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Sintonia, conexão, relação harmoniosa, confiança recíproca, afinidade, 

compreensão mútua, acordo.

Rapport

“Dentro do rapport, qualquer coisa é possível… fora dele pouco é possível.”

David Barron

"Rapport é a capacidade de entrar no mundo de alguém, fazê-lo sentir que você o

entende e que vocês têm um forte laço em comum. É a capacidade de ir totalmente do

seu mapa do mundo para o mapa do mundo dele. É a essência da comunicação bem-

sucedida." Anthony Robbins



“Rapport se refere ao grau de liberdade experimentado na comunicação,

o nível de conforto das partes, o grau de precisão naquilo que é

comunicado e a qualidade do contato humano. O rapport é claramente

influenciado pelo estilo pessoal, a maneira de falar, de vestir e a origem

social do mediador; pelos interesses, amigos ou sócios comuns; e pela

quantidade de comunicação entre o mediador e os disputantes.”

Christopher W. Moore

Rapport



RAPPORT

HARMONIA

CONEXÃO

CONFIANÇA

SINTONIA

ATENÇÃO AO RAPPORT NO PRIMEIRO MOMENTO E EM TODOS OS DEMAIS!

DISTÂNCIA ÓTIMA CONTATO VISUAL

ESPELHAMENTO
LINGUAGEM

ACOLHIMENTO
ESPAÇO

CHAMAMENTO PELO NOME

RAPPORT





OBSTÁCULOS COMUNS AO RAPPORT E À 
GERAÇÃO DE OPÇÕES INTEGRATIVAS de 

INTERESSES

• Julgamento prematuro

• Busca da resposta única

• Pressuposição de um bolo fixo



Simulação:

advogados

conciliadores

reclamantes

reclamadas



Informações Confidenciais Reclamantes:

Joaquina/Joaquim, admitida pelo Reclamado, seu concunhado, no

mês de abril de 2016, para exercer serviços de limpeza, percebendo

o salário mensal de R$ 1.900,00 + passagem. Adorava o seu

trabalho que era de segunda à sexta, das 18h00min às 21h e aos

sábados das 09h00min às 12h00min e, para complementar a renda,

nos períodos vagos, revendia roupas para seu amigo José, que

faleceu.

Porém, sem qualquer motivo, explicação ou aviso, informa que em

outubro de 2017, foi dispensada e não recebeu nenhuma verba

rescisória, estando sem qualquer renda fixa e muito triste com toda

a situação.



Informações Confidenciais Reclamadas:

Manoel/Manoela soube que seu concunhado estava passando

necessidades e a contratou (Joaquim/Joaquina), que sempre foi um

ótimo funcionário, muito confiável e responsável.

Porém seu compadre José, que faleceu, contou que ele/ela estava

furtando roupas para revender. Ele não acreditou até encontrá-lo

com uma sacola cheia que, quando o reclamante foi trabalhar,

verificou que tais roupas eram suas.

Manoel(a) relatou que inicialmente duvidou de José, porém, certo

dia, enquanto Joaquin(a) estava almoçando, foi conferir sua mochila

e verificou que estava cheia das roupas de Manoel(a).

Informa que ficou tão abismado que sequer teve coragem para

contar para o reclamante o motivo da demissão.

Aduz que, devido à situação, além de ter perdido um ótimo

funcionário, houve desavença familiar, não se falando desde então.









ESCUTA ATIVA



É uma técnica de comunicação em que um ouvinte decodifica uma mensagem
verbal (e não verbal), identifica a emoção positiva ou negativa que está sendo
expressa e depois restabelece o conteúdo emocional da mensagem para quem
estava falando, usando as mesmas palavras ou palavras similares, porém de
uma forma neutra, sem julgamentos.

Escuta Ativa





ESCUTA ATIVA-ALGUMAS DICAS:
.prestar atenção à pessoa que fala e não à aparência;
.ouvir com atenção, mesmo que opinião diferente;
.ouvir sem julgar;
.lembrar que escutamos para conhecer;
.olhar e se interessar;
.estabelecer contato visual;
.eliminar distrações;
.não pensar na resposta que quer dar enquanto o outro fala;
.procurar não interromper, conter a ansiedade;
.não demonstrar irritação;
.não  achar que já sabe o que o outro vai falar;
.escutar mais do que falar;
.lembrar que é só mais um à mesa, e não o principal;
.privilegiar a fala da parte e não a do advogado.
.OBSERVAÇÃO ATIVA- Marinés Suares





Parte: 
“Djalma só que mandar na gente, não faz nada, enquanto estamos atolados no
meio de tanto trabalho!!”

Sentimentos identificados: 
aborrecimento em função da atitude de Djalma, insatisfação com o excesso de 

trabalho.

Mensagem reformulada de forma neutra: 
“O que a Sra. quer dizer é que está insatisfeita com o volume de trabalho e que
gostaria que o Sr. Djalma colaborasse mais na execução das tarefas?”

Escuta Ativa



EMPATIA



 Reconhecimento da perspectiva do outro como legítima

 Suspensão do julgamento

 Identificar as emoções do outro

 Comunicar a compreensão ao outro





ESCUTA EMPÁTICA

 INTENÇÃO DE CRIAR CONEXÃO

 ATENÇÃO E PRESENÇA

 FOCO NOS SENTIMENTOS E NECESSIDADES



Percepções



Percepções



Comunicação não-violenta

 (Marshall Rosenberg)
 O propósito do processo é comunicar-se de modo que seja mais 

provável  e adequado que o outro coopere para atendermos 
nossas necessidades.

COAÇÃO -> CONEXÃO





Comunicação não-violenta

 Avaliação, Julgamento,Diagnóstico,  Correção

 Observação Necessidade – Sentimento

 Exercício - Madrasta



COMPETÊNCIAS COMUNICATÓRIAS



Competência comunicatórias

.Acessibilidade+ precisão + clareza;

.Ordem lógica

.Tom sereno e seguro

.Sem adversariedade/polarização/oposição

.Sem expressões ou gestos irritantes;

.Fala prospectiva

.Sem atribuição de culpa

.Linguagem “eu”

.Transformação da discordância em concordância

.Transformação da negativa em afirmativa



• INTENÇÃO

• Sabemos a nossa intenção 
quando realizamos uma ação 
ou fala.

• Não temos acesso imediato à 
intenção da ação ou fala do 
outro e tendemos a deduzir a 
intenção pelo impacto que 
nos causou.

• Conhecer a intenção pode 
mudar nossa reação

• IMPACTO

• Não temos acesso imediato 
ao impacto gerado por nossa 
ação ou fala nos outros.

• Sabemos o impacto da ação 
ou fala dos outros em nós.

• Aceitar que o impacto existe, 
independente de nossa 
intenção.







PERGUNTAS ADEQUADAS PARA CADA 
OPORTUNIDADE

-saber o objetivo da pergunta (obter
informação- regra; confirmar informação que
supomos já ter; fazer refletir; desagregar);

-perguntas abertas=regra na autocomposicão;

-perguntas fechadas- quando usá-las?

-perguntas reflexivas e circulares



SABER PERGUNTAR



Perguntas



PERGUNTAS QUE DÃO ACESSO AOS 
INTERESSES:

- para que...?
- o que leva o senhor a...?
- o que o senhor busca com...?
- qual a finalidade de...?
- o que realmente importa para

o senhor com...?
- evitar o “por que?”

QUANTO MAIS 
ESPECÍFICO O 

CONHECIMENTO SOBRE 
OS INTERESSES, 

MELHORES AS OPÇÕES 
GERADAS



 Gestos e atitudes de boas-vindas: sorriso, aperto de mão, bom dia/boa tarde/boa 

noite, é um prazer, seja bem-vindo, levantar-se para recepção;

 Experiências pessoais comuns: cidade, faculdade, trânsito, clima;

 Atributos ou atividades do disputante: roupa, profissão;

 Sinceridade por meio do comportamento;

 Empatia; 

 Contato visual;

 Técnicas de PNL: espelhamento = reflexo natural e sutil da postura, dos gestos, da 

entonação da voz, do ritmo respiratório, das expressões faciais (feliz, triste, 

preocupado); repetição de termos e palavras mais usadas etc.. Não é preciso falar 

errado ou mesmo usar palavrões, ou adquirir um tique para estabelecer rapport.

Rapport – Como estabelecer?



CRENÇA NA AUTOCOMPOSIÇÃO

“A paz não pode ser mantida à força. Somente
pode ser atingida pelo entendimento.”

Albert Einstein (1879/1955)



-INTERESSES- COMUNS- POTENCIALIZAR

-INTERESSES DIFERENTES- INTEGRAR

-INTERESSES OPOSTOS- TRANSACIONAR



GERAÇÃO DE OPÇÕES- BRAINSTORM

2 REGRAS BÁSICAS:

. SEM AVALIAÇÃO

. SEM PROPRIEDADE DAS IDEIAS



FICA A DICA:

Apenas 10% dos motivos pelos 
quais as pessoas chegam a um 

acordo dizem respeito ao 
conteúdo deste acordo.


