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É provável que se considere bom ouvinte. A avaliação que 

as pessoas fazem à sua capacidade de ouvir os outros 

é muito parecida à avaliação das suas competências de 

condução, no sentido em que a grande maioria dos adultos 

se considera acima da média.

Na nossa experiência, a maioria das pessoas pensa que 

ser bom ouvinte se resume a fazer três coisas:

•  Não falar enquanto os outros falam;

•  Mostrar que se está a ouvir através de expressões 

faciais e sons verbais («mm-hmm»);

•  Ser capaz de repetir o que os outros disseram, pratica-

mente palavra por palavra.

Na realidade, grande parte dos conselhos de gestão 

sobre saber ouvir baseiam-se exatamente nestas coisas: em 
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encorajar os ouvintes a permanecerem em silêncio, a anuir 

e incentivar com «mm-hmm», e a repetir ao falante algo do 

género: «Ora bem, deixa-me ver se entendi. O que estás a 

dizer é…» Contudo, recentemente levámos a cabo inves-

tigações que sugerem que estes comportamentos não des-

crevem na totalidade as boas competências de um ouvinte.

Analisámos os dados que relatam o comportamento 

de 3492 participantes num programa de desenvolvimento 

concebido para ajudar gestores a serem melhores coaches. 
Como parte deste programa, as competências de formação 

dos gestores foram avaliadas em termos globais. Identificá-

mos aqueles que foram considerados os ouvintes mais efi-

cazes (o top 5 por cento). Depois, comparámos os melhores 

ouvintes à média de todos os participantes no programa e 

identificámos os 20 itens que revelaram a diferença mais 

significativa. Com esses resultados na mão, identificámos 

o que distingue grandes ouvintes de ouvintes medianos e 

analisámos os dados para determinar quais as características 

que os colegas identificaram como sendo comportamentos 

de ótimos ouvintes.

Chegámos a conclusões surpreendentes, assim como a 

qualidades que esperávamos ouvir. Agrupámos as quali-

dades em quatro conclusões principais:

•  Ser bom ouvinte é muito mais do que permanecer em silên-
cio enquanto a outra pessoa está a falar. Pelo contrário, 
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as pessoas consideram que os melhores ouvintes são 

aqueles que vão fazendo perguntas que promovem 

a descoberta e a perceção. Estas perguntas desafiam 

ligeiramente assunções antigas, mas fazem-no de uma 

forma construtiva. Ficar sentado em silêncio a anuir 

não oferece uma prova segura de que a pessoa está a 

ouvir, mas, quando se faz uma boa pergunta, o falante 

fica a saber que o ouvinte não só ouviu aquilo que 

foi dito, mas também compreendeu suficientemente 

bem para querer informação adicional. Saber ouvir 

foi consistentemente visto como um diálogo a dois, 

em vez de uma interação num só sentido «falante ver-
sus ouvinte». As melhores conversas eram ativas.

•  Ser bom ouvinte inclui interações que fortalecem a autoestima 
de uma pessoa. Os melhores ouvintes tornaram a con-

versa uma experiência positiva para a outra parte; isso 

não acontece quando o ouvinte é passivo (ou, muito 

menos, crítico). Os bons ouvintes fizeram com que 

a outra pessoa se sentisse apoiada e transmitiram-lhe 

confiança. A qualidade de saber ouvir foi caracteri-

zada como a capacidade de criar um ambiente seguro 

em que as diferenças e todos os assuntos podem ser 

discutidos abertamente.

•  Ser bom ouvinte é equiparado a uma conversa de coope-
ração. Nestas interações, o feedback surgiu facilmente 

em ambos os sentidos, sem que nenhuma das partes 
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