
‘‘Emoção e 

Comunicação

Prof. Adm. Rosana Sá



‘‘
O IMPACTO da 

comunicação nos 

negócios e na 
vida.







Quando declaramos 

que pessoas são 

importantes 

CONFIRMAMOS que o 
COMPONENTE 

EMOCIONAL precisa 

ser considerado nas 

relações profissionais.



“Um dos grandes diferenciais entre as pessoas é como elas lidam com 

suas forças e suas fragilidades diante das situações que enfrentam, são 

confrontadas e precisam agir.  Uma percepção equilibrada agrega 

demais a atuação de um profissional de sucesso, de êxito.”



Quem
somos? 





AONDE QUEREMOS 
CHEGAR, JUNTOS?



Em 

quanto
tempo?



A comunicação é uma FERRAMENTA VITAL, CRIA LAÇOS E BOA VONTADE entre 

a organização e seus públicos de toda e qualquer natureza, além 

de criar novas formas de administrar e comunicar que leva em 

consideração a dinâmica, a diversidade e a imprevisibilidade do mundo 
atual.



COMUNICAÇÃO : 
BASE PARA A 

SUSTENTABILIDADE 

PESSOAL E 

PROFISSIONAL



EM CARTAZ HOJE NOS 
MELHORES 

AMBIENTES E 
PROFISSIONAIS



PARA QUE A

VIDA CONTINUE...



COMUNICAÇÃO

Quem você é e 

como você está, no 

momento!

55% - Corpo Fala

38% - Voz

7% - Conteúdo



COMPORTAMENTO

Pensar > Sentir = Agir



COMPORTAMENTO

Pensar > Sentir =

Não Agir





PROPOSTA TÓKIO
... Atitudes necessárias para um mundo 

VUCA ou VICA!

Visão (Vision), | Entendimento (Undestanding) | Clareza (Clarity) | Agilidade (Agility).

Volatilidade (volatility) | Incerteza (Uncertainty) | Complexidade (complexity) | Ambiguidade (ambiguity)





1. Adaptabilidade Proativa

2. Resiliência Evolutiva

3. Liderança por

Propósitos



4. Cultura Digital 

5. Cocriação



6. Empatia Multifocal

7. Solução da Complexidade

8. Fazer menos e melhor



9. Agilidade não apressada

10. Recapacitação (Reskilling)



Qual é a nossa 

resposta a este 

imperativo?

Como devemos

atuar neste 

cenário que 

chamamos de 

“nossa vida”?
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Postura Profissional e comunicação são percebidas 

por meio de FEEDBACK´S que emitimos.



Retorno, transparência, 

trocas, retroalimentação, 

comunicação viva...

FEEDBACK

Williams (2004), explica que “o feedback é 

importante para todos nós. É a base de 

todas as relações interpessoais. 



"Se você falar com um homem, em uma linguagem 

que ele compreende, isso entra na cabeça dele. 

Se você falar com ele, em sua própria linguagem, você 

atinge seu coração." 

Nelson Mandela







FEEDBACK



FEEDBACK



CONFIDENCIALIDADE

TRANSPARÊNCIA

NUDEZ



Sua interpretação 

da vida 

influenciará 

pessoas... 





REFLEXÕES FINAIS



Uma mensagem sobre o 

tempo e a vida...



Uma mensagem 

de uma avó para 

seus netos...









Cuide de suas 

emoções, a vida e os 

negócios agradecem!



Obrigada!

rosana.sa@cyclosconsultoria.com.br
(11) 9.9648-6461 – WhatsApp

(11) 2051-9978 – Escritório
@cyclosconsultoria

@rosanapsa

#OBRIGADA


