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Habilidade usa técnicas de leitura corporal e de movimentos para gerar mais empatia na 
comunicação 
 
"Rapport". Quem atua na área de vendas já deve ter ouvido o termo pelo menos uma vez. 
Relacionada à habilidade de comunicação, a ferramenta utiliza as leituras corporais e outros 
conhecimentos da neurolingüística para criar uma maior empatia na comunicação com o cliente. 
Especialista em reforçar essa competência em seus alunos, o consultor Ulisses Zago, da Gênesis 
Consulting, conversou com a Folha sobre o tema.  
 
Folha - O que é o "rapport"? 
Ulisses Zago - A palavra é de origem francesa e está relacionada à comunicação nas relações. 
Além do código verbal, engloba as leituras corporais e neurolingüísticas. Permite decodificar 
olhares, movimentos, timbre de voz e estados de espírito a partir da observação e vem sendo 
cada vez mais usada nos treinamentos de vendas. 
 
Folha - É realmente possível decodificar o cliente dessa forma? 
Zago - A partir da interpretaç ão do gestual, dá para verificar, por exemplo, se ele está alegre, se 
está carente, se gosta de coisas clássicas ou se está mentindo. Um exemplo típico de má 
interpretação neurolingüística é a do gesto de cruzar os braços. Todos acham que o interlocutor 
está "se fechando", mas ele também pode significar atenção ou dúvida. 
 
Folha - Há profissões que pedem mais a habilidade do que outras? 
Zago - Teoricamente é importante para todas as pessoas. Mas, do ponto de vista puramente 
profissional, nas atividades que exigem poder de negociação, a habilidade se torna de fato um 
pré-requisito. É o caso de vendedores, negociadores, jornalistas, professores, recepcionistas, 
atendentes de telemarketing e palestrantes. 
 
Folha - Por que o "rapport" é útil aos profissionais de vendas? 
Zago - Venda é como paquera e conquista. Toda aproximação se dá baseada na leitura do corpo e 
do visual. Regulam-se, por exemplo, movimentos e timbres de voz para conquistar a atenção. 
 
Folha - Um profissional pode aperfeiçoar o seu "rapport"? De que forma? 
Zago - Sim. O primeiro passo é esquecer o medo, tirá -lo de si, porque não adianta muito se 
aperfeiçoar tecnicamente apenas. O medo só some de fato quando há equilíbrio interno. Em 
termos de técnica, vale fazer cursos de venda e estudar neurolingüística para desenvolver 
qualidades como saber ouvir e saber responder.  
 
Folha - O que é o espelhamento e como ele funciona? 
Zago - A técnica do espelhamento é muito importante para o "rapport", mas só é usada 
adequadamente por 1% dos vendedores. É a capacidade de conseguir identificar o tipo de pessoa 
pelo linguajar e se tornar "parecido" com ela. É notar se ela usa mais verbos ativos -"tenho 
certeza", "estou seguro", "sei"- ou verbos que exibem insegurança -"acho", "penso", "imagino"- e 
conduzir a comunic ação da mesma forma, para gerar identificação. Mas é um processo muito 
mais sutil do que simplesmente "macaquear" o outro. 
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