
O Corpo Fala. Ás Vezes, Mente  
 
Um alerta para os que lidam com o público  
 
Especialistas dizem que é possível treinar movimentos que transmitam mensagens 
positivas. Há controvérsias 
 
Os profissionais que lidam com o público são os que devem ter maior preocupação 
com a comunicação não-verbal. Caso de João Ricardo Matta, diretor de Marketing e 
Negócios do grupo Dial Brasil, do setor de mídia. Matta conta que sua equipe é 
muito jovem e que, por isso, tenta mostrar como a linguagem não-verbal pode ser 
favorável ou prejudicial à carreira. Ele até já leu livro sobre o tema, o recém-
lançado “Desvendando os segredos da linguagem corporal”, dos americanos Allan e 
Barbara Pease, da Sextante.  
 
— É preciso, de certa maneira, se policiar um pouco. Um profissional muito tímido, 
por exemplo, senta na beiradinha da cadeira e dá a impressão de que está ansioso 
para ir embora — analisa Matta. 
 
Libera Martins, gerente de RH da Domino’s Pizza, concorda. Para ela, assim como 
os vícios de linguagem, há expressões corporais que servem como muleta para o 
profissional:  
 
— Se um funcionário balança a perna durante um atendimento, transmite a 
mensagem de que está com a cabeça em outro lugar. O que pode fazer com que 
pessoas observadoras se sintam desconfortáveis. 
 
Riscos de o gesto denunciar os comissários de bordo 
 
Os políticos são os principais exemplos de profissionais que buscam na linguagem 
corporal agradar o público. O publicitário Haylé Gadelha, que já coordenou 
campanhas de marketing de candidatos a cargos políticos, diz que gestos e 
expressões faciais têm grande peso na escolha do eleitorado. Mas diz também que 
não acredita em fórmulas prontas: 
 
— No marketing político, buscamos as percepções positivas e negativas 
predominantes no candidato. E, então, usamos não só discurso, mas também 
linguagem corporal, para valorizar o que ele tem de bom e mudar o que é visto 
como defeito. Por isso, é algo bem particular. 
 
Mas será que é possível simular? Para a diretora da ABRH/RJ, Isa Oliveira e Silva, 
os profissionais podem, sim, treinar movimentos e olhares que transmitem 
mensagens positivas. Mas, diz ela, o exercício precisa ser feito no sentido de buscar 
um equilíbrio emocional. Não basta seguir o passo-a-passo de manuais: 
 
— Em empresas aéreas, por exemplo, os comissários de bordo são treinados para 
não transmitir pânico. E essa mensagem não pode chegar só pelo que eles dizem, 
mas também por seus gestos e olhares. Se não forem treinados, a linguagem não-
verbal os denuncia. 
 
A coordenadora da área de Comunicação empresarial do Senac São Paulo, Marie 
Suzuki Fujisawa, também diz que esta é uma questão de se educar:  
 
— Uma criança não limpa a boca depois de comer. É preciso chamar a atenção dela 
sempre, para que ela passe a fazer isso. Depois de um tempo, é uma ação que ela 
fará sem perceber. Da mesma forma, o profissional precisa se educar para, pelo 
corpo, transmitir competência e simpatia. 



 
 
Não há como dissimular, afirma dupla de escritores 
 
Marie salienta que a instituição oferece cursos sobre comunicação não-verbal, como 
o de neurolingüística: 
 
— Neste caso, estuda-se o “espelhamento”, postura em que o profissional procura 
usar os mesmos gestos de seu interlocutor para estabelecer vínculos com ele. 
 
O diretor de Novos Negócios da Diz’ain Soluções Interativas, da área de webdesign, 
Roberto Brício, conta que já fez curso de neurolingüística para aprender a agir de 
forma a deixar seu cliente o mais confortável possível:  
 
— Não podemos transmitir preocupação ou deixar dúvidas na cabeça deles. 
 
Mas, segundo Allan e Barbara Pease, a linguagem corporal não pode ser simulada, 
devido à falta de coerência que tende a ocorrer entre os gestos principais, 
pequenos sinais do corpo e o discurso oral: “A contração das pupilas ou um leve 
tremor no canto da boca” — diz o livro — “são sinais que contradizem o gesto da 
mão espalmada e o sorriso sincero.” 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 29 jan. 2006, Boa Chance, p. 2. 


