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INTRODUÇÃO

Como seria a sua vida se conseguisse ler os pensamentos das 

outras pessoas?

Se lhe oferecessem esse poder, aceitava?

É este pensamento que me acompanha desde sempre. Durante 

a última década, procurei aproximar -me desta leitura de pensamen-

tos e decidi aprender tudo sobre como  decifrar pessoas com os 

maiores especialistas do mundo, desde espe cialistas em linguagem 

corporal e em inteligência não verbal a ex -agentes do FBI, espiões, 

terapeutas, psicólogos, inves tigadores do comportamento humano. 

Sempre tive uma dose saudável de ceticismo juntamente com uma 

mente aberta quando exposto aos ensinamentos da ciência de 

decifrar pessoas.

Quanto mais aprendia sobre como decifrar pessoas, mais tinha 

a certeza de que a vida quotidiana está cada vez mais rápida e 

preenchida. É uma tendência geral as pessoas perderem o interesse 

pelos pormenores e prestarem somente atenção ao que é novo. 

Começou a parecer -me estranho perceber que a maioria das pes-

soas mantinha uma confiança quase cega nas palavras e no poder 

da perceção, ficando indiferente aos sinais não verbais, sofrendo 

muitas vezes de cegueira desatenta, não conseguindo ver o que mui- 

 tas vezes estava à sua frente; essa desatenção afastava -as dos 

obje  tivos ou causava -lhes alguns problemas, devido à inocência de 

 acharem que os outros partilham dos mesmos pensamentos e das 

mesmas intenções que elas próprias.
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Perguntava -me o porquê de muitas pessoas se terem esquecido 

da linguagem mais antiga e mais verdadeira do ser humano. Sabia 

que dominar e controlar essa linguagem silenciosa, a arte de deci-

frar pessoas, dar -me -ia o poder de saber mais sobre as pessoas, 

sobre quais as suas motivações, os seus medos e intenções e os 

seus segredos mais profundos. Através da leitura dos sinais não 

verbais conseguia agora descobrir mais sobre os outros e ainda 

mais sobre mim, conseguia antecipar comportamentos, alterar 

estratégias de comunicação de acordo com o contexto, proteger-

-me de relações tóxicas, com o objetivo de melhorar os resultados 

do meu dia a dia.

No entanto, nem tudo foi fácil: era demasiada informação para 

gerir, muito tempo de estudo, muitas vezes grande investimento 

financeiro, sistemas de leitura de difícil compreensão e de aplicação 

nas situações do dia a dia, como em negociações, liderança, entre-

vistas de trabalho, sedução, relações entre casais ou com os filhos, 

falar em público, entre outras.

Como diz um grande mestre em comportamento humano, 

«conhecimento sem ação é igual a ignorância». Parti deste princípio 

e comecei por testar o que aprendi em várias situações do dia a 

dia. Comecei a perceber o que realmente acontecia e que sinais 

eram mais comuns em cada uma dessas situações, que sinais devia 

observar e se eram de fácil observação, quais as técnicas de influên-

cia que funcionavam e que eram mais eficazes e como tornar tudo 

muito mais fácil e simples. Foi a fase mais difícil do meu percurso 

como especialista em decifrar pessoas — aplicar o que sei, seja 

na leitura dos outros, seja na otimização do meu próprio comporta-

mento. Obriguei -me a enfrentar situações de tensão e desconforto e 

aprendi a ultrapassar facilmente todas as barreiras, medos e ainda 

como minimizar os sinais que mais me prejudicavam.

Esta experiência levou a que conseguisse sistematizar e compilar 

um conjunto de pistas úteis, sinais não verbais e técnicas simples 
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mediante o contexto, e assim retirar todas as outras pistas e sinais 

não verbais que simplesmente não funcionam tão bem. O resultado 

é simples, mas não é simplista. As pistas e os sinais não verbais 

foram todos apurados e baseados em milhares de estudos cientí-

ficos feitos ao longo de décadas.

O meu maior objetivo é que use a arte de decifrar 
pessoas no seu dia a dia o mais rapidamente possível, 

dar ‑lhe a informação necessária para analisar os 
sinais com maior eficácia e com menos erros, sem  
que perca as competências profissionais ou inatas.

Nesta jornada de ajudar as pessoas a melhorar as suas vidas, 

tornei -me international speaker, autor, trainer e coach em inteli-

gência não verbal, especialista em Decifrar Pessoas©, comen-

tador de televisão, com um propósito especial: preparar pessoas, 

equipas, empresas e executivos para saberem decifrar e otimizar 

comportamentos não verbais e que, com este conhecimento, 

consigam antecipar comportamentos e assim alterar estratégias, 

para alcançarem melhores resul tados, tanto na vida pessoal como 

profissional.

Aplicar esta metodologia leva a que seja normal ouvir comen-

tários como: «Falaste com a minha mãe?», «Como podes saber 

isso?», «Nem eu me apercebera de que era assim!». A situação que 

considero mais engraçada aconteceu na escola das minhas filhas. 

Perguntaram -lhes o que fazia o pai, ao que elas responderam que lê 

pessoas, e de imediato lhes disseram que o pai era bruxo.

Acredito profundamente que a linguagem corporal pode ser 

usada por todos de forma simples para descobrir e detetar mais 

facilmente as mensagens silenciosas e mais secretas que as pes-

soas normalmente querem esconder, e assim otimizar comportamen-

tos para alcançar melhores resultados.
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Após a leitura deste livro, pertencerá a um grupo restrito de pes-

soas com informação privilegiada de como ler as mensagens mais 

verdadeiras das pessoas, saber mais sobre os seus comportamen-

tos e como melhorar a sua comunicação.

Todos os gestos, movimentos e expressões faciais têm origem 

num pensamento: saber o significado destes sinais aproxima -o de 

uma leitura de pensamentos. Quero ajudá -lo a mudar o seu futuro, e 

os próximos capítulos podem muito bem mudar a sua vida.

O objetivo é ter um sistema que faça aumentar a sua capacidade, 

perspicácia e eficácia como profiler.

Antes de começar, partilho desde já consigo a primeira técnica 

para criar um maior impacto e se diferenciar do grupo: seja o pri-

meiro ou o último a apresentar -se, elogie o outro dizendo o seu nome 

e justificando o porquê do elogio.
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1.

O PODER DA LINGUAGEM CORPORAL

1.1 A linguagem corporal é para todos

As palavras transmitem ideias. Os gestos, as posturas e as 

expressões faciais transmitem emoções. Se não existir congruência 

entre as palavras e os gestos, as posturas e as expressões faciais, 

não haverá congruência entre as ideias e as emoções.

O corpo reflete os pensamentos e traduz em gestos,  posturas e 

expressões faciais os verdadeiros sentimentos das pessoas. Revela, 

ainda, a sua verdadeira perso nalidade, intenções, graus de ligação, 

emoções, interesses e até a posição que ocupam numa conversa. 

Não querer ver ou não dar importância a estes sinais do corpo é 

perder uma grande parte da mensagem mais verdadeira e secreta 

das pessoas.

Saber ler linguagem corporal dá ‑lhe o poder  
de descobrir o que as pessoas podem não estar  

a dizer ou se o que dizem é verdadeiro.

Sabia que emitimos sinais mesmo quando pensamos não o 

fazer e nem reparamos que adotamos comportamentos que nos 

denunciam de uma forma óbvia? Um aperto de mão demasiado 

apertado, um olhar intimidador, o coçar a sobrancelha de uma 
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amiga quando lhe mostra o vestido novo ou o levantar um ombro 

quando questiona um vendedor sobre um produto que quer com-

prar, todos estes sinais podem dar -lhe informações claras sobre as 

intenções das pessoas e levar a que, de uma vez por todas, não 

seja apanhado desprevenido.

Na realidade, é através do estudo da linguagem corporal que 

vai conseguir ler e interpretar pistas como gestos, movimentos, 

posturas ou expressões faciais que as pessoas  deixam escapar 

consciente ou inconscientemente. Saberá como se proteger de 

ameaças ou intenções menos boas e ainda con seguirá transmitir 

mensagens de uma forma mais eficaz, cativante, credível, o mais 

claramente possível.

Saber interpretar e otimizar a linguagem corporal permitir -lhe -á 

ter uma vida melhor, ter emprego, proteger a família, fazer bons ou 

maus negócios, falar em público com sucesso, conseguir seduzir a 

mulher ou o homem da sua vida, compreender e comunicar melhor 

com os filhos e ainda ganhar mais dinheiro.

Antes de começar a revelar os segredos e técnicas, gostaria de 

lhe perguntar:

O que é para si comunicar?

Muitas pessoas a quem faço esta pergunta respondem que 

comunicar é o que digo com as palavras, com o rosto, com os olhos, 

com as mãos. Todos têm razão, até certo ponto. No entanto, não se 

lembram de um fator fundamental: o recetor da mensagem.

A melhor definição que encontrei, e a mais simples, diz que 

comunicar não é aquilo que digo ou faço, mas sim o que os outros 

percebem do que digo ou faço. Dou -lhe um exemplo bastante 

comum e recorrente: muitas pessoas dizem ser confiantes e líderes, 

no entanto andam cabisbaixas, de braços cruzados e evitam o olhar 

dos outros. Será que irá percebê -las como confiantes e líderes ou 

como derrotadas e inseguras?
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Lembre ‑se que comunicar não é aquilo  
que diz ou faz,  mas sim o que os outros percebem  

do que diz ou faz.

Como comunicamos?

Esta resposta é simples, comunicamos através de palavras, 

do tom de voz e da linguagem corporal! O mais difícil é saber qual 

o elemento mais importante quando comunica com outras pessoas 

no dia a dia.

Quando termina uma conversa, lembra ‑se mais das palavras que 

foram ditas ou da forma como a pessoa o fez sentir?

As expressões faciais, os gestos, o tom de voz, a velocidade, 

o ritmo, o volume e o conjunto de movimentos são os elemen-

tos com maior responsabilidade na transmissão de uma mensa-

gem, muito mais do que as palavras. Como nos dizem os estudos 

efetuados ao longo dos tempos, começando pelo de Albert 

Mehrabian, pioneiro em pesquisas sobre linguagem corporal, 

a mensagem entre duas pessoas frente a frente é transmitida na 

seguinte proporção:

7% — verbal (somente as palavras);

38% — tom de voz (velocidade, ritmo e volume);

55% —  linguagem corporal (gestos, expressões faciais, postura, 

movimentos).

55%

7%

38% Palavras

Tom de voz

Linguagem Corporal

93%
7%

93%
7% Verbal

Não verbal
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