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SOFT SKILLS  
QUE FAZEM ACONTECER
- UMA FORMA DE INTELIGÊNCIA 
SUPERIOR 
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Q uando nos falam 
em soft skills pen-
samos imediata-
mente em compe-
tências de âmbito 

comportamental… Está certo! 

As soft skills são tudo “aquilo” que 
está para além das competên-
cias técnicas e do conhecimen-
to académico os quais, só por si, 
seriam insuficientes para alguém 
fazer acontecer, em qualquer 
domínio. 
As soft skills são assim o “agen-
te não-secreto” que nos permite 
passar dos pensamentos e das 
intenções à ação e gerar vida. 

Quando exercidas na dose cer-
ta, e no tempo certo, são ainda 
“aquilo” que nos permite con-
cretizar, produzindo os melhores 
resultados possíveis. Muita gen-
te age sem atingir os resultados 
que gostaria. Muita gente desiste 
antes de os alcançar…

E o que significa “aquilo”?

Toda a gente possui soft skills 
uma vez que as atitudes, energia, 
intuição ou capacidade de inte-
ragir (ou seja, tudo “aquilo”), são 

Quantos vendedores que conhecem tudo sobre 
o produto/serviço falham porque estão pouco 
ou demasiado seguros? Quantos negociadores 
não concretizam porque não inspiraram 
confiança? Quantos empresários estagnam 
por falta de flexibilidade para se adaptarem ao 
cliente? Quantos...?

Quer fazer acontecer como Vendedor, 
Negociador, Líder, Empresário, Gestor de 
Projetos? 

Então inspire-se no modelo de inteligência 
superior que a DO it! estruturou para si! 

POR: Ana Teresa Penim      FOTOS: DR / TPHOTOS

inerentes à natureza humana. A 
orientação ou nível de intensi-
dade das mesmas é que podem 
estar desajustados do contexto 
e momento que se enfrenta, da 
natureza dos objetivos visados 
e do caminho que é preciso per-
correr para os atingir.

Se lidera uma equipa comercial, 
em vez de querer encontrar o 
master profissional em relacio-
namento, comece por preparar 
um plano para trabalhar cons-
tantemente as suas próprias 
soft skills, e as da sua equipa.

Uma boa notícia:
nenhuma soft skill é es-
tática! Elas podem evo-
luir em qualquer senti-
do, dependendo tanto 
do indivíduo, como do 
contexto. 
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ATITUDE, CARÁCTER   
E PERFORMANCE

Existem muitas listagens de soft 
skills importantes para a perfor-
mance comercial, sendo no en-
tanto importante considerar que 
algumas se assumem como in-
fraestruturas para a manifesta-
ção adequada das restantes. 

Tal como a performance do au-
tomóvel não é indiferente à na-
tureza e estado da estrada (nem 
tão pouco à própria qualidade e 
potência do automóvel), também 
a utilização das soft skills de per-
formance (focar-se, comunicar, 
decidir, gerir conflitos, trabalhar 
em equipa, gerir o tempo) não é 
independente das soft skills ati-
tudinais e de carácter (atitude 
positiva, integridade, inteligência 
emocional, resiliência, flexibili-
dade). Trata-se, por isso, de um 
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sistema multidimensional e aber-
to, em que cada soft skills tem 
características e exigências pró-
prias, a que é preciso dar atenção 
e treinar constantemente. 

Tal como quem conduz um auto-
móvel tem que prestar atenção 
a uma multiplicidade de fatores e 
fazer uso de um conjunto diversifi-
cado de competências, na utiliza-
ção das soft skills para fazer acon-
tecer, é preciso saber recorrer, em 
cada momento, àquela(s) que se 
revelarem necessárias, sem des-
curar a articulação entre todas. 

Os comerciais que o praticarem 
estarão a utilizar uma inteligência 
superior, capaz de fazer aconte-
cer, de forma sustentada, nas re-
lações que estabelecem.

“Existem muitas 
listagens de soft 
skills importantes 
para a performance 
comercial, sendo no 
entanto importante 
considerar 
que algumas se 
assumem como 
infraestruturas 
para a manifestação 
adequada das 
restantes. ”



35

SET OUT NOV 18

TEMA DE CAPA

ATITUDE POSITIVA: enfrentar a 
realidade do ponto de vista da 
oportunidade em vez do problema 
não só cria o estado de espírito 
adequado para chegar mais longe, 
gera energia interna e atrai os ou-
tros. Dela decorrem duas soft skills 
igualmente determinantes: AUTO-
-MOTIVAÇÃO e CONFIANÇA.  

INTEGRIDADE: ser verdadeiro 
e cumprir o que se acorda. Não 
mentir ao cliente pode até ser fácil, 
o difícil é ser-se capaz de admitir 
que se está errado e de assumir 
a responsabilidade. A integridade 
revela a profundidade do carácter 
que permite angariar confiança e 
respeito. 

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL: co-
nhecer as suas próprias emoções 
e a forma de as controlar, bem 
como ser capaz de ler as do clien-
te e de as ter em atenção, são as 
bases para gerar EMPATIA. Um 
comercial empático interessa-se 
genuinamente pelo cliente, escu-
ta-o e é capaz de gerir as suas 
objeções.
Tenha em atenção que o trabalho a 
este nível nunca estará completo…

RESILIÊNCIA: não desmoralizar 
perante o “não” e PERSISTIR por 
iniciativa própria, incorporando na 
ação as aprendizagens decorren-
te de não ter AINDA atingido o 
objetivo. Uma forma superior de 
autonomia e melhoria contínua!

FLEXIBILIDADE: capacidade de 
ver outras perspetivas, entender 
outras culturas e de mudar. Uma 
predisposição que favorece a ati-
tude de feedforward (obter infor-
mação sobre o presente para fa-
zer diferente no futuro).

FOCAR-SE: ter consciência dos 
objetivos a atingir e de se focar 
neles, sem perder de vista que 
os seus próprios objetivos só se-
rão atingidos de forma sustenta-
da através do foco na primazia do 
objetivo do cliente (foco customer 
centric). Foco implica também 
DETERMINAÇÃO. A capacidade 
de ser capaz distinguir entre esta 
e imprudência, é também em si 
mesma uma soft skill que combina 
várias capacidades diferentes: a 
de colocar as coisas em perspeti-
va, avaliar opções, avaliar as infor-
mações relevantes e antecipar as 
consequências, boas e más.

COMUNICAR: todos os clientes 
sabem quando estão perante um 
bom comunicador e a sua avalia-
ção será tão mais positiva quanto 
maior for a capacidade do vende-
dor perguntar, escutar, reformular, 
sistematizar, fazer descobrir e ins-
pirar. Aposte nisso!

DECIDIR: sobre as prioridades dos 
objetivos, as opções, o caminho 
mais curto para lá chegar, os ro-
teiros, os recursos/alavancas a 
mobilizar junto de cada cliente. A 
INTUIÇÃO é uma soft skill parceira 
da tomada de decisão. 

GERIR CONFLITOS: onde existi-
rem pessoas existirão desenten-
dimentos. Ter a capacidade de 
distinguir entre factos, comporta-
mentos e personalidades, sem ro-
tular os clientes, os colegas ou os 
colaboradores, favorecerá a sua 
performance e a sustentabilida-
de das suas relações. Pratique-o 
e cultive essa cultura na sua Orga-
nização, focando-se mais em en-
tender os “para quê” daquilo que as 
pessoas fazem, do que procurando 

ECOSISTEMA DE SOFT SKILLS 
QUE FAZEM ACONTECER
SOFT SKILLS ATITUDINAIS
E DE CARÁCTER
(a estrada sobre a qual circulamos)

SOFT SKILLS
DE PERFORMANCE
(a viatura que conduzimos)

os “porquês” (em resposta aos 
quais normalmente só desenter-
rará porcaria).

TRABALHAR EM EQUIPA: um 
conceito que já extrapolou as 
fronteiras tradicionais da equipa 
de trabalho. Apesar de não po-
der descurar essa dimensão (uma 
vez que o tempo do “lobo solitário” 
aplicado às vendas já acabou e 
as equipas de vendas com diver-
sos vendedores, técnicos espe-
cialistas e gestores serem o novo 
normal), aposte em trabalhar em 
equipa também com os clientes, 
os fornecedores e até com a sua 
concorrência! Desenvolva compe-
tências tanto para liderar como 
para participar. Ser membro de 
uma equipa significa ter a capa-
cidade de contribuir e de receber 
críticas positivas, sem ficar preso 
a preconceitos ou ao ego. Quem 
joga em equipa chega mais longe 
em vendas. 

GERIR O TEMPO: escolher o mo-
mento e os timings para atuar, a 
par dos momentos para planear, 
parar, pensar e festejar é uma sa-
bedoria que se desenvolve com a 
maturidade. 

Saiba que se procurar “soft skills 
negociação e vendas” no Google 
encontrará dezenas! Lembre-se 
de que apesar de ninguém con-
seguir ser perfeito em todas elas 
e de ninguém ter tempo para as 
testar e treinar a todas de for-
ma meticulosa, ter consciência da 
sua existência e da sua natureza 
é meio caminho andado para se 
responsabilizar pelo seu apura-
mento e para levar a cabo de for-
ma sistemática as ações para o 
efeito. JUST DO IT!  
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EMPATIA   
INTELIGENTE

A mudança está a trazer muitas 
oportunidades! 

A duplicação da informação a 
todo o momento, obriga-nos a 
focar no processo de vendas 
construindo modelos que permi-
tam acompanhar o cliente, estar 
atento aos seus comportamen-
tos, interagir e fidelizar mais do 
que nunca. 

Porquê? 
Porque a escala e a complexi-
dade aumentaram e o conceito 

Marketing & Business Development Director 
na Bizdirect

Rita Cordovil

“GERIR VENDAS DEIXA 
DE SER UMA QUESTÃO 
DE PURO EXCEL E PASSA 
A SER UM PROCESSO 
DE MAPEAMENTO DOS 
SINAIS DO CLIENTE E DE 
ATENÇÃO CONSTANTE E 
COLABORAÇÃO COM OS 
MESMOS.”

“GLOBAL” está presente de for-
ma acentuada, exigindo uma for-
ma de estar diferente. SE ANTES 
OUVIR ERA UMA REGRA, AGORA 
A ESCUTA ATIVA É OBRIGATÓ-
RIA, BEM COMO SEGUIR O CLIEN-
TE E ESTAR PRONTO PARA OS 
SEUS DESAFIOS. ALINHAR EX-
PETATIVAS É ALGO QUE TEM DE 
SER “PROFISSIONALIZADO”. 

Quem vende não pode estar ape-
nas focado no que está a vender 
no momento. Deve ter atenção às 
exigências do cliente, seja no re-
talho, imobiliário, saúde, serviços 
públicos, banca, setor automó-
vel,… 

O cliente transmite as suas am-
bições de diversas formas e 
as empresas têm de escutar e 
adaptar os seus processos para 
que as plataformas sirvam para 
apoiar as decisões dos clientes. 
Na era dos dados analíticos, os 
sistemas de inteligência artificial 
podem ajudar a criar EMPATIA 
INTELIGENTE. Através de máqui-
nas preparadas para antever e 

precaver situações que nos frus-
travam no passado, teremos a 
vida facilitada ao favorecermos a 
empatia do cliente com o serviço/
marca que o disponibiliza. 

No retalho, temas como a ras-
treabilidade e sustentabilidade 
estão a influenciar o comporta-
mento dos compradores, sendo 
preciso agir o mais rapidamen-
te possível. A questão é: como 
captar a informação de forma 
a construir modelos de venda 
que correspondam às expeta-
tivas e preferências dos clien-
tes. Se hoje a proveniência e o 
tratamento do ciclo de vida de 
um bem influencia o comprador, 
como podemos conhecer e tra-
balhar essa mensagem de for-
ma a ela estar presente no pro-
cesso de venda?

Ao utilizar ferramentas que reco-
lhem informação e que permitem 
analisar o cliente e reagir mais 
rápido, GERIR VENDAS DEIXA DE 
SER UMA QUESTÃO DE PURO 
EXCEL E PASSA A SER UM PRO-
CESSO DE MAPEAMENTO DOS 
SINAIS DO CLIENTE E DE ATEN-
ÇÃO CONSTANTE E COLABORA-
ÇÃO COM OS MESMOS.

Este processo implica que equi-
pas multidisciplinares pensem em 
conjunto e consigam desenhar a 
costumer journey do cliente, pro-
duzindo estratégias de EMPATIA 
INTELIGENTE para garantir que 
a organização está pronta para o 
seguir e satisfazer. 




