
Como enfrentar o desafio da  

comunicação 
à distância



É certo que com o avanço da tecnologia as empresas vem recorrendo ao 
uso do trabalho remoto. Essa é uma transformação muito importante e que 
permite grande flexibilidade para as empresas. Diante do cenário atual, com 
a pandemia do Covid-19 não há outra saída. As pessoas que continuam a 
trabalhar precisaram se adaptar ao trabalho feito à distância. São muitas as 
dúvidas e dificuldades encontradas na comunicação desses profissionais. 
Por isso, nos empenhamos a trazer as melhores estratégias para ter uma 
comunicação assertiva e evitar ruídos na comunicação. 



Nesse momento em que todo 
o mundo está apreensivo e 
recluso em virtude do avanço do 
Coronavírus, trabalhar em casa, 
o chamado home office, é para 
muita gente um grande desafio, 
pois exige mudança na sua rotina 
e nos seus hábitos de trabalho 
para garantir a produtividade. 
Com esse distanciamento físico 
imposto pela quarentena, a 
realização de reuniões virtuais 
por tele ou videoconferência será 
imprescindível para a maioria 
dos profissionais que trabalham 
em empresas, instituições ou 
escritórios para manter as pessoas 
“conectadas” e alinhadas com as 
estratégias dos seus negócios.

Participar de reuniões à distância 
(on line), saber como fazer 
videoconferência de qualidade e 
sem perder tempo é fundamental. 
Afinal, ninguém quer participar de 
reuniões extensas e improdutivas.  
As videoconferências foram 
criadas para gerar mais conexão, 
facilitar o trabalho em equipe e a 
vida das pessoas. Não para gerar 
ruídos na comunicação empresarial!



Primeiramente é importante definir se a reunião  
é mesmo importante, ou se o assunto a ser resolvido  

poderia ser decidido de uma maneira mais rápida e prática 
usando um chat ou email, por exemplo. Mas, se há necessidade 

de decisões em conjunto ou de ouvir outras opiniões  
marque o encontro por videoconferência.



CONFIRA ALGUMAS  
ESTRATÉGIAS PARA VOCÊ TER  

UMA COMUNICAÇÃO ASSERTIVA  
EM REUNIÕES À DISTÂNCIA



• FALE COM ÊNFASE E ENERGIA 
NA VOZ. É fato que manter a 
atenção em reuniões online pode 
ser um desafio que exige um gasto 
maior de energia no online do que 
presencialmente. E é exatamente 
por isso, que ao falar é fundamental 
usar recursos que facilitam a 
conexão do ouvinte e ajudam a 
captar e manter a atenção. E o uso 
de uma voz monótona só prejudica 
esse processo e gera desinteresse.  
E assim, a dica é: fale variando o tom 
da voz e o ritmo da fala, destaque 
trechos importantes da mensagem 
usando mais ênfase nas palavras / 
informações mais relevantes. 

• Chame as pessoas pelo NOME, 
isso ajuda a manter a conexão e o 

interesse dos participantes.



• Fale com CLAREZA e OBJETIVIDADE.  
Use uma linguagem acessível aos ouvintes, dê 
exemplos e seja objetivo (evitando falar demais  
ou entrando em detalhes desnecessários). 
Prolongar-se demais torna a reunião cansativa e 
prejudica a produtividade da mesma, além de 
você correr o risco de tornar-se prolixo. Além disso, 

lembre-se de ter uma pauta clara e enviá-la 
para os participantes com antecedência. 

Ao assumir o papel do 
falante na reunião,  

evite os monólogos.  
Lembre-se que 

comunicação é DIÁLOGO. 
Respeite o espaço  

de cada um,  
evite falar demais.



• ESTIMULE A PARTICIPAÇÃO DE TODOS: existem 
muitas ferramentas e aplicativos (ex: Mentimeter e 

Edupulses) que podem ser usados durante as reuniões 
para gerar mais interação e participação, promovendo 

um ambiente de troca e colaboração. 

• GESTICULE naturalmente.   
A comunicação feita cara a cara permite 

uma maior troca de sinais não-verbais, 
ou seja, quando falamos frente a 

uma pessoa conseguimos interpretar 
melhor a sua linguagem corporal e 

construir um maior rapport. Porém, é 
possível minimizar esse gap imposto 
pela distância com alguns cuidados 

básicos como: manter uma boa 
postura do corpo, falar olhando para a 
câmera, gesticular de maneira natural  
e envolvente, conectar os gestos com 

a fala e demonstrar sinais de aprovação 
quando está compreendendo algo  

(ex: balançando positivamente a cabeça).



• Fale com BOA DICÇÃO. A compreensão da 
fala pelo ouvinte exige que as palavras sejam 
ditas de maneira correta e com uma boa 
amplitude de movimento da boca. Essas 
atitudes ajudam, inclusive, a tornar a voz 
mais forte e projetada, minimizando 
a necessidade de falar mais 
forte e com esforço. Fato que, 
geralmente, acontece na 
comunicação online. Nem 
sempre a qualidade do áudio  
é boa, por isso contrate uma  
boa banda larga e se esforce 
para falar com 
uma dicção 
bem clara e 
todos entenderão 
melhor a sua 
mensagem.



• EVITE USAR BARREIRAS 
VERBAIS, como por exemplo 
o uso excessivo de gírias, 
diminutivos, estrangeirismos 
ou termos excessivamente 
técnicos quando o público 
for leigo no assunto. Procure 
adequar à sua linguagem ao 
perfil dos participantes.

• FIQUE ATENTO E EVITE OS VÍCIOS 
DE LINGUAGEM: geralmente quando 
estamos falando não percebemos 
o uso do “né”, “tá”, “ãh”, “tipo assim” 
repetidamente, pois esses cacoetes  
são usados de maneira inconsciente. 
Uma dica para você perceber se 
tem vícios de linguagem é gravar 
a sua fala na reunião e dois  
ouvi-la. E caso você perceba, 
procure controlar os 
vícios usando as pausas, 
principalmente no momento 
em que você precisa de 
alguns segundos para pensar e 
geralmente o impulso é usar o “ãh”...



• OUÇA com interesse e atenção. 
O trabalho home office oferece 
vantagens e desvantagens, como por 
exemplo ter que lidar com o excesso 
de distrações (ruídos, solicitação de 
atenção pelos filhos, etc). E por esse 
motivo, manter-se atento e focado na 
reunião o tempo todo pode ser uma 
tarefa desafiadora, especialmente 
quando há crianças em casa ou 
quando não há um local silencioso e 
adequado para esse tipo de tarefa.  
De qualquer forma, busque formas 
de se concentrar e manter o foco. 
Uma dica valiosa é: escreva algumas 
palavras-chave do que o outro 
diz. Além disso, fazer perguntas, 
demonstrar interesse pelo outro 
parafraseando e confirmando seu 

entendimento sobre o que foi 
dito também são atitudes 
essenciais de um bom ouvinte. 



• Prefira as VÍDEOCONFERÊNCIAS do que as teleconferências.  
É fato que os sinais emitidos pela voz e pelo corpo se completam e  
fazem a mensagem ser recebida com maior e melhor entendimento.  
Ou seja, usar o vídeo ajuda a aumentar a clareza da mensagem.  
Outra vantagem da videoconferência, principalmente quando os participantes 
também estão aparecendo na tela, é que eles se “obrigam” a prestar mais 
atenção, pois qualquer distração (como por exemplo, levantar, pegar o celular, 
etc...) pode ser visto por todos. 

E quando o assunto for delicado e importante, como por exemplo dar um 
feedback negativo, quando existem divergências de opinião, conflitos que 

possam gerar más interpretações ou quando a comunicação está 
confusa ou quente, priorize o uso da videoconferência.



A falta da linguagem corporal pode gerar 
interpretação errônea. Por exemplo: uma 
mensagem escrita pode ser percebida por uma 
pessoa como uma briga enquanto seria apenas 
uma sugestão. Os emojis não conseguem 
corresponder à altura da linguagem corporal. 
E mesmo a voz quando usada isoladamente, 
como nas teleconferências, não traduz 
completamente as nossas intenções, apesar  
de ser um elemento que contribui bastante 
para esse tipo de interpretação.

A imagem ajuda a 
manter o interesse 

e a atenção dos 
participantes.  

Por isso, sempre  
que possível  

prefira a comunicação  
por vídeo.



QUER SABER COMO OTIMIZAR  
SUAS REUNIÕES ONLINE?  

SE LIGA EM ALGUMAS  
PRÁTICAS EFICAZES. 



Evite se atrasar.  
Não tem como colocar 

a culpa no trânsito 
ou no elevador que 

demorou muito. 
Provavelmente as 

pessoas estarão online  
no horário marcado.

ANTECEDÊNCIA 
Chegue no ambiente 

virtual com antecedência 
mínima de 15 minutos para 

testar a conexão, a funcionalidade 
da ferramenta escolhida, além da qualidade 

do áudio e da imagem.  Nesse momento, 
também é importante lembrar ou relembrar 

os aspectos principais que serão abordados 
na reunião e fazer o seu check-list. 



UTILIZE UM QUEBRA-GELO  
ANTES DE INICIAR AS REUNIÕES  

Quebre a crença que esse tipo de conversa é 
perda de tempo ou pode interferir negativamente 

nos resultados que se espera em uma reunião. 
Pelo contrário, estudos indicam a importância de conversas não 
profissionais para aumento da motivação, foco e produtividade.

MATERIAL 
DE APOIO 
Tenha consigo 

material de apoio 
que possa agregar valor 

à sua participação (slides, planilhas, 
documentos, registros, vídeos etc)



IDENTIFICAÇÃO 
Lembre-se de se identificar 

antes de falar quando 
for um grupo maior de 

pessoas, a fim de facilitar a 
interatividade e o diálogo.  

PRESENÇA 
Evite levantar-se durante a realização 

da videoconferência passando na 
frente da câmera, deixando seu lugar 

vazio. Seria o mesmo que fazê-lo 
numa reunião presencial, sem dizer 

nada aos demais participantes.

Chame as pessoas  
pelo NOME,  

isso ajuda a manter  
a conexão e  

o interesse dos 
participantes.



DELAY 
O delay ou atraso que 

pode acontecer na fala 
quando a comunicação 

acontece via internet dura cerca 
de três segundos. É importante manter a 
paciência quando ele ocorre, mas você 
pode usar um recurso que minimiza 
bastante esse efeito. Fale usando 
mais pausas nos pontos finais 
das frases. Agora, se o delay 
estiver muito acentuado, 
inclusive com interrupções 
na fala e travamento da 
imagem, procure um local 
de melhor conexão na 
sua casa e faça a ligação 
novamente.



NATURALIDADE 
Expresse-se de forma 

natural, olhando 
para a câmera, como se 

estivesse dialogando  
com alguém à sua frente. 

Claro que falar para uma câmera pode gerar 
um desconforto no início, mas você ficará  

mais à vontade quando passar a usar  
com mais frequência esse recurso. 

CONFIRME O ENTENDIMENTO DE  
TODOS AO FINAL DE CADA REUNIÃO
Coloque-se à disposição para o esclarecimento 
de dúvidas, dê espaço para que os participantes 
expressem suas opiniões, críticas ou sugestões.  
Estimule o protagonismo da equipe, isso é fundamental 

para aumentar o engajamento e a colaboração.



LOCAL APROPRIADO E 
INSTRUMENTOS ADEQUADOS 

Procure um local iluminado e silencioso, evitando 
a interferência de barulhos ou a passagem de pessoas 

atrás da câmera, o que dispersa a atenção. Observe a 
aparência do local que a câmera vai capturar, que deve estar organizado. 
Prefira incidência de luz frontal. 

Deixe o microfone no mudo e ligue apenas quando for falar, isso ajuda 
na qualidade do som e evita que ruídos e comentários desnecessários 
vazem para todos. É importante também o uso de fones de ouvido para 
que você possa ter uma fala mais clara e nítida para o grupo e também 

para minimizar possíveis ruídos do ambiente que poderiam 
comprometer o recebimento da mensagem. Se você 

utiliza o fone de ouvido que tem abafador 
tenha cuidado para que não abafe o 
retorno da sua própria voz. A ausência 
de retorno da própria voz pode gerar um 
esforço a mais quando precisar falar, o 
que poderá acarretar em uma grande 
sensação de cansaço ao final do dia. 



E aí, tudo certo para suas reuniões serem mais produtivas?  
Não. Já se sabe que aquela prosa no intervalo das reuniões é extremamente 
benéfica para o uso funcional das funções executivas do nosso cérebro, 
além de criar mais conexão entre as pessoas e aumentar os laços.  
Mas e o que fazer então nesse momento de homeoffice? 

DEFINA MOMENTOS ESPECÍFICOS 
PARA A SOCIALIZAÇÃO

Separe um tempo na sua 
agenda para fazer ligações de 
interação, e busque também 

se conectar com pessoas novas. 
Algumas empresas estão 

fazendo até happy hour virtual, 
proporcionando momento de 

descontração entre  
as equipes.



SAIA DA ZONA DE CONFORTO, 
E MÃOS À OBRA!  



Abaixo estão os nossos contatos para que 
você possa nos encontrar caso precise.

CRISTINA PAIVA: 
cristinapaiva@contatofonoempresarial.com

(31) 9 9238 2358

www.contatofonoempresarial.com

DÉBORA BRUM: 
deborabrum@comunicativafono.com.br

(51) 9 8119 8950

www.comunicativafono.com.br



CRISTINA PAIVA 

• Fonoaudióloga,  
graduada pelo  
Izabela Hendrix (2002) 

• Fonoaudióloga da Record 
TV Minas desde 2009.

• Consultora em 
Comunicação Humana

• Personal & Professional Coach, com formação 
pela Sociedade Brasileira de Coaching (SBC/SP) 

• Especialista em Voz, pelo Centro  
de Estudos da Voz - São Paulo

• Especialista em Audição, pelo IEC PUC Minas.  

• Sócia-diretora da CONTATO Fonoaudiologia 
Empresarial.

• Colunista no Programa Brasil das Gerais na  
TV Rede Minas

• Colunista no Programa Chamada Geral da  
Rádio Itatiaia.

• Professora credenciada da APMMG -  
disciplina Oratória

• Coach de performance comunicativa  
e comunicação de alto impacto. 

• Especialista em atendimentos individualizados 
para aperfeiçoamento da comunciação de 
executivos, gestores, profissionais liberais, 
palestrantes e empreendedores.

DÉBORA BRUM

• Fonoaudióloga 
Empresarial

• Mestrado em Distúrbios 
da Comunicação Humana 
(UFSM/RS) e 

• Especialização em  
Voz (CEV/SP).

• Personal & Professional Coaching  
com formação pela SBC/SP.

• Sócia-diretora da COMUNICATIVA Fonoaudiologia 
Empresarial.

• Palestrante e Consultora em  
Comunicação Humana

• Profissional com mais de 16 anos de  
experiência em Treinamentos e Palestras sobre 
Comunicação Humana. Já treinou mais de 
7.000 profissionais em grandes empresas como 
EMBRAER, GERDAU, UNIMED, SOUZA CRUZ, 
STIHL, BANCO DE LAGE LANDEN, TRIBUNAL 
REGIONAL DO TRABALHO, etc.

• Trabalhou na Rede Record de TV, aperfeiçoando 
a performance dos repórteres e apresentadores  
da emissora entre 2008 e 2014.


