
Comunicação Interpessoal com Ferramentas 
da PNL 

 

Objetivos: 

Aprimorar a habilidade de comunicação verbal e corporal dos 
participantes, para melhor desempenho profissional, pessoal e social, 
através do conhecimento e uso consciente das habilidades essenciais 
dos grandes comunicadores. 

O objetivo do treinamento é proporcionar aos participantes, maneiras 
e praticas de se expressar com eficácia que resultem em novas 
atitudes e comportamentos, tornando mais eficientes, comunicativos 
e aceitos pelo publico. 

Metodologia: 

Palestra dinâmica e interativa. 

Dinâmicas de grupo contextualizadas. 

Utilização de recursos de áudio e vídeo. 

Técnicas de sensibilização. 

Exercícios práticos para aceleração da aprendizagem. 

 

Resumo da Programação: 

Histórico da Comunicação humana 

Comunicação Não-verbal 

Os 4 passos de uma apresentação de sucesso. 

Linguagem corporal 

Face coerência e gestos eficazes 

Credibilidade da fala 

Para que servem as pontuações e porquê utilizá-las 

Congruência na comunicação 
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Ruídos na comunicação 

O que os olhos revelam 

Como estimular a concordância do meu ouvinte 

Vícios gestuais interpretativos 

Posição diante da platéia 

Histórico da PNL 

Mudanças e Estratégias 

A linguagem dos sentidos 

Pressuposições da PNL 

Rapport e empatia 

Modelagem 

Fatos e Crenças 

Comunicação eficaz 

Criando resultados Inteligentes 

 O comunicador moderno 
  
Condições de boa forma 
 
Falar em público como ferramentas de mudanças 
 
Técnicas de falar em público e de convencimento 
 
O controle emocional como arma eficaz 
 
Como enfrentar a timidez e a tensão inicial 

Reforço da autoestima 
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Equipamento de Apoio: 

 Projetor multimídia / Datashow; 
 Som para conectar no notebook e reproduzir filmes do 

notebook; Cabo p2. 
 O notebook será levado pelo consultor. (mas por 

precaução é solicitado outro PC de reserva) 
 

 

Carga Horária: 8h/a 

 

A quem se destina: 

A profissionais que necessitam apresentar projetos, conduzir reuniões 
e impactar platéias e a todas as pessoas que pretendem qualificar 
consideravelmente a sua capacidade de comunicar com excelência, 
superando medos, timidez e inseguranças. 

 

 

Instrutor: Wilson Veríssimo Calé 

                www.wilsoncale.com.br  

 

 

Wilson Calé é diretor da Face a Face Treinamento e Desenvolvimento Humano, desenvolve 

projetos de T&D/RH, atendendo as maiores empresas brasileiras.  

É articulista de diversos sites especializados em RH e co-autor do Livro SER MAIS INOVADOR 

EM RH. Participou de inúmeros fóruns e congressos e nos últimos 18 anos proferiu mais de 

1500 palestras e desenvolveu inúmeros workshops de transformação pessoal e seminários 

comportamentais para mais de 200 empresas em todo o Brasil. 
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Calé tem se destacado por sua capacidade de orquestrar as emoções individuais de cada 
membro da equipe na direção do comprometimento coletivo, criando a atmosfera ideal para o 
desenvolvimento e sinergia de cada grupo. Conduzindo as equipes treinadas a um novo 
patamar de integração e entusiasmo na busca da melhoria de resultados. 

 

Seu trabalho é evidenciado pela abordagem integral do Ser Humano na busca de conciliar com 
excelência e harmonia os desafios da vida pessoal e as exigências do mundo corporativo. 

 

Psicoterapeuta, Educador, Palestrante e Consultor de Desenvolvimento Pessoal e Profissional, 

Master em PNL (Brasil e Argentina), Especializado em Dinâmica de Grupo (Berkeley-

California/USA), Aperfeiçoamento de Educação em Valores Humanos (Whitefield-

Karnataka/Índia), Curso Ciências da Espiritualidade (Puttaparti-Andhra Pradesh/Índia). 

É reconhecido por possuir uma didática clara, acessível e bem humorada que gera alto impacto 

nos indivíduos e instituições. 
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