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RESUMO 

RAPPORT é a habilidade de entrar no mundo de alguém, para fazer esse alguém sentir que você o 
entende, que vocês têm um forte vínculo comum. É a habilidade de ir totalmente, de ser mapa do 
mundo para o mapa dele, do mundo. É a essência da comunicação bem-sucedida. RAPPORT é o 
instrumento final para produzir resultados com outras pessoas. Desta maneira esta pesquisa pretende 
demonstrar que a utilização desta ferramenta da PNL é muito útil para o profissional de 
desenvolvimento humano das organizações, onde a relação humana para com as pessoas dessas 
organizações serão melhoradas e aperfeiçoadas, criando um clima de satisfação pessoal e de 
valorização humana.  
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ABSTRACT  

 
 
RAPPORT is the ability to enter someone else's world, to make someone feel that you understand it, 
you have a strong common bond. It is the ability to go completely, to be the world map to map it, the 
world. It is the essence of successful communication. RAPPORT is the ultimate tool for producing 
results with others. Thus this research aims to demonstrate that the use of this tool of NLP is very 
useful for the professional development of human organizations, where the human relationship to the 
people of the organizations will be improved and enhanced, creating a climate of personal satisfaction 
and appreciation of human. 
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INTRODUÇÃO  

 

As questões comportamentais sempre foram tema de suma importância 

nas organizações em qualquer época, e trabalhar com pessoas sempre foi uma 

questão complexa que exige certo grau de conhecimento psicológico e 

comportamental por parte dos gestores, pois cada ser tem o seu mapa de vida, sua 

individualidade, suas ansiedades, expectativas, e suas maneiras de reagir a 

estímulos. Desta maneira conclui-se que o domínio e conhecimento do RAPPORT 

por parte dos profissionais de DH e demais gestores, será útil para o trato com as 

pessoas das organizações, aprofundando as relações e criando condições de 

conhecer melhor as pessoas na sua essência, criando condições para um melhor 

ambiente de trabalho e maior satisfação para todos. 

 O profissional de DH e os gestores ao adquirirem o conhecimento, e ao 

aplicarem o RAPPORT no dia a dia da organização, geram benefícios para todas as 

pessoas visto que se leva a um nível de melhor conhecimento do ser humano onde 

as relações são melhoradas e a satisfação de todas as pessoas é elevada, e isto é 

um objetivo valorizado em qualquer organização. 

 O propósito do estudo é a melhor satisfação e relação entre as pessoas 

nas empresas. 

 Para alcançar uma melhor satisfação e uma melhor relação entre todas as 

pessoas de uma determinada empresa, além do bom clima organizacional já 

existente nas mesmas, a introdução da técnica do RAPPORT tentará demonstrar 

melhorias através da aquisição de maiores conhecimentos. Neste caso a pesquisa 

será focada em embasamentos sobre a aplicação do RAPPORT no relacionamento 

com pessoas na área de Gestão de Pessoas. 

 Este tema foi pesquisado para demonstrar o quanto é útil o incansável 

trabalho de entender melhor as pessoas, neste caso no ambiente de trabalho, e o 

quanto isto ajuda numa melhora de relações entre essas pessoas, trazendo muita 

satisfação pessoal ao profissional de Desenvolvimento Humano que deverá atingir 

melhor o seu objetivo que é o bem estar da empresa e dos empregados num 

equilíbrio constante de agradar a ambos. 
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Atualmente há diversas ferramentas que auxiliam na análise do 

comportamento humano que são bastante úteis nas relações corporativas. A 

Programação Neurolinguística (PNL) e o RAPPORT são exemplos de ciências que 

estudam e identificam o comportamento humano. 

A PNL é uma ciência que estuda o funcionamento da mente humana e 

proporciona a excelência nos resultados, considerando que cada ser humano tem 

uma leitura de mundo única e, por este motivo, precisa ser tratado de maneira 

particular. 

As vivências do passado, principalmente as que aconteceram na infância, 

entre zero e sete anos, são responsáveis pela criação da maioria de 

comportamentos atuais e das crenças, ou seja, tudo que determina o que se é  como 

adultos e que cria a realidade atual, podendo ser de sucessos ou insucessos. A PNL 

possibilita alterar determinados comportamentos considerados indesejáveis e 

melhorar a vivência das pessoas dando um significado novo a antigas crenças e 

culturas adquiridas ao longo da existência. Isso não quer dizer que num passe de 

mágica tudo será transformado e resolvido, mas com persistência abre-se a 

possibilidade da construção de uma vida melhor e livre de muitos problemas que nos 

assombravam há anos. 

 

 

"Programação Neurolinguística" é uma expressão um tanto obscura que na 
verdade compreende três ideias simples. 

A parte "Neuro" da PNL reconhece a ideia fundamental de que todos os 
comportamentos nascem dos processos neurológicos da visão, audição, 
olfato, paladar, tato e sensação. Percebemos o mundo através dos cinco 
sentidos. "Compreendemos" a informação e depois agimos. Nossa 
neurologia inclui não apenas os processos mentais invisíveis, mas também 
as reações fisiológicas a ideias e acontecimentos. Uns refletem os outros no 
nível físico. Corpo e mente formam uma unidade inseparável, um ser 
humano. 

A parte "Linguística" do título indica que usamos a linguagem para ordenar 
nossos pensamentos e comportamentos e nos comunicarmos com os 
outros. 

A "Programação" refere-se à maneira como organizamos nossas ideias e 
ações a fim de produzir resultados. A PNL trata da estrutura da experiência 
humana subjetiva, de como organizamos o que vemos através dos nossos 
sentidos. Também examina a forma como descrevemos isso através da 
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linguagem e como agimos, intencionalmente ou não, para produzir 
resultados. (Introdução à Programação Neurolinguística - 
J.O'CONNOR/J.SEYMOUR, p. 5) 

 

 

AFINAL, O QUE É PROGRAMAÇÃO NEUROLINGUÍSTICA? 

 

Esta pergunta é simples e ao mesmo tempo complexa, pois cada uma das 

pessoas pode possuir uma ideia ou um conceito diferente e a maioria deles pode ser 

útil em algum contexto. 

Agora, ter uma noção clara, precisa e palpável serve para desmistificar a 

PNL ao mesmo tempo em que serve para se eliminar  resistências por parte de 

pessoas que têm preconceitos negativos sobre ela. 

Penso que torná-la mais confiável, mais agradável e mais atraente para 

as pessoas é algo que todos que sabem do seu potencial querem conseguir (você 

não quer?). 

Outro ganho importante em saber o que é PNL é o seu próprio aumento 

de entusiasmo e vontade de aprender algo que está bem definido em sua mente. 

Neste caso RICHARD BANDLER pode ajudá-lo. Segundo BANDLER PNL 

é: "O estudo da estrutura da experiência subjetiva do ser humano e o que pode ser 

feito com ela”. 

Este conceito é baseado na pressuposição de que todo comportamento 

tem uma estrutura e que esta pode ser descoberta, modelada e mudada 

(reprogramada). 

Bem, esta definição, enquanto precisa e técnica, pode ser um pouco 

complexa para algumas pessoas, portanto eis outra mais simplificada: "PNL 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 ("GETÚLIO BARNASQUE,  http://metaniveis.tripod.com/pnlfaq.htm, 

acesso em 11/01/2013) 

 

Assim gostaria de enfatizar que uma das consequências da própria 

definição é que: "A PNL é uma ferramenta educacional, não uma forma de terapia. 

http://www.golfinho.com.br/livrospnl/liv003.htm
http://metaniveis.tripod.com/pnlfaq.htm
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Nós ensinamos as pessoas coisas sobre como seus cérebros funcionam e elas 

usam estas informações para mudar." RICHARD BANDLER,  Neuro-Linguistic 

Programming and the Transformation of Meaning 1982  p. 82) 

 

 

Finalmente o que espera-se aos praticantes de PNL é que eles, em 

conhecendo a definição, cada vez mais saibam como o sistema neurológico 

(NEURO) representa a realidade, como perceber e usar isto através da linguagem 

(LINGUÍSTICA) e da comunicação não verbal e como ajudar as pessoas a organizar 

esta informação para atingir metas específicas (PROGRAMAÇÃO). Pensem a 

respeito disto.  

  

Já o RAPPORT é uma técnica eficiente e poderosa, que consiste em 

espelhar a comunicação verbal e não verbal do outro, tendo como resultado uma 

sintonia no diálogo que melhora relacionamentos pessoais e profissionais. Esta 

técnica aproxima e equipara a sua visão de mundo a de outra pessoa, sem que se 

precise aceitar o ponto de vista e valores dela, apenas compreendendo, respeitando 

e usando uma comunicação adequada, fazendo com isso que se compreenda e se 

conheça melhor as outras pessoas e os seus diferentes mundos. Aprendendo a 

conhecer e mergulhar no mundo das outras pessoas é possível entender mais 

facilmente as pessoas e com isso dar melhores respostas aos seus anseios e 

necessidades. 

 

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 de mundo para o mapa do mundo 
dele. É a essência da comunicação bem-sucedida. . (ROBBINS apud 
LAWLEY e TOMPKINS, 2007, p. 1) 

 

 

JOÃO LUIZ CORTEZ, consultor internacional em Desenvolvimento 

Humano e Corporativo da empresa Iluminatta, explica que o RAPPORT tem a ver 

com sintonia e empatia, o que ocasiona, muitas vezes, uma conversa positiva com 

http://www.amazon.com/Reframing-Neuro-Linguistic-Programming-Transformation-Meaning/dp/0911226257/ref=la_B000APGX88_1_7?ie=UTF8&qid=1358244282&sr=1-7
http://www.amazon.com/Reframing-Neuro-Linguistic-Programming-Transformation-Meaning/dp/0911226257/ref=la_B000APGX88_1_7?ie=UTF8&qid=1358244282&sr=1-7
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pessoas que acabaram de se conhecer. “Existem conexões que não dependem da 

idade ou sexo das pessoas, porém, existe aquela pessoa que não conseguimos 

dialogar. Essa diferença pode estar entre ter RAPPORT ou não” 

(http://www.vocevencedor.com.br/artigos/pnl-neurolinguistica/breve-historia-da-

programacao-neurolingueistica-pnl - acesso em 11/01/2013)  

O RAPPORT está relacionado na capacidade das pessoas que se 

colocam no lugar do outro, na percepção e respeito da opinião alheia. “Estar aberto, 

não significa concordar e, sim, tentar compreender o porquê a pessoa pensa 

daquela forma, aceitar, e continuar com a própria opinião. Ou, simplesmente, mudar 

de ideia com o que o outro pensa”, explica Cortez.  

(http://www.vocevencedor.com.br/artigos/pnl-neurolinguistica/breve-

historia-da-programacao-neurolingueistica-pnl - acesso em 11/01/2013) 

A abertura para um diálogo saudável, tanto para uma negociação de 

negócio, quanto para as relações pessoas é interessante, pois, permite o sujeito 

compreender sua intenção em escutá-lo, trazendo para o momento uma conversa 

que poderá ser peça-chave futuramente. Mostrar-se solicito a opinião do outro, 

perguntar sobre o que ele pensa e sente, são fundamentais para qualquer âmbito de 

negociação na vida. 

No desenvolvimento humano o RAPPORT proporciona a evolução de 

comportamentos que atuam contra os objetivos pessoais – para isto é necessário o 

autoconhecimento de quem utiliza esta ferramenta. 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 p. 20). 

RAPPORT 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. No presente trabalho, serão destacadas as formas mais 

http://www.vocevencedor.com.br/artigos/pnl-neurolinguistica/breve-historia-da-programacao-neurolingueistica-pnl%20-%20acesso%20em%2011/01/2013
http://www.vocevencedor.com.br/artigos/pnl-neurolinguistica/breve-historia-da-programacao-neurolingueistica-pnl%20-%20acesso%20em%2011/01/2013
http://www.vocevencedor.com.br/artigos/pnl-neurolinguistica/breve-historia-da-programacao-neurolingueistica-pnl%20-%20acesso%20em%2011/01/2013
http://www.vocevencedor.com.br/artigos/pnl-neurolinguistica/breve-historia-da-programacao-neurolingueistica-pnl%20-%20acesso%20em%2011/01/2013
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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 p. 13). 

 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 p.12). O RAPPORT pode ser desenvolvido tanto consigo mesmo 

como com outras pessoas. 

 

 RAPPORT consigo mesmo: 

 

Criar RAPPORT consigo mesmo é desenvolver a capacidade de 

sintonizar com o lado interno e de escutar a voz do coração e da alma, com o 

objetivo de desenvolver diálogos internos produtivos. Num processo de mudança 

interna, é muito importante que se construam as quatro formas básicas de: 

RAPPORT com o aspecto físico, RAPPORT com as diversas partes da mente, 

RAPPORT entre o corpo e a mente e RAPPORT com a parte espiritual do ser 

(AZEVEDO, 2008 p. 14). 

 Segundo Azevedo (2008 p.12), o RAPPORT consigo mesmo possui três 

aspectos importantes: 

Auto-observação é a chave para o auto-aprendizado e para a 

autoconsciência. As representações internas controlam os estados mentais, físicos e 

emocionais. A auto-observação faz com que se observe seu começo, sua expansão 

e sua diminuição, compreendendo que são apenas parte do indivíduo e não o 

indivíduo como um todo. 

Adaptabilidade é compreender que existem várias formas de agir para 

alcançar determinado fim. É ter flexibilidade de pensamentos, sentimentos e ações.  

Objetivos bem elaborados são necessários para não correrem o risco de 

ficar apenas no plano da imaginação. Ter esperança somente não é suficiente. É 

necessária também uma ação positiva no mundo material para que sejam 

alcançados.  
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 RAPPORT com outras pessoas 

 

Normalmente o RAPPORT acontece de forma natural, inconsciente e 

automática entre pessoas que estão em sintonia, aumentando a qualidade da 

comunicação. Um exemplo desses RAPPORT natural é percebido quando se 

observa dois namorados conversando  íntima e harmonicamente. Existem algumas 

técnicas para criá-lo conscientemente em comunicações onde essa sintonia não 

acontece naturalmente. São elas: 

a) Espelhar: 

Espelhar é uma forma de entrar no mapa do mundo da outra pessoa 

através da reprodução de seu comportamento, proporcionando que se aprenda 

muito mais sobre ela. Isso ocasiona uma sensação positiva e confortável tanto pra 

pessoa que está fazendo, quanto para a outra, e faz com que a “intuição” fique mais 

intensa. (LAWLEY e TOMPKINS, 2007 p.17). 

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, movimento 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. 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 combinação compulsiva. 

 

b) Combinar: 

O combinar é o processo de reproduzir o comportamento da outra pessoa 

em um tempo diferente do real. O espelhar é simultâneo com os movimentos da 

outra pessoa enquanto o combinar pode ter um atraso de tempo. Enquanto uma 
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pessoa fala gesticulando, a outra fica quieta e, quando chega a sua vez, fala 

fazendo os mesmos gestos ou similares (LAWLEY e TOMPKINS, 2007 p. 21). 

Segundo LAWLEY E TOMPKINS (2007), a combinação pode ser 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 com o dedo 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. 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. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sendo o RAPPORT uma ferramenta que auxilia na compreensão das 

pessoas, sua utilização pelo profissional de Desenvolvimento Humano e gestores 

em geral o faz um poderoso aliado no relacionamento humano com toda estrutura 

organizacional, pois as pessoas quando sentem que são entendidas e a medida do 

possível seus anseios são atendidos, se tornam mais dóceis e com um 

comportamento mais adequado ao ambiente. O ser humano gosta de ser valorizado 

na sua essência e não apenas ser tratado como um número ou uma máquina que 

produz bens ou serviços sem lhe ter dado a verdadeira valorização humana, por 

mais atribulado e competitivo que seja o ambiente de trabalho. O tratamento linear 

como se todos fossem exatamente iguais na essência, sem o trato à individualidade, 

gera desgaste e com o tempo a insatisfação. Isso não quer dizer que cada uma deve 
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tratado de maneira diferente tendo menos ou mais importância que o outro. O 

tratamento e as regras podem ser iguais, mas a maneira da abordagem pode ser 

exclusiva para cada indivíduo levando-se em consideração sua personalidade, seu 

mapa de vida, suas expectativas, e o seu mundo interior. Certamente isso não é 

uma tarefa fácil, pois o conhecimento do RAPPORT deve ser bem aprofundado, a 

fim de evitar equívocos e contra sensos que levem ainda mais a insatisfação e/ou a 

injustiças. Em contra partida o RAPPORT utilizado de maneira adequada por 

profissionais preparados, elevará a estima dos demais, fazendo uma corrente 

benéfica, onde cada um vai fazer parte de um elo desta corrente, sendo consciente 

da importância de manter forte a corrente comportamental e a comunicação eficaz, 

que é um desafio, constante na vida organizacional. 

Desta maneira foi reunido no auditório da empresa durante uma semana, 10 

profissionais de Desenvolvimento Humano, que receberam treinamento sobre 

conceitos e aplicação de RAPPORT, com carga horária de 02 horas por dia. Iniciou-

se com a conceituação de RAPPORT, seu significado prático, sua aplicação no 

ambiente organizacional e os benefícios que podem ser trazidos à cultura da 

empresa com o conhecimento e a aplicação das técnicas de RAPPORT nos 

colaboradores da empresa. Na semana seguinte foram aplicadas as mesmas 

técnicas nos supervisores e gerentes de todos os setores da organização.  

Além do conhecimento do RAPPORT  adquirido no curso de PNL do Instituto 

de Bem com a Vida, também foi utilizado neste treinamento literaturas 

especializadas no assunto como material de apoio, como o livro Manual de 

Programação Neurolinguistica de Joseph O’Connor. 

Notou-se bastante interesse e engajamento dos treinados, pois são na 

maioria pessoas com formação em psicologia e que tiveram bastante facilidade na 

absorção do assunto e na intenção de aplicar as técnicas de RAPPORT no ambiente 

de trabalho.  

Certamente as técnicas de RAPPORT são úteis em qualquer ambiente e 

relacionamento e no ambiente organizacional não é diferente, trazendo benefícios 

para quem aplica e para quem recebe, melhorando relacionamentos, e com isso a 

motivação de todos os colaboradores que se sentem mais valorizados pelo 

empregador, traduzindo benefícios para todos. 
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