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O que percebemos das pessoas com quem convivemos nada mais é do que um pedaço do 
seu "iceberg" interior. É mais ou menos 10% daquilo que a pessoa é na realidade. 
 
Nós somos aquilo que vamos acumulando ao longo da vida. Nosso perfil é construído aos 
poucos. É por esse motivo que as percepções sobre um determinado assunto são diferentes 
de uma pessoa para outra. Nós somos uma soma de valores, conforme mostra a figura do 
iceberg comportamental. 
 
Inicialmente, é importante perceber que comportamento de uma pessoa está relacionado a 
dois fatores: a realidade externa e a realidade interna. A realidade externa é o que a pessoa 
demonstra ao ambiente. A realidade interna, por outro lado, é tudo o que não podemos 
perceber por meio dos cinco sentidos. São elementos que só reconhecemos na pessoa 
quando se tornam comportamentos. Seria a "ponta" do iceberg, enquanto a parte 
"submersa" representa o fator externo. 
 
O comportamento, parte visível do iceberg, compõe-se das manifestações que podemos 
captar por meio dos gestos, expressões, respiração e voz. Porém, o que não vemos, ou 
seja, a realidade interna, influencia diretamente o comportamento. Vejamos os elementos 
que fazem parte dessa camada "escondida": 
 
Percepção: 
É considerada como o elemento fundamental, a chave do comportamento. Numa 
negociação, a percepção é o ponto mais importante, pois mesmo que duas pessoas concor-
dem com os fatos, elas podem ter relevâncias diferentes sobre o mesmo. 
 
Expectativas:  
A expectativa pode ser definida como aquilo que as pessoas esperam ou imaginam de 
determinadas ocasiões.  
 
Emoções, sentimentos e desejos:  
É o sentimento que temos pelas pessoas que determina a compreensão dos atos que ela 
comete. Um mesmo ato pode ser considerado de várias formas, dependendo do sentimento 
que se tem pela pessoa que cometeu o ato. Se gostarmos de alguém, nossa mente só 
focaliza os pontos positivos desta pessoa. Assim, justificamos seus pontos negativos. 
 
Metaprogramas:  
Podem ser definidos como programas internos que são usados para decidir no que prestar 
atenção e a forma como organizamos e processamos a informação. 
 
Crenças e valores:  
Os valores e as crenças são formados por educação e cultura e definem o que é importante 
para nós. Crenças são generalizações que fazemos a respeito do mundo, das pessoas, do 
que é certo ou errado e de como as coisas devem ser. Os valores são as prioridades que 
damos às crenças. Existem crenças que julgamos mais importantes que outras, 
determinando uma prioridade de comportamento.  
 
Necessidades:  
As necessidades estão na parte mais profunda do iceberg comportamental. Aqui está a 
origem de nossos comportamentos. O homem faz as coisas com o objetivo de alcançar 
sucesso c satisfazer suas necessidades. Cada pessoa possui uma estrutura de necessidades, 
que são de quatro tipos: realização, reconhecimento, associação e segurança. 
 
Frente a todos esses fatores, como agir? Segundo especialistas, o líder deve procurar 
identificar o estilo da pessoa com quem está negociando, tentando descobrir os possíveis 
elementos internos que o levam a agir daquela maneira e como eles podem ser transpostos. 



Além disso, deve explorar e sondar suas próprias necessidades, expectativas e desejos, 
para procurar chegar à melhor decisão consensual.  
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            Fonte: Profissão Mestre, a. 9, n.107, p. 24-25, ago. 2008. 


