
Existem vários estilos 
de pensamento 
e sistemas de 
valores. Quando 
os identificamos, 
fica mais fácil criar 
proximidade com o 
interlocutor - não 
importa se queremos 
convencer um colega 
de trabalho a trocar de 
mesa ou despertar o 
interesse de um cliente 
por um produto 

Falta de afinidade. Em geral é essa a primeira explicação 

que surge quando uma conversa não se desenrola como 

gostaríamos. Tanto na profissão quanto na vida privada, 

é inevitável perceber: nossas mensagens muitas vezes são 

recebidas por pessoas diferentes de forma comple tamente 

diversas - apesar de utilizarmos as mesmas palavras. O fato 

de nossas declarações serem muito bem recebidas por uns e 

sequer compreendidas por outros pode ter inúmeras causas. 

Ê preciso levar em conta, por exemplo, que os interlocutores 

têm conhecimentos e experiências diferentes ou interesses di-

versos. No entanto, muitas vezes a comunicação não funciona 

porque nossos parceiros simplesmente funcionam de outro 

jeito. Parece óbvio, mas a maioria de nós se esquece de um dado 

fundamental: os sistemas de valores das pessoas são diferentes, 

ou seja, o outro não pensa e sente necessariamente como nós. 



Enquanto o sucesso material e o reconhecimento social são 

muito importantes para uns, para outros a intimidade afetiva 

tem prioridade máxima. E um terceiro quer principalmente 

experimentar algo novo, emocionante. 

Esses valores - ou prioridades - marcam nosso pensamento 

e, com isso, nosso estilo de comunicação. Assim, pessoas que 

avaliam tudo primariamente segundo o ponto de vista "isso com-

pensa?" agem de maneira mais lógica. Sua forma de expressão 

corresponde a esse ponto de vista: preferem declarações curtas 

e sucintas, adoram porcentuais, gráficos, dados e fatos. 

Isso é diferente em pessoas que buscam em primeiro lugar a 

emoção da novidade. Números não as inspiram, pelo contrário, 

as fazem bocejar. Pessoas para as quais os relacionamentos hu-

manos são muito importantes reagem de forma semelhante, pois 

"apenas números frios", a seu ver, não refletem a vida real. 



de números em cima de mim, não 

r e c o n h e c e m e u e s f o r ç o , não m e 

valoriza como ser humano e ainda 

exige que eu trabalhe mais - como se 

até agora eu só tivesse vadiado". Ou 

seja: aquilo que o chefe realmente 

queria dizer ao func ionár io não é 

compreendido . 

Q u a n d o uma pessoa nos comu-

nica alguma coisa, o sistema límbico 

primeiramente avalia as afirmações, 

recebidas com base em nosso sistema 

de prioridades: ela é importante ou 

insignificante, agradável ou desagra-

dável, in teressante ou entediante? 

Só então essa área cerebral repassa a 

informação, associada a emoções, ao 

cérebro - e nós reagimos em seguida 

com base nisso. 

Por isso, deveríamos transmitir 

nossas mensagens de tal forma que 

elas fossem percebidas pelo sistema 

l ímbico do inter locutor c o m o im-

portantes, desencadeando o maior 

número possível de associações e 

emoções positivas. Para tanto, nós 

p r e c i s a m o s p r ime i ro c o n h e c e r o 

estilo de comunicação e pensamento 

do outro. Isso pode ser descoberto, 

por exemplo, por meio de testes de 

pe r sona l idade , c o m o aqueles em 

geral util izados em procedimentos 
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Aqueles que pensam 
de forma lógica 

tendem a argumentar 
com números 
e fatos, o que 
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No geral, é possível diferenciar 

quatro estilos de pensamento: 

• l ó g i c o ( v o l t a d o para o g a n h o 

pessoal); 

• experimental (interessado em no-

vas experiências); 

• estruturado (a segurança está em 

primeiro lugar); 

• sensível (afeto , so l idar iedade e 

relações humanas estão no cent ro 

de tudo). 

Vamos tomar uma situação hi-

potética: o que aconteceria quando 

um chefe com uma maneira predo-

minantemente lógica de pensar e se 

CONCEITOS-CHAVE 

comunicar desejasse informar a um 

func ionár io , mais vo l t ado para o 

cultivo de relações, em que aspectos 

ele deveria concentrar seu trabalho 

no futuro? C o m o intuito de motivar 

o profissional, o superior hierárqui-

co p rovave lmen te vai se referir a 

números, dados e fatos, pois supõe 

que essas informações convencerão 

o interlocutor da mesma forma que 

o convencem. 

O funcionário, porém, percebe a 

situação de outra forma e pensa: "O 

chefe nem me perguntou como eu 

estou. Em vez disso, joga um monte 



de seleção de pessoal. Mas esses 

testes, obviamente, não podem ser 

realizados no dia a dia. Afinal, quem 

iria dizer ao seu gerente ou diretor: 

"Chefe, por favor, preencha esses 

testes aqui antes de eu lhe apresentar 

minhas idéias"?. Ou fazer pedido 

semelhante ao rapaz com quem se 

está saindo para jantar pela primeira 

vez? Tanto no trabalho quanto na 

vida pessoal são necessár ios ou-

tros instrumentos para decidir em 

que esti lo comunica t ivo apostar. 

A tarefa de conhece r o out ro 

costuma ser facilitada pelo fato de 

determinados tipos serem represen-

tados com grande frequência - e, em-

bora dificilmente uma pessoa pense 

e aja sempre da mesma maneira, em 

todas as situações há predominância 

de estilos. Quando se trata do meio 

profissional alguns indícios podem 

muito úteis. No sistema de valores de 

funcionários públicos, por exemplo, 

o tema segurança f requentemente 

tem grande importância, e isso se 

reflete em suas prioridades e maneira 

de se comunicar. Já uma pessoa que 

segue carreira como educador ou 

psicólogo, em geral, é mais ligada 

às relações pessoais. 

O u t r o ind íc io do sis tema de 

valores de nosso interlocutor pode 

ser a decoração de seu local de tra-

balho ou sua casa. Muitas plantas, 

fotos de pessoas queridas e cores 



A VALIDAÇÃO SOCIAL 

Em uma manhã fria de inverno no final dos anos 60, um 
homem parou numa movimentada calçada da cidade de 
Nova York e fitou o céu por 60 segundos, sem nenhum 
motivo especial. Fez isso como parte de um experimento 
realizado pelos psicólogos Stanley Milgram, Leonard Bi-
ckman e Lawrence Berkowitz, da Universidade da Cidade 
de Nova York, planejado para descobrir que efeito essa 
ação teria sobre os passantes. A maioria simplesmente se 
desviava ou esbarrava nele; 4% se juntavam ao homem 
olhando para cima. O experimento foi então repetido com 
uma pequena modificação: fizeram com que cinco volun-
tários, em vez de apenas um, fitassem coisa alguma. Com 
a mudança, um grande número de pedestres foi induzido 
a parar, aglomerar-se e olhar para o alto. 

Essa única alteração incorporava o fenômeno da vali-
dação social. Um dos modos fundamentais de decidirmos 
o que fazer em determinada situação é olhar o que os 
outros estão fazendo ou fizeram naquela circunstância. 
Se muitos optaram por certa idéia, tendemos a segui-la, 
porque vemos a ideia como mais correta, mais válida. 

Milgram, Bickman e Berkowitz simplesmente introdu-
ziram a influência da validação social em seu experimento. 
Com mais pessoas no grupo inicial olhando para cima, a 
porcentagem de pedestres que fizeram o mesmo mais que 
quadruplicou, chegando a 18%. Grupos iniciais com mais 

pessoas olhando para o alto causaram uma reação ainda 
maior: um grupo inicial de 15 pessoas fez com que 40% 
dos passantes se juntassem a eles, praticamente parando 
o trânsito em menos de um minuto. 

Aproveitando-se da validação social, aqueles que nos 
pedem algo podem estimular nosso consentimento de-
monstrando (ou simplesmente insinuando) que outras 
pessoas como nós já consentiram. Por exemplo, um es-
tudo descobriu que; quando um arrecadador de doações 
mostrava aos moradores uma lista de vizinhos que haviam 
dado contribuições para uma instituição de caridade local, 
o número de contribuições aumentava significativamente; 
quanto maior a lista, maior o efeito. Por essa razão os 
publicitários se desdobram para nos informar que seu pro-
duto é o que mais vende ou cresce entre os seus similares, 
e os comerciais de televisão retratam multidões correndo 
às lojas para comprar o produto anunciado. 

No entanto, são menos óbvias as circunstâncias sob 
as quais a validação social sai pela culatra, produzindo o 
oposto da intenção de quem pedia algo. Um exemplo é 
a compreensível, mas potencialmente equivocada, ten-
dência de especialistas em saúde a chamar a atenção para 
um problema caracterizando-o como lamentavelmente 
frequente. Campanhas de conscientização apontam que 
o consumo de álcool e drogas é muito elevado, que os 

quentes indicam um t ipo vo l t ado 

para relacionamentos e sentimentos. 

Já móveis de designers diferentes e 

desenhos originais, bem como qua-

dros e outros objetos de contempo-

râneos, apontam mais para o prazer 

em exper imentar - ou, em alguns 

casos, para a lógica e o interesse no 

reconhecimento social. 

Mais um indicador do sistema de 

valores de alguém é a forma como 

cumprimenta as pessoas: ele (ou ela) 

se levanta de sua mesa e se encaminha 

até o outro? Vai direto ao assunto ou 

começa primeiro com um bate-papo? 

Com base nessas observações, pode-

mos realizar uma primeira avaliação 

rapidamente. Mas cuidado! Apenas 

cerca de 4% de todas as pessoas po-

dem ser associadas exatamente a um 

único estilo de pensamento. Para a 

maioria, há duas ou até três maneiras 

marcantes de compreender o mundo 

OBSERVAR CARACTERÍSTICAS dos objetos de um ambiente e a forma como são 
arrumados pode oferecer dicas sobre a personalidade das pessoas 



e se comportar. A pergunta que de-

vemos nos fazer, portanto, é: quais 

formas de pensamento e comunicação 

são dominantes na pessoa que está à 

nossa frente? 

Depois de termos respondido a 

essa ques tão com base em nossas 

p r imei ras o b s e r v a ç õ e s , p o d e m o s 

deduz i r quais mensagens cruciais 

devem es ta r no c e n t r o de nosso 

discurso. C o s t u m a a judar pensar-

mos anter iormente nas mensagens 

cruciais relevantes para os diferentes 

estilos. Vamos supor que você queira 

c o n v e n c e r um c l i en te a adqu i r i r 

determinada máquina. Sua argumen-

tação para um pensador lógico pode 

ser a seguinte: "O equipamento reduz 

os períodos de indisponibilidade em 

80%. C o m isso, nosso lucro anual 

se eleva em R$ 20 mil". Você deixa 

um tipo experimental com água na 

boca da seguinte forma: "Imagine 

u m a p r o d u ç ã o q u e d e c o r r a sem 

absolutamente nenhuma pane. Nós 

podemos nos tornar mais próximos 

dessa visão com essa tecnologia, pois 

ela...". Para aqueles voltados para a 

segurança, a formulação mais eficaz 

na mesma situação pode ser mais ou 

menos assim: "Com esse maquinário, 

o risco de interrupção da produção 

é de apenas 20%. Por isso, nós po-

demos assegurar a nossos clientes 

que...". C o m argumentações adequa-

das a cada tipo, é possível aumentar a 

probabil idade de que o interlocutor 

pelo menos olhe com benevolência 

pa ra a s p r o p o s t a s a p r e s e n t a d a s . 

PARA CONHECER MAIS 

Durante o conta to inicial, quase 

sempre é possível certificar-se se a 

primeira avaliação estava correta. A 

melhor forma de fazer isso é inserir 

p e r g u n t a s t o t a l m e n t e d i r e t a s na 

conversa, como: "Do seu ponto de 

vista, quais demandas essa máquina 

deveria preencher?". Ou: "Em que 

condições você concordaria com a 

compra de um equipamento como 

esse?". Norma lmen te , dessa forma 

você logo percebe os mais impor-

tan tes cr i tér ios decisor ios de seu 

interlocutor e pode, se necessário, 

ainda adequar sua argumentação e 

seu estilo de comunicação. 
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