa individualista em demasia 

pode não ser uma pessoa necessariamente má, mas pode ser uma pessoa pouco 

exposta a empatia, pouco exposta a dividir e desta forma o julgamento não a 

ajudará, mas sim o direcionamento e a exposição a novos mapas, novas escolhas e 

novas consequências. 

A transformação do ser humano se dá internamente e a proposta da Programação 

Neurolinguística é que por meio de estudos e práticas de exercícios isso aconteça 

gradativamente trazendo essas transformações por meio de desprogramações e 

novas programações que permitam mais escolhas para o bem pessoal, coletivo e 

universal. 

Acredita-se que trabalhando ferramentas comportamentais, como a empatia, valores 

de sociedade, o que se esperar do próximo, amor, compaixão, ética, moral atrelado 

a técnicas de negociação pode se criar um universo de possibilidades em negócios 

em que não somente seja efetivada mais uma venda, mas criar um universo de 

novas possibilidades para si e para o cliente, expandir o seu próprio mapa de mundo 

e também o do seu cliente, trazendo satisfação maior a ele e abrindo portas para 

novos negócios. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Passar pelo entendimento deste tema é de fato perceber o quanto transcende a 

comunicação além da percepção obtida uma vez que a comunicação não se dá 

apenas por meio das palavras, mas também pelo tom de nossa voz ou outro som de 

uma simples respiração, uma postura corporal, gestos ou simples expressões. 

Constata-se, portanto, que é realmente impossível não se comunicar e que de 

alguma forma uma mensagem é sempre transmitida, ainda que nada se pronuncie, 

ainda que duas pessoas estejam imóveis, uma à frente da outra. 

A comunicação envolve uma mensagem que passa de um transmissor para um 

receptor, de uma pessoa para outra. E nesse tramitar de informações, torna-se 
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quase impossível saber ou prever se a mensagem pretendida a passar é a 

mensagem que chegará à outra ponta, sem ruído, intacta. 

Neste cenário, fica fácil identificar o porquê, de tantas vezes pessoas pedirem 

desculpas por terem magoado alguém sem a intenção. Se não houver, no momento 

do diálogo o rapport, fatalmente o receptor fará uma interpretação distinta do seu 

discurso. 

Sem julgamento, é possível entender a necessidade do outro, apreender a 

necessidade do outro e satisfazer um bem de consumo. Abrem-se então as portas 

da negociação consultiva. 
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ANEXO: CURSO DE VENDA CONSULTIVA COM PROGRAMAÇÃO 

NEUROLINGUÍSTICA 

 

O curso demonstrado a seguir foi desenvolvido utilizando os conceitos e práticas 

apresentados no decorrer deste trabalho. 



17 

 

 

 

 



18 

 

 

 

 



19 

 

 

 

 



20 

 

 

 

 



21 

 

 

 

 



22 

 

 

 

 



23 

 

 

 

 



24 

 

 

 

 

 



25 

 

 

 

 



26 

 

 

 

 



27 

 

 

 

 



28 

 

 

 

 



29 

 

 

 

 



30 

 

 

 

 



31 

 

 

 

 



32 

 

 

 

 


