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RESUMO 
A comunicação é resultado dos pensamentos que se transformam em comportamento, portanto é 
parte do desenvolvimento humano, que por consequência afeta todo tipo de ambiente onde há 
convivência entre pessoas, seja na vida privada ou no trabalho. Programação Neurolinguística (PNL) 
é uma disciplina que desenvolve habilidades para aprimorar essa comunicação, principalmente nas 
empresas de telefonia e Call Centers onde a eficácia da comunicação se faz fundamental. 
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ABSTRACT  

Communication is the result of thoughts that turn into behavior, so it is part of human development, 
which consequently affects every environment where there is coexistence between people, whether in 
private life or at work. Neuro-Linguistic Programming (NLP) is a discipline that develops skills to 
enhance this communication, particularly in phone companies where there are central call center.  
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INTRODUÇÃO  
 
As mudanças aceleradas das últimas décadas geraram um grande impacto no estilo 

de vida do homem moderno: o crescimento impressionante das capitais, o apogeu e 

o declínio da migração interna, a inserção (e o rápido desenvolvimento) da mulher 

no mercado de trabalho, o aumento da expectativa de vida, que se refletiu em um 

“estiramento” da adolescência e o surgimento de uma geração muito particular que 

se foca basicamente no advento de novas tecnologias.  

É a geração que cresceu jogando videogames e mexendo em computadores. Sua 

habilidade em lidar com eletrônicos costuma ser inversamente proporcional à sua 

capacidade de interagir com pessoas e de se comunicarem. E é exatamente essa 

geração que ocupa quase que totalmente o posto em Call Centers. 

Saber se comunicar é fundamental para lidar com pessoas. 

 
 
DESENVOLVIMENTO 
 
O presente trabalho pretende alcançar soluções para o meio empresarial, voltado 

para a comunicação telefônica direta. Pretende também compreender como a 

Programação Neurolinguística associada a prática da Dublagem pode ajudar a 

promover uma melhor comunicação entre consumidor e atendente de Call Center. 

A linguagem é uma poderosa ferramenta, uma das pedras angulares da 
Programação Neurolinguística. Desenvolvendo o domínio da linguagem, a 
pessoa pode melhorar a qualidade das informações trocadas com outras 
pessoas, aumentar o nível de compreensão criado na comunicação investir-
se e investir os outros de poder, desafiando as limitações que se refletem 
sobre a comunicação, superar a resistência consciente envolvendo o 
inconsciente, comunicar-se de forma cativante e atraente, enriquecer a 
linguagem e, consequentemente, a vida. (KNIGHT, 1997. P42). 
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1. A Comunicação 

Uma boa comunicação é fator imprescindível a qualquer um que queira se aventurar 

pelo mundo do empreendedorismo. A comunicação é visceral para o 

desenvolvimento humano e empresarial. Incrivelmente, 80% dos problemas 

corporativos são provenientes de falhas na comunicação, segundo especialistas. 

Entretanto observa-se que é um entrave que transcende o ambiente da empresa. 

O cérebro humano consegue armazenar muitos megabytes, calcula-se que a 

capacidade de armazenamento da mente humana se situa entre 10 e 100 terabytes. 

A matemática por trás dessas estimativas é simples, o cérebro humano contém 

aproximadamente 100 bilhões de neurônios, cada um deles é capaz de realizar 

mil conexões, representando mil sinapses potenciais que armazenam dados.  

A Ciência atual entende que a maior ou menor aptidão cerebral, se deve ao maior ou 

menor número de sinapses nervosas e o que é muito interessante, é que o fator 

determinante para termos mais ou menos sinapses é diretamente proporcional ao 

exercício e ao estímulo constante ao sistema nervoso. Depois dos 30 anos de idade, 

estudos mostram que o cérebro humano pode perder de 5% a 10% de seu peso até 

a idade de 90 anos, isso sem a prática de exercício que não estimulem as sinapses. 

Portanto a boa comunicação se dá através da combinação de alguns fatores 

envolvendo sinapses, processos cognitivos, uma boa capacidade de armazenar 

dados, um excelente vocabulário aliado a dicção e a interpretação de ideias; esses 

são fatores que impressionam durante uma conversação. 

 

2. O Call Center 

Call Center é uma central de atendimento que tem como objetivo fazer a interface 

entre o cliente e a empresa. É uma expressão do inglês call (chamada) center 

(central). O serviço de Call Center é um canal de relacionamento que funciona como 

suporte técnico ou qualquer outra atividade especializada para atender as 

necessidades do cliente. Um Call Center envolve um conjunto de recursos, como 

computador, equipamentos de telecomunicações, sistemas e operadores que 

interagem com os clientes e permite receber um grande número de chamadas 

simultaneamente. 
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A grande maioria dos atendentes de Call Center tem um padrão de comunicação 

bastante eficiente, utilizado no dia-a-dia sem grandes problemas. O padrão de 

comunicação exigido no contato com o público em uma central de atendimento é 

mais sofisticado, existem metas e objetivos a serem alcançados e exigem do 

profissional uma destreza que vai além do comum, por isso a necessidade de 

aperfeiçoamento da comunicação verbal. A comunicação verbal exige do 

profissional que a utiliza como ferramenta de trabalho cuidados como utilizar 

técnicas para organização do discurso a fim de transmitir a mensagem coerente e 

objetiva, saber ouvir o outro, falar sem erros e com voz agradável e dinâmica. 

Consciente dessa tendência, muitas empresas estão investindo não apenas em 

tecnologia, mas também em seus talentos humanos que acabam fazendo a 

diferença. 

Contudo, isso exige implementação de políticas que promovam aperfeiçoamento e 

atualização no exercício de suas funções e na sua preparação para posições 

futuras. Hoje as organizações entendem que somente uma equipe motivada 

identifica adequadamente desejos e necessidades do cliente e, desta forma, é capaz 

de atendê-los em sua plenitude, obtendo e superando os resultados pré-definidos 

pela empresa. Para alcançar estes resultados, uma criteriosa seleção dos 

funcionários associada a programas de treinamento e incentivo continuados são 

fundamentais. O talento humano é tão precioso para as estratégias das empresas 

quanto o seu desenvolvimento e a sua retenção, é nisto que residem os desafios 

atuais. 

Clientes de uma maneira geral não gostam de falar com centrais de atendimento ou 

de receber ligações para venda de produtos, não gostam da lentidão ou da 

ineficiência dos processos, e também não gostam de falar com atendentes que não 

resolvem seus problema, que parecem máquinas ou tentam lhes vender algo. Eis 

que a comunicação, ou sua falta de treinamento, aparece como problema central. 

São necessários treinamentos e qualificações, por exemplo, para difundir que scripts 

são apenas roteiros e não devem ser decorados. Procedimentos e informações 

podem ser expressos de maneiras variadas, e é preciso orientar o funcionário que 

informar o cliente é diferente de conversar com ele. Quando se ensina a conversar, 

aperfeiçoa-se a escuta e a percepção de que as perguntas dos clientes devem ter 
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respostas específicas e que de nada valem mensagens-padrão repetidas 

continuadamente. Além disso, um indivíduo jamais falará de forma espontânea algo 

que decorou, a não ser que tenha expressividade teatral. Será a voz que denunciará 

a falta de naturalidade, algo que o cliente imediatamente perceberá. A melodia 

monotonal ou repetitiva, a falta de ênfase, a velocidade de fala aumentada são 

alguns dos aspectos mais perceptíveis. 

Ressalta-se, também, que a voz é a ferramenta de trabalho desses profissionais. 

Não são raros os casos de problemas de voz em função da sobrecarga e falta de 

técnica vocal. Um indivíduo correrá o risco de desenvolver rouquidão se falar mais 

forte, muito rápido, se respirar mal durante a fala, com pausas inadequadas e se 

variar pouco sua entonação. Exemplos típicos de situações que envolvem essas 

falhas técnicas são competir com o ruído do ambiente, desejar encerrar logo a 

ligação, ter medo de ser interrompido pelo cliente e manter a maneira automática de 

falar. A voz do atendente também gera impressões acerca de si mesmo e da 

empresa. Nuances vocais são suficientes para um indivíduo ser julgado como 

paciente ou impaciente, calmo ou agitado, cordial ou agressivo, entre outras tantas 

possibilidades. 

É importante que as empresas compreendam que a expressividade vocal, a 

objetividade do discurso e a escuta perspicaz e atenta são as responsáveis pela 

naturalidade, persuasão e solução dos problemas. A empresa, certamente, ganhará 

com o aperfeiçoamento da comunicação de seus funcionários, afinal a voz saudável 

e a comunicação expressiva e baseada nos princípios da PNL fidelizam clientes, 

vendem mais, reduzem conflitos, além de diminuírem as taxas de turn over. Além 

disso, o funcionário perceberá que pode fazer a diferença como comunicador e 

melhorar sua qualidade de vida, uma vez que diminuem as possibilidades de 

problemas emocionais que tanto podem afetar sua vida profissional e pessoal. 

 
3. A Dublagem 

A dublagem é a substituição da voz original de produções audiovisuais pela voz e 

interpretação de um ator de voz quase sempre noutro idioma. O exercício da 

dublagem desenvolve a capacidade de leitura, de falar em público, de controle da 
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respiração e concentração, de se ouvir e também aguça seu reflexo e sua 

sensibilidade intuitiva. 

A dublagem, é muito mais que simplesmente encaixar palavras na boca de outra 

pessoa na tela. A dublagem compõem-se do domínio harmônico da parte técnica 

com a parte artística e durante uma prática de dublagem, onde se deve colocar não 

só a voz, mas também a emoção em imagens específicas, trabalha-se três 

propriedades do som a saber, a altura, a intensidade e a duração. 

No que se refere a altura os sons podem ser classificados em graves e agudos.  

3.1 - Graves: os sons graves, também chamados baixos, são sons com maior 

comprimento de onda (pequena frequência). 
3.2 - Agudos: os sons agudos ou altos possuem um menor comprimento de 

onda (maior frequência). 

Em termos de intensidade, os sons podem ser fortes ou fracos. A intensidade de 

uma onda sonora depende da amplitude dessa onda. Os sons fortes transportam 

uma maior quantidade de energia que os sons fracos. Uma onda sonora perde 

intensidade no decurso de sua propagação. A capacidade de o ouvido humano tem 

de sentir um som depende da intensidade do som e também da sua frequência. 

3.3 - Forte: um som com uma maior amplitude é um som forte. 

3.4 - Fraco: um som com uma pequena amplitude é um som fraco. 
E finalmente temos a duração que representa simplesmente a quantidade de tempo 

que o som dura. Longo ou curto e é essa também a propriedade que define o ritmo 

do som. 

3.5 - Longo: um som com uma maior duração é um som longo. 

3.6 - Curto: um som com uma menor duração é um som curto. 

Quanto ao timbre, é a propriedade que permite distinguir uma fonte sonora de outra, 

apesar de estarem a produzir sons com a mesma frequência. O timbre de uma fonte 

sonora é representado por uma onda complexa, que é a soma de uma onda 

fundamental (som puro, ou simples, como o produzido por um diapasão) e sons 

harmônicos. Cada fonte sonora produz uma onda sonora complexa diferente (a 

produzida por uma viola é diferente da produzida por uma flauta). 

O som inicialmente produzido pelas pregas vocais é bastante simples, no entanto, é 

constantemente modificado pelo sistema de ressonância do trato vocal e pelas 
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estruturas que o compõem, além das habilidades da fala: velocidade, 

articulação/dicção, inflexão/entonação, além das características culturais e 

comportamentais de cada pessoa. Não podemos nos esquecer do sistema 

respiratório que garante o volume de ar necessário para a produção da voz, sendo 

muito importante, saber coordenar a respiração, a produção da voz e a fala. 

 
4. Programação Neurolinguística 

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

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

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

 
A 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 à 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 

linguagem e como agimos, intencionalmente ou não, para produzir 

resultados. (J. O'CONNOR / J.SEYMOUR, 1995). 

 

5. Breve História da Programação Neurolinguística 

No começo dos anos 70, Richard Bandler, estudava matemática na Universidade da 

Califórnia, em Santa Cruz. Incialmente, ele passava boa parte do seu tempo 

estudando computação. Por influência de um amigo de família, que conhecia vários 

dos terapeutas da época, decidiu cursar psicologia. Depois de estudar alguns 

desses famosos terapeutas, Richard percebeu que, repetindo totalmente os padrões 

pessoais de comportamento desses mesmo terapeutas, poderia conseguir 

resultados positivos semelhante com outras pessoas. Essa descoberta tornou-se a 
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base da PNL, conhecida como Modelagem da Excelência Humana. Depois, 

encontrou o Dr. John Grinder, professor de linguística. A carreira de John Grinder 

era tão particular quanto a de Richard. Possuía uma boa capacidade para aprender 

línguas de forma rápida; adquirir sotaques e assimilar comportamentos, fora membro 

da Força Especial do Exército Americano na Europa nos anos 60 e depois dos 

serviços de inteligência em operação na Europa. O interesse de John pela psicologia 

alinhava-se com o objetivo básico da linguística, revelar a gramática oculta de 

pensamento e ação. 

Descobrindo a semelhança de seus interesses, decidiram combinar os respectivos 

conhecimentos de computação e linguística, junto com a habilidade para copiar 

comportamentos não verbais, com o intuito de desenvolver uma "linguagem de 

mudança". No começo, Richard Bandler conduzia um grupo de terapia Gestalt 

formado por estudantes e membros da comunidade local. Usava como modelo o seu 

fundador, o psiquiatra alemão Fritz Perls. Haviam iniciado a disciplina de Modelagem 

da Excelência Humana. Na sequência passaram a estudar, Virginia Satir, uma das 

fundadoras da terapia de família e o filósofo e pensador de sistemas, Gregory 

Bateson. Bandler e Grinder haviam formado uma equipe, e as suas pesquisas 

continuaram a ser feitas com determinação. 

Foram  apresentados ao Dr. Milton H. Erickson, M.D., fundador da Sociedade 

Americana de Hipnose Clínica e reconhecido como o mais célebre hipnotizador. Na 

década de 70, o Dr. Erickson era reconhecido entre os profissionais da medicina 

mas poucos dos seus alunos conseguiam reproduzir seu trabalho. Bandler e Grinder 

chegaram no consultório do Dr. Erickson em Phoenix, no Arizona, para aplicar suas 

técnicas de Modelagem. A combinação das técnicas do Dr. Erickson e as técnicas 

de Modelagem de Bandler e Grinder forneceram a base para novas técnicas 

terapêuticas. O trabalho deles em conjunto com o Dr. Erickson confirmou que 

haviam encontrado uma forma de compreender e reproduzir a excelência humana. 

Os fundadores da PNL entenderam que os indivíduos divergem na forma de 

pensamento e essas diferenças correspondem a processamentos individuais os 

quais chamaram de sistemas representacionais. 
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6. Outras Aplicações da Programação Neurolinguística 

As aplicações da Programação Neurolinguística são diversas, em qualquer contexto 

que se deseja obter excelência, a PNL pode ser utilizada. Mas ela é comumente 

procurada por pessoas que tem interesse em autodesenvolvimento e buscam 

crescimento pessoal e profissional acelerado. É também uma poderosa ferramenta 

de trabalho para profissionais do comportamento humano, podendo incorporá-la 

com sucesso tanto em atendimentos individuais ou trabalhos em grupo. 

A Programação Neurolinguística é altamente aplicável ao mundo dos negócios, para 

desenvolvimento de um modelo de comunicação clara, assertiva, influenciadora e 

empática. Muito procurada também para o desenvolvimento de liderança, 

treinamentos na área de vendas e para gerenciamento eficiente de conflitos. 

 
Ao aplicar a PNL, você está tomando a iniciativa. Você está decidindo por si 
mesmo como quer reagir às suas experiências. Neste caso, você pegou as 
sensações de confiança que experimentou no passado e associou-as a uma 
situação futura que possa ter sido previamente intimidante. Este é um 
processo que você pode usar com quantos eventos futuros diferentes quiser, 
com quantas sensações diferentes desejar. E mais, o Círculo de Excelência 
não serve apenas para problemas. Qualquer coisa que já estiver fazendo, 
você fará ainda melhor. Digamos que você já seja capaz de fazer 
apresentações bem organizadas e sistemáticas, mas há quem comente que 
elas são também um pouco secas. Você não precisa de mais confiança, mas 
poderia acrescentar um pouco mais de descontração, humor ou vida às suas 
apresentações, tornando-as ainda melhores. Pode-se usar o Círculo de 
Excelência para criar mais excelência da mesma forma que se faz para 
eliminar problemas. (S. ANDREAS / C. FAULKNER, 1994. P24 E 25) 

 

6.1 - Desenvolvimento Humano: a Programação Neurolinguística detem-se no 

ser, ter ou fazer e como encontrar os caminhos e atributos que já possui para 

ajudá–lo a fazer essas mudanças. É também usada para estudar como os 

sistemas de crenças influenciam o indivíduo. Com a Programação 

Neurolinguística, percebem-se melhorias fantásticas na vida das pessoas e 

essas mesmas mudanças podem ser realizadas num período de tempo 

relativamente curto. 
6.2 - Organizações: nas empresas, a Programação Neurolinguística pode ser 

utilizada para melhorar a tomada de decisões, as habilidades de 

apresentação, a motivação, o controle do estresse, a formação e motivação 

de equipes, o desenvolvimento da liderança, a capacitação no atendimento 

de excelência, o rendimento com vendas, dentre outras áreas. 
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6.3 - Educação: a Programação Neurolinguística está sendo utilizada na 

educação para ensinar estratégias de aprendizagem eficientes às crianças e 

para fazer com que os professores ajustem a sua linguagem, aumentando 

sua compreensão. A Programação Neurolinguística oferece oportunidades 

muito interessantes para os estudantes que foram diagnosticados com 

deficiências de aprendizagem. É amplamente utilizada para diminuir a 

violência nas escolas. Para isso, os professores têm priorizado atividades que 

transmitem idéias de cooperação em substituição às idéias de competição, 

ensinando as crianças a serem apaziguadoras. 

6.4 - Saúde: na medicina, a Programação Neurolinguística é usada para 

estudar a influência dos sistemas de crenças nas doenças e para ajustar a 

linguagem dos médicos na hora de passar informações para os pacientes, o 

que pode influenciar na recuperação de portadores de doenças. A alteração 

de crenças e o aperfeiçoamento do diálogo interno também têm resultados 

muito bons na cura de doenças. 

6.5 - Terapias: a Programação Neurolinguística oferece uma abordagem 

muito diferente da psicoterapia tradicional e dos métodos de aconselhamento. 

Estes últimos tendem a focar mais no problema e nas causas, enquanto a 

Programação Neurolinguística foca na solução, no que o indivíduo deseja, 

nos seus objetivos. Utilizando a Programação Neurolinguística, o indivíduo 

passa a assumir a responsabilidade por seus atos e escolhas ao invés de 

ficar procurando culpados. A Programação Neurolinguística tem apresentado 

resultados mais rápidos e eficazes na cura de medos, fobias e traumas do 

que outras técnicas utilizadas. 

6.6 - Direito: Os advogados estão utilizando as técnicas da PNL para reunir 

informação de alta qualidade dos seus clientes e exercer um grande poder de 

persuasão. Nas investigações, tem-se usado algumas técnicas, como o 

conhecimento dos movimentos oculares, para identificar congruência entre a 

linguagem verbal e a não verbal. 
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7. Os Sistemas Representacionais e as Sub-modalidades 

A PNL é um instrumento importante para que  se possa acompanhar os padrões  de 

linguagem verbal dos clientes, criando altos níveis de identificação e aumentando a 

experiência da empatia. O cérebro codifica e registra em seus arquivos todas as 

percepções captadas. A classificação dessas percepções se dá através de três 

sistemas de representação: o visual, o auditivo e o cinestésico. 

 
Como as pessoas usam a linguagem para comunicar os pensamentos, as 

palavras que elas escolhem refletem a forma como elas pensam. Ao relatar 

as experiências, um indivíduo usa o sistema representacional visual, auditivo 

ou cinestésico para identificar essas experiências e comunicá-las aos outros. 

Por exemplo, uma pessoa cujo sistema representacional predominante é 

visual vai dizer frases como "eu vejo o que você quer dizer", "isso parece ser 

bom para mim", "olhar olho no olho" ou "eu tenho a imagem." Por outro lado, 

uma pessoa cuja preferência seja auditiva vai usar a linguagem, como "algo 

me diz que...", "isso toca um sino", "estamos no mesmo comprimento de 

onda" ou "isso soa bem para mim." Finalmente, uma pessoa que é 

cinestésica ou orientada as "sensação" irá fazer declarações, como "eu vou 

entrar em contato com você", "como isso lhe toca?", "você não tem que ficar 

agressiva" ou "como você acha que eu me sinto?" (V. SANDOVAL / S. H. 

ADANS, 2014). 

 

7.1 - Visual: quando a percepção for captada pelos olhos através de imagens, 

formas, cores, luzes, beleza, dimensões, etc. 

7.2 - Auditivo: quando a percepção for captada pelos ouvidos através de sons, 

palavras, tons, conversas, rumores, etc. 

7.3 - Cinestésico: quando a informação chega até o cérebro através dos 

sentimentos e sensações do tato, do olfato, do paladar ou em termos de 

ações. 

As submodalidades são as expressões mais específicas e depuradas dos sistemas 

representacionais, são características percebíveis e que dão significado em diversas 

experiências.  
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As submodalidades têm sido, na verdade, um dos conceitos mais 

provocantes da PNL. Elas estão entre os componentes mais sutis e ilusórios 

que o cérebro usa para construir modelos internos do mundo. Elas são 

influenciadas pela interpretação da linguagem e controlam a saída da 

linguagem desde as próprias palavras até a sintaxe (M. E. FURMAN, 2005). 

 

As submodalidades são percebidas por cada um dos sistemas representacionais. 

7.4 - Visual: luminosidade, tamanho, cor, saturação, matriz, forma, 

localização, distância, tamanho, contraste, foco, profundidade, perspectiva, 

aspecto, orientação, densidade, etc. 

7.5 - Auditivo: intensidade, tempo, velocidade, volume, ritmo, timbre, duração, 

localização, distância, contraste, tonalidade, ressonância, canais 

(mono/stereo), etc. 

7.6 - Cinestésico: pressão, localização, extensão, temperatura, peso, 

densidade, gostos e cheiros, número, movimento, duração, forma, espaço, 

etc. 

 

8. Rapport 
O Rapport é um dos alicerces da PNL e o mais importante processo de uma 

boa comunicação. É o fundamento de qualquer interação significativa entre 

duas pessoas, pois estabelece um vínculo de confiança e compreensão, 

possibilitando a liberdade de expressar idéias 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). 

 

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. 

Portanto algumas maneiras de estabelecer esse vínculo de confiança é o rapport. 

Os elementos que compõem o rapport são contato visual, expressão facial, postura 

corporal, equilíbrio emocional, tom de voz, volume, palavras e gestos. 

8.1 - “Rapport verbal (palavras): consiste em acompanhar a voz da outra 

pessoa (tom, volume, velocidade, forma como termina as frases etc.) de 
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forma sutil e defasada no tempo, para não parecer imitação forçada. 

(AZEVEDO, 2008). 

8.2 - “Rapport não verbal (gestos): consiste em acompanhar a postura e os 

movimentos de outra pessoa também de forma sutil de defasada no tempo.” 

(AZEVEDO, 2008). 

Considerando que a comunicação é um processo de condução e o 

acompanhamento é a condição prévia e indispensável à este processo, portanto 

para que o rapport seja bem sucedido é necessário acompanhar, acompanhar, 

acompanhar e conduzir por meio da voz. 

Para que a comunicação possa fluir de forma satisfatória é preciso que o atendente 

de Call Center sinta as necessidades do cliente oferecendo posteriormente 

soluções. Por meio das técnicas do rapport o atendente estabelece empatia com o 

cliente através do tom de voz possibilitando equilíbrio emocional, criando confiança e 

afinidade que lhe permita uma boa aproximação e mantendo essa conexão até a 

finalização do atendimento. 

 
9. Visualização Criativa e Imagens Mentais 

 
“Visualização criativa é o nome de uma operação mágica por meio da qual 
criamos no “olho da mente” ou na imaginação a imagem-idéia de uma coisa 
ou circunstância, ou de algumas circunstâncias que supomos ser 
convenientes para o conforto da nossa vida física e que contribuiriam para o 
nosso bem-estar material. Esse bem-estar geralmente é chamado de 
felicidade.” (OPHIEL, 1988. P4) 

 
A capacidade de criar imagens mentais nítidas é uma das chaves para 

o sucesso na programação da mente. A visualização mental mostra ao seu 

subconsciente o que se deseja que ele faça e possuímos a capacidade de visualizar 

mentalmente qualquer coisa. Para programar o cérebro devemos aprender a 

visualizar mentalmente, a fim de enviar ao subconsciente imagens de qualidade. A 

programação da mente funciona de forma semelhante à programação de um 

computador. 

O cérebro usa a linguagem das  imagens e é importante dominar esta linguagem. Ao 

se programar será necessário visualizar o que deseja realizar. Quanto mais próximo 
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da realidade for a imagem visualizada, tanto mais eficaz será a programação na 

memória. 

A Visualização criativa, é uma ferramenta fabulosa de programação da mente 

subconsciente, é uma forma simples de auto-hipnose que pode ser utilizada de 

forma muito eficaz. A visualização criativa é uma ferramenta que qualquer pessoa 

pode utilizar. Ao criar cenários e imagens mentais positivas, imagens criativas e 

fazer uma auto-sugestão, faz-se a visualização criativa, e esta pratica pode mudar 

significativamente as emoções de cada indivíduo dentro de um processo em 

particular. O fato de conseguir mudar as emoções, pela visualização criativa 

acontece, posteriormente, haver efeitos físicos sobre o corpo, alterações que podem 

oscilar entre o simples relaxamento, até a uma alteração do sistema de crenças 

negativas, amplificado assim o poder da mente. 

É Conveniente usar esse aliado no auxílio à cura de doenças, no trabalho da auto-

estima, na busca de tranquilidade, de aumento de concentração, na superação de 

vícios, entre muitas outras coisas, nos transformando em pessoas melhores, mais 

realizadas e consequentemente mais felizes. 

 
10.  A Programação Neurolinguística Associada a Dublagem 

Para gerar benefícios e melhorias dentro do Call Center, você pode ligar esses dois 

elemento, Dublagem e PNL (Programação Neurolinguística). Estas ferramentas se 

complementam gerando benefícios, qualidade e desempenho de pessoas que 

trabalham exclusivamente com a comunicação dentro de um Call Center.  
A voz é um instrumento poderoso de comunicação. Por meio da palavra pode-se 

transmitir ideias e informações capazes de transformar comportamentos e 

opiniões. A efetividade da comunicação depende de uma boa qualidade de voz, para 

que os interlocutores entendam corretamente o que está sendo dito. Porém, além da 

informação verbal, a voz transmite diversas informações não-verbais que, muitas 

vezes, tem impacto muito maior do que o significado das palavras. 

O tom da voz de uma pessoa causa impacto enorme nas sensações do ouvinte. 

Segundo pesquisa realizada pelo psicólogo americano e professor emérito da 

Universidade da Califórnia – UCLA, Albert Mehrabian, constatou que as formas de 

comunicação não – verbais, feitas através de: gestos, postura corporal e contato 
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visual, são 55% mais impactantes do que outras formas de comunicação, por ser 

uma forma universal de relacionamento entre as pessoas. Ainda segundo Mehrabian 

– 38% do impacto da comunicação reside no tom de voz e apenas 7% nas Palavras 

propriamente ditas. Desenvolver as habilidades de comunicação não-verbal e verbal, 

portanto, é essencial para potencializar os resultados e construir harmonia nas 

relações interpessoais. Isso significa que se o atendente de Call Center usar o tom 

de voz adequado terá muito mais chance de agradar qualquer cliente. 

Por meio do controle da voz é possível realçar aspectos do discurso verbal que 

aumentam a eficiência da comunicação de acordo com as características dos 

nossos interlocutores.  

Na prática de dublagem são exigidas, simultaneamente, técnicas de leitura, 

articulação, dicção e controle vocal. A dublagem desenvolve a concentração, apura 

a audição, agilidade de raciocínio, intuição e sensibilidade e, associando aos 

sistemas representacionais, com ênfase na audição e construindo um rapport no uso 

do tom da voz, os resultados serão significativos para a comunicação bem sucedida, 

pois que em conjunto são ferramentas poderosas para dar ao atendente de Call 

Center a técnica necessária para que o atendimento seja eficiente. 

O atendente, dentro de uma unidade de Call Center, muito provavelmente será bem 

sucedido quando escutar com total atenção a escolha das palavras que o cliente usa 

para relatar o problemas que está enfrentando. Então o atendente poderá adaptar 

sua linguagem para combinar com a do cliente, com frases visuais, auditivas ou 

cinestésicas similares. 

 

“Combinar os padrões de fala de outra pessoa, ou a paralinguagem, constitui 
a definitiva, e talvez a maneira mais eficaz de estabelecer rapport. A 
paralinguagem envolve como uma pessoa diz alguma coisa ou a velocidade, 
o volume e o tom de voz da fala de uma pessoa. Um pesquisador chega ao 
ponto de dizer que combinar o tom ou o ritmo da voz da outra pessoa é a 
melhor maneira de estabelecer rapport no mundo dos negócios. O que pode 
ser verdade no mundo dos negócios também se aplica no ambiente de uma 
entrevista. As pessoas podem falar rápido ou lento, com ou sem pausas. Elas 
podem falar em um volume alto ou baixo e em um tom alto ou baixo. No 
entanto, a maioria das pessoas não está ciente da sua própria velocidade da 
fala ou dos tons vocais. Na verdade, os investigadores não têm que combinar 
exatamente a voz de uma pessoa, apenas próximo o suficiente para 
incentivar esse indivíduo a se sentir compreendido. No ambiente da 
entrevista, diminuir a velocidade da fala para corresponder com o ritmo de 
uma testemunha hesitante permite a recordação e a comunicação no ritmo 
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dessa pessoa. Além disso, se uma testemunha fala com mais volume e 
rapidamente, o pesquisador deve tentar combinar a maneira da fala animada 
e expressiva da pessoa. Ao ouvir com cuidado e prestando muita atenção a 
como as pessoas falam, os investigadores podem, em termos de 
Programação Neurolinguística, ficar "em sincronia" com as pessoas, 
combinando suas paralinguagens.” (V. SANDOVAL / SUSAN H. ADANS, 
2014). 

 

A título de experiência, foi realizado nos dias 15 e 16 de novembro de 2014 uma 

dinâmica junto aos alunos do Colégio Estadual do Paraná – CEP. Os alunos que se 

submetera ao teste foram os abaixo relacionados. 

 

Ricardo Moreira, 23 anos, operador de sistemas; 

Mariane Conceição Vieira, 16 anos, estudante; 

Alexandre Druczkowski Junior, 21 anos, estudante; 

Gabriel Marques de Moura, 19 anos, auxiliar administrativo; 

Vitória Schelbauer Trentin, 16 anos, estudante; 

Martha Nicolli Muchinski, 17 anos, estudante; 

Maria Elizabeth Alves de Oliveira, atendente de call center, 22 anos 

André Koscianski Vidal, office boy, 16 anos.  

 

A prática consistiu na realização de um intensivo de dublagem utilizando num 

primeiro momento a aplicação de um questionário para identificar os sistemas 

representacionais de cada aluno, na sequência foram realizados exercícios em 

duplas para identificação dos sistemas representacionais. 

Os trabalhos realizados no dia 15 foram específicos acerca de técnicas da PNL 

associados a exercício de vocalização e articulação verbal, dicção e controle 

emocional. 

O exercício de identificação dos sistemas representacionais consistiu na seguinte 

prática, foram organizadas 4 duplas e estabelecido o tempo de três minutos onde 

cada um deveria relatar um acontecimento, os alunos deveriam perceber e 

identificar o sistema representacional do narrador e estabelecer um diálogo 

utilizando somente palavras chaves do sistema do interlocutor. 
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No dia 16 foram realizados, num primeiro momento, exercício de respiração, 

relaxação e visualização criativa seguidos da prática efetiva de exercícios de 

dublagem e os resultados foram registrados em imagens e áudios. 

O primeiro exercício de visualização criativa aplicada aos alunos foi com o intuito de 

desenvolver a concentração individual. Cada aluno sentado de forma confortável 

realizou segundo o comando do orientador uma bateria de exercícios respiratório, 

iniciando por uma respiração nasal profunda e em seguida foram orientados de 

maneira a fazer com que o ar entrasse pelas narinas, inspirando e expirando 

lentamente e enchendo desde os pulmões até o diafragma. O movimento de 

inspiração e expiração se repetiu sistematicamente durante alguns segundo até que 

os alunos estivessem sentindo o fluxo natural da respiração. 

Na sequência foi colocado no centro da sala um objeto de cor neutra e pedimos aos 

alunos que visualizassem por um minuto o objeto tentando reter o máximo de 

informações possíveis e após esse processo de visualização solicitamos que cada 

um fechasse os olhos e voltasse a visualizar o mesmo objeto com todos os seus 

detalhes por mais um minuto. Repetimos o processo com outro objeto mais colorido 

e com maiores detalhes e informações. 

Na próxima etapa, foram acrescentadas informações e elementos auditivos, visuais 

e cinestésicos aos exercícios, pedindo para cada aluno mentalizar um objeto que lhe 

agradasse em particular e de olhos fechados se concentrassem nos pormenores 

desse objeto, como temperatura, cor, cheiro, densidade, volume, peso, número, 

ritmo, localização, distância e etc. 

E por último, conduziu-se uma visualização mais específica a cerca dos problemas 

rotineiros que poderiam impedir ou bloquear o desenvolvimento dos exercícios de 

dublagem como medo, inseguranças, e preocupações com o intuito de dissipar 

essas imagens mentais negativas. Foi solicitado a cada aluno que pensassem no 

sentimento contrário relacionado a sua voz ou fala e em seguida transformasse esse 

sentimento numa forma, circular, retangular, cilíndrica, quadrada e etc. Depois foi 

pedido que esse sentimento negativo transformado fosse depositado na sala 

adjacente e lá deixado. Na sequência, iniciou-se os trabalhos de vocalização e 

dublagem propriamente dito. 
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Depois de sete horas de treinamento com um intervalo de uma hora, pedimos aos 

alunos que, caso necessário, retirassem seus “sentimentos forma”; cinco dos alunos 

assim o fizeram e os outros três disseram não precisar mais daqueles sentimentos. 

Para os cinco que foram resgatar seus sentimento, todos alegaram que ao 

chegarem na sala adjacente, os sentimentos se dissiparam ou se transformaram e 

sentimentos positivos como coragem ou força. Foi um momento indescritível e 

emocionante e, o resultado podemos conferir na gravação realizada no final do 

processo, a qual foram disponibilizados links para verificação. 

Vale ressaltar que realizamos a gravação de um áudio escolhido aleatoriamente no 

primeiro dia do processo e o mesmo trecho foi regravado no final do treinamento. 

Segue anexo os resultados obtidos durante a jornada. 

 

Cenas extraídas e dubladas dos seguintes longa metragens:  

Adeus Lennin – cena 01 http://youtu.be/Se0HvZDkcO8 

Adeus Lennin – cena 02 http://youtu.be/8D5LGdxpyBE 

Os Incríveis – http://youtu.be/Ty1MwoVWI4M 

USA vs John Lennon – http://youtu.be/CcArIisVAao 

Áudios captados em momentos específicos do treinamento, início e fim do processo: 

André Koscianski Vidal – http://youtu.be/yGSfHgjG7SE 

Vitória Schelbauer Trentin – http://youtu.be/uf5sWMEzm3E 

Maria Elizabeth Alves de Oliveira – http://youtu.be/sRQZaUpWSkg 

 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Como as pessoas dentro das organizações empresariais estão trabalhando, cada 

vez mais, na organização de si mesmas, de equipes virtuais niveladas e não 

estruturadas, a mudança pode começar em qualquer nível e a qualquer tempo. A 

limitação real, muitas vezes, não está naquilo que se pode fazer, mas naquilo que se 

imagina. A aplicação da Programação Neurolinguística utilizam as habilidades e 

pressupostos em seus próprios mundos que estão criando o futuro dela. A 
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Programação Neurolinguística possibilita trilhar o desenvolvimento pessoal e 

profissional através de diversas técnicas.  

Para gerar benefícios e melhorias dentro do Call Center, sugiro a associação desses 

dois processos: Dublagem e PNL (Programação Neurolinguística). Estas 

ferramentas se complementam gerando benefícios, qualidade e desempenho de 

pessoas que trabalham exclusivamente com a comunicação dentro de um Call 

Center. 

Foi observado durante o processo que a Programação Neurolinguística e a 

Dublagem se encaixam perfeitamente, pois que seus elementos e bases se 

complementam de maneira muito particular. É incrível observar que todos os 

cuidados a serem tomados durante o processo de dublagem, tanto  da parte técnica 

quanto da parte artística são facilmente correlacionados com as técnicas da 

Programação Neurolinguística, especificamente com os sistemas representacionais, 

suas submodalidades e o rapport. 

Com relação as propriedades do som na voz, timbre, intensidade, volume e 

velocidade, que devem ser acompanhadas e imitadas durante a fala e a 

sobreposição da voz original do material de entretenimento, ao se fazer um paralelo 

combinado com as técnicas do rapport, o resultado foi bastante positivo para a 

execução dos exercício e se refletiu inclusive na interpretação dos personagem. 

Os sistemas representacionais ocorridos durante o processo de dublagem se 

manifestaram na forma de cenas visuais, do áudio propriamente dito, ou seja na voz 

do personagem e na voz do dublador e nas sensações que o material 

cinematográfico proporciona e que deve ser traduzido na interpretação. 

Percebe-se que a utilização dessas ferramentas da Programação Neurolinguística 

durante o processo, fez com que os exercícios específicos de dublagem fluíssem 

tranquilamente e o resultado foi bastante superior aos exercício aplicados de forma 

corriqueira. Conclui-se que a num processo de dublagem é constante a técnica de 

rapport e as submodalidades dos sistemas representacionais são amplamente 

utilizadas para conferir veracidade e fé cênica ao material de áudio visual. Notou-se 

que a combinação desses dois processos forneceu aos alunos uma segurança muito 

mais efetiva na comunicação. Já pelo fato da dublagem operar melhorias 

significativas na concentração e dicção, completou-se o método. 
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Verificou-se que tal metodologia aplicada em turmas com capacidade máxima de 

vinte alunos será bastante proveitosa e alavancará a comunicação, melhorando a 

empatia entre o atendente de cal center e o cliente, reduzindo o stress e 

consequentemente o turn over dos centros de telefonia.  

Programação Neurolinguística ou simplesmente PNL, é muito mais que uma maneira 

de falar ou pensar positivamente, este sistema de conhecimentos que surgiu no 

início dos anos 70 e que se mantém em desenvolvimento até hoje, vem 

revolucionando os métodos de comunicação e desenvolvimento humano, sendo 

largamente procurado por pessoas das áreas de terapia, gestão de pessoas, 

vendas, treinamentos, qualificações, educação e comunicação. 

A chave para o sucesso é procurar inovar com alternativas combinadas e chegar a 

um resultado eficaz. 
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