
PERFIS DE
COMUNICAÇÃO

ALL COMUNICAÇÃO



Existem estilos de comunicação:

O PASSIVO 
Dificuldade em expressar as suas necessidades e lutar pelas suas

convicções.

O AGRESSIVO
Expressar as suas opiniões de forma simples e direta, em excesso,

com tom de desafio e sem respeito pela voz do outro.

O ASSERTIVO
O estilo ideal, que revela alguém com inteligência emocional e

empatia, que sabe defender os seus direitos enquanto discorda e

que entende e respeita os diferentes pontos de vista.

Mas também há perfis de comunicação. 
Quais são e como devemos agir e reagir perante cada um?
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PRAGMÁTICO
Fala de maneira assertiva e prática, fazendo sempre prevalecer a razão em toda a

sua comunicação. As pessoas que comunicam de forma pragmática são mais

decididas e realistas. Por terem os pés bem assentes no chão e irem direto ao

assunto, às vezes são percecionadas como pessoas um pouco insensíveis ou

“secas”.

Para agarrar a atenção de uma pessoa com um perfil pragmático é preciso replicar

o seu estilo: falar de forma clara e objetiva, com firmeza e sem rodeios.
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Ao contrário do pragmático, a assertividade aqui é

reduzida. São pessoas mais racionais, metódicas, que

precisam de informações detalhadas e precisas para

tomar decisões e agir. Como gostam de ter acesso a

muitos dados, o excesso de informação torna o processo

de tomada de decisão mais lento. Por isso, demoram mais

tempo a decidir.

Para agarrar a atenção de uma pessoa com um perfil

analítico deve-se fornecer-lhe informações, dados e

detalhe, com tranquilidade, estimulando a reflexão lógica.

ANALÍTICO
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EXPRESSIVO
A sua principal caraterística é a emoção que impõe na comunicação. Adora falar,

usa a sua própria vida como exemplo nas conversas que tem, é sociável e popular

nos meios que frequenta. Toma decisões de forma rápida.

Para agarrar a atenção de uma pessoa com um perfil expressivo é preciso valorizar

os seus comportamentos, atitudes, e conquistas, bem como as suas experiências

de vida. Oiça-a primeiro e fale depois.
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Também neste caso a emoção predomina na

comunicação. Mas são pessoas que precisam igualmente

de reunir dados e informações detalhadas para se

sentirem seguras. Têm uma grande capacidade de

compreender as pessoas à sua volta, são excelentes

ouvintes, sabem motivar quem os rodeia. São geralmente

percecionadas como tímidas e “boazinhas”. 

Para agarrar a atenção de uma pessoa com um perfil

afável é preciso aconselhá-la, dar-lhe opiniões e

sugestões.
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