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OBJETIVOS
• Gerar confiança no processo de comunicação.

• Melhorar a capacidade de gerir emoções.

• Reforçar comportamentos possibilitadores e aceder a estados desejados 
quando e onde quiser. 

• Transformar crenças e padrões de comunicação limitantes numa 
comunicação possibilitadora e voltada para as soluções. 

• Desenvolver a clareza de objetivos bem elaborados e específicos através 
do modelo GGS.
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RAPPORT
COMO ME LIGO AOS OUTROS..?

Rapport é uma palavra de origem francesa (rapporter), que significa “trazer de volta” 
ou “criar uma relação”. O conceito de Rapport é originário da psicologia, e é utilizado 
para designar a técnica de criar uma ligação de empatia com outra pessoa, para que 
se comunique com menos resistência.

Quanto maior o rapport, maior a eficácia da comunicação, pois à comunicação de 
um corresponderá uma resposta comportamental do outro. 



Janeiro 2022www.aboutlife.pt .   info@aboutlife.pt   .   +351 911 024 811

As pessoas gostam das pessoas que são como elas 
ou 

As pessoas gostam das pessoas que são como elas 
gostariam de ser.

Matching

Mirroring



Acuidade sensorial:

• 7% linguística (conhecimento que eu 

tenho.

• 38% vocal (voz) – o que sentes sobre o 

que dizes

• 55% fisiológica – o que transmite o corpo. 
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Pacing – o individuo segue, com o seu comportamento, o 
comportamento de outro através da criação de correspondência entre 
a sua comunicação e a do outro. 

Leading – o individuo utiliza o seu comportamento com a intenção de 
ser seguido pelo outro, tendo previamente estabelecido 
correspondência na comunicação entre ambos. 
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Cortex Pré-Frontal
Neo Cortex

Sistema 
Límbico

Amígdala

Complexo Reptiliano
ENVOLVENTE

• Emoções.

• Timbre, volume, a pureza da voz (para verbal)

• História, 

estratégia e as 

palavras

• Raciocínio lógico

• Sobrevivencia: Fight, flight

e freeze. 

FISIOLOGIA
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• Ter tempos de transição entre momentos 
importantes.

• Saber gerir a relação entre o contexto e as 
minhas emoções. (alinhar a emoção com a 
intenção).

Consciência
Body Scan

Validação

Reenquadramento

Teste

• O que posso fazer agora que sei que cumpre a mesma 
intenção e me provoca uma emoção mais 
possibilitadora?



COMPORTAMENTO

ESTADO
FISIOLOGIA

•Filtros
•Crenças
•Experiências passadas

ENVOLVENTE PENSAMENTOS
REPRESENTAÇÕES 

INTERNAS

EMOÇÃO



ANCORA

• Intensidade: intensidade estado

• Pureza: o caráter singular do estado a ser ancorado

• Singularidade: quanto mais incomum a âncora, menor a possibilidade 

de ser acionada por acidente.



Obrigada!
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Equipas que se baseiam na confiança:

Trabalham todos os dias 
com consistência. 

Regra 20 x 7

Olham uns pelos outros. 
Necessidade de 

pertença. 

Sentem-se seguras, com 
liberdade de expressão. 
Acedem à motivação e 

construção Vs medo

Têm lideres curiosos.
“Como posso eu também 

fazer o meu melhor?”

Investem no alinhamento 
pessoal fazendo sobressair o 
potencial de cada um: “qual a 

energia individual de cada 
membro da equipa?”

Sabem que não há 
erros, há aprendizagens 

e que pedir ajuda é 
sinal de progresso.
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Como manter/resgatar a confiança num dia de prova:

Ter presentes os pontos B 
para fatores previsíveis de 

stress.

Relembrar a importância 
do objetivo.

Antecipadamente preparar 
faseadamente detalhes, 

detalhes. Rever o que está 
100% ”sobre controle”.

Dar segurança 
relembrando o que foi 
trabalhado que correu 

bem.

Seguir o planeamento 
mantendo a pontualidade e 

rotinas estabelecidas. 
Promove o foco e facilita 

escolhas/decisões.

Mindset possibilitador, 
acreditar que se consegue 

ou que consegue saber 
como conseguir.
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Como manter a confiança num curto espaço de tempo:

Relembrar os pontos fortes 
da pessoa, voltar ao que 

funciona, ao que é 
importante.

Diminuir parasitas e 
distrações.

Voltar à confiança no 
processo. “sei que não 
sabes fazer, mas sabes 

como fazer para conseguir 
fazer.”

Fazer pacing and leading
(linguagem, proximidade e 

fisiologia).
Dar a liberdade, o tempo e 

o espaço para falar.

Incentivo focado na 
possibilidade, voltando ao 

sentir e à respiração.

#3
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CONFIANÇA
• Quanto mais competências tivermos, 

menos hipóteses a pressão terá de 
surgir.

• Modelamos ou pedimos ajuda a alguém 
que tenha competências na área que  
queremos melhorar.

• Para aumentarmos a motivação e logo a 
capacidade de decisão: lembramos do 
que já conquistámos, encontramos 
entusiasmo no processo ou voltamos à 
importância do resultado final. 



MINDSET  E CRENÇAS
METAPROGRAMAS

COMPORTAMENTO

FISIOLOGIA

•Crenças
•Meta programas
•Experiências passadas
•ValoresENVOLVENTE

REPRESENTAÇÕES 
INTERNAS

EMOÇÃO
ESTADO

SENTIDOS

RESULTADOS



OBJETIVOS - PACK 4 GOALS
ESTRATÉGIAS PARA LIDAR COM OBSTÁCULOS

1. MATERIALIZAR - encontrar novas estratégias/soluções.

2. FOCAR - recuperar informação (chunking down). 

3. EXPANDIR - aceder a um novo quadro de referência (chunking up) 

4. REENQUADRAR – resignificar situações



Janeiro 2022www.aboutlife.pt .   info@aboutlife.pt   .   +351 911 024 811

O que eu gostava era 
de ganhar o 
campeonato.

Está toda a gente contra 
mim e nada funciona. 
Ninguém me entende, 

não querem saber!

Já sei que isto não resulta 
e que vou chegar à prova, 
vou-me enervar e vai correr 

mal porque ele está lá. 
Não há solução!
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COMUNICAÇÃO

Generalizamos/suprimimos/
distorcemos:
• É sempre assim quando 

chove...
• Ninguém me entende...
• Nunca...
• São todos...
• Ela é uma cavaleira melhor.
• Está a ser muito difícil para 

mim...

Comparação:
• Eu não sou boa nisto.
• O meu cavalo é lento...

Pouco específicos:
• Chega bem!
• Põe o cavalo direito.
• Põe no ritmo.
• Olha para o que estás a fazer. 
• Eu estou uma lástima...

Assumem identidades:
• Eu sou uma distraída...
• Sou desorganizada.

• Nunca..?
• Ninguém...?
• Todos...?
• Sempre...?

• O quê?
• Onde?
• Como?
• Quando?

• Quem disse?
• De acordo com 

quem?
• Comparado com 

quem...?

• És ou tens? És 
ou estás..?

• O que queres 
dizer com 
isso?

METAMODELO
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Crenças limitadoras:
• As pessoas não me entendem.
• Eu não consigo fazer isto...
• Ele não gosta de mim!
• Não posso...

• O que aconteceria se 
conseguisses?

• Como sabes isso?
• O que te impede e o que 

aconteceria se pudesses?

• Clarificar
• Especificar
• Ter uma perspetiva 

diferente do mundo



EXPERIÊNCIA OBSERVADA EM OUTROS

EXPERIÊNCIA PRÓPRIA

INSPIRAÇÃO PARA OUTROS

INSPIRAÇÃO PARA TI

EXTERNO

PASSADO FUTURO

•Quem é que conheces que foi bem sucedido em X?
•Quem mais é que conheces que fez X bem? 

•Quem conhecesse que tem a .... que queres ter?

•Relata essa situação...
•Como resolveste essa mesma situação?

•O que aprendeste sobre ti nessa altura?
•Como é que podes aplicar essa aprendizagem à situação 

atual?

•Como pensas que o Y poderá resolver este problema?
•O que admiras em Y que te pode ajudar neste caso?

•O que faria Y nesta situação?

•O que farias se soubesses que não irias falhar?
•O que é que teria de acontecer para sentires que este 

assunto estaria resolvido?
•Se tivesse uma vara de condão o que farias para 

resolver este caso?

Pensa numa pessoa em que reconheces as 

competências que queres:

Exercício do palco:
Recorda um momento em que vivenciaste uma 

situação semelhante:

Lembra-te de alguém que já encontrou soluções 

semelhantes às que queres no passado
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INTERNO



Janeiro 2022www.aboutlife.pt .   info@aboutlife.pt   .   +351 911 024 811

OBJETIVOS
GOLDEN GOAL SETTING

PLANEAR

DEFINIR

TESTAR

OTIMIZAR

• SMART_PE

• A,B,C...

• PACOTE VERBAL

• OBJECTIVOS BEM ELABORADOS

• EXACT

O QUE QUERO?

• Qual a intenção mais abstrata?
• Qual o foco?
• Qual o grande sonho?
• Qual a aspiração?

MESMO...?

• É possível, especifico e real?
• Este objetivo é para mim ou para outra 

pessoa? 
• Depende unicamente de mim? 

COMO?

• Como especificamente vou fazer?
• O que farei para alcançar o meu 

objetivo? 
• O que me impede? O que falta?

PLANO B?

• O que pode correr mal?
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VISUALIZAÇÃO
Ativação de micro músculos e ligações neurais

• Na positiva.
• Em curtos espaços de tempo
• Utilizando o VAK
• Feita regularmente.



Obrigada!
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