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AS FERRAMENTAS DA PNL APLICADAS NA LIDERANÇA  

 Julian Amorim 1 

 

 

RESUMO 
 
Através do desenvolvimento deste artigo, o autor se propõem a aplicar em seu dia a dia, enquanto 
gestor de uma equipe de atendimento, as técnicas e teorias do tema afim de medir resultados na 
medida que discorre a fundamentação teórica. Aplicará durante todo período, feedbacks com pares, 
equipes e líderes afim de mensurar com maior evidencia a evolução do processo.  

 
 
 
PALAVRAS CHAVE: Programação Neurolinguistica, Comunicação, Liderança. 
 

 

ABSTRACT 
 
Through the development of this article, the author proposes to apply in his day to day, as manager of 
a service team, the techniques and theories of the theme in order to measure results in the measure 
that the theoretical basis. During the whole period, it will apply feedback with peers, teams and leaders 
in order to more clearly measure the evolution of the process. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

 Através deste artigo, o autor se propõe a executar no seu dia a dia, técnicas e 

ferramentas da Programação Neurolinguistica ou PNL, como é popularmente 

conhecida, buscando conquistar resultados duradouros e sustentáveis na liderança 

de equipe de atendimento e vendas de serviços financeiros. Colhendo dados através 

de feedback foi possível identificar problemas relacionados a comunicação 

ineficiente, problemas com comprometimentos por parte dos colaboradores, bem 

como resultados insatisfatórios. O autor deste artigo gerencia uma equipe de 

atendimento de uma das maiores cooperativas de crédito do Brasil, o posto de 

atendimento conta com dez colaboradores, administra uma carteira com mais de 

quatro mil cooperados e oitenta milhões de reais em ativos. Como principal objetivo, 

o autor visa destacar e explanar de forma sucinta e breve as principais técnicas 

adotadas nessa conquista. O principal indicador acompanhado na evolução e uso 

das técnicas destacadas, será a carteira de crédito, trata dos empréstimos tomados 

por parte dos cooperados. O gerenciamento da carteira de crédito, seu crescimento 

e manutenção, tem sido para toda a cooperativa e seus gestores, o maior desafio 

para o cumprimento das metas orçamentárias nos últimos dois anos. O gestor atua a 

oito anos nesta organização que possui mais de cinquenta anos de atuação.  

 

 

DESENVOLVIMENTO  

 

 

 Pela observação do ambiente, o autor crê que na gestão de resultados e de 

pessoas as questões comportamentais são extremamente importantes, grande parte 

da produtividade e dos resultados das equipes de negócios e vendas se dão através 

do envolvimento de todos os membros. Talvez um dos maiores desafios dos 

gestores dessas equipes é aumentar o nível de comprometimento dos 

colaboradores, mantendo qualidade de vida e sustentabilidade do negócio. Através 

de ferramentas da PNL, principalmente as destacadas nesse artigo, o autor, que 
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atua como gestor de equipe de vendas e atendimento de serviços e negócios 

financeiros, buscou ampliar os resultados mantendo a sustentabilidade da equipe e 

do negócio. A PNL é um dos excelentes exemplos de ferramentas que buscam 

melhorar as relações organizacionais, e com ela vem todas os temas estudados que 

compõem essa ciência. Neste artigo será apresentado algumas das principais 

ferramentas que no entendimento do autor podem contribuir para uma gestão mais 

humanista, sustentável e com resultados promissores.   

Pode-se considerar que o líder exerce um papel social que deve ser desempenhado 

tendo como suporte alguns princípios básicos. Aquele que procura seguir estes 

princípios desencadeia o potencial humano individual de integrante de um coletivo. 

Do líder dependem muitas pessoas, que depositam nele suas esperanças para 

melhorar suas condições de trabalho e realizar seus objetivos individuais. O líder 

tem como atributo a tarefa de proteção dos seus colaboradores quanto às más 

condições de trabalho, às arbitrariedades na atribuição de tarefas e aos riscos 

ligados aos trabalhos, independentemente se estas situações causem impactos 

negativos na eficiência do trabalho. Assim, a qualidade de trabalho e, em parte, a 

qualidade de vida, são atribuições do líder. Stoner e Freeman (2000, p. 356) afirmam 

que os “líderes carismáticos ou transformacionais são líderes que, através de sua 

visão pessoal e de sua energia, inspiram os seguidores e têm um impacto 

significativo em suas organizações”. 

De acordo com O’CONNOR (2003), Submodalidades são os tijolos para a 

construção dos sistemas representacionais. São as qualidades básicas do “Neuro”, 

na Programação Neurolinguistica. Muitas vezes usa-se de palavras na linguagem 

metafórica, que pode fornecer a introspecção para as mentes. Uma declaração 

como “Eu posso ouvi-lo em alto e bom som” pode ser ignorado por uma pessoa 

comum, mas uma pessoa treinada em PNL vai entender o seu significado 

inerente. Tais metáforas são uma descrição literal de representação interna da 

pessoa. O conceito de submodalidades, na PNL nos diz como o cérebro e o sistema 

nervoso funciona e opera e como os programas mascaram o comportamento, 

sentimentos e habilidades. Ainda sobre o autor na obra Manual de Programação 

Neurolinguística, define-se o seguinte: 
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Suas imagens mentais, seus sons e sentimentos todos possuem 
determinadas qualidades. Suas imagens, por exemplo, têm brilho e cor, seus 
sons tem ritmo e tom, seus sentimentos certa textura e temperatura. Em PNL, 
essas qualidades são conhecidas como submodalidades. Os sentidos as 
modalidades que usamos para pensar; assim, as qualidades da experiência 
sensorial são submodalidades. Embora conhecidas como submodalidades, 
não são inferiores, subordinadas ou abaixo das modalidades, e sim uma parte 
integrante destas. (O’CONNOR, 2003, p. 107) 

 

Ainda pela interpretação de O’CONNOR (2003), a PNL diz respeito à sua 

experiência – como conhece o mundo e todos os seres que nele habitam, como 

executa tarefas, como distingue a sua realidade do imaginário.  

 

A PNL estuda talento e qualidade – como organizações e indivíduos 
excelentes obtém seus resultados excelentes. Os métodos podem ser 
ensinados a outros para que eles também possam obter a mesma classe de 
resultados, esse processo denomina-se “modelagem”. (O’CONNOR, 2003, 
p 163) 

 

Submodalidades são a forma como se estrutura as experiências, esta afirmação 

segue os embasamentos de Joseph O’CONNOR na obra “Manual de Programação 

Neurolinguistica”, principal acervo deste trabalho acadêmico. Na obra, o autor 

descreve vários tipos de submodalidades ao qual será abordado na sequência: 

a. Digitais e Analógicas: Digital significa variar entre uma série de estados, como por 

exemplo um interruptor de luz pode estar desligado ou ligado. Enquanto analógico 

significa variação continua entre limites. Por exemplo: as imagens podem variar de 

forma continua entre escuras e muito brilhantes.  

b. Visuais: São vistas através dos olhos ou ainda podem ser olhadas para si 

mesmos. Alguns exemplos:  

- Localização; 

- Esquerda ou direita; 

- Velocidade; 

- Rápido ou lento; 

- Tamanho; 

- Grande ou pequeno;  

c. Auditivas: Pode ir muito além, muito mais profundo, como por exemplo:  

- Verbais e não-verbais;  

- Palavras ou sons; 
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- Volume; 

- Alto ou baixo; 

- Tom: suave ou estridente.  

d. Sinestésicas: O sistema representacional sinestésico abrange as seguintes 

submodalidades:  

- Equilíbrio; 

- Consciência corporal e toque.  

É possível citar ainda as sensações e os sentimentos, que podem ser: primário (uma 

sensação corporal) e meta (um sentimento com relação a outra coisa). 

e. Olfativas e Gustativas: Odor e sabor são partes importantes da experiência.  

f. Críticas: O tamanho e o brilho de uma submodalidades, são críticos para muitas 

pessoas, então fazer suas imagens mentais maiores ou mais brilhantes aumentam 

muito o impacto.  

g. Linguagem e Submodalidades: A PNL considera a linguagem literalmente, ela é 

uma janela direta para o processo do pensamento. Para a liderança a linguagem é 

essencial. O sucesso muitas vezes é consequência de nossos atos, depende muito 

de nossos hábitos, e no que diz respeito a hábitos: 

 

Qualquer um de nós pode desenvolver hábitos de comunicação por 
influência de amigos, da família, ou por nossas próprias fraquezas. O 
problema é que, uma vez desenvolvidos, esses hábitos funcionam como 
uma espécie de vírus de computador, atuando silenciosamente no “sistema 
operacional” do cérebro, influenciando nosso comportamento, nossas 
decisões, ações e reações. Nessa hipótese, não será por acaso que 

teremos fracassos como consequência. (SILVA, 2014, p. 23) 
 
 

Com o entendimento das submodalidades, é possível aplicar técnicas simples, mas 

que podem gerar um excelente resultado na comunicação e principalmente no 

processo de comunicação.  

A terminologia que as pessoas usam para problemas também é interessante. 

Algumas falam de bloqueios, ou obstáculos, outras dizem que estão “emperradas”. 

As pessoas falam de estarem “afogadas” em problemas. Usar linguagem e 

intervenção que se equipara à metáfora da submodalidade é muito eficaz, já que é 

assim que as pessoas experienciam o problema. (O’CONNOR et al., 2003) 
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Figuras muito recorrentes nos textos literários, a comparação e a metáfora fazem 

parte do grupo das figuras de palavras, também conhecidas como tropo – emprego 

figurado de palavra ou expressão. A comparação e a metáfora são muito parecidas. 

Ambas empregam as palavras fora do seu sentido normal, por analogia. A diferença 

entre elas está no uso de termos comparativos. 

A comparação usa alguns termos de conexão para comparar características entre 

dois ou mais elementos. Por exemplo: “Os olhos dela eram como duas 

jabuticabas”. A metáfora é um tipo de comparação implícita, sem termo comparativo, 

estabelecendo uma relação de semelhança, usando termos com significados 

diferentes do habitual. Por exemplo: “A menina é um doce! ” Nos exemplos, olhos de 

jabuticabas são comparados por analogia: as jabuticabas são redondas e escuras 

como os olhos da pessoa em questão. No caso do exemplo de metáfora, a menina é 

comparada a um doce por ser meiga, gentil, prestativa. Ou seja, doce, aqui, ganha 

significado diferente do habitual. Para VERISSIMO (1978) desde que, adulto, 

comecei a escrever romances, tem-me animado até hoje a ideia de que o menos 

que o escritor pode fazer, numa época de atrocidades e injustiças como a nossa, é 

acender a sua lâmpada, fazer luz sobre a realidade de seu mundo, evitando que 

sobre ele caia a escuridão, propícia aos ladrões, aos assassinos e aos tiranos. Sim, 

segurar a lâmpada, a despeito da náusea e do horror. Se não tivermos uma lâmpada 

elétrica, acendamos o nosso toco de vela ou, em último caso, risquemos fósforos 

repetidamente, como um sinal de que não desertamos nosso posto. “Uma boa 

metáfora pode valer mais que mil palavras”, assim se expressa O’CONNOR (2003), 

é especialmente boa para transmitir significados múltiplos ou ambíguos. Ser capaz 

de usar uma boa metáfora é uma base da boa comunicação e redação. A palavra 

metáfora vem de uma raiz grega que significa “levar além”. Através de metáfora 

pode-se comunicar com colaboradores e membros da equipe, transformando 

informações de cunho algumas vezes mais pesado, em algo mais leve e de fácil 

entendimento.  

Os problemas com a comunicação na liderança vão muito além do que podemos 

imaginar. Segundo TULGAN (2014), “se você se concentrar no comportamento 

observável, de repente tudo se tornará muito simples”. Do lado de fora, a conduta é 

uma simples questão de prática de comunicação: palavras, modo de falar, 
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entonação e gestos. Como ocorre em qualquer outro aspecto do desempenho, a 

única maneira de orientar ou supervisionar o comportamento de um funcionário é 

através de um gerenciamento forte e engajado. Isso significa a única ferramenta de 

liderança que possui: uma comunicação frequente, consistente e de alta qualidade, 

bem estruturada e altamente significativa.  

A importância de liderar pelo exemplo para MAXWELL (2006), pensamentos 

negativos levam a crenças negativas. Essas crenças tornam-se a base de decisões 

erradas, que levam a ações erradas em consequência. Quando ações erradas se 

repetem, desenvolve-se maus hábitos, que geram atitudes ruins. Isso pode tornar-se 

um círculo vicioso e influenciar todas as pessoas ao seu entorno. De modo que, ao 

contrário também é poderoso, pois o escritor descreve ainda que hábitos não são 

instintos, são ações ou reações que adquirimos ao longo do tempo. Quando é 

possível identificar a causa original em seu modo de pensar que estimula um mau 

hábito, é possível mudá-lo.  

A comunicação se dá por meio de palavras, é possível deletar, distorcer, generalizar, 

etc. Para O’CONNOR (2003), a interpretação de metamodelo se dá por meio de um 

conjunto de padrões de linguagem e perguntas que reconectam as deleções, 

distorções e generalizações à experiência que as gerou. Através de perguntas do 

metamodelo, é possível acessar uma engenharia inversa da linguagem.  

O metamodelo foi o primeiro modelo da PNL que se tem registros. John Grinder e 

Richard Bandler modelaram as habilidades linguísticas dos terapeutas Virginia Satir 

e Fritz Perls. Na literatura da PNL o metamodelo é conhecido como um mapa que 

mostra o funcionamento da linguagem. Quando informações importantes são 

omitidas, isso limita o pensamento e a ação. Os padrões são: deleções simples, 

índice referencial não-especificado, verbo não-especificados, julgamentos, 

comparações. Ter a capacidade de usar palavras especificas que terão significados 

e representações no mapa de outra pessoa e ainda determinar precisamente o que 

ela quer dizer com essas palavras, são habilidades valiosas de comunicação. É 

muito importante observar como os pensamentos são traduzidos em palavras.  

Informações são distorcidas de uma forma que pode limitar a escolha e levar a 

problemas desnecessários. A linguagem existe num nível muito profundo da 
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neurologia humana. Para passar da estrutura profunda a superfície existem três 

níveis, são eles:  

- Primeiro, selecionamos apenas parte da informação, aquela que está disponível. 

Grande parte ficará de fora.  

- Segundo, oferecemos uma versão simplificada, que inevitavelmente implicará 

numa distorção do significado. 

- Terceiro, generalizamos, pois, durante a fala, as pessoas tem não falam de tudo 

que é possível, para que a conversa não seja muito maçante.   

Existem na atualidade incontáveis ferramentas para auxiliar o desenvolvimento e 

análise do comportamento humano, principalmente em se tratando de gestão e 

liderança de pessoas. A PNL é um dos exemplos de ciências que estudam o 

comportamento humano e trazem várias ferramentas, dentre elas o RAPPORT, que 

é uma técnica poderosa que consiste, principalmente, em se espelhar no outro 

através de comunicação verbal e não-verbal. Com o RAPPORT o resultado é mais 

sintonia nos diálogos e relacionamentos pessoais e consequentemente profissionais. 

Como já mencionado, uma forte preocupação de líderes em todos os setores e 

segmentos é manter a qualidade de vida e a sustentabilidade e o RAPPORT, 

cumpre essa função, pois busca uma melhor satisfação nas relações entre as 

pessoas, com isso a melhora do clima como um todo. Esta ferramenta foi 

pesquisada buscando clarificar para as pessoas como é útil entender o outro no 

processo de comunicação e liderança. 

 

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) 

 

É permitido utilizar de alguns exemplos práticos e simples para descrever os 

principais padrões. A seguir frases que podem esclarecer e quebrar padrões: 

Deleções ou omissões simples: “Vá e faça isso! ” – Você verá frequentemente 

palavras como “isso” e “aquilo”, é importante recuperar essas informações faltantes 

na conversa, da forma mais explicita possível. Pode-se utilizar perguntas contendo 

palavras como: “o que exatamente você está se referindo? ”. Ainda usando 

perguntas com a palavra “exatamente”, pode-se desvendar o padrão “Verbos não-
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especificado” quando a frase utilizada for por exemplo: “Eles estavam pensando”. 

Pode ser quebrar esse padrão com uma pergunta simples do tipo: “O que 

exatamente eles estavam pensando? ” Ou ainda: “Quem exatamente são eles? ” 

Desse modo, se percebe que perguntas fundamentadas no Metamodelo tem 

objetivo de tornar o mais claro possível qualquer tipo e linguagem.  

 

1. Análise dos Resultados da Aplicação dos Conceitos e Técnicas da PNL 

O autor, assumiu o cargo gerencial na equipe já mencionada em novembro de 2015, 

a carteira de crédito, principal indicador medido durante a evolução deste artigo, 

apresentava encolhimento, ou seja, não conseguia crescer de forma sustentável e 

ainda encolhia. Numa cooperativa de crédito, empréstimos, microcrédito, 

financiamentos e crédito como um todo são as principais fontes de receita neste 

modelo de empresa. Embora o leque de serviços e produtos financeiros seja maior, 

crédito tem a maior rentabilidade e ainda funciona como um chamariz para novos 

cooperados. No primeiro semestre de 2016 a carteira de crédito do posto gerenciado 

encolheu 2%, este resultado ocorreu entre os meses de janeiro e junho de 2016, 

porém, se para esse cálculo, considerar o percentual orçado para crescimento 

orçamentário, nesse mesmo período o déficit ficou em 8%. Em resumo, a carteira de 

crédito deveria ter crescido 6% no período citado, ao invés disso, encolheu 2%.  

Desde o mês de junho de 2016, o gestor passou a trazer para o seu dia a dia 

técnicas e práticas da PNL, com real intenção de promover as mudanças 

necessárias para reverter os resultados apresentados pela equipe. Através de 

feedbacks, conversas individuais, muita comunicação, sempre fazendo uso de 

estratégias como RAPPORT, Metamodelo, etc. O gestor iniciou um 

acompanhamento mais próximo, de toda a equipe. As conversas pautadas na PNL 

foram fundamentais para a construção de estratégias que levaram a resultados 

muito diferentes já no segundo semestre do mesmo ano. Vale salientar que os 

pressupostos da PNL também foram importantes balizadores, contribuindo muito na 

abordagem adotada, na construção dos relacionamentos e principalmente na forma 

de julgamento por parte do gestor.  

Já no mês de julho a carteira de Microcrédito apresentou crescimento de 4,15% com 

relação ao mês de junho do mesmo ano. Esta carteira, a mais importante que 
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compõem a carteira de crédito, apresentou um crescimento no segundo semestre de 

12,05%, levando em conta o resultado de junho em comparação ao resultado de 

dezembro, ambos de 2016. Pode-se afirmar que, com base nas estratégias e ações 

implantadas no posto de atendimento, a carteira de microcrédito, atingiu no segundo 

semestre o dobro da meta orçamentária que era de 6% de crescimento, e ainda 

cumpriu com o crescimento previsto anual que era de 12%.  

Os resultados obtidos foram tão expressivos que a gerência regional solicitou a 

multiplicação de estratégias adotadas e implantadas na equipe em questão. Para 

evitar dúvidas com relação aos resultados, foi realizado um diagnóstico em conjunto 

com demais gestores, analisado nove postos de atendimento que atuam na mesma 

região da cidade de Blumenau, no estado de Santa Catarina. Isso se fez necessário 

para comprovar que o crescimento se deu pela prática das estratégias adotadas e 

não apenas pelo movimento da economia. Entende-se que se o crescimento da 

carteira de microcrédito fosse obra da economia brasileira que apresentou melhora 

nos ânimos no segundo semestre de 2016, ou ainda a redução de taxas de juros, 

por exemplo, esse crescimento teria sido constatado também na carteira dos demais 

postos de atendimento da mesma regional. Porém, com esse diagnóstico foi 

possível perceber que a regional obteve resultados insatisfatórios também no 

segundo semestre de 2016. No mesmo período que o posto estudado apresentou o 

crescimento de 12,05% na carteira de microcrédito, a regional cresceu apenas 

5,38% abaixo da meta orçamentária que era de 6% no semestre.  

Analisando a carteira de crédito como um todo e atualizando os valores até março 

de 2017, enquanto a regional diminuiu 0,05%, o posto estudado continuou com 

resultado expressivo e atingiu um crescimento de 9,27% considerando como base o 

fechamento de dezembro de 2016 em comparação com março de 2017.  

Ainda sobre o diagnóstico, foram destacados os seguintes pilares como base para o 

crescimento sustentável da carteira: 

- Economia mais promissora;  

- Redução de taxas de juros;  

- Gestão dos números voltados para gerar negócios de crédito, foi dada a devida 

importância aos produtos de crédito junto a equipe;  
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- Reestruturação do cargo de analista de crédito, onde o profissional que antes era 

responsável pela inadimplência da carteira passou a ser responsável pela evolução 

da carteira de crédito. A inadimplência foi destinada a outro profissional da equipe e 

não mais o analista que responde pela análise e liberação de crédito; 

- Equipe mais engajada, informada e ciente da importância do produto crédito para o 

atingimento dos resultados, bem como para a evolução e consequente manutenção 

das carreiras;  

- Prospecção de crédito permanente, com ajuda de toda a equipe foi desenhado um 

modelo de prospecção de crédito.  

Lembrando que tal análise foi feita com base nas estratégias adotadas pela equipe, 

durante o processo de construção, sempre pautado nas técnicas da PNL. Os pilares 

são parte de um material intitulado “Diagnóstico do Crédito”, tal material foi utilizado 

para disseminar as práticas e estratégias para os demais gestores dos postos de 

atendimento da cooperativa, buscando o alinhamento e contribuindo para o 

resultado global.  

 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Ao início mais aprofundado da ciência PNL e as técnicas e temas abordados, o 

autor passou a exercitar, diariamente, em seu ambiente organizacional e também na 

sua vida pessoal tudo aquilo que praticava e aprendia. Através desse 

desenvolvimento, foi perceptível principalmente para a equipe a mudança gradual e 

positiva na condução dos negócios e principalmente na elevação dos resultados 

obtidos. Esses resultados foram observados em metas atingidas, mas 

principalmente com a leveza e consequente qualidade de vida que foram 

conquistados por todos os envolvidos nesse local citado. Isto só foi possível 

constatar através de feedbacks organizados a proporcionar oportunidade de 

comunicação verdadeira, sincera e clara. Os resultados comprovados e embasados 

através das técnicas mencionadas neste artigo trouxeram também ganhos para as 

carreiras e também para todo o entorno dos colaboradores, seja familiar ou social.  
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Conclui-se com esse artigo que através de uma especialização onde a PNL é o foco 

principal, onde o autoconhecimento, e mais que isso, onde conhecer as próprias 

limitações é uma das ferramentas mais importantes, pelo ponto de vista do autor 

deste artigo, as conquistas serão muito mais duradouras na gestão de equipes, com 

fundamentos muito mais claros e maior qualidade de vida por parte de todos os 

envolvidos. Durante o período de acompanhamento deste artigo, foi possível 

constatar inúmeras situações onde as ferramentas de PNL, principalmente as 

destacadas acima foram cruciais para a conquista de resultados mais sólidos e 

equipe mais engajada. 
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