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Nova crença do 
profissional:

“Eu quero ser 
feliz.”



www.assertiva.com.br



Por que perdemos o controle emocional?

EU VULNERÁVEL
Atração
Aversão
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Reptiliano

conteúdo de sobrevivência 
= defender, reagir.

Límbico

conteúdo emocional =
sentir

Córtex cerebral

conteúdo da lógica = 
ponderar e agir 
estrategicamente.

O papel do córtex cerebral na gestão das emoções
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O que não queremos sentir no trabalho?

Importante AceitoCompetente

O que queremos sentir no trabalho?

Ignorado Humilhado Rejeitado



Na dose certa, as emoções negativas 
são fundamentais

Raiva

Medo
Ciúme

Inveja

Culpa

Insegurança



Como você expressa sua raiva?

• Engole a raiva para não aumentar o conflito. 

• Faz críticas e vai para o confronto, sem medo de piorar 
o conflito

• Fica quieto com a pessoa que o irritou, mas trata o 
problema com ironia, sarcasmo ou então adota uma 
postura política, fingindo que o problema não o afeta.

• Encara o problema e vai conversar com o outro para 
mostrar seu posicionamento, sem levantar a voz e sem 
agressividade.



Pesquisa
Como você expressa sua raiva?

• (21%) - Engole a raiva para não aumentar o conflito. 

• (9%  ) - Faz críticas e vai para o confronto, sem medo de piorar o 
conflito

• (18%) - Fica quieto com a pessoa que o irritou, mas trata o problema 
com ironia, sarcasmo ou então adota uma postura política, fingindo 
que o problema não o afeta.

• (52%) - Encara o problema e vai conversar com o outro para mostrar 
seu posicionamento, sem levantar a voz e sem agressividade.



Intervenção
Cognitiva

Aaron Beck

Intervenção
Comportamental
Albert Bandura

Estratégias Cognitivo Comportamental

CRENÇAS 
IRRACIONAIS

PENSAMENTO 
AUTOMÁTICO

SENTIMENTO
NEGATIVO

COMPORTAMENTO 
INADEQUADO

Crenças

Presenter
Presentation Notes
Pontos a destacar:Influência do pensamento nos sentimentos e comportamentos escolhidos. Comportamento é o resultado da auto imagem, da qualidade do sentimento seja positivo e negativoOrigem do comportamento defensivo: a pessoa se sente ameaçada, aumenta o perigo e é dominada pelo medo e se defende. Quando se sente incapaz, rejeitada e excluida do meio de trabalho.Como se origina o comportamento afirmativo: Mesmo com medo, usa o pensamento racional para entender seus sentimentos, ouve bem com flexibilidade e emite comportamento com auto aceitação. Dá a dimensão certa para a ameaça e o perigo é real.A forma como me comunico cria na percepção do outro uma imagem e por fim CREDIBILIDADE.EXERCÍCIO GRUPAL: Como as palavras – Credibilidade e Poder – se complementam?Qual é a melhor maneira de utilizar nossa poder de influência?Quais são as características de uma pessoa que tem credibilidade?



COMO UM PROFISSIONAL AGE?

Li

Exemplo: Houve uma reunião na empresa e um profissional não foi 
convidado. Ele ficou sabendo que seu gestor estava presente e tomou 
decisões no projeto em que trabalha. Ele se sentiu desconfortável 
repentinamente e seu corpo foi tomado por uma emoção de torpor. 

Que tipo de pensamento vem a sua mente? 
Que tipo de sentimento ele sente?
Como ele provavelmente reage nesta situação?

Na hora, vem o primeiro pensamento: “Meu chefe me sacaneou. Ele está 
me traindo e excluindo-me.” Provavelmente a crença que está por 
trás desse pensamento é : “Se ele se esqueceu de mim, é 
porque não sou importante e competente”.





Alternativa A
comportamento passivo

Alternativa B                              
comportamento agressivo

Alternativa C                                       
comportamento dissimulado
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IMPACTOS 
COMPORTAMENTOS 

DEFENSIVOS!!!!

Saúde Física

Ambiente de
Trabalho

Conteúdo 
Emocional

Modelo Mental

Percepção distorcida e 
distante da realidade
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Técnicas para trocar as emoções 
negativas por positivas

FORTALECIMENTO DO 
ORGANISMO E CÉREBRO
Yoga e meditação
Caminhadas e exercícios físicos
Respiração diafragmática e 
relaxamento progressivo
Boa alimentação
Assistir filmes de comédias
Dançar e cantar 
Fazer atividades prazerosas

FORTALECIMENTO EMOCIONAL  
Perdão
Avaliação cognitiva da emoção
Análise de custos e benefícios
Visualização e respiração
Ressignificação cognitiva
Ser assertivo como postura pessoal



O profissional maduro pondera: “O 
que aconteceu que meu gestor não 
me avisou sobre a reunião? 

Na primeira oportunidade, procura o 
gestor e aceita o pedido de 
desculpas, se for o caso, sem se 
desqualificar na sua importância e 
valor como profissional. 

Mostra as consequências e busca a 
solução ao problema, sem perder o 
comprometimento com o trabalho.

♦ COMPORTAMENTO ASSERTIVO

Alternativa D
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É AFIRMATIVO
Verdadeiro, honesto e direto com o
outro, expressando suas idéias, 
sentimentos e desejos sem 
constrangimento.
É ARGUMENTADOR
Possui argumentos consistentes 
quando quer vender uma ideia e 
fornece informações com o intuito de 
ajudar na solução do problema
É EMPÁTICO E USA ESCUTA ATIVA
Valoriza as idéias do outro - escuta
Tem sensibilidade para perceber o outro
Reconhece os sentimentos e desejos 
do outro – empatia
É ENVOLVIDO E ENVOLVE O OUTRO
- Recebe e dá feedback com abertura
- Sabe pedir ajuda e oferecer ajuda
- É comprometido 

IMPACTOS  NAS 
PESSOAS

• Bem informadas
• Ouvidas
• Respeitadas
• Livres para fazer sugestões e 

expressarem suas emoções
• Comprometidas

INTERVENÇÃO COMPORTAMENTAL
Comportamento assertivo



Passo 1 - Descreva a situação para situar o outro sobre o que você está 
falando.

Passo 2 - Use a primeira pessoa do singular: EU

Passo 3 - Expresse seu sentimento negativo. 

Passo 4 - Diga qual é o comportamento do outro que lhe provocou raiva.

Passo 5 - Mostre as consequências que o evento ocasionou (raiva).

Passos: Como expressar sua raiva

Passo 6 - Negocie e peça-lhe para mudar o comportamento com você. 
Proponha uma nova forma de relacionamento e  mostre-lhe os benefícios que 
os dois lados terão com a mudança do comportamento.

Passo 7 - Comprometa-se com o novo relacionamento e agradeça a 
colaboração do outro na solução do problema.



Teste a validade do PAN, através das seguintes 
questões:

1.Quais as evidências de que o pensamento
é verdadeiro?

2.Há uma explicação alternativa?

3.O que de pior pode ocorrer se for 
verdadeiro?

4.Qual poderia ser o efeito se eu mudar meu
pensamento?

5.Se outra pessoa estivesse na situação e 
tivesse esse pensamento, o que você diria 
a ela? 

Ressignificação do pensamento



SEJA SEU PRÓPRIO COACH

Auto- Gestão

Como estou

Áreas de 
melhoria

Recursos
e indicadores de melhoria

Como quero
ser

Crenças
Pensamentos
Sentimentos
Estratégias defesas
Comportamentos

Novas Crenças
Novos Pensamentos
Novos Sentimentos
Novos Comportamentos

Atividades físicas
Relaxamento mental
Alimentação
Terapia, cursos, leituras
Outras atividades

O que você vai precisar para colocar o 
plano em ação?Tempo, dinheiro, apoio
de pessoas e outros. 
Follow up

Pontos fortes a serem otimizados.
Pontos fracos a serem melhorados.
Oportunidades a serem aproveitadas
Ameaças a serem neutralizadas.

Ações em
Andamento

O que, quando e como



Bons pensamentos 
geram 

Bons sentimentos
geram
Bons 

comportamentos

Muito obrigada!
www.assertiva.com.br

veramartins@assertiva.com.br
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Esta mEsta mEsta múúúsica dos Titãs sica dos Titãs sica dos Titãs 
ééé uma liuma liuma liççção de vida.ão de vida.ão de vida.

EpitEpitEpitáááfio.fio.fio.

Obs. Esta apresentação está configurada de acordo com a música, 
portanto não será preciso clicar com o mouse, a transição dos slides é automática.



ASSERTIVA

SOLUÇÕES
CUSTOMIZADAS
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