
AssertividAde 
pArA crescer:
--
a Comunicação Assertiva na 
transformação de negócios



ÍNDICE
_ _

1.
2.
3.

Introdução (4)

Cuidado: tudo o que vai volta (7)

Comunicar para evoluir (14)

Como a má comunicação nas empresas afeta diferentes 
setores e profissionais

Como ser assertivo e obter o retorno esperado

A importância da boa comunicação para o crescimento 
profissional e da empresa



A Ação Gerencial atua na área de recursos humanos, 
oferecendo treinamento e desenvolvimento para 
empresas, assessoria especializada e uso de ferramentas 
para identificação e aperfeiçoamento de talentos.
  www.acaogerencial.com.br/servicos-ag

Neste e-book, você vai aprender sobre a comunicação 
assertiva, uma forma eficaz e clara de transmitir 
mensagens.

http://www.acaogerencial.com.br/servicos-ag/


1. Introdução
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O dia na empresa X começou agitado. O chefe mal chegou e já descobriu 
que um serviço não foi entregue no prazo para o cliente. O gerente, após ser 
cobrado por explicações, convoca a equipe para saber exatamente o que 
aconteceu.

Na sala de reuniões, o clima não é dos melhores. O profissional de 
atendimento ao cliente defende-se dizendo que passou a demanda como 
deveria ser e que havia sido claro quanto ao prazo estabelecido. Os 
funcionários responsáveis pela execução da demanda se irritam e discordam 
dele de forma agressiva, afirmando que haviam entendido outra coisa.



Buscando acalmar os ânimos, o gerente busca registros que expliquem a 
situação, mas tudo que encontra são e-mails e documentos confusos. A 
equipe, com os nervos à flor da pele, começa a discutir e acaba trocando 
insultos.

Essa situação desastrosa não é incomum em muitas organizações. O problema 
é só um, a comunicação, ou melhor, a sua má execução. Ela pode ser observada 
em diferentes momentos:
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Na apresentação 
da demanda e de 
seu prazo para a 
equipe;

Na forma 
agressiva como a 
equipe reagiu aos 
comentários do 
atendimento;

Na troca de 
e-mails durante 
a execução da 
demanda;

Na incapacidade 
do gerente 
de conduzir a 
reunião e evitar o 
conflito.



Saber se comunicar nos parece algo simples e inato. Porém, é aí que mora o 
perigo: por subestimarmos a sua importância e achar que todos entendem 
nossas mensagens como nós mesmos, acabamos caindo em situações como 
a mostrada acima.

Neste e-book, falaremos da importância de saber se comunicar no ambiente 
profissional, tanto para organizações como para o profissional e sua carreira.
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2. Cuidado: 
tudo o que vai, volta
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A comunicação é como uma via de mão dupla, onde um sujeito busca transmitir 
as ideias, criando condições para o amplo entendimento das mesmas; e outro 
sujeito escuta e interpreta as informações que lhe foram passadas. Para ter o 
retorno desejado, seja de uma negociação ou um feedback, por exemplo, é 
preciso desenvolver essa competência.

Não existem bons líderes que não sejam também bons comunicadores. Não 
estamos falando simplesmente de ter boa oratória ou saber persuadir pessoas, 
mas de assertividade, ou seja, da capacidade de passar informações claras, 
sem inseguranças, dúvidas ou risco de enganos ou falhas.



Claro que não só profissionais em altos cargos precisam ser bons 
comunicadores. O guru da administração, Peter Drucker, afirma que, muito 
em breve, o sucesso profissional estará diretamente relacionado a essa 
competência. Já segundo o The New York Times, 89% dos empregadores 
consideram a boa comunicação como um fator decisivo na hora de contratar 
e reter um profissional.

Para os que ainda não entendem a dificuldade de realizar uma boa 
comunicação, fica mais um fato alarmante: muitos especialistas da área 
defendem que 55% da comunicação é expressa de maneira corporal e facial, 
enquanto 38% depende da entonação vocal e apenas 7% é verbal. Ou seja 
você pode estar dizendo as palavras certas, mas seu comportamento pode 
estar passando uma imagem diferente e dando dúvidas à interpretação.
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Como qualquer habilidade, a comunicação assertiva pode ser aprendida e 
praticada. Neste capítulo, daremos dicas gerais de como aprimorá-la e no 
próximo adequaremos o conteúdo para diferentes situação cotidianas de 
uma empresa.

Aprendendo a ser mais assertivo

Conheça o conteúdo
“Achismos”, suposições e preconceitos prejudicam a mensagem 
que você tenta passar. Saiba do que você está falando, apresente 
fatos, e cuidado com opiniões que fujam da objetividade do 
assunto, pois elas podem gerar conflitos com outros membros da 
equipe ou descreditar seus argumentos.
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Seja direto

Opte pela Comunicação Não-Violenta (CNV)

Enrolar o que você tem a dizer só afasta a atenção das pessoas. 
Além disso, a demora para explicar uma ideia pode demonstrar 
falta de argumentos ou insegurança. Ser assertivo é ir direto ao 
ponto. Apenas não confunda “ser direto” com “ser ríspido”, pois 
bons comunicadores também praticam a comunicação não-
violenta.

Como falamos no nosso e-book Gestão de Conflitos, a CNV é 
um conceito desenvolvido pelo psicólogo Marshall Rosenberg e 
é utilizado por todo o mundo, principalmente em programas de 
paz em áreas de conflito. O princípio da CNV é assumir que todos 
temos necessidades que queremos suprir, mas que podemos 
dialogar sem utilizar ameaças, acusações, rótulos ou outras formas 
de violência.

http://conteudo.acaogerencial.com.br/gestao-de-conflitos/


Seja empático
Como dissemos antes, a comunicação é como uma via de mão 
dupla, e uma das piores coisas é não se sentir escutado pelo outro. 
Enquanto a outra pessoa fala, preste atenção aos seus argumentos, 
não corte sua fala ou fique pensando no que irá responder antes 
que ela termine.
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Um exemplo é quando, ao invés de falarmos “Pedro é preguiçoso”, 
uma frase estritamente julgadora, optamos por “Pedro não fez 
as suas tarefas e eu senti que meu trabalho foi prejudicado por 
isso”. Assim, você não faz acusações, expõe os fatos, demonstra 
o que sente e como a outra parte fez você se sentir com relação 
ao andamento do trabalho.
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Da mesma forma, fique atento aos sinais corporais da outra 
pessoa. Com atenção e prática, é possível saber quando ela não 
está satisfeita. Algumas atitudes para se observar: a pessoa está 
com os braços cruzados, que é uma posição defensiva; ela olha 
constantemente para os lados, como se tentasse escapar ou 
disfarçar o que sente; ela mexe ou bate pés e mãos frequentemente, 
mostrando impaciência; as mãos estão na cintura etc.

Melhore sua linguagem corporal
O comportamento também pode ser assertivo. Fale com um tom 
de voz confiante e ao mesmo tempo calmo e relaxado. Mantenha 
uma postura corporal natural, bem posicionada, inclinada pra 
frente, ereta, com olhar firme. Descruze os braços ou tire-os dos 
bolsos e faça movimentos abertos e espontâneos. Expressões 
faciais felizes também passam tranquilidade para a pessoa com 
quem você está conversando.



Cuidado com a linguagem
Isso vale para os dois extremos: o rebuscamento exagerado e a 
coloquialidade excessiva. Para se fazer entender, evite usar termos 
complexos desnecessários, assim como abreviações e gírias, que 
empobrecem o discurso. Ambos prejudicam a compreensão da 
sua mensagem.
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3. Comunicar para evoluir
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Como demonstramos na introdução, a comunicação tem papel vital em 
diferentes setores de uma empresa. Agora que você já aprendeu alguns dos 
preceitos básicos para otimizar a sua capacidade de se comunicar, vamos 
analisar algumas dessas situações, apontar erros comuns e dar dicas mais 
detalhadas para não cometê-los.
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1. O relacionamento cliente-empresa, caso haja um mal-entendido durante 
negociações;

2. A execução da demanda do cliente, caso ela não seja transmitida 
corretamente para o resto da equipe;

3. A apresentação do produto final. 

Atendimento

Talvez este seja um momento em que a má comunicação pode prejudicar o 
negócio da pior forma. Isso porque o atendimento é a ponte entre o cliente e 
empresa, logo, os erros podem afetar:
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No caso da empresa X, vimos que a equipe não havia entendido o prazo dado 
pelo atendimento. Outro problema possível seria a equipe não compreender 
a demanda do cliente e executar algo diferente do esperado. Finalmente, 
prazo e demanda podem estar nos conformes, mas o atendimento não soube 
apresentar de forma convincente o produto final para o cliente.

Para as reuniões com o cliente, leve uma agenda ou um computador para 
anotar as informações mais importantes. Prepare-se para fazer perguntas 
assertivas e certifique-se de ter compreendido bem o que ele deseja. Ao 
reportar tudo para a equipe, crie um cronograma a que todos têm acesso 
para evitar atrasos e cheque se eles compreenderam o que foi apresentado. 
Perguntas simples como “pode me explicar o que você entendeu?” são uma 
forma simples e efetiva de confirmar que tudo foi entendido.
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O feedback é uma das ferramentas mais importantes em uma organização. 
Ele é essencial para estimular o desenvolvimento e motivar os funcionários. 
Porém, como falamos em nosso e-book Desenvolvendo Competências de 
Liderança, muitos líderes o fazem com menos frequência do que deveriam 
ou não o realizam de forma adequada, o que pode ter o efeito contrário na 
performance do profissional.

Um feedback assertivo ressalta os pontos fortes do empregado, mas não foge 
da função de apontar os erros. As críticas não são destrutivas e nem fazem 
juízo de valor. São como o exemplo apresentado no tópico sobre Comunicação 
Não-Violenta: ao invés de dizer que um funcionário é preguiçoso ou incapaz, 
apresente fatos e aspectos que comprovem os pontos em que ele pode 
melhorar.

Feedback

http://conteudo.acaogerencial.com.br/desenvolvendo-competencias-de-lideranca/
http://conteudo.acaogerencial.com.br/desenvolvendo-competencias-de-lideranca/


A falta de comunicação mais clara e direta é a maior causa de conflitos 
entre pessoas em uma empresa. Fora isso, há o problema do individualismo, 
ou seja, das pessoas estarem mais preocupadas em se mostrarem corretas 
e apontarem quem está errado do que encontrar a solução.

Assim como explicamos no tópico sobre feedback, a Comunicação Não-
Violenta deve ser o caminho para que as falhas sejam encontradas sem 
que um profissional seja julgado por seus atos. O líder deve saber mediar 
o conflito, buscar o esclarecimento dos fatos e evitar que dúvidas ou mal-
entendidos permaneçam após a conversa. Assuntos inconcluídos e não-
esclarecidos dão espaço para que boatos surjam e abalem o relacionamento 
da equipe.

Conflitos
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Além disso, o líder pode registrar o feedback e criar um plano de 
desenvolvimento junto ao funcionário. Isso deixa mais claro o que é esperado 
do empregado e, na próxima conversa, ambos podem acompanhar o que 
foi e não foi feito de acordo com o plano.



No caso de você não ser o líder-mediador, mas um dos sujeitos em conflito, 
lembre-se de ter empatia, não se deixar levar pela raiva, por preconceitos ou 
por valores pessoais, e ater-se aos fatos apresentados.

Caso você queira se aprofundar nesse tema, recomendamos baixar 
gratuitamente o nosso e-book Gestão de Conflitos.
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http://conteudo.acaogerencial.com.br/gestao-de-conflitos/


Aqui temos que levar em conta os dois lados: o do recrutador e o do 
candidato à vaga. Contratações ruins custam caro às empresas, que perdem 
tempo e dinheiro com empregados que não atendem às suas necessidades. 
Geralmente, isso ocorre porque o novo contratado não se adaptou à sua 
função ou à cultura da empresa.

É importante que os recrutadores sejam claros quanto à atuação da 
pessoa no negócio e aos valores e às missões que a empresa defende. Para 
que a entrevista seja conduzida da melhor forma, é fundamental ter alto 
conhecimento sobre a cultura organizacional e os requisitos para o cargo. 
Por isso, é indicado que o RH ou uma equipe de especialistas terceirizados 
se responsabilize pelo processo.

Para o candidato, é importante estar atento à comunicação verbal e não-
verbal, como já falamos anteriormente. Inúmeros entrevistados com bons 
currículos acabam sendo eliminados por responderem às perguntas de forma 
confusa, por enrolarem demais em seus discursos ou cometerem deslizes.

Recrutamento
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Como demonstramos ao longo deste ebook, a comunicação é uma 
via de mão dupla e tem papel vital dentro das empresas. Desenvolver 
uma comunicação assertiva é um desafio que todo líder deve encarar, 
a fim de conquistar relações mais saudáveis e efetivas, buscando o 
esclarecimento dos fatos e evitando que dúvidas ou mal-entendidos 
permaneçam após as conversas com a equipe. Comunicar de 
forma assertiva, aliás, é um comportamento que pode e deve ser 
aprendido por todos. Desta forma, a Comunicação Não-Violenta é 
um dos caminhos para que as falhas sejam encontradas sem que um 
profissional seja julgado por seus atos. É importante também estar 
atento à comunicação verbal e não-verbal, buscando ser assertivo 
não apenas em palavras, mas em atitudes.

Considerações Finais
_ _ _
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