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Resumo  

Vivemos momentos de transição. Transição de uma Era dominada pelo Conhecimento para uma Era 

dominada pela Concepção. No entanto, as nossas empresas, instituições, escolas e organizações em 

geral continuam a ser geridas e lideradas como se vivêssemos só e apenas na Era do Conhecimento.  

A noção que as “hard skills” ou competências técnicas e o conhecimento em geral já não são, por si só, 

suficientes para a obtenção do sucesso que todos ambicionam, será uma das razões para a procura 

crescente de ações de formação nas áreas comportamentais. Proliferam cursos de Coaching, 

Inteligência Emocional, Liderança, Gestão de Tempo, Negociação, Comunicação, etc… 

Por outro lado, entendemos que estas ações de formação são trabalhadas, maioritariamente, como se 

de “hard skills” se tratassem. Como veremos ao longo deste Relatório de Atividade Profissional, as 

“soft skills” só se tornam verdadeiras competências quando aplicadas contínua e consistentemente 

até se tornarem “competências inconscientes”. E, para que tal aconteça, deveremos começar por 

desenvolver os seus alicerces, que denominamos como DNA das “soft skills”. 

Para além do seu objetivo prático subjacente, este Relatório visa abrir perspetivas para o 

entendimento destas competências e da necessidade de trabalhar o autoconhecimento como ponto 

de partida de uma jornada infindável, mas extremamente emocionante, motivadora e inspiradora. 

O Estudo de Caso vem demonstrar que o investimento no autoconhecimento é tão ou mais importante 

que o conhecimento teórico dos vários temas e conceitos subjacentes às várias “soft skills”. 

O conjunto de testes realizados, quer os denominados “DNA”, quer os de autoavaliação das “soft 

skills”, permitiram uma reflexão conclusiva que serviu de base à elaboração de um Plano de 

Desenvolvimento Individual. As atividades nele plasmadas visam atingir determinados objetivos 

estratégicos, os quais consideramos como prioritários para a obtenção de melhores resultados, não só 

no que respeita ao domínio das várias “soft skills”, mas também quanto ao nosso papel de gestor, 

formador, consultor, docente e coach. 

É nossa convicção que o Modelo EMPATHIC que propomos poderá servir de “guia” a todos aqueles 

que queiram estabelecer um Plano de Desenvolvimento Individual. Estamos igualmente convictos que 

os seus contributos apoiarão a criação de novas e enriquecidas versões, incorporando os resultados 

obtidos com a sua aplicação. 

Palavras-chave: Autoconhecimento, Inteligência Emocional, Empatia, Soft Skills, Hábitos, Hemisfério 

Direito, Confiança, Coaching. 
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Abstract 

We live in times of transition. Transition from an Era dominated by knowledge to an Era dominated by 

Conception However, our companies, institutions, schools and organizations in general continue to be 

managed and led like we are  living in the Era of Knowledge alone.  

The notion that the "hard skills" or technical skills and knowledge in general are not sufficient by 

themselves to achieve the success we all aspire,  is one of the reasons for the growing demand for 

training actions in behavioral areas. Training activities of coaching, emotional intelligence, leadership, 

time management, negotiation, communication, etc. are widely spread. 

On the other hand, we understand that these training activities are worked, mostly, as if "hard skills". 

As we will see throughout this Report of Professional Activity, "soft skills" only become real 

competences when applied continuously and consistently until they become "unconscious 

competence". For this to happen, we should start by developing its foundations, we call it -   "soft 

skills" DNA. 

Beyond its practical purpose, this report aims to open perspectives for the understanding of these skills 

and the need to work the self-knowledge as the starting point of an endless, but extremely exciting, 

motivating and inspiring journey.  

The case study shows that investment in self-knowledge is  as much or even more important than the 

theoretical knowledge of the various themes and concepts underlying the various "soft skills".  

The set of performed tests, whether the so-called "DNA" or the self-evaluation "soft skills", allowed a 

concluding reflection which formed the basis for the preparation of an Individual development plan. 

The prescribed activities aim to achieve certain strategic objectives, which we consider as priorities for 

achieving better results, not only with regard to the various "soft skills", but also about our role as a 

manager, trainer, consultant, teacher and coach. 

It is our strong belief that the EMPATHIC Model can serve as a "Guide" to all those who want to 

establish an Individual Development Plan. We are also convinced that their contributions will support 

the creation of new and enriched versions, incorporating the results achieved in its implementation. 

Keywords: Self-knowledge, Emotional Intelligence, Empathy, Soft Skills, Habits, Right Hemisphere, 

Trust, Coaching. 
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Introdução 

 

O presente Relatório profissional consubstancia a candidatura à obtenção do grau de Mestre em 

Gestão Empresarial, ao abrigo da recomendação do CRUP e apresenta-se nos termos do disposto na 

alínea b) do n.º 1, do art.º 20.º, do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março.  

Está dividido em cinco partes, evidenciando a metodologia e estrutura do estudo adotadas na 

elaboração deste Relatório profissional.  

Na Parte I encontra-se presente a introdução, procurando dar uma visão genérica dos assuntos 

desenvolvidos ao longo deste Relatório e da sua estrutura, onde constam ainda o enquadramento do 

tema, os objetivos e a metodologia seguida.  

A Parte II deste trabalho destina-se à descrição do percurso profissional do proponente ao grau de 

Mestre desde 1983, detalhando toda a experiência e evolução profissional ocorrida até ao presente.  

Na Parte III será realizada a revisão bibliográfica sobre as temáticas desenvolvidas, partindo do que o 

proponente entende ser a essência do domínio das “soft skills”. De seguida será feita uma abordagem 

mais específica de uma série de competências, escolhidas de entre uma vasta panóplia e que 

entendemos como das mais fulcrais para a obtenção do sucesso individual e coletivo. 

O estudo de caso desenvolvido na Parte IV tem a ambição de poder funcionar como um exemplo/Guia 

para quem pretender colocar em prática um processo de desenvolvimento pessoal. Culmina com um 

“Plano de Desenvolvimento Individual” (PDI) especialmente dirigido para a melhoria dos “pontos 

fracos” detetados na bateria de testes de autoavaliação descritos e apresentados ao longo desta Parte 

do Relatório. 

Por fim, na parte V, serão apresentadas as conclusões onde consta um conjunto de ideias a 

desenvolver no médio e longo prazo, ou seja, uma série de eventuais iniciativas que poderão potenciar 

o desenvolvimento deste tema num futuro próximo, quer nas empresas, quer nas instituições de 

ensino.  

 

“Quando procuramos explicar porque somos tão eficazes, falamos de estratégia, de visão ou de 

ideias poderosas. Mas a realidade é muito mais básica: a Grande Liderança baseia-se nas 

emoções” (Goleman, Boyatzis e McKee, 2002, p. 23). 
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A) Enquadramento 

Este documento visa a abordagem das “soft skills” no âmbito da Gestão das Organizações. Numa Era 

em que o conhecimento está disponível a quase todos e a custo relativamente reduzido, são as 

competências que dependem menos do conhecimento lógico e mais da capacidade de relacionamento 

interpessoal que marcam a diferença. 

Nessa base, este Relatório incidirá, numa primeira fase, na abordagem de vários conceitos e teorias 

que, a serem colocadas em prática, facilitarão ao indivíduo a apreensão das “soft skills” em geral. Por 

isso abordaremos a “Nova Inteligência” de Daniel H. Pink, a “Inteligência Emocional” de Daniel 

Goleman, os “Hábitos” de Stephen R. Covey e o “Modelo de Confiança” de Ken Blanchard. 

O desenvolvimento desses “atributos”, “competências”, “hábitos” e “comportamentos” facilitarão a 

caminhada rumo ao domínio das “soft skills”. 

 

B) Objetivos 

 

Este Relatório visa essencialmente: 

a) Descrever o percurso profissional do proponente ao “Grau de Mestre em Gestão Empresarial”, 

com especial incidência no trabalho desenvolvido na área da Gestão de PME’s; 

b) Discorrer sobre várias perspetivas teóricas que servem de base ao desenvolvimento das “soft 

skills”, bem como sobre os processos e técnicas que facilitam a sua evolução e sobre aquelas 

que, em geral, são as mais necessárias para o sucesso nesta emergente “Era Conceptual” em 

que vivemos; 

c) Apresentar um “Estudo de Caso” que possa servir de exemplo para aplicação dos que visam a 

procura da excelência pessoal e profissional, especialmente para todos aqueles que trabalham 

ou esperam vir a trabalhar na Liderança e Gestão de Pessoas e Equipas. 
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C) Metodologia e Estrutura do trabalho 

 

O Relatório está suportado nos seguintes “alicerces”: 

Parte II – Na experiência profissional do proponente. 

Parte III - Nos estudos e obras publicadas pelos autores suprarreferidos no que respeita à essência do 

tema abordado. O coaching, enquanto processo facilitador do desenvolvimento pessoal estará sempre 

presente nesta dissertação, bem como a utilização de técnicas de Programação Neurolinguística (PNL), 

duas áreas em que o proponente detém formação certificada e experiência profissional. 

Parte IV – Será apresentado um “Estudo de Caso”, no qual constam as conclusões a retirar da bateria 

de testes que o aqui proponente ao grau de Mestre efetuou. 

Dessas conclusões resultou um PDI. Com as devidas adaptações, todo e qualquer indivíduo poderá 

adotar este Guia e, assim, planear o seu próprio “processo de melhoria”. 

Parte V – Nas ideias que o proponente tem para prosseguir um caminho que, não tendo começado 

com a elaboração deste Relatório, terá certamente um forte impulso com a sua defesa pública. 
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CAPÍTULO I - Durante a Licenciatura 

Período – Julho 1983 / Junho 1988  

Esta primeira fase foi relevante para o desenvolvimento de vários fatores críticos de sucesso no 

período pós-licenciatura, quer na fase de recrutamento, quer na fase de adaptação à nova realidade 

profissional experienciada como diretor administrativo e financeiro. 

Assim, entre Julho de 1983 e Setembro de 1984, em simultâneo com a frequência do 2º ano da 

licenciatura em Economia na FEP, o proponente colaborou em regime de part-time com a empresa 

Rádio Popular , na altura “apenas uma pequena loja” no centro nevrálgico das empresas de 

eletrodomésticos na baixa portuense. Desenvolveu trabalhos na área administrativa e financeira de 

apoio ao Técnico de Contas. Foi o primeiro contacto com uma organização e foi relevante para 

entender o fenómeno das relações interpessoais e da realidade financeira, contabilística e fiscal típica 

de uma PME’s. 

Em Outubro de 1984, no início do ano letivo correspondente ao 3º ano da licenciatura, o proponente 

candidatou-se a um lugar na contabilidade da Offley, sociedade que na altura pertencia ao universo 

da Martini e atualmente está integrada no Grupo Sogrape.  

Foi o primeiro contacto com uma Multinacional e permitiu uma aprendizagem riquíssima ao nível da 

contabilidade geral e analítica, na elaboração de reportes financeiros para a casa mãe e, não menos 

importante, entender a importância das “soft skills” no sucesso profissional e pessoal, concretamente 

no que respeita ao espírito de equipa, resiliência, comunicação, gestão de stress, etc… Esta experiência 

terminou em meados de 1988 devido à obrigatoriedade de cumprir o serviço militar. 
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CAPÍTULO II - Diretor Administrativo e Financeiro 

1. Calçado – Novembro 1989 / Dezembro 1994 

 

1.1. Introdução 

A experiência profissional obtida no decurso da licenciatura facultou uma enorme tranquilidade nos 

processos de recrutamento. Esta realidade, aliada a uma conjuntura muito favorável para os recém-

licenciados em Economia, permitiu ao proponente escolher entre várias opções: 

a) Diretor Adjunto do Diretor Financeiro da Danzas, multinacional do sector de Transportes 

Internacionais; 

b) Inspetor de Finanças, concurso no qual obteve aprovação através da realização do respetivo 

exame;  

c) Consultor na Price Waterhouse;  

d) Auditor na extinta União de Bancos; 

e) Diretor Administrativo e Financeiro numa empresa de Calçado, a Mari-Sport Calçado, Lda. - 

http://www.marisport.pt/, adiante designada por Mari-Sport. 

 A opção recaiu nesta última. 

 

1.2. Mari-Sport Calçado, Lda. – Novembro de 1989 / Dezembro de 1991 

A Mari-Sport era (é) uma sociedade de cariz familiar. Na altura detida em partes iguais por dois irmãos 

que sempre tinham trabalhado no setor desde tenra idade. A empresa detinha um nível organizacional 

razoável, relativamente à média do mercado, mas com enormes défices a nível de estratégia comercial 

e de coordenação interdepartamental. Existia algum rigor financeiro que facilitou o processo de 

reestruturação e crescimento. 

Face ao diagnóstico realizado, fruto de várias reuniões realizadas com os colaboradores mais ativos e 

qualificados da empresa, era inequívoca a urgência na tomada de medidas que provocassem um 

impacto positivo no futuro da empresa. Assim, os sócios-gerentes da Mari-Sport, suportados pelo 

apoio e motivação dos seus quadros mais relevantes, comprometeram-se a atingir até ao final de 1991 

os seguintes objetivos:  

a) Aumentar a rentabilidade: 

a. Via redução dos custos financeiros; 

b. Alteração do produto, visando um aumento significativo do Preço Médio do Par. 

b) Reduzir drasticamente o risco de crédito malparado; 

http://www.marisport.pt/
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c) Recusar encomendas dos clientes que, sistematicamente, reclamavam por descontos 

baseados em supostas e duvidosas deficiências do produto; 

d) Melhoria contínua da qualidade do produto, intensificando o controlo à saída da linha de 

fabrico e de acabamento; 

e) Encurtar os atrasos na entrega das encomendas, visando o cumprimento total e integral dos 

prazos contratados; 

f) Aposta na melhoria do design, visando no futuro a criação de uma marca própria (hoje já 

existente) - http://lieutenant.pt/; 

g) Aumento crescente do “empowerment” em detrimento das decisões unilaterais. 

Da análise à envolvente competitiva entendeu-se a urgência em aumentar o preço médio do par de 

sapato, dado que o PCV (Ponto crítico das vendas) não suportava um Preço Médio a rondar os 1000$ 

(5€).  

Na prática, a Mari-Sport estava a concorrer com empresas de muito maior dimensão, como por 

exemplo a Ecco (http://pt.ecco.com/pt-pt/company) que, na altura, funcionava em mais do que um 

turno de laboração. 

Assim, a Mari-Sport, tendo “know-how” no fabrico de botas de senhora, cujo preço médio rondava os 

3.500$/par (cerca de 17,50 €) e aproveitando a oportunidade de entrada no mercado russo, reduziu 

significativamente a produção para o mercado francês, principal destino dos produtos de baixo preço. 

O terceiro vetor de uma estratégia bem definida (avaliação interna) apontava para uma alteração 

profunda da força de vendas, pelo que se iniciou um processo interno de formação de um dos 

colaboradores, de modo a dotá-lo das competências necessárias para o exercício futuro das funções 

de Diretor Comercial.  

Para o sucesso da implementação da estratégia, contribuiu decisivamente o empenhamento global 

dos colaboradores da empresa, fortemente apoiados pelo comprometimento da gestão de topo. 

Por fim, a entrada no mercado do BCP, na altura uma instituição que procurava o seu lugar na oferta 

de produtos financeiros, proporcionou a ajuda que faltava para que a estratégia não falhasse “apenas” 

por falta de liquidez. 

Algumas características do proponente contribuíram para o sucesso desta estratégia: 

a) A nível técnico: 

a. Bom domínio dos conceitos e práticas contabilísticas; 

b. Bons conhecimentos de fiscalidade em geral, nomeadamente IVA, IRS e IRC recém-

criados no quadro fiscal português; 

http://lieutenant.pt/
http://pt.ecco.com/pt-pt/company
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c. Capacidade de avaliação financeira, necessária para a preparação dos Projetos de 

Investimento e para a revisão do cálculo dos Custos de Fabrico; 

d. Domínio dos instrumentos financeiros disponíveis no mercado, nomeadamente: 

i. Desconto de letras comerciais; 

ii. Desconto de remessas de exportação; 

iii. Financiamento em moeda estrangeira; 

iv. Concessão de descobertos em Depósitos à Ordem (D/O) ; 

v. Apoio à tesouraria via Desconto de Livranças; 

vi. Locação Financeira. 

b) A nível das competências interpessoais: 

a. Capacidade de negociação, potenciada pela credibilidade que foi conquistando e pela 

obtenção de resultados num prazo relativamente curto; 

b. Integridade, demonstrada através da defesa de valores como: 

i. Lealdade; 

ii. Espírito de equipa; 

iii.  Cumprimento dos compromissos assumidos com os vários “stakeholders”. 

c. Capacidade de decisão; 

d. Liderança pelo exemplo; 

e. Gestão de conflitos: 

i. Pessoais, concreta e especialmente entre os sócios; 

ii. Profissionais, concretamente o conflito “saudável” entre as funções 

financeira, comercial e produtiva. Foi implementado um estilo de reuniões 

denominado “Formação Ordenada” em analogia ao que se passa no rugby. 

[“Lei 20 do Rugby - "A finalidade de uma formação ordenada [Scrum ou Mêlêe] 

é a de recomeçar o jogo de uma forma rápida, segura e justa após uma 

infração menos grave ou após uma paragem no jogo”]. Assim, sempre que 

surgiam questões para decidir de forma rápida e ágil, os responsáveis de cada 

departamento reuniam logo que possível e só em caso de ausência de acordo 

é que a gerência era chamada a intervir. 

f. Gestão das Reuniões, nomeadamente o seu agendamento e coordenação; 

g. Organização do trabalho, em colaboração com a equipa que sempre demonstrou um 

espírito de entreajuda irrepreensível. 
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Do trabalho desenvolvido pelo proponente ao longo deste período destacam-se os seguintes aspetos: 

a) Para além da responsabilidade da gestão administrativa e financeira da empresa, o 

proponente assumiu as funções de Técnico de Contas; 

b) Criação de um Organograma, adaptando-o à realidade da empresa, dos seus colaboradores e 

à estratégia delineada; 

c) Reformulação da estratégia comercial da empresa: 

a. Diversificação de mercados, diminuindo-se drasticamente a dependência do mercado 

Francês; 

b. Redireccionamento da produção e correspondente venda para produtos de maior 

valor acrescentado, abandonando-se a produção de calçado de baixo valor.  

d) Informatização da empresa, aproveitando-se os fundos comunitários disponíveis, 

nomeadamente o programa STAR - http://www.ifdr.pt/content.aspx?menuid=25. Numa 

primeira fase ao nível da contabilidade, salários e faturação. Posteriormente ao nível da 

produção e design;  

e) Implementação de um maior rigor e profissionalismo no Planeamento de tesouraria: 

a. Elaboração de um Orçamento de Tesouraria dinâmico, cujo modelo ainda hoje é 

aconselhado e aplicado pelos clientes onde o proponente presta consultoria de 

gestão. Esse Orçamento, vulgo “Plano de Tesouraria”, na altura desenvolvido no 

extinto “LOTUS 1-2-3”, comportava, para além dos compromissos assumidos e dos 

recebimentos agendados, uma estimativa de fluxos financeiros previsionais em função 

das encomendas em carteira. Diariamente, o Plano era ajustado e tornou-se na 

“ferramenta por excelência” da Gestão Financeira da empresa; 

b. A empresa, apesar de liquidar os seus compromissos em prazos alargados, conquistou 

uma imagem de cumprimento, pois não falhava com as datas assumidas. Não 

reformava os aceites aos fornecedores! Tinha crédito em todas as áreas de 

fornecimento; 

c. Ao fim de um ano de trabalho foi obtido o primeiro “apoio à tesouraria” para além dos 

(re)correntes “descontos de remessas de exportação”. E, desde esse primeiro 

financiamento, a Mari-Sport não mais teve situações de ruptura iminente de 

tesouraria. 

f) Implementação de uma Contabilidade Analítica com o apoio da consultora informática 

responsável pelo Processo, a Microclip – Informática e Telecomunicações, Lda. - 

http://www.microclip.pt/; 

http://www.ifdr.pt/content.aspx?menuid=25
http://www.microclip.pt/
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g) Assunção gradual da Direção Geral da empresa, dado que era da sua responsabilidade a 

coordenação dos vários departamentos; 

h) Gestão eficaz dos vários conflitos comunicacionais entre os sócios e familiares;  

i) Desenvolvimento de capacidades negociais, fruto do relacionamento intensivo com os vários 

“stakeholders”; 

j) Compreensão da importância da Liderança e da Motivação das Equipas, da Inteligência 

Emocional (ainda “desconhecida” na altura) e da Comunicação. Estas competências 

comportamentais, tidas como fatores “menores” da Gestão, revelaram-se essenciais para o 

sucesso do trabalho desenvolvido.  

Fruto dos bons resultados obtidos, o proponente foi convidado a reestruturar um Grupo Económico 

composto por várias empresas ligadas ao sector do calçado – Grupo Latis, cujo trabalho desenvolvido 

será objeto de detalhe mais à frente.  

Após a comunicação da decisão de abraçar um novo desafio, os sócios da Mari-Sport propuseram a 

aquisição a preço simbólico de uma participação de 15% na sociedade. Dado o compromisso assumido, 

a mesma foi recusada, mas em contrapartida e por acordo entre as partes envolvidas, foi mantida uma 

ligação à empresa como consultor e, dessa forma, foi assegurada uma passagem tranquila das funções 

que até então vinham sendo desempenhadas. Essa experiência enquanto Consultor será desenvolvida 

no capítulo 3º. 

 

1.3. Grupo LATIS – Janeiro de 1992 / Dezembro de 1994 

Os primeiros anos da década de 90 foram marcados pela “febre” das SGPS’s (holdings), muito 

incentivadas pela legislação criada em 1988 [Lei n.98/88, de 17 de. Agosto] que trouxe alguns 

benefícios/incentivos à sua criação, em especial na área fiscal. 

Para além dos benefícios fiscais e das sinergias ao nível da gestão que este tipo de empresas poderia 

ter criado (e que criou nas empresas com “massa crítica”) este fenómeno transformou-se numa 

questão de “moda e vaidade” para alguns empresários que, inclusivamente, criaram SGPS’s, cuja 

denominação social era idêntica ou mesmo igual aos seus próprios nomes.  

A criação de SGPS’s serviu, igualmente, para capitalizar as empresas através de financiamentos 

bancários e/ou alargar o seu capital, oferecendo como contrapartida as próprias ações e, dessa forma, 

recapitalizar as suas participadas. Com o aparecimento deste regime foi possível a realização de novas 

engenharias financeiras. 
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E é neste quadro que o empresário Manuel de Freitas e os seus filhos, que detinham participações 

maioritárias em algumas sociedades ligadas ao setor do calçado, convidaram o proponente para 

reorganizar o seu Grupo Económico que, na altura, tinha a seguinte composição: 

 

 Figura nº 1 – Grupo Manuel de Freitas 

E as seguintes atividades: 

a) Fabrico de Calçado; 

b) Comércio de Máquinas para montagem e acabamento de calçado; 

c) Comércio de peles e outros materiais para o calçado;  

d) Comércio de máquinas de costura. 

O principal objetivo (crucial para que o abandono das funções executivas na Mari-Sport se justificasse) 

consistia na constituição de uma holding (SGPS) que agrupasse as várias empresas supramencionadas 

e que, de acordo com a proposta efetuada, teria uma estrutura idêntica à apresentada na Figura nº 1, 

passando o domínio do Grupo a ser exercido pela holding pessoal do Sr. Manuel de Freitas. 

Se na Latis e na TMC o processo se desenrolou de forma pacífica e colaborante, apesar da TMC ser 

detida em 50% por capital italiano, a TMC, srl - http://www.tmconline.it/about.asp?lang=en, já as 

outras duas empresas revelaram-se um obstáculo a este processo, a saber: 

a) A Gonçalves & Freitas, Lda. e a Manuel de Freitas Guimarães & Filhos, apesar de detidas 

maioritariamente pelo Sr. Manuel de Freitas, eram geridas, de facto, por pessoas externas à 

família “Freitas”; 

b) Essas duas empresas e os seus responsáveis tinham um grau de autonomia bastante elevado. 

Prescindir do poder inerente a esse “status” em detrimento de uma nova organização da qual 

não faziam parte significaria uma perda significativa para os respetivos gerentes “de facto”; 

c) Criar uma SGPS implicaria a cobrança de um fee de gestão a cada uma das participadas, 

provocando de imediato a consequente contestação dos referidos gerentes; 

Manuel Freitas

a) LATIS

(Manuel Freitas)

b) TMC

(Hernani Freitas)

c) Gonçalves & 
Freitas

(Pedro Freitas)

d) Manuel de Freitas 
Guimarães & Filhos

(Luis Freitas)

http://www.tmconline.it/about.asp?lang=en
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d) Dadas as dificuldades financeiras por que passavam a LATIS (principalmente) e a TMC (em 

grande parte devido aos Tempos Médios de Recebimento - TMR) havia o receio que a 

existência de uma SGPS servisse para financiar as empresas em dificuldades à custa das 

empresas mais saudáveis. 

Face à pressão dos referidos gerentes, o proponente “limitou-se” ao exercício das funções de diretor 

administrativo e financeiro nas duas empresas efetivamente geridas por elementos da “Família 

Freitas”: 

a) LATIS – Sociedade de Calçado, Lda.; 

b) TMC (PORTUGAL) – Comércio Internacional, Lda. 

Apesar dos objetivos terem ficado muito aquém do planeado, alguns aspetos contribuíram para o 

enriquecimento de várias competências, a saber: 

a) Na LATIS: 

a. Negociações para alienação de parte do capital, o qual veio a concretizar-se em 

meados de 1992. Tratou-se de um processo negocial algo complexo, pois teve a 

participação de vários “stakeholders”: 

i. Instituições Financeiras: 

1. Novos financiamentos; 

2. Libertação de avales dos antigos sócios. 

ii. Fornecedores: 

1. Negociação das dívidas em curso através de planos de regularização a 

médio/longo prazo; 

2. Negociação de novas condições para fornecimentos futuros. 

iii. A negociação entre os antigos e os novos sócios: 

1. O acordo final estabeleceu que 30% do capital ficaria na “Família 

Freitas”, cada um dos novos sócios adquiriria 30% e os restantes10% 

seriam “oferecidos” ao aqui proponente. Uma afirmação de 

McCormack (1984, p. 221) influenciou decisivamente a rejeição 

daquela “oferta”: “Participação minoritária no capital de uma 

empresa privada não tem para mim, do ponto de vista financeiro, 

qualquer valor. Possuir uma «fração» da propriedade de alguém é 

simplesmente uma aventura que não dura vinte e quatro horas para 

atender o ego”. A estrutura societária ficou, pois, dividida em 3 partes 

iguais. 
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b. Reformulação de toda a atividade, inclusive mudança de instalações, fruto de uma 

nova dinâmica imposta pelos novos sócios da empresa, ambos com prestígio no 

mercado, um na área comercial, outro na área produtiva.  

b) Na TMC:  

a. Necessidade de elaborar reportes financeiros para o sócio italiano, obrigando a uma 

adaptação dos modelos utilizados em Portugal para os utilizados em Itália; 

b. Aprendizagem de uma nova língua e de uma forma diferente de fazer negócios. O 

facto de a empresa ter de “prestar contas” a Itália impedia-a de fazer negócios a 

qualquer preço, hábito enraizado no mercado, fruto das margens algo dilatadas. A 

ilusão da margem facilitava a concessão de prazos demasiado alargados sem as 

necessárias garantias de “bom pagamento”; 

c. Aumento significativo da experiência na negociação com clientes do mercado 

nacional, em complemento com a experiência adquirida na Mari-Sport e continuada 

na LATIS, empresas essencialmente exportadoras; 

d. Estabelecimento de uma parceria com uma sociedade de locação financeira 

(Internacional Leasing, SA) que permitiu uma diminuição significativa nos TMR; 

e. Maior envolvimento na área comercial, que culminou com a implementação de um 

conjunto de regras que visava a criação de um CRM – Customer Relationship 

Management. 

Face às expectativas goradas, pelo menos em parte, e ponderados alguns aspetos, o proponente 

procedeu a uma pequena revolução na sua atividade profissional, avançando para uma atividade por 

conta própria, em conjunto com um sócio, abandonando definitivamente (!) a relação “por conta de 

outrem” que sempre tinha mantido com as empresas. 

Uma nova era se abria e alguns factos e motivações contribuíram para esta mudança: 

a) Prestígio pessoal reconhecido no mercado de trabalho de Felgueiras e concelhos limítrofes; 

b) Oportunidades ao nível da formação profissional; 

c) Necessidade sentida pelas PME’s da melhoria nos serviços prestados ao nível da contabilidade 

e da fiscalidade; 

d) Os empresários sentiam cada vez mais a necessidade e a utilidade de apoio na área económica 

e financeira; 

e) Convicção que o apoio de um economista como consultor abriria portas ao financiamento 

bancário, principalmente sendo alguém com reputação de cumprimento e honestidade; 

f) Falta de horizontes nas duas empresas onde o proponente exercia funções executivas; 
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g) Impossibilidade de retorno à Mari-Sport na medida em que o lugar estava (e bem) preenchido 

pelo colega que tinha assumido as funções; 

h) Ambição em incrementar significativamente os rendimentos pessoais. 

Esta fase será detalhada no Capítulo 3º deste trabalho. 

 

2. Construção Civil e Obras Públicas – Dezembro 1995 / Março 2001 

Este período marca o início de uma longa ligação em funções executivas ao Grupo Enginor. O Grupo 

encontrava-se à beira da insolvência, no qual trabalhavam perto de 350 pessoas, a quase totalidade 

numa empresa de construção civil e obras públicas: a Sousa Resende & Rodrigues – Construções e 

Obras Públicas, SA., adiante designada por SRR.  

Surgiu, portanto, a oportunidade de liderar, novamente, um processo de reestruturação. No entanto, 

tratava-se de um desafio sem precedentes, pois a situação económica e financeira do Grupo era pouco 

menos que catastrófica, a saber: 

 Existência de (entre 2 a 3 meses) de salários em atraso; 

 Cerca de 300.000 contos (1.500.000 €) de cheques devolvidos por falta de provisão; 

 Cerca de 500.000 contos (2.500.000 €) de cheques pré-datados em circulação, sem que 

houvesse qualquer tipo de garantia para a sua boa cobrança; 

 Dívidas ao “fisco” e à segurança social; 

 Uma quantidade assustadora de processos judiciais para cobrança de dívidas; 

 Dívidas em mora às Instituições Financeiras e às Seguradoras; 

 Excesso de quadros diretivos: Cerca de 25 licenciados e bacharéis na área da gestão, 

engenharia e direito; 

 Cerca de 15 administrativos, entre os quais 3 secretárias e 3 telefonistas; 

 Um volume de negócios inferior a 2 milhões de contos (10.000.000 €), manifestamente 

reduzido para uma mão-de-obra tão vasta e qualificada; 

 Reclamações recorrentes dos clientes por incumprimento dos prazos de execução. 

 Todos estes factos indiciavam uma situação de falência iminente da empresa. Ainda antes de 

cumprido o primeiro mês de exercício das funções, foi proposta à Administração a apresentação a um 

Processo de Recuperação, o qual foi rejeitado por não recolher o voto favorável da totalidade dos 

acionistas (4). As decisões estratégicas do Grupo Enginor só eram implementadas se houvesse 

unanimidade entre os 4 acionistas. 
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Face a este cenário e à recusa em avançar com um Processo de Recuperação, iniciou-se um longo 

caminho de recuperação económica e financeira “extrajudicial”, do qual se destacam as seguintes 

medidas: 

a) A nível dos Recursos Humanos: 

a. Processo gradual de despedimento de colaboradores da área administrativa, 

reduzindo-se o número de licenciados a apenas três: Diretor Administrativo e 

Financeiro, Técnico Oficial de Contas e Tesoureira;  

b. Redução do número de engenheiros, passando cada diretor de obra a assumir mais do 

que uma obra, ao contrário do que sucedia até então; 

c. O departamento jurídico passou a dispor apenas de um advogado, apoiado por uma 

administrativa não afeta exclusivamente ao departamento, como até então. 

b) A nível financeiro: 

a. Entrega das instalações/sede do Grupo na Avenida da Boavista, Porto, permitindo 

assim uma poupança significativa nos encargos com a Locação Financeira de dois 

andares num edifício em zona nobre da cidade; 

b. Renegociação particular com um número significativo de credores: fornecedores, 

instituições financeiras e seguradoras. A negociação com as companhias de seguros 

foi crucial, pois com a indisponibilidade da Banca em apoiar a empresa, a SRR estaria 

impedida de participar em concursos públicos se não conseguisse a emissão de 

seguros-caução; 

c. Adesão ao Plano Mateus [Dec. Lei nº 124/96 de 10 de agosto], que permitiu à empresa 

renegociar a longo prazo as suas dívidas ao Fisco e à Segurança Social, sem a qual a 

recuperação da empresa não seria de todo possível; 

d. Estancamento da devolução de cheques, o que se conseguiu de forma generalizada 

em setembro de 1996, ou seja, nove meses após a assunção de funções. Este objetivo, 

por todos considerado como utópico, só foi possível atingir através de um trabalho 

árduo e permanente da equipa da tesouraria que tudo fazia para que os cheques na 

posse dos respetivos credores não fossem depositados quando os fundos de 

tesouraria não permitiam o respetivo e devido pagamento;  

e. Diminuição gradual, mas consistente da emissão de cheques pré-datados como única 

hipótese de obtenção de crédito junto dos fornecedores, objetivo atingido 

plenamente nos finais de 1999;  

f. Alienação de equipamentos pouco rentáveis; 
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g. Alienação de imóveis não estratégicos para o Grupo, o que permitiu encaixes 

financeiros relevantes que serviram essencialmente para reduzir a dívida às 

instituições financeiras; 

h. Alienação de uma participação na Companhia das Minas de S. Pedro da Cova. Esta 

operação trouxe ao Grupo Enginor vários benefícios: 

1. Transferência da posse do estaleiro da SRR para o Grupo Enginor; 

2. Posse de um terreno posteriormente alienado às empresas Mota & 

Companhia e Engil SGPS (ainda antes da OPV daquela sobre esta e posterior 

fusão em 2002) e que permitiu, em finais de 1999, a conclusão de todo este 

processo de reestruturação. O encaixe financeiro de cerca de 200.000 

contos (1.000.000 €) foi maioritariamente aplicado na regularização de 

dívidas a Instituições Financeiras. 

c) A nível comercial: 

a. “Abandono” da construção de edifícios, por norma bastante deficitário, com exceção 

da construção a preços controlados ou obras financiadas pelo INH (Instituto Nacional 

da Habitação, para as quais a SRR concorria em consórcio com outras empresas de 

renome nacional na altura, como a Contacto SA (hoje pertencente ao Grupo Soares da 

Costa ou a Edifer (hoje integrada no Grupo Elevo), entre outras; 

b. Maior atenção aos temas ambientais, onde se incluiu a alienação do terreno 

supramencionado e que permitiu o referido encaixe financeiro; 

c. Maior foco na satisfação do cliente. 

d) Ao nível da Gestão: 

a. Concentração dos serviços administrativos de todas as empresas do Grupo nos 

escritórios/estaleiro da SRR, SA, em S. Pedro da Cova – Gondomar; 

b. Implementação de uma contabilidade analítica, que permitiu uma análise mais 

apurada e em tempo útil à evolução das obras; 

c. Alienação do setor das Oficinas a uma outra empresa do Grupo, passando esta a ter 

uma gestão autónoma e a cargo do responsável pelo setor; 

d. Aumento significativo do rigor e controle dos custos, a todos os níveis; 

e. Realização de reuniões entre os acionistas, administradores e diretores todas as 

semanas, sendo as mesmas coordenadas pelo proponente, permitindo assim um 

acompanhamento “em cima” da evolução das empresas, em especial da SRR, SA. 

Este período de reestruturação e revitalização da empresa SRR, em particular, e do Grupo Enginor, em 

geral, finalizou com mais algumas medidas com impacto em todo o grupo, em concreto: 
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a) Dinamização da Enginor Angola, cuja gestão passou a estar diretamente dependente da 

Enginor SGPS; 

b) Obras de remodelação das instalações que passaram a dispor de um open space onde 

funcionava toda a área administrativa, colocando-se um ponto final nos gabinetes individuais; 

c) Implementação do setor imobiliário para o qual foi destacado um dos Administradores da SRR; 

d) Dinamização da holding, passando o proponente a dedicar-se a 100% à holding, prestando 

algum apoio à diretora administrativa e financeira da SRR, anteriormente sua adjunta no 

departamento de compras e contabilidade; 

e) Apesar das empresas do Grupo manterem a tradição de se obrigarem com a assinatura de “2 

de 3” administradores nas SA’s e de, pelo menos, 2 gerentes nas sociedades por quotas, o 

sócio afeto a cada uma das áreas estratégicas passou a ter informalmente o poder de 

administrador delegado, evitando assim o “entrave da unanimidade”, que passou a aplicar-se 

apenas em decisões estruturais e/ou estratégicas. 

Nesta fase final do processo o Grupo já “só” tinha cerca de 110 colaboradores, dos quais 10 

engenheiros e 11 administrativos, inexistência de processos judiciais, crédito de fornecedores e uma 

“luz ao fundo do túnel” no que concerne ao apoio das Instituições Financeiras.  

Estes 4 anos permitiram ao proponente o desenvolvimento das suas competências técnicas e 

interpessoais. Dessas competências, destacam-se as seguintes: 

a) A nível técnico: 

a. Trabalhar num grupo económico que, apesar de relativamente pequeno, era 

suficientemente complexo para se entender o ambiente profissional típico de um 

Grupo Económico; 

b. Desenvolvimento das competências ao nível fiscal, fruto do acompanhamento de 

sucessivas fiscalizações das autoridades tributárias e complementada com uma pós-

graduação em fiscalidade concluída em 2001; 

c. Domínio do Office, em especial do Excel, onde foram realizados inúmeros estudos, 

projeções e análises. 

b) Ao nível das competências interpessoais: 

a. Continuação do processo de desenvolvimento de competências ao nível da 

negociação, pois o grau de exigência era significativamente superior ao experienciado 

no setor do calçado; 

b. Continuação do desenvolvimento de competências ao nível da Gestão de Conflitos, 

Gestão de Tempo, Organização do Trabalho e da Gestão de Reuniões; 
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c. Liderança e Motivação de Equipas, aliadas a uma melhoria contínua das competências 

comunicacionais. 
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CAPÍTULO III - Administrador 

1. Sousa Resende & Rodrigues, SA – Outubro 2001 / Dezembro 2006 

Finalizada a reestruturação, o Grupo Enginor encontrava-se dividido em 3 áreas: Construção Civil e 

Obras Públicas, Imobiliária e Ambiente, tendo sido efetuadas algumas aquisições nestas últimas duas 

áreas. 

Nesta nova fase é de realçar os seguintes aspetos, relevantes para o crescimento enquanto gestor de 

empresas: 

a) Obtenção para a SRR de novos financiamentos à atividade e para investimentos de 

substituição há muito adiados; 

b) Implementação do sistema de qualidade ISO 9001, do qual o proponente era o administrador 

responsável; 

c) Coordenação das reuniões semanais com os acionistas do Grupo;  

d) Assunção de várias funções não executivas em diversas empresas, nomeadamente como 

Presidente ou secretário da Mesa da Assembleia e como membro do Conselho Fiscal, sendo 

que algumas dessas funções ainda hoje se mantêm; 

e) Participação ativa nas negociações de compra de participações em empresas das áreas 

ambiental e imobiliária, nomeadamente a Ambisider - http://www.ambisider.com/ - e a 

Ricasa; 

f) Coordenação de várias operações de reestruturação societária e/ou financeira: 

a. Cisão-Fusão da Enginor SGPS, SA com a Terriminas, SA. Desta operação resultou a 

passagem das participações societárias da Terriminas para a Enginor, permitindo um 

rearranjo organizacional do Grupo; 

b. Constituição de uma nova empresa na área da construção por “destaque de ativos”, a 

qual se denominou Sousa Resende & Rodrigues II – Construções e Obras Públicas, SA. 

A anterior SRR passou mais tarde a denominar-se COCN - Construções, Obras e 

Contratos do Norte, SA. O objetivo desta operação foi a separação das áreas de 

produção, ficando a SRR I com a área da construção de edifícios e a SRR II com as obras 

de Infraestruturas; 

c. Apresentação da SRR I a um Processo Extrajudicial de Conciliação (PEC) - 

http://www.iapmeisi.pt/iapme’si-art-03.php?id=1114; 

d. Cisão da Enginor SGPS, SA em duas sub-holdings: Enginor Ambiente e Enginor 

Imobiliária.  

http://www.ambisider.com/
http://www.iapmeisi.pt/iapme'si-art-03.php?id=1114
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Concluído o processo de certificação da SRR e realizados investimentos significativos na área da 

produção da empresa, foi notória a incapacidade da empresa em gerar resultados positivos. 

Em meados de 2006 o conselho de administração (CA) da SRR era presidido por um dos sócios da 

empresa, sendo os restantes dois lugares do CA ocupados pelo proponente e pelo Diretor de Produção. 

Por esta altura as divergências acentuam-se entre o Presidente do CA e os dois vogais. Essas 

divergências, de índole estratégica, culminaram com a renúncia ao cargo dos dois vogais, tendo sido 

substituídos por dois sócios do Grupo Enginor. 

Sem as responsabilidades executivas inerentes à função de Administrador, o aqui proponente emitiu 

e realizou vários estudos, análises e reflexões durante o biénio pós-renúncia que procuraram ser o 

“motor de mudança”, dos quais destacamos a elaboração de uma Análise e Planeamento Estratégico 

que foi largamente discutido no seio da administração da Enginor e com a participação dos quadros 

diretivos mais influentes.  

Em paralelo, o proponente coordenou o Processo de Insolvência da SRR, cujo plano foi aprovado por 

larga maioria.  

 

2. Sociedade de Construções Silveira da Rocha, SA – Setembro 2012 / … 

Em meados de 2012, o proponente foi desafiado a participar na constituição de uma empresa do ramo 

de Construção Civil, assumindo as funções de administrador único da sociedade. Tendo a possibilidade 

de colocar em prática as ideias defendidas na análise estratégica que tinha realizado anteriormente, o 

desafio foi aceite, apesar da conjuntura extremamente desfavorável. 

Trata-se uma estrutura simples e ágil, destacando-se as seguintes funções: 

a) Coordenação dos vários departamentos da sociedade; 

b) Responsável pelo pelouro administrativo e financeiro; 

c) Elaboração dos reportes financeiros aos acionistas; 

d) Representação da sociedade em atos públicos de contratação.  

Devido à sua (ainda) pequena dimensão, essas funções são acumuladas com a atividade de formador, 

docente, coach e consultor, atividades essas que serão alvo de tratamento autónomo nos capítulos 

seguintes.
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CAPÍTULO IV -  Diretor Geral 

1. Rodripal, Lda. – Abril 2001 / Setembro 2001 

Das funções exercidas na Rodripal, destacam-se as seguintes: 

a) Coordenação dos vários departamentos da empresa; 

b) Acompanhamento e apoio à gerência de duas outras empresas com capital comum: a 

Polotrans – empresa de transportes – e a Cicloponto, uma empresa que se dedicava à 

reciclagem de paletes; 

c) Renegociação de várias dívidas, nomeadamente a Instituições Financeiras e a fornecedores de 

Madeira; 

d) Reorganização operacional, incompleta devido ao curto espaço de tempo despendido na 

empresa. Esta reorganização cingiu-se à área administrativa, passando pelo aproveitamento 

das instalações fabris, onde foram instalados os serviços administrativos, até então a funcionar 

noutro local, não muito distante, dificultador da operacionalidade das empresas. 

Esta curta experiência não foi de todo pacífica… A relação com o líder do “Grupo” tornou-se algo 

atribulada, devido à dificuldade/impossibilidade em dispor da autonomia imprescindível para o 

exercício das funções de Diretor Geral. Foi, assim, um desafio condenado ao insucesso, pelo que a 

proposta de “retornar à casa de partida” foi recebida com bastante entusiasmo. 

2. Águasistemas - Produtos e Serviços para Água e Ambiente, Lda. (http://aguasistemas.pt/) 

Março 2013 / Janeiro 2014 

Conhecido dos sócios da empresa há já alguns anos, o proponente foi convidado para liderar uma 

(necessária) reestruturação da empresa, tanto a nível financeiro, como administrativo e comercial. No 

exercício das funções, destacam-se as seguintes: 

a) Coordenação do programa de reestruturação financeira; 

b)  Apoio à gerência e aos sócios da empresa na negociação do passivo, no âmbito da sua 

apresentação a um Processo Especial de Revitalização; 

c) Preparação interna da organização para a implementação de um programa de CRM; 

d) Dinamização de uma nova empresa, já existente mas sem atividade até então, dirigida 

essencialmente para o mercado externo – Pleno Ambiente, SA. - http://plenoambiente.com/.  

Impossibilitado de afetar mais tempo e disponibilidade a estas empresas e terminada com sucesso a 

reestruturação da Águasistemas, com o respetivo Plano de Revitalização aprovado, cessaram as 

funções executivas, tendo-se mantido como Presidente da Mesa da Assembleia Geral da “Pleno 

Ambiente” até ao final do exercício de 2014. 

http://aguasistemas.pt/
http://plenoambiente.com/
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CAPÍTULO V - Consultor 

1. Mari-Sport 

Janeiro 1992 / Dezembro 1994 

No exercício dessa relação profissional, destacam-se as seguintes funções: 

 Apoio ao Diretor Financeiro na gestão das negociações com as entidades bancárias e 

fornecedores; 

 Coordenação interdepartamental; 

 Apoio à gerência da empresa na reestruturação da direção comercial que, neste período, 

passou a ter um departamento próprio, até aí muito dependente de vendedores “freelancer” 

e para o qual foi contratado um responsável com grande experiência internacional. 

 

2. Solver – Soluções Financeiras, Lda.  

Maio 1993 / Dezembro 1995 

O referido sucesso na recuperação económica e financeira das empresas e o aumento significativo na 

procura de soluções por parte de empresas em dificuldades nessas áreas revelou-se fundamental para 

que, rapidamente, se obtivesse uma carteira de cerca de 20 empresas, a grande maioria das quais 

ligadas ao setor do calçado:  

 Fabricantes de calçado; 

 Comércio internacional de calçado;  

 Comércio de materiais para a indústria do calçado. 

 Gradualmente, a prestação de serviços foi alargada a outras áreas de negócio: 

 Comércio de automóveis; 

 Inspeção automóvel; 

 Comércio alimentar; 

 Ourivesaria; 

 Papelaria; 

 Outras empresas de pequena dimensão. 

O apoio enquanto consultor incidia na área financeira e fiscal, para além da elaboração e apresentação 

de alguns projetos de candidatura a fundos europeus. Esta sociedade, inicialmente constituída com 

um colega economista, tinha a colaboração de dois TOC’s (um deles tornar-se-ia sócio em finais de 

1994) que, por sua vez, prestavam apoio na área da contabilidade, faturação e salarial. 
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3. ADRAT – Associação para o Desenvolvimento da Região do Alto Tâmega – www.adrat.pt  

Janeiro 2011 / … 

Fazem parte das atividades ao serviço desta Associação as seguintes: 

 Elaborar o diagnóstico da entidade destinatária (PME’s) do programa, sob a coordenação da 

entidade beneficiária; 

 Apoiar o empresário e os seus quadros nas áreas diagnosticadas como “áreas de melhoria”. 

No âmbito dos vários programas, faz parte o apoio a empresas de vários setores e nas seguintes áreas 

e/ou temas: 

 Coaching Executivo; 

 Planeamento de médio e longo prazo; 

 Reformulação de procedimentos nas áreas administrativa, financeira, aprovisionamentos e 

logística; 

 Reestruturação Financeira; 

 Elaboração de Plano de Negócios (setor agrícola). 

 

4. SASIL – Construções e Obras Públicas, Lda.  

Junho 2011 / Março 2015 

Principais atividades prestadas: 

 Apoio no planeamento e na gestão de tesouraria; 

 Reestruturação financeira através da apresentação de um PER – Processo Especial de 

Revitalização, incluindo as respetivas negociações: 

o Elaboração do respetivo Plano de Negócios; 

 Técnico Oficial de Contas entre 2012 e 2013; 

 Orientação da TOC a partir de Janeiro de 2014; 

 Acompanhamento da área fiscal. 

 

 

 

 

 

 

http://www.adrat.pt/
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5. Fernando Moura & Salete, Lda. – www.hotelruralcasasnovas.com  

Junho 2012 / Dezembro 2014 

Principais atividades prestadas: 

 Apoio na estratégia de desenvolvimento; 

 Preparação, negociação e apresentação de um PER; 

 Preparação do Plano de Negócios para a viabilização da sociedade no âmbito do Processo de 

Insolvência consequente da reprovação do PER: 

o Negociação com os credores de Insolvência, tendo o plano sido aprovado em finais de 

2014; 

 

6. Safelab – Consultoria Técnica, Lda.– http://www.safelab.pt/  

Setembro 2014 / … 

Realização de coaching executivo com as consultoras e técnicas da empresa. 

 

http://www.hotelruralcasasnovas.com/
http://www.safelab.pt/
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CAPÍTULO VI - Formador 

1. Associações Empresariais -  Janeiro 2011 / … 

1.1. ADRAT – Associação para o Desenvolvimento da Região do Alto Tâmega – www.adrat.pt  

1.2. APCMC – Associação Portuguesa dos Materiais de Construção – www.apcmc.pt  

1.3. AEPAREDES – Associação Empresarial de Paredes – www.aeparedes.pt  

Formador nos programas de formação/ação para PME’s, nas seguintes áreas:  

 Desenvolvimento Pessoal: 

o Liderança e Motivação de Equipas; 

o Gestão de Tempo e Organização do Trabalho; 

o Gestão de Reuniões; 

o Gestão de Conflitos; 

o Técnicas de Comunicação e de Negociação; 

o Coaching e PNL. 

 Ciências Empresariais: 

o Instrumentos de Gestão; 

o Análise Financeira; 

o Contabilidade; 

o Controle de Gestão; 

o Gestão e Planeamento Estratégico; 

o Atendimento e técnicas de venda; 

o Marketing. 

 Gestão de stocks. 

 

2. URBE – Consultores, Lda. – http://www.urbe.pt/    

Abril 2015 / … 

Formação na área comportamental dirigida a quadros de organizações sem fins lucrativos: 

 Liderança e Motivação de Equipas. 

 

3. First Only, Lda. – www.firstonlytalent.com/   

Junho 2015 / … 

Formação na área comportamental dirigida a atuais ou futuros gestores de projeto: 

http://www.adrat.pt/
http://www.apcmc.pt/
http://www.aeparedes.pt/
http://www.urbe.pt/
http://www.firstonlytalent.com/
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 Coaching em Ambiente de Projeto; 

 Comunicação; 

 Liderança e Motivação de Equipas; 

 Cursos de preparação para o exame de PMP – Project Management Professional, certificado 

pelo PMI – Project Management Institute. 

 

4. PM4S – Project Management Services, Systems & Software Solutions, SA – www.ambithus.com/ 

Junho 2012 / Julho 2014 

Formação na área comportamental dirigida a atuais ou futuros gestores de projeto: 

 Ações de formação em clientes de referência como a Caixa Geral de Depósitos e a REFER 

Engineering; 

 Cursos de preparação para o exame de PMP – Project Management Professional, certificado 

pelo PMI – Project Management Institute. 

 

5. Klinger Portugal, Lda.– http://klingerportugal.pt/pt/ 

Janeiro 2014 / Dezembro 2014 

Formação em Comunicação Organizacional para os quadros da empresa. 

 

6. Safelab – Consultoria Técnica, Lda.– http://www.safelab.pt/  

Setembro 2014 / … 

Formação profissional na área comportamental para consultores e clientes da Safelab, 

nomeadamente: 

 Liderança; 

 Motivação de Equipas; 

 Gestão de Tempo e Organização do Trabalho; 

 Técnicas de Comunicação e de Negociação; 

 Coaching; 

 Inteligência Emocional. 

 

http://www.ambithus.com/
http://klingerportugal.pt/pt/
http://www.safelab.pt/
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7. X – RAY – Consulting – www.x-ray-consulting.pt/  

Dezembro 2010 / Outubro 2011 

Formação na área das ciências empresariais: 

 Contabilidade – SNC; 

 Gestão de stocks; 

 Força de vendas. 

 

8. AJEVST – Associação dos Jovens Empresários do Vale do Sousa e do Tâmega 

Abril 1997 / Março 1999 

Formação na área das ciências empresariais: 

 Contabilidade; 

 Análise de Investimentos; 

 Gestão Financeira; 

 Fiscalidade. 

 

9. ACIG – Associação Comercial e Industrial de Guimarães 

Janeiro 1992 / Dezembro 1993 

Formação na área das ciências empresariais: 

 Contabilidade; 

 Análise de Investimentos; 

 Gestão Financeira. 

 

10. Gagest – Gestão e Consultoria, Lda. 

Janeiro 1990 / Dezembro 1991 

Formação na área das ciências empresariais: 

 Contabilidade; 

 Análise de Investimentos; 

 Gestão Financeira. 

 

http://www.x-ray-consulting.pt/
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CAPÍTULO VII – Docente do Ensino Superior 

 

1. Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro – www.utad.pt/  

Dezembro 2015 

Colaboração no ensino da unidade curricular de “Soft Skills para a Gestão” do curso de Mestrado em 

Gestão. 

 

2. IDEFE, SA – www.idefe.pt/  

Setembro 2012 / … 

Docente na pós-graduação em Gestão de Projetos, ministrando as seguintes disciplinas: 

 Coaching em Ambiente de Projeto; 

 Competências Interpessoais em Ambiente de Projeto. 

 

3. Instituto Superior Miguel Torga – www.ismt.pt/   

Maio 2011 / Junho 2011 

Ensino da disciplina de “Gestão e Planeamento Estratégico” na Pós-Graduação de “Gestão e 

Qualificação de Organizações sem fins lucrativos”. 

 

 

 

http://www.utad.pt/
http://www.idefe.pt/
http://www.ismt.pt/
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CAPÍTULO VIII - Participação como Orador em Colóquios e Conferências 

1. IX Conferência Internacional do PMI Portugal Chapter 

Data: 5 e 6 de Novembro de 2015. 

Apresentação: O futuro do PMP exige “soft skills”. 

Organização: PMI Portugal Chapter - http://www.pmi-portugal.org/site/. 

Local: Hotel Tivoli, Lisboa. 

 

2. Workshop “Gestão de Projetos: Engenharia e Gestão na Prática” 

Data: 20 de Setembro de 2014. 

Apresentação: “Gestão Emocional em Ambiente de Projeto”. 

Organização: Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Felgueiras, IPP - www.estgp.ipp/. 

Local: ESTGF, Felgueiras. 

 

3. Empreendedorismo – Percurso para o desenvolvimento 

Data: 24 de Julho de 2014. 

Apresentação: Coaching – O percurso para o desenvolvimento. 

Organização: IEFP – Instituto do emprego e Formação Profissional - https://www.iefp.pt/. 

Local: Paredes. 

 

4. Workshop Conversas In “Que estratégias para o futuro” 

Data: 27 de Março de 2014. 

Moderador do painel: “A criação de um espírito empreendedor para a região do Alto Tâmega “. 

ADRAT – Associação para o Desenvolvimento da Região do Alto Tâmega - http://www.adrat.pt/. 

 

5. VII Conferência Internacional do PMI Portugal Chapter 

Data: 5 e 6 de Julho de 2013. 

Apresentação: A essência da Comunicação. 

Organização: PMI Portugal Chapter - http://www.pmi-portugal.org/site/. 

Local: Hotel Tivoli, Lisboa. 

 

 

http://www.pmi-portugal.org/site/
http://www.estgp.ipp/
https://www.iefp.pt/
http://www.adrat.pt/
http://www.pmi-portugal.org/site/
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6. Avis Portugal – Reunião Anual de Vendas 2013 

Data: 14 de Maio de 2013. 

Apresentação: “O mundo maravilhoso da mudança!”. 

Organização: Avis Portugal http://www.avis.com.pt/. 

Local: Pousada de Cascais. 

 

7. VI Conferência Internacional do PMI Portugal Chapter 

Data: 20, 21 e 22 de Junho de 2012. 

 Mesa redonda: Competências de liderança, de negociação e de influência dos outros; 

 Apresentação: PNL e Inteligência Emocional: As novas armas do gestor de projetos. 

Organização: PMI Portugal Chapter - http://www.pmi-portugal.org/site/. 

Local: Hotel Tivoli, Lisboa. 

 

8. I Convenção Nacional dos Hotéis Rurais de Portugal 

Data: 4 de junho de 2012. 

Apresentação do “Projeto Chapéu”: Uma proposta aos associados no sentido de se unirem 

sinergicamente. 

Associação dos Hotéis Rurais de Portugal - http://www.hoteisruraisdeportugal.com/. 

Local: Santarém. 

 

9. Tertúlia sobre o empreendedorismo feminino 

Data: 8 de Março de 2012. 

Mesa redonda sobre a “Liderança no feminino”. 

       Organização: AEPAREDES – Associação Empresarial de Paredes http://www.aeparedes.pt/. 

Local: Museu de Paredes. 

 

10. Workshop: “Coaching para a excelência organizacional” 

Data: 10 de Maio de 2011. 

Apresentação: “Coaching orientado para a liderança”. 

Organização: ADRAT – Associação para o Desenvolvimento da Região do Alto Tâmega 

http://www.adrat.pt/. 

Local: Sede da ADRAT, Chaves. 

 

http://www.avis.com.pt/
http://www.pmi-portugal.org/site/
http://www.hoteisruraisdeportugal.com/
http://www.aeparedes.pt/
http://www.adrat.pt/
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11. “Coaching Awards” 

Data: 30 de outubro de 2010. 

Apresentação: “Be a leader! Be Coach!”. 

Organização:  ISPC - International School of Professional coaching - http://ispcoaching.com/en. 

Local: Hotel Ipanema Park, Porto. 

 

12. Colóquio: “Coaching – Visão 360º” 

Data: 20 de Julho de 2010. 

Apresentação: “Auto coaching e Atitude Coach”. 

Organização: Fernando Torre, Lila Mendes e Macedo Albuquerque. 

Local: AEP – Associação Empresarial de Portugal, Leça da Palmeira. 

  

13. Colóquio: “O coaching na escola” 

Data: 5 de Julho de 2010. 

Apresentação: Como ser um bom docente na perspetiva do coaching. 

Organização: Fernando Torre, Lila Mendes. 

Local: Orfeão da Foz do Douro, Porto.  

 

14. Seminário Internacional “Coaching para a excelência” 

Data: 30 de Março de 2010. 

Apresentação: “O impacto do coaching”. 

Organização: AEP – Associação Empresarial de Portugal - http://www.aeportugal.pt/. 

Local: AEP, Leça da Palmeira. 

http://ispcoaching.com/en
http://www.aeportugal.pt/
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1. A essência das “soft skills” 

A Humanidade atravessa uma Era em que a “Mudança” é contínua, permanente e, paradoxalmente, 

bastante estável… Uma Era em que o conhecimento e a informação são abundantes e chegam, muitas 

vezes, até nós sem a procurarmos; uma Era em que ser Licenciado, Bacharel e/ou Doutor não é 

sinónimo de “futuro garantido”. Há, portanto, que olhar o Mundo de uma forma diferente. 

Até há bem pouco tempo, ter um “curriculum” repleto de formações, certificações e/ou habilitações 

era uma “via verde” para a obtenção de um emprego (muito) bem remunerado, para a garantia de um 

futuro mais ou menos seguro, para a realização de sonhos individuais e coletivos (familiares). 

Atualmente, noutras partes do Globo, principalmente na Ásia, colegas nossos da área da Gestão (e de 

outras áreas científicas) conseguem atingir níveis de produtividade muito idênticos por um preço 

muito mais reduzido… Se olharmos para o “copo meio vazio”, podemos recear que o futuro se adivinhe 

demasiado incerto, desconfortável e complicado, especialmente para os nossos filhos. Mas, se 

olharmos para o “copo meio cheio”, podemos perspetivar um mundo repleto de desafios 

apaixonantes. Apenas teremos de o olhar com outras “lentes”. Ou, como veremos um pouco mais à 

frente, utilizar uma parte do cérebro a que estamos menos habituados a exercitar: o Hemisfério 

Direito! 

Sendo o tema central deste Relatório a importância do desenvolvimento das “soft skills” numa Gestão 

de sucesso, iremos abordar várias perspetivas que, no nosso entender, formam a essência do domínio 

dessas competências comportamentais, fundamentais para a obtenção de objetivos pessoais, 

profissionais e/ou empresariais.  

Assim, iniciaremos esta “viagem” através da análise do desenvolvimento/exercício do Hemisfério 

Direito do cérebro, socorrendo-nos da obra “A nova inteligência”, de Daniel H. Pink (2013). A sua 

leitura representa um forte incentivo à “mudança das lentes” com que olhamos o mundo em que 

estamos envolvidos. 

De seguida, passaremos em revista as competências de Inteligência Emocional, à luz dos estudos 

efetuados por Goleman, Boyatzis e McKee (2002). Ficará clara a sua importância no desenvolvimento 

das “soft skills”. 

Prosseguindo a análise que nos propomos partilhar, abordaremos a prática de “bons hábitos”. Nesse 

sentido, “os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes”, o “8º hábito” e as “4 inteligências” são temas 

presentes nas obras de Stephen R. Covey (2005, 2015) que não poderíamos deixar de relevar neste 

Relatório. 
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Por último, fecharemos o “quadrado” com o “Modelo de Confiança” (Blanchard, Olmstead & 

Lawrence, 2014) - o ABCD Trust Model ™. Como afirma Tony Robbins na capa da edição portuguesa: 

“para tornar os seus sonhos realidade, primeiro, tem de confiar em si próprio e, depois, inspirar os 

outros a confiarem em si…” (Blanchard et al., 2014, capa). 

Como síntese, propomos um modelo que denominamos “Modelo Habits”, cujo acrónimo reflete os 

conceitos presentes nessas abordagens. No estudo de caso, este Modelo será parte integrante de um 

outro – Modelo EMPATHIC – que englobará as várias fases do processo de melhoria das várias soft 

skills abordadas ao longo deste Relatório, no qual assumiremos preferencialmente a perspetiva do 

gestor.  

Apesar das competências adquiridas no exercício de outras funções, melhor descritas na Parte I deste 

trabalho, temos a ambição de convidar os gestores a “verem” o exercício das suas funções com outros 

“olhos” ou, dito de outra forma, a adotarem e/ou adquirirem e/ou reforçarem atributos, 

competências, hábitos e comportamentos que facilitem a prossecução dos seus objetivos. 

Em suma, que (re)aprendam a utilizar o cérebro na sua plenitude. 

 

1.1. A ascensão do Hemisfério Direito 

Quando o autor deste Relatório, ainda a cumprir o serviço militar, iniciou a fase de envio de CV’s e a 

realizar entrevistas para recrutamento, vulgo entrevistas de emprego, as questões que lhe eram 

colocadas não andavam muito longe do detalhe das funções exercidas até então, das disciplinas com 

melhor aproveitamento e/ou mais interessantes, dos objetivos profissionais, etc… Em suma, o 

recrutador pretendia aferir dos conhecimentos teóricos, analíticos e lógicos do candidato. O 

recrutador, atendendo aos objetivos da função a concurso, aferia das capacidades técnicas do 

candidato, das suas… “hard skills”. No caso concreto, interessava saber o grau de domínio da 

Contabilidade, da Gestão Financeira, da Fiscalidade. Não se recordam referências a termos e conceitos 

como: Comunicação, Liderança, Negociação, Motivação… muito menos Inteligência Emocional! Era um 

conceito que ainda não tinha sequer sido “criado”! 

Estávamos, de facto, numa Era dominada pela Informação e denominada por Pink (2013) como a “Era 

da Informação”. Todos nós tínhamos a ideia que possuir um bom (hemisfério esquerdo) cérebro era 

sinónimo de êxito, de futuro garantido. E a prova mais evidente era representada pelo diploma 

universitário. E então se acrescido de alguma experiência profissional… O futuro surgia-nos sorridente, 

otimista e… garantido! 
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Passaram-se alguns anos. Hoje, na por ele denominada “Era Conceptual”, Pink (2013) classifica como 

“high concept” e “high touch” alguns atributos que são, cada vez mais, muito valorizados. “As 

características abrangidas pelo high concept englobam a capacidade para reconhecer padrões e 

oportunidades, criar beleza nos campos artísticos e emocional, gerar uma narrativa satisfatória ou 

combinar ideias aparentemente desconexas em algo novo. A vertente high touch inclui as capacidades 

de sentir empatia pelos outros, entender as subtilezas da interação humana, saber encontrar a 

satisfação de viver dentro de si próprio e ajudar os outros a fazê-lo e, ainda, de perseguir um sentido 

para a vida para lá da rotina diária” (Pink, 2013, pp. 12-13). 

Focando-nos apenas, e para já, nos atributos “high touch” encontramos referências a termos que para 

um gestor e quadro qualificado dos dias de hoje já não são novidade (pelo menos não deveriam ser): 

empatia (consciência social – inteligência emocional), interação humana (relacionamento 

interpessoal), satisfação dentro de si (autoconhecimento – inteligência emocional), ajudar os outros 

(liderança humanística) e perseguir um sentido para a vida (descobrir a sua própria voz, na expressão 

de Covey (2005)).  

Veremos, mais à frente, que, não só os “high touch” como os atributos “high concept” estão na 

essência de um número elevado de “soft skills”. Pela análise do diagrama nº 1, verificamos que estes 

atributos estão bem dentro do Ser Humano. Onde? No Hemisfério Direito do cérebro! 

 

Figura nº 2 – Os dois lados do cérebro, adaptado de Pink (2013); Imagem acedida a 16 janeiro 2016 em 

http://blog.entrepreneurthearts.com/2011/12/06/how-to-train-your-elephant-or-become-more-of-a-whole-brain-thinker/ 
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no texto
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http://blog.entrepreneurthearts.com/2011/12/06/how-to-train-your-elephant-or-become-more-of-a-whole-brain-thinker/
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Também de acordo com Pink (2013), a necessidade de darmos a importância devida ao Hemisfério 

Direito do cérebro deriva de 3 causas: da “Abundância”, da “Ásia” e da “Automatização”. 

Da abundância porque o que ontem seria um luxo, hoje se tem em excesso (carros, casas, telemóveis, 

televisores, etc…). Da Ásia, porque é de lá que vem a concorrência dos nossos especialistas em utilizar 

o hemisfério esquerdo! Da Automatização porque, como exemplifica Pink (2013), até Kasparov perdeu 

uma partida de xadrez com um computador… 

Face a esta realidade, no mundo ocidental urge exercitar o Hemisfério Direito do cérebro. Como 

defende Pink (2013, pp. 81-82): 

 Já não basta a funcionalidade, é preciso o Design; 

 Já não chegam os argumentos, é necessária uma História; 

 Já não basta a concentração, é precisa a Sinfonia; 

 Já não basta a lógica, tem de haver Empatia; 

 Já não chega a seriedade, é preciso Diversão; 

 Já não chega possuir, é necessário um Sentido.1 

São, portanto, estes atributos ou sentidos (6) que, de acordo com Pink (2013, p. 82) “irão cada vez 

mais orientar as nossas vidas e moldar o nosso mundo”. 

 

1.2. Inteligência Emocional 

Quando Phineas Gage viu e sentiu a explosão de uma barra de ferro de seis quilos, três centímetros de 

diâmetro e um metro e dez de comprimento atravessar-lhe literalmente o cérebro, por volta das 

16h30m do dia 13 de Setembro de 1848, estava longe de imaginar a importância que esse 

acontecimento dramático teve para o resto da sua vida (aparentemente tinha acontecido um milagre, 

pois passada uma hora estava tranquilamente no pátio da sua casa a falar como se nada tivesse 

acontecido, explicando ao médico por onde tinha entrado e saído a barra de ferro) e para a descoberta 

da “Inteligência Emocional”. 

De facto, esse dramático acidente destruiu completamente a parte do cérebro que controla as 

emoções, tornando uma pessoa agradável numa pessoa “impossível de aturar”, apesar de continuar 

com a sua capacidade de elaborar cálculos complicados totalmente intacta! (Bradberry & Greaves, 

2008). 

                                                             
1 Pink (2013) considera que “Design”, “História” e “Sinfonia” são atributos “high concept” e que “Empatia”, 
“Diversão” e “Sentido” são atributos “high touch”.   
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Não é objetivo deste trabalho estudar, analisar, descrever e muito menos explicar o funcionamento 

do cérebro humano. Mas tal como vimos a propósito das aptidões do Hemisfério Direito, o controlo 

emocional é igualmente função do nosso cérebro… Como não poderia deixar de ser! 

E se na Era da Informação a “Inteligência Emocional” não era valorizada (e muito pouco conhecida 

sequer), na denominada por Pink “Era Conceptual”, deter um bom QE (quociente emocional) é um 

fator crítico de sucesso. 

Como veremos na abordagem às “soft skills”, está subjacente ao seu domínio o desenvolvimento das 

competências pessoais e sociais inerentes à “Inteligência Emocional”, as quais estão sintetizadas no 

quadro nº 1: 

 

Quadro nº 1: Competências de Inteligência Emocional, adaptado de “Os novos líderes” (Goleman et al., 2002) 

 

COMPETÊNCIAS 

ASSOCIADAS À 

INTELIGÊNCIA 

EMOCIONAL 

CONSCIÊNCIA GESTÃO 

COMPETÊNCIAS 

PESSOAIS 

 Autoconsciência 

Emocional 

 Autoavaliação 

 Autoconfiança 

 Autodomínio emocional 

 Transparência 

 Capacidade de adaptação 

 Capacidade de realização 

 Capacidade de iniciativa 

 Otimismo 

COMPETÊNCIAS 

SOCIAIS 

 Empatia 

 Consciência 

Organizacional 

 Espírito de Serviço 

 Liderança Inspiradora 

 Influência 

 Capacidade para 

desenvolver os outros 

 Catalisador da Mudança 

 Gestão de Conflitos 

 Criar laços 

 Espírito de Equipa e 

Colaboração 
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A análise ao quadro supra alerta-nos para uma série de competências que, hoje em dia, já não são tão 

estranhas quanto isso. Mais, competências que exigimos a quem trabalha connosco, que 

reconhecemos como mais-valias pessoais, como imprescindíveis para atingirmos níveis elevados de 

produtividade, enfim competências para atingir o êxito, sonhos, objetivos e, claro… Resultados!  

Estávamos ainda no primeiro mês da primeira experiência profissional enquanto diretor financeiro de 

uma PME e tínhamos já sentido a utilidade de algumas daquelas competências, apesar do 

desconhecimento da sua existência enquanto tal… De facto, não é possível gerir a tesouraria de uma 

empresa, sem financiamento bancário, detida por empresários conflituosos, sem dinheiro e com os 

fornecedores à porta ameaçando o corte dos fornecimentos, utilizando apenas “hard skills”. 

Pela primeira de inúmeras vezes, percebemos o quão importante é saber gerir as emoções. 

Rapidamente, baseando-nos no quadro supra, notamos alguns aspetos preponderantes que 

facilitaram o sucesso que veio a verificar-se posteriormente: 

 Bom nível de autoconfiança, decorrente da experiência profissional anterior. 

 Domínio emocional, principalmente em situações de stress. O facto de ser o responsável pela 

Gestão Financeira e, na prática, ser o braço direito da gerência, trazia um forte sentido de 

responsabilidade técnica, mas, em simultâneo, a obrigação de acreditar na recuperação da 

empresa e inspirar a restante equipa para que todos acreditassem. A este nível estamos a falar 

também de capacidade de adaptação, capacidade de iniciativa e, acima de tudo, de um forte 

otimismo. 

 Fruto das suas próprias características humanas, incentivadas pela educação familiar, o autor 

deste Relatório criou uma forte empatia com os gerentes e com os seus colaboradores. Tomou 

rapidamente consciência de como as relações interpessoais funcionavam na organização e 

teve, desde a primeira hora, um espírito de serviço que é seu apanágio e fruto do exemplo que 

representava o seu próprio Pai. 

 Na altura era muito cedo para se falar de liderança inspiradora ou mesmo persuasão. No 

entanto, não temos receio de afirmar convictamente que várias competências ao nível da 

gestão de relações estavam bem presentes: 

o Ser um catalisador de mudança: operaram-se fortes mudanças organizacionais e de 

mentalidade na empresa, como pudemos analisar na parte II deste trabalho. 

o Ser um gestor de conflitos, em especial mediando os recorrentes conflitos entre os 

sócios gerentes (e irmãos).

 



Hábitos das pessoas altamente eficazes   
 

45 
 

o Ser capaz de criar laços: ainda recentemente, passados mais de vinte anos, fomos 

convidados a visitar a empresa e as novas instalações fabris, tendo sido recebidos 

como se tivesse deixado a empresa há… vinte dias! 

o Deter espírito de equipa e de colaboração: exercer uma liderança virada para o 

desenvolvimento da equipa e dos seus colaboradores, dentro e fora do departamento 

administrativo e financeiro. 

Uma nota final para a questão da empatia. Pink refere-se à empatia como um dos seis sentidos ou 

atributos necessários para colocar em prática uma “Nova Inteligência”, para exercitar as capacidades 

do Hemisfério Direito: “Daqui para a frente, o que distinguirá os indivíduos de sucesso será a sua 

capacidade de compreender os desejos dos outros homens e mulheres, de estabelecer relacionamentos 

e de mostrar interesse e preocupação pelos outros” (Pink, 2013, p. 82). Goleman et al. (2002, p. 59) 

referem-se à empatia como “apreender as emoções dos outros, compreender o ponto de vista deles e 

estar ativamente interessado nas questões que os preocupam”. Como veremos adiante, a empatia é 

uma condição “sine qua non” para o sucesso, seja qual for a perspetiva, a tese e/ou teoria, seja qual 

for o conceito subjacente. Chamemos-lhe sentido, atributo ou competência. Por que não… 

Necessidade! 

1.3. Os hábitos das pessoas altamente eficazes 

De acordo com a Infopédia da Porto Editora, hábito é a “tendência ou comportamento, geralmente 

inconsciente, que resulta da repetição frequente de certos atos; rotina; automatismo”. Também de 

acordo com o mesmo dicionário, eficácia é a “capacidade para cumprir os objetivos pretendidos”. 

Assim, as pessoas altamente eficazes desenvolvem uma série de hábitos que os levam a atingir os seus 

objetivos. 

Covey (2015, p. 55) define hábito como a “interseção entre conhecimento (compreender o que fazer e 

porquê), habilidade (como fazer) e vontade (querer fazer)”. Sendo estes fatores geralmente 

inconscientes, embora consistentes porque “habituais”, passe a redundância, eles são a “expressão do 

nosso carácter e produzem a nossa eficácia…ou ineficácia” (op.cit.). 

Nesse sentido, a aprendizagem de uma qualquer “soft skill” será tanto mais eficaz quanto maior for a 

capacidade de criar hábitos que nos levem à eficácia, ou seja, à prossecução dos nossos objetivos e 

dos objetivos da organização onde estamos inseridos. 

Como veremos de seguida, os hábitos a que se refere Covey estão perfeitamente alinhados com as 

perspetivas supra descritas de Pink e de Goleman. Se antes focamos a nossa atenção no cérebro, agora, 
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ao discorrer sobre a Visão deste autor focaremos a análise no equilíbrio entre as quatro dimensões do 

ser humano: Mente, Coração, Corpo e Espírito. Ou como defende Covey na sua vasta obra, nas quatro 

formas de inteligência: Mental, Emocional, Física e Espiritual. 

Ao desenvolvermos estes hábitos estamos a caminhar no sentido da “competência inconsciente”, só 

atingível com a prática contínua e consistente. Dessa forma, estamos a desenvolver as competências 

necessárias para, de uma forma natural e espontânea, dominarmos a maior parte das “soft skills” mais 

apreciadas pelas organizações da “Era Conceptual”. Analisemos então a figura nº 3: 

 

Figura nº 3: os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes – Covey (2015) 

 

Expressões como: “temos (tens) de ser mais proactivos”, “faz primeiro o importante antes que se torne 

urgente”, ou mesmo a expressão “Pense Win Win” são muitas vezes utilizadas em ações de formação 
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na área da Negociação e de Gestão de Conflitos, “soft skills” que não deixaremos de abordar no 

momento certo. 

E, mais uma vez, a empatia está presente no Hábito 5: “Procure primeiro compreender para depois ser 

compreendido”. 

Detendo-nos um pouco sobre o Hábito nº 7, “Afine as suas ferramentas pessoais”, tomamos 

consciência do quanto é importante o treino das nossas capacidades. Como se infere de Covey (2015), 

a Produção (os resultados) requer o desenvolvimento da Capacidade de Produção (recursos). E o 

desenvolvimento dos nossos recursos passa pelo desenvolvimento das nossas capacidades nas suas 

quatro dimensões, nunca sendo demais repeti-las: Mental, Emocional, Física e Espiritual (não 

necessariamente religiosa). 

É este 7º Hábito que suporta e torna possível o desenvolvimento dos outros seis hábitos (Covey, 2015). 

Como vimos, a propósito da “Ascensão do Hemisfério Direito”, as pessoas procuram um sentido de 

vida, já não é suficiente possuir “tudo e mais alguma coisa”. Não faltam relatos de pessoas, a maior 

parte jovens com um futuro que seria suposto revelar-se longo e feliz, a pôr termo à sua vida, apesar 

da fortuna incalculável que possuíam. Stephen Covey (2005) “criou” um 8º Hábito: “Liberte a sua voz 

e inspire os outros a libertar a própria voz”. E como podemos ver pela figura nº 4, a “voz” encontra-se 

na interseção das supramencionadas quatro dimensões do ser humano. 

Em suma, deveremos conciliar as “hard skills”, ou seja, as competências técnicas para que tanto 

trabalhamos desde tenra idade (desenvolvimento do “Talento”), com as competências emocionais 

(“Paixão”), aprofundadas por Goleman, e sob a égide da nossa “Consciência”, da nossa Inteligência 

Espiritual, que nos dará um sentido de vida. No entanto, a junção destas três dimensões não é 

suficiente.  

Como é do senso comum, sem disciplina nada se consegue (“Necessidade”). Sem uma alimentação 

cuidada, sem exercício físico adequado, sem o recurso aos cuidados médicos indispensáveis e 

preventivos, tudo o resto corre o risco de falhar.  

E se para um indivíduo este equilíbrio parece óbvio, para uma organização não é menos importante e 

tão diferente assim. “Basta” que a “Voz” da Organização esteja alinhada com a “Voz” dos seus 

dirigentes, dos seus trabalhadores. Que a gestão e a liderança sejam inspiradas por princípios 

(“Espírito”), que a “máquina humana” seja disciplinada (“Corpo”), que o nível dos relacionamentos no 

interior da empresa e com o exterior sejam de qualidade (“Coração”) e que o “Talento” (“Mente”) 

seja colocado ao serviço/satisfação do cliente. 
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Figura nº 4 – VOZ – Covey (2005) 

 

1.4. Construir a Confiança 

O Guia PMBOK ®, “bíblia” dos gestores de projeto certificados pelo Project Management Institute 

(www.pmi.org) dedica um anexo ao corpo principal do documento às “competências interpessoais”. A 

9ª competência, introduzida na última edição, é, nem mais nem menos, do que a “Construção de 

Confiança”, ou, no original, “Trust Building”. Refira-se, a propósito, que o autor deste Relatório, no 

exercício da docência da disciplina de “Competências Interpessoais em Ambiente de Projeto” dedica 

parte da carga horária atribuída ao tratamento deste tema. 

Refere o PMBOK ® (2014, p. 517) que “a capacidade de construir a confiança em toda a equipa do 

projeto e em outros stakeholders, é uma componente crítica da liderança eficaz de uma equipa. A 

confiança está associada à cooperação, à partilha de informação e à solução eficaz dos problemas. 

VOZ

O que tem 
um 

significado 
pessoal e 

único

TALENTO

Em que é que podemos 
ser os melhores do 

mundo?

(MENTE)

NECESSIDADE

O que é que faz mover o 
nosso motor económico?

(CORPO)

CONSCIÊNCIA

O que é que a nossa 
consciência nos 

aconselha?

(ESPÍRITO)

PAIXÃO

O que é que 
verdadeiramente nos 

apaixona?

(CORAÇÃO)

http://www.pmi.org/
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Sem confiança, é difícil estabelecer os relacionamentos positivos necessários entre os vários 

stakeholders envolvidos no projeto. Quando a confiança é comprometida, os relacionamentos 

deterioram-se, as pessoas diminuem o seu envolvimento e a colaboração torna-se mais difícil, ou 

mesmo impossível”. 

Parece-nos, pois, que o desenvolvimento da capacidade de construir confiança é igualmente uma 

competência essencial para o desenvolvimento das “soft skills”, a par das já mencionadas 

competências de inteligência emocional, hábitos de eficácia e atributos “high concept” e “high touch”. 

Cynthia Olmstead, na introdução do “Modelo de Confiança” (Blanchard et al., 2014, p. 9) refere que 

“partindo do princípio de que a confiança se baseia em comportamentos (…) apercebi-me que os 

comportamentos se inseriam em quatro grandes grupos…” 

No quadro nº 2 temos uma síntese dos comportamentos que formam o ABCD Trust Model ™ e que 

funcionam como recursos para “Construir a Confiança”: 

CAPAZ CREDÍVEL 

Demonstre Competência Atue com Integridade 

Obtenha resultados de qualidade Guarde confidências 

Resolva problemas Admita quando está errado 

Desenvolva capacidades Seja honesto 

Seja bom naquilo que faz Não fale nas costas 

Obtenha experiência Seja sincero 

Use as capacidades para ajudar os outros Não emita juízos 

Seja o melhor naquilo que faz Mostre respeito pelos outros 

LIGADO FIÁVEL 

Preocupe-se com os outros Mantenha a Fiabilidade 

Escute atentamente Faça aquilo que diz que fará 

Elogie os esforços dos outros Seja oportuno 

Mostre interesse pelos outros Responda a pedidos 

Fale sobre si Seja organizado 

Trabalhe bem com os outros Seja responsável 

Mostre empatia pelos outros Dê seguimento 

Peça incentivo Seja consistente 

Quadro nº 2 – ABCD Trust Model ™; Fonte: Blanchard et al. (2014) 

Também neste modelo encontramos pontos de encontro com as perspetivas anteriores. A empatia faz 

o pleno -  além de ser, por si só, uma competência de inteligência emocional, de representar um hábito 
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característico das pessoas altamente eficazes, de ser um atributo “high touch” que apoia o 

desenvolvimento do Hemisfério Direito, representa de igual modo um comportamento necessário e 

imprescindível para a “construção da confiança”. 

Verificaremos, aquando do detalhe das “soft skills”, que vários dos comportamentos que 

consubstanciam o ABCD Trust Model ™ são característicos de várias “competências (inter)pessoais”, 

como por exemplo: 

 A escuta ativa; 

 A capacidade de resolver problemas; 

 A defesa de valores como a sinceridade e a honestidade. 
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1.5. Visão de conjunto – O Modelo Habits 

Podemos, então, pela figura nº 5, estabelecer uma síntese das perspetivas abordadas nos pontos 

anteriores: 

 

Figura nº 5 – Visão de Conjunto 

Desta visão de conjunto propomos extrair um Modelo, que denominamos “Modelo Habits”, cujo 

detalhe está plasmado no quadro nº 3: 
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O “MODELO HABITS” 
DESIGNAÇÃO CONCEITOS AUTOR OBRAS DE REFERÊNCIA 

H HABIT 

Hábitos Stephen R. Covey 
Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes 

0 8º Hábito 

High concept 

Daniel H. Pink A nova Inteligência High touch 

Hemisfério Direito 

A ATTRIBUTE Atributos Daniel H. Pink A nova Inteligência 

B BEHAVIOR Comportamentos 
Ken Blanchard, Cynthia Olmstead, Martha 

Lawrence 
O modelo da confiança 

I INTELLIGENCE 

A nova Inteligência Daniel H. Pink A nova Inteligência 

Inteligência Racional 

Stephen R. Covey 
O 8º Hábito 

Inteligência Física 

Inteligência Espiritual 

Inteligência Emocional 

Stephen R. Covey 

Daniel Goleman Inteligência Emocional 

Daniel Goleman, Richard Boyatzis, Annie McKee Os novos líderes 

T TRUST Confiança 
Ken Blanchard, Cynthia Olmstead, Martha 

Lawrence 
O modelo da confiança 

S SOFT SKILLS 
Competências (Pessoais, 
Interpessoais e 
Instrumentais) 

Daniel Goleman Inteligência Emocional 

Daniel Goleman, Richard Boyatzis, Annie McKee Os novos líderes 

Stephen R. Covey 
Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes 

0 8º Hábito 

Daniel H. Pink A nova Inteligência 

Ken Blanchard, Cynthia Olmstead, Martha 
Lawrence 

O modelo da confiança 

 

Quadro nº 3 – “Modelo Habits” 
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Por outro lado, visando uma harmonia entre as perspetivas defendidas pelos autores supra 

referenciados, propomos a divisão dos vários atributos, competências, hábitos e comportamentos em 

três níveis (Quadro nº 4): 

Os Níveis do “Modelo Habits” 

NÍVEL 
Competências de 

Inteligência Emocional 
Hábitos de Eficácia 

Comportamentos 
de Confiança 

Atributos High 
concept & High 

touch 

LIDERANÇA 

Liderança Inspiradora 

Descobrir a VOZ 

Credibilidade 

Sentido 
Capacidade para 

desenvolver os outros 
Fiabilidade 

Catalisador da Mudança 

Aptidões 
Sociais 

Empatia 
Pensar Win-Win 

Ligação 

Empatia 

Consciência Organizacional 

Espírito de Serviço 
Primeiro 

compreender para 
depois ser 

compreendido 
Influência 

Gestão de Conflitos 
Criar Sinergias 

Diversão Criar Laços 

Espírito de Equipa e 
colaboração 

Afinar as 
Ferramentas 

Competências 
Pessoais 

Autoconsciência Emocional 

Ser Proactivo 

Capacidade 

Design 
 

Autoavaliação 

Autoconfiança 

Autodomínio emocional 

Começar com o 
fim em vista 

História Transparência 

Capacidade de adaptação 

Capacidade de realização 

Dar prioridade ao 
Prioritário 

Sinfonia Capacidade de iniciativa 

Otimismo 

Quadro nº 4 – Os níveis do “Modelo Habits” 
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No primeiro nível incluímos as competências pessoais de inteligência emocional (autoconhecimento e 

autocontrolo), os três primeiros hábitos (ser proactivo, começar com o fim em vista e dar prioridade 

ao prioritário), a dimensão relativa à capacidade do ABCD Trust Model ™ e os atributos “high concept” 

(design, história e sinfonia). 

No segundo nível, incluímos sete das competências sociais de inteligência emocional (empatia, 

consciência organizacional, espírito de serviço, influência, gestão de conflitos, criar laços e espírito de 

equipa e colaboração), os hábitos “quatro a sete” de Covey (pensar “win-win”, primeiro compreender 

para depois ser compreendido e criar sinergias), a ligação do Modelo de Confiança e dois dos atributos 

“high touch” (empatia e diversão). 

No nível superior, que denominamos de “Liderança”, ao qual poderíamos denominar “sentido de vida” 

ou “Descoberta da Voz”, englobamos três das competências sociais da Inteligência Emocional de 

Goleman (liderança inspiradora, capacidade para desenvolver os outros e catalisador da mudança), o 

8º hábito de Covey, o (atributo do) sentido de Pink e as dimensões de credibilidade e fiabilidade de 

Blanchard – Quadro nº 4. 

Em suma, defendemos que a procura de um sentido de vida, da liderança de si próprio e/ou da 

descoberta da sua “Voz” se inicia com o desenvolvimento das competências pessoais através da 

melhoria contínua do seu autoconhecimento, sem o qual o domínio das competências sociais estará 

mais dificultado. Consequentemente, dotados de um bom nível de competências pessoais e sociais 

estaremos preparados para o exercício da liderança da nossa própria vida.  

Estamos convictos que só desse modo será possível exercer uma liderança inspiradora, vivendo de 

acordo com os nossos valores e trabalhando para o desenvolvimento dos outros, em especial daqueles 

que connosco se cruzam. 

Atingir este equilíbrio permitirá ao gestor acrescentar aos seus conhecimentos técnicos o domínio de 

uma série de competências que estão na essência das “soft skills”, tema central deste Relatório.  

Reforçando a ideia que a aprendizagem das competências comportamentais segue um modelo distinto 

da aprendizagem do conhecimento técnico, sugerimos no capítulo seguinte um conjunto de técnicas 

e processos de apoio para o Desenvolvimento dos atributos, competências, hábitos e comportamentos 

que compõem, na nossa ótica, a “essência das soft skills”. 
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2. Técnicas e Processos 

2.1. Introdução 

Revistas as quatro perspetivas que rotulamos de essenciais para o desenvolvimento das “soft skills” e 

que agrupamos no “Modelo Habits”, vamos abordar algumas técnicas e processos ao nosso dispor 

para apoiar o processo de crescimento dessas mesmas competências. 

Vamos abordar três processos: Coaching, Mentoring e Training e um conjunto de técnicas utilizadas 

pela PNL. Simplificando, passaremos a denominar este conjunto de técnicas e processos de 

“Ferramentas”.  

A metodologia a seguir passará pela revisão bibliográfica de cada uma dessas “Ferramentas” e sobre 

formas de as aplicar nos três níveis do “Modelo Habits”. 

 

2.2. Coaching 

2.2.1. O que é o coaching 

O coaching, apesar de não ser tão comum como a consultoria, a formação ou outro processo de 

desenvolvimento pessoal e/ou profissional utilizado nas organizações e pelos profissionais em geral, 

há já algum tempo que deixou de ser apenas uma “buzzword” para os profissionais de várias áreas do 

conhecimento. 

Por vezes é confundido com mentoring, processo que abordaremos no ponto seguinte, outras vezes é 

assimilado a formação (treino/treinamento) e, por vezes, associa-se o termo ao processo exercido pelo 

“coach” – treinador.  

Por outro lado, o coaching traduz igualmente um estilo de liderança. Goleman et al. (2002) referem-

se a quatro estilos de liderança que geram ressonância: “visionary”, coaching, “affiliative” e 

“democratic”. A tradução para português fez a seguinte opção: “visionário”, “conselheiro”, relacional” 

e “democrático”. Ou seja, o estilo coaching tomou a posição de “conselheiro”. 

Blanchard (2010) refere igualmente quatro estilos de liderança: direção, coaching, apoio e delegação. 

Em algumas obras dedicadas à Liderança Situacional, na respetiva tradução, o estilo coaching é 

assumido como um estilo de “orientação”. 

Por outro lado, o já citado PMBOK ® - 5ª Edição, na sua versão portuguesa do Brasil (que opta por 

traduzir alguns termos e conceitos que em Portugal pura e simplesmente não são traduzidos – 

engagement, framework, stakeholders, etc…) não traduz aquela que é indicada como a décima 

primeira “competência interpessoal” – o coaching. Ou seja, para o PMI ®, coaching é uma… “soft skill”! 
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E poderíamos continuar a discorrer sobre várias definições e “tratamentos” ao termo, conceito e/ou 

filosofia. Neste Relatório, tal como no exercício da nossa atividade pessoal e profissional, a referência 

ao coaching terá o significado de processo de desenvolvimento pessoal, o qual segue algumas 

“regras”: 

“Numa relação de coaching, não é o Coach que estabelece os objetivos que o cliente deve 

atingir, não é o Coach que ensina ou define os padrões do que está certo ou errado, não é o 

Coach que avalia o que são bons ou maus níveis de desempenho do Coachee1. O Coach não 

ensina, o Coach facilita a tomada de consciência, a identificação do potencial, a obtenção do 

reforço da autoestima, a definição de objetivos, a elaboração e monitorização de planos de 

ação para a performance do Coachee” (Catalão e Penim, 2010, p. 5) 

Não cabe aqui desenvolver este tema, tão só percebermos como o coaching pode ajudar o indivíduo 

enquanto pessoa e/ou profissional a atingir os seus objetivos e, neste caso concreto, a melhorar os 

seus atributos “high concept” e “high touch”, as suas competências de “Inteligência Emocional”, a criar 

hábitos que levem à eficácia e/ou a adotar comportamentos de confiança. 

Enquanto gestores, podemos igualmente ser “Coaches”, apoiando os colaboradores a atingirem níveis 

superiores de desempenho. Para tal, e de uma forma muito simples, podemos começar por tomar, 

sempre que possível, as atitudes seguintes: 

 Colocar questões em vez de dar respostas; 

 Desenvolver a escuta ativa de modo a que estejamos sempre atentos aos nossos 

colaboradores;  

 Atendermos mais ao potencial do colaborador e/ou da equipa do que ao seu desempenho 

atual;  

 Reforçarmos a capacidade de dar e receber feedback. 

“Crenças, valores e objetivos constituem a base do coaching, de forma muito parecida com as três 

pernas de um banco: 

 O coaching centra-se no que deseja – o seu objetivo – e como consegui-lo; 

 O coaching estimula-o a conhecer os seus valores e a vivê-los na prossecução dos seus 

objetivos; 

 O coaching questiona as crenças limitadoras e reforça as positivas mediante tarefas que 

proporcionam feedback” (O’Connor e Lajes, 2005). 

                                                             
1 Num processo de coaching existem pelo menos dois intervenientes: o beneficiário ou Coachee e o profissional 
que aplica o programa ou Coach (Barosa-Pereira, 2008, p. 39).  
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Podemos ilustrar estas ideias com várias referências: 

a) Sócrates 

“Na sua versão genuína, o papel do coach de executivos é também maiêutico” (Rego, 

Cunha, Oliveira e Marcelino, 2007, p 42). Sócrates visava o desenvolvimento dos seus 

discípulos recorrendo à discussão de temas, ou seja, colocando questões em vez de dar 

respostas. 

b) Kocz 

Apesar de coaching ser um termo anglo-saxónico, a sua origem será francesa – coche. Que 

por sua vez estará relacionada com uma cidade húngara – Kocz, onde teria sido criada a 

primeira carruagem com a finalidade de transportar pessoas. Por analogia, o coaching é 

um processo que facilita/apoia o indivíduo a chegar de um ponto a outro, ou seja, de um 

estado atual até a um estado pretendido. 

c) Timothy Gallwey 

Gallwey, um treinador de ténis, é considerado um dos percursores do coaching aplicado 

ao desporto: “This is the game (the inner game) that takes place in the mind of the player, 

and it is played against such obstacles as lapses in concentration, nervousness, self-doubt 

and self-condemnation” (Gallwey, 1986, p. 11). Com base nos seus estudos e observações, 

Gallwey ajudou os seus alunos e clientes a derrotar as crenças limitadoras que os 

prejudicavam significativamente na obtenção de resultados positivos. 

 

2.2.2. O coaching no “Modelo Habits”  

Sendo o coaching um processo que visa a prossecução de objetivos e assente numa relação 

coach/coachee, veremos algumas das “ferramentas de coaching” que um coach poderá utilizar para 

apoiar o gestor no desenvolvimento dos três níveis do “Modelo Habits”. 

Na figura nº 6 sugerimos a utilização de várias “ferramentas de coaching” que um Coach externo 

poderá aplicar no trabalho que efetuar com o “Coachee”.  

No estudo de caso, utilizaremos algumas dessas “Ferramentas” (que desenvolveremos 

posteriormente), nomeadamente: 

 Assessments 

o Teste DISC; 

o Teste MBTI; 

 Roda da Vida; 
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 Feedback 360º; 

 Janela de Johari; 

 Enunciar a Visão; 

 Estrela de Valores. 

No estudo de caso, o resultado destas “Ferramentas” serviu de apoio ao PDI.  

Se, por hipótese, enfrentarmos dificuldades no cumprimento do Plano delineado, poderemos recorrer 

ao apoio de um Coach que connosco poderá trabalhar os aspetos mais importantes que resultaram da 

análise dos respetivos resultados.1   

 

 

 

 

   

 

 

    

 

 

    

 

 

      

      

    

 

 

      

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                             
1 Existe um número considerável de “ferramentas de coaching”. Utilizamos algumas no PDI no estudo de caso e 
que referimos no texto e indicamos a título de exemplo, na figura nº 6, três outras que um Coach poderá utilizar 
para apoiar o Coachee a atingir os seus objetivos: “changing beliefs, “Risodinâmica” e “tomada de consciência”. 

LIDERANÇA

APTIDÕES 
SOCIAIS

COMPETÊNCIAS 
PESSOAIS

Estrela de Valores 

Enunciar a Missão 

Tomada de Consciência 

Risodinâmica 

Janela de Johari 

Feedback 360º 

Roda da Vida 

Assessment individual 

Changing Beliefs 
Figura nº 6 – Aplicação do Coaching 
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2.3. Mentoring 

2.3.1. Mentoring versus Coaching 

“Há muitas diferenças entre os coaches e os mentores. A mais evidente divergência é que, por vezes, o 

coaching – seja interno ou externo – é uma profissão remunerada, enquanto o mentoring é uma atitude 

voluntária” (Nigro, 2005, p. 35). 

Como referimos em ponto anterior, estes dois processos confundem-se e são, por vezes, 

indevidamente usados. Colocando-nos na pele de gestor, tanto podemos exercer o papel de “coach” 

(interno) como de mentor. No entanto, “o dirigente está demasiado envolvido com a organização e 

embutido na relação com a sua equipa, onde ele é ator principal, sendo os papéis de dirigente e de 

“Coach” facilmente confundidos” (Barosa-Pereira, 2008, p. 56). Assim, parece-nos mais claro que o 

gestor possa assumir o papel de Mentor em vez de “Coach”. Como afirma Nigro (2005, p. 35): “O 

mentoring complementa o coaching com uma informalidade encantadora num ambiente de negócios 

formal, de objetivos, planos, medidas, análises de desempenho e resultados”. Ou dito de outra forma: 

“Tal como o coaching, o mentoring é uma forma de desenvolvimento de pessoas no contexto 

organizacional. Um mentor é normalmente um membro organizacional (embora possa estar situado 

no exterior da organização) experiente e respeitado que, além das tarefas correntes, assume a 

responsabilidade de ajudar membros mais jovens e/ou inexperientes a projetarem as respetivas 

carreiras. Por conseguinte, o seu foco de interesse é menos colocado no desempenho e mais na 

carreira”. (Rego et al., 2007, pp. 94-95).  

De algum modo é a postura que assumimos quando apostamos no desenvolvimento profissional dos 

nossos adjuntos. A título de exemplo, refira-se a satisfação que representa ver um ótimo colaborador 

a despedir-se para assumir, ele próprio, a função de diretor financeiro de uma multinacional, após 

alguns anos de trabalho leal como “nº 2” do departamento que chefiamos. Perde-se um ótimo 

colaborador, mas ficamos com a sensação ótima que fizemos um bom trabalho enquanto “mentores”.  

“O mentoring baseia-se na partilha de experiências. Os mentores partilham com os seus tutorados as 

múltiplas lições que aprenderam e ajudam-nos a navegar melhor ao longo das suas carreiras. Ao 

absorver estas lições de fracassos e sucessos dos mentores, os tutorados estão melhor preparados para 

prosseguir com conhecimento e confiança” (Nigro, 2005, p. 41). 

De acordo com Nigro (2005, p. 43) os quatro ingredientes principais para um bom relacionamento 

mentor-tutorado são:  
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Por último, e de forma a concluirmos esta distinção, apresentamos o quadro nº 5 que sintetiza as 

principais diferenças entre estes dois processos e como o gestor se deverá comportar com os seus 

colaboradores: 

 

Coaching Mentoring 

Contrata as pessoas certas (ambiciosas, 
desejosas de crescerem e aprenderem) 

Está atento aos seus colaboradores, tentando 
descortinar os talentosos e os que precisam de 
ajuda 

Motiva-as sobretudo através do exemplo  Identifica o que os seus protegidos necessitam  

Fornece-lhes feedback Reúne-se com eles regularmente 

Transmite-lhes expetativas claras sobre o que 
se espera deles 

Conversa abertamente com eles para saber se 
estão satisfeitos e para descortinar fontes de 
melhoria de desempenho; fornece-lhes 
feedback sincero e construtivo quando avalia 
as respetivas ações 

Identifica claramente os objetivos que eles 
devem prosseguir; fornece-lhes os meios para 
que sejam atingidos 

Partilha as suas experiências com eles; 
mantem-se atento ao que eles estão a fazer 

Encoraja o progresso, tentando aproveitar o 
potencial ainda não despertado 

Mostra confiança neles 

A transferência de saber adquirido pelo 
destinatário beneficia a empresa 

A transferência de saber beneficia o 
destinatário 

O processo centra-se na introdução na 
empresa das mais-valias baseadas na 
aprendizagem do beneficiário 

O processo centra-se na cultura organizacional 
e nos aspetos operacionais da empresa 

O destinatário é ator do processo, com papel 
interventivo no desenvolvimento da 
organização 

O destinatário é um sujeito passivo, recebendo 
as instruções de como trabalhar numa 
determinada organização 

Quadro nº 5 - Coaching versus Mentoring  
Fonte: Rego et al. (2007) e Barosa-Pereira (2008) 

 

 

 Confiança 

Deve ser estabelecida desde o início do relacionamento. 

 Tempo 

O mentor deve estar disponível para o tutorado 

 Diálogo 

O relacionamento deve ser baseado num diálogo rico entre mentor e tutorado 

 Partilha 

A informação deve ser partilhada livre e regularmente. 
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2.3.2. O mentoring no “Modelo Habits” 

Do exposto, verificamos então que a fronteira entre o coaching e o mentoring é, por vezes, bastante 

ténue. Principalmente quando falamos de coaching interno em que o papel de coach é exercido pelo 

gestor e/ou dirigente. 

Obviamente, para existir mentoring terá de existir um mentor e um tutorado ou protegido. A questão 

que se coloca agora é: 

 Como é que o mentoring poderá apoiar o gestor e/ou o colaborador a desenvolver as 

componentes “Habits”? 

Por norma, não será comum encontrar-se um gestor que tenha a possibilidade de dispor de um mentor 

que o apoie a desenvolver as componentes “Habits”… eventualmente um CEO Coach/Mentor ou um 

acionista com disponibilidade para o mentoring. Nas PME não será, de todo, provável que tal aconteça. 

Por outro lado, enquanto gestores, podemos exercer o papel de mentor dos colaboradores mais 

diretos e, dessa forma, apoiá-los no seu crescimento pessoal e profissional. Se o fazemos no 

desenvolvimento das “hard skills”, porque não no desenvolvimento dos “Habits”? 

Para tanto, “apenas” teremos de ter, nós próprios, um bom nível de desenvolvimento das 

componentes “Habits” que nos permita exercer eficazmente o papel de mentor. E, como tal, 

podermos contribuir para o desenvolvimento de alguns atributos, competências, hábitos e 

comportamentos dos nossos colaboradores: 

 Facilitando a autoconfiança, contribuindo com adequado feedback, delegando eficazmente e 

apoiando com o estabelecimento de objetivos SMART (Specific, Measurable, Achievable, 

Relevant, Time-bound) 

 Dedicando Confiança, Tempo, Diálogo e Partilha ao tutorado, este vai adquirindo 

competências de “Inteligência Emocional” através da prática diária. 

 Com o estabelecimento de metas “negociadas” o tutorado criará hábitos de eficácia na linha 

do postulado por Covey, no que este denomina como “Vitória Privada”. 

 O exercício de uma liderança pelo exemplo dará ao tutorado um conjunto de ações, atitudes, 

comportamentos e decisões que servirão de guia para o seu desenvolvimento. 

Em suma, num processo de mentoring, o destinatário do processo dispõe de um “professor”, 

“conselheiro”, “patrono” que o orienta nos aspetos mais necessitados de desenvolvimento. 
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2.4. Training 

Propositadamente utilizamos o termo “training” e não “formação”. Isto porque vamos abordar este 

ponto em duas perspetivas: a “prática” e a “formação profissional”. 

Assim, o gestor interessado em desenvolver as componentes “Habits” poderá recorrer a formação 

especializada em várias áreas que lhe dê o incremento das várias competências. Não faltam cursos, 

seminários, conferências e workshops sobre “Inteligência Emocional”, coaching e “Hábitos das Pessoas 

Altamente Eficazes” (eventualmente inserido em cursos de coaching). 

Todas estas ações de formação, a que podemos juntar toda uma panóplia de cursos de curta duração 

sobre variadas e múltiplas “soft skills”, de pouco ou nada servirão se não partirmos para a prática diária 

dos conceitos apre(e)ndidos. 

Muitas vezes, as ações de formação são impostas aos colaboradores, seja por imperativos legais, seja 

porque o gestor entende a sua necessidade, seja porque se trata apenas de um “lavar de consciência”. 

No nosso percurso profissional, enquanto formadores da área comportamental, encontramos 

recorrentemente formandos que afirmam convictamente que “quem deveria cá estar era o Chefe”… 

Enquanto gestores não devemos cair nesta “falácia”. Se descortinamos falta de motivação, não é com 

formação em “Liderança e Motivação de Equipas” que conseguiremos motivar a nossa equipa. Se a 

comunicação é deficiente, não será com múltiplas ações de formação que a comunicação melhorará 

significativamente. Provavelmente seremos nós, os gestores, a precisar de alguma formação… Ou 

coaching! 

Não queremos com isto dizer, obviamente, que a Formação Profissional não é útil. Pelo contrário! O 

que falta, recorrentemente, é a aplicação prática na organização dos conceitos apreendidos nessas 

ações. Sugestão? O gestor deverá participar nessas ações e, a partir da sua realização, participar 

responsavelmente na implementação de novos “Habits”. 

Para tal, será fator relevante deter um bom nível de autoconhecimento para o qual contribui, como já 

referimos, o coaching como “Ferramenta” altamente eficaz. 

Uma nota final para a formação em coaching. Estão disponíveis inúmeras ações de formação nesta 

área, com objetivos diferentes e destinatários diversos. Segundo Barosa-Pereira (2008, p. 112): 

1. Um líder/gestor não deve ser um “Coach”. 

2. A formação de líderes poderá ter uma componente de reflexão sobre competências de 

coaching, ou os candidatos a líderes/gestores poderão frequentar uma ação de formação em 

competências de coaching, isto não significa que esse líder se torne um “Coach”. 
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Assim, deveremos separar o que é: 

 Formação que certifica o indivíduo como capaz de exercer a profissão de “coach”. 

 Formação em competências de coaching. 

 

2.5. Programação Neurolinguística 

2.5.1. O que é a PNL? 

Técnicas de manipulação? Formas de enganar o outro? Ferramentas de condicionamento humano? 

Ciência? Provavelmente já teremos lido e/ou ouvido algumas destas definições e/ou opiniões acerca 

da PNL.“Se analisar a expressão, ela é formada por «neuro», que se refere ao cérebro, e «linguística» 

que se refere à linguagem. A programação é a instalação de um plano ou procedimento. A PNL é o 

estudo da forma como a linguagem, tanto verbal como não-verbal, afeta o nosso sistema nervoso. A 

nossa capacidade de fazer qualquer coisa na vida baseia-se na capacidade de governar o nosso próprio 

sistema nervoso” (Robbins, 2003, p. 42). 

John Grinder, linguista e Richard Bandler, um matemático e terapeuta de Gestalt perito em 

computadores “procuraram as pessoas que eram mais eficazes na criação de uma coisa que sentiam 

que todos os seres humanos queriam – mudança” (Robbins, 2003, p. 44).  

O que Grinder e Bandler começaram por fazer foi modelar pessoas de sucesso, nomeadamente Milton 

Erickson, hipnoterapeuta, Virgínia Satir, uma terapeuta de família e Gregory Bateson, um antropólogo. 

Depois de estudarem os seus padrões que os levavam ao sucesso, ensinaram-nos aos seus alunos e 

mais tarde começaram a criar os seus próprios padrões e a ensiná-los igualmente. “Estes padrões são 

comummente conhecidos como Programação Neurolinguística (PNL)” (idem). “Crio técnicas 

comportamentais há quatro décadas.” (Bandler, 2010, p. 11).  

A aplicação das várias técnicas de PNL é, portanto, uma forte ajuda no desenvolvimento de novos 

atributos, competências, hábitos e comportamentos que formam o “Modelo Habits”. 

Como afirma Robbins (2003, p. 49), “a PNL é uma poderosa ferramenta, mas apenas isso – uma 

ferramenta que pode utilizar para desenvolver as suas próprias abordagens, as suas próprias 

estratégias, as suas próprias visões. Nenhuma estratégia funciona sempre”. 

Para podermos aplicar as técnicas de PNL para nosso próprio benefício e para benefício dos que nos 

estão próximos, devemos entender um pouco o funcionamento da nossa mente. E o primeiro aspeto 

a ter em consideração é precisamente a importância que representa o “estado da mente” nas atitudes 

e comportamentos que temos perante determinada situação. 
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“O estado tem dois componentes principais. O primeiro engloba as nossas representações internas e o 

segundo abarca a condição e a utilização da nossa fisiologia (…) Através de processos de generalização, 

distorção e eliminação, o cérebro pega então nesses sinais elétricos e filtra-os para uma representação 

interna” (Robbins, 2003, pp. 54-56). Os sinais elétricos a que se refere Robbins são, nem mais nem 

menos, os nossos cinco sentidos, sobretudo três: visão, audição e cinestesia. “El systema cinestésico 

incluye todas las sensaciones internas y externas de tacto i consciencia corporal. Incluye asimismo el 

sentido del equilibrio. Aunque son ligeramente distintas, las emociones también forman parte de este 

sistema. Se trata de sensaciones relacionadas con algo, aunque también estén representadas 

cinestésicamente en el cuerpo. Si te imaginas a ti mismo haciendo equilibrios sobre una viga, tocanso 

una superficie lisa o siendo completamente feliz, estás utilizando tu sistema cinestésico. En ocasiones 

los sistemas olfativo y gustativo se tratan como parte del sistema cinestésico, habida cuenta de que en 

las culturas europeas occidental y estadounidense se les considera menos importantes”. (O'Connor. J e 

Lages, A., 2005, p. 80).   

Ou seja, sendo óbvio que o ser humano não consegue transmitir a realidade no seu todo. Imagine-se 

alguém a descrever a marcação de um penálti num jogo de futebol com todos os seus pormenores, 

incluindo as cores do equipamento, as tatuagens do jogador, a publicidade na camisola e nos placards 

visíveis, a tensão do marcador e do guarda-redes, a atenção do árbitro e dos juízes auxiliares, as 

expressões dos espetadores, etc… E… percebemos que o que transmitimos quando contamos algo é 

apenas uma representação interna da realidade, filtrada por processos de generalização, distorção e 

eliminação. Seguindo este exemplo, desprezaríamos a maior parte dos elementos suprarreferidos, 

focando-nos na forma exemplar como o jogador enganou o guarda-redes, conseguindo que este se 

atirasse para a sua esquerda, quando a bola foi para a sua direita! Apesar de ter ido para fora… 

Mas a forma como relataríamos este simples lance de futebol iria depender igualmente do sentido 

preferencial do relator: Um predominantemente visual poderia incluir no seu relato a forma 

“esquisita” como o marcador abanou a cabeça; o auditivo poderia referir o grito louco do guarda-redes 

quando se apercebeu que o adversário falhara e como o estádio quase “caiu” com as manifestações 

de alegria dos adeptos; o cinestésico teria dado um especial relevo à frustração do marcador do penálti 

e à exuberância do guarda-redes! 

Possuir este conhecimento pode significar, entre outras coisas, perceber porque não comunicamos 

eficazmente com o nosso administrador ou como o nosso colaborador tem dificuldades em cumprir 

com precisão as instruções que fornecemos. Ou porque o nosso filho foi um excelente aluno a história 

no 10º ano e péssimo no 11º ano: talvez o professor do 10º ano tivesse passado as aulas a contar 

histórias e o do 11º a passar “power-points”… Pois… o miúdo é essencialmente auditivo! 
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Assim, conhecendo a forma como representamos a realidade e alterando a nossa fisiologia, podemos 

alterar o nosso estado emocional que provoca um determinado comportamento que se pretende 

alterar. Daí o uso da PNL poder representar uma grande utilidade na aplicação do “Modelo Habits”. 

“Lembre-se de que podemos controlar o nosso cérebro; não é necessário que seja ele a controlar-nos” 

(Robbins, 2003, p. 61). 

 

2.5.2. Técnicas de PNL para aplicar no “Modelo Habits” 

2.5.2.1. Submodalidades 

Em primeiro lugar importa saber como somos. Como representamos a realidade? Preferencialmente 

através de imagens, de sons ou de sensações? Realizando um teste, além de determinarmos o peso 

de cada um dos sentidos preferenciais (60%, 30%, 10%, por exemplo) podemos aferir de como 

representamos determinada experiência: 

 Essa experiência foi representada por um filme ou uma fotografia? 

 A cores ou a preto e branco? 

 O som era regular ou irregular? 

 Havia movimento, pressão? 

 E a temperatura? 

Dessa forma começamos a estabelecer um padrão para, por exemplo, perceber o que passa na mente 

de um determinado jogador no momento imediatamente anterior à marcação de um penálti… 

Mas se o uso deste conhecimento é importante para o autoconhecimento, maior será a sua 

importância para o autocontrole. Se, por hipótese, quando somos chamados pela administração para 

a apresentação de um relatório, sofremos uma ligeira dor de barriga e se tomarmos consciência que a 

imagem que surge no cérebro é uma enorme fotografia a preto e branco do chefe a despedir-nos, 

conseguiremos melhorar o nosso controle utilizando a técnica “swish” que abordaremos mais à frente, 

que mais não é do que substituir essa imagem por uma outra que nos traga a “certeza” que vamos ser 

elogiados e não despedidos. 

De igual modo, conhecer as “submodalidades” dos nossos interlocutores em reuniões de negócios, 

dos nossos colaboradores, dos nossos amigos, família, etc… permite-nos adequar a linguagem às 

representações internas dessas pessoas e, assim, melhorar significativamente a comunicação 

interpessoal. 

Em suma, conhecer as “submodalidades” e os “canais de representação interna”, nossas e dos outros, 

reforçam exponencialmente a nossa capacidade de estabelecer empatia, de melhorar a ligação aos 
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outros, de criar sinergias, no fundo de melhorar as nossas aptidões sociais. Dito de outra forma: É uma 

ferramenta poderosa para desenvolvermos eficazmente as componentes “Habits”. 

 

2.5.2.2. Padrão SWISH (Padrão do chicote) 

“Um padrão do chicote faz com que as representações internas que normalmente produzem estados 

de falta de recursos desencadeiem automaticamente novas representações internas, que o põem nos 

estados plenos de recursos que você deseja” (Robbins, 2003, p. 113). Na prática, esta técnica poderá 

apoiar-nos a “mexer naquilo” que nos perturba, alterando as imagens, sons e sensações de modo a 

que passemos para um estado que nos traga vantagens para enfrentar um determinado desafio. 

Técnica excelente a utilizar quando enfrentamos pessoas e/ou situações que nos causam elevados 

níveis de stress. Em suma, ajuda-nos a melhorar o autocontrole e, consequentemente, potencia-nos 

a empatia, logo a melhoria na Gestão de Relacionamentos e… por aí adiante. Sequeira (2007, pp. 39-

40) explica-nos o funcionamento desta técnica: 

“O “swish” é uma técnica específica de dissociação que se pode processar através da seguinte 

sequência: 

 Identificar o contexto 

o Identificar a situação que se deseja mudar. Onde e quando desejaria ter uma reação 

diferente. (Por exemplo: deixar de se zangar) 

 Identificar a imagem pista (associada) 

o Identificar o que vê imediatamente antes de iniciar o comportamento que se deseja 

mudar (imagem pista). Pode ser necessário repetir a ação que precede o 

comportamento, para ver exatamente do que se trata. 

 Criar a imagem 

o Criar uma segunda imagem que foque a maneira como deseja ver-se segundo o 

comportamento desejado. Fazer todas as modificações necessárias à imagem até ficar 

realmente satisfeito com ela (só após satisfeito com esta imagem pode continuar). 

 Swish - Proceder ao swish das duas imagens 

o Fechar os olhos. Começar com a “imagem pista” grande e luminosa. De seguida 

colocar uma imagem do resultado desejado no canto inferior direito da imagem 

(esquerdo na ótica do observador). A pequena imagem crescerá e ficará mais 

luminosa cobrindo a primeira imagem que diminuirá e ficará mais escura, tão 

rapidamente quanto se consegue pronunciar swish (a rapidez aqui é importante) 
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 De seguida abrir os olhos e olhar em volta. Repetir cinco vezes abrindo os olhos (e limpando o 

écran) de cada vez. 

 Teste 

o Lembre-se agora da primeira imagem – Se o “swish” funcionou será difícil lembrar-se. 

A imagem foi substituída pela segunda imagem. Se o padrão “swish” não funcionou 

deve retroceder e repetir o procedimento, descobrindo o que não funcionou bem e o 

que pode fazê-lo funcionar na vez seguinte. 

o É importante que o sujeito não se veja a si própria na primeira imagem pista 

(associado) e se veja na segunda imagem desejada (dissociado)- 

 

2.5.2.3. Estratégias de pensamento 

Importante para o estabelecimento de uma comunicação eficaz, para o estabelecimento de melhores 

relações, etc… descobrirmos como os outros pensam é um passo primordial para conseguirmos algo 

que tanto nos preocupa enquanto gestores e líderes: Motivação. 

Como já referimos, as pessoas representam a realidade de forma diferente. Podemos descobrir essa(s) 

preferência(s) prestando atenção ao tipo de palavras e frases mais utilizadas: 

 O mar hoje está muito azul! 

 O silêncio do rio está ensurdecedor. 

 Até tremi de medo quando a onda se aproximou. 

Mas também através das “Pistas de Acesso Ocular” – Figura nº 7: 

 

Figura nº 7 – Pistas de Acesso Ocular 

Fonte: http://www.icanspell.co.uk/parents-and-grandparents/create-pictures-and-mnemonics  

Observando atentamente como as pessoas movimentam os seus olhos, temos uma aproximação do 

tipo de representação interna que o outro está a fazer. Podemos aprender a fazê-lo, exercitando com 

http://www.icanspell.co.uk/parents-and-grandparents/create-pictures-and-mnemonics
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outra pessoa, colocando questões de cada tipo de representação, confirmando com o movimento 

ocular.  

A figura supra aplica-se à grande maioria das pessoas, especialmente se forem dextras. De qualquer 

modo, se questionarmos alguém sobre como estava ontem vestido o chefe, essa pessoa olhará para 

cima e para a sua (dela) esquerda (imagem visual recordada). Se por acaso olhar para a direita, coloque 

mais uma ou duas questões de confirmação, de modo a ter a certeza que essa pessoa não representa 

a realidade de forma invertida. 

No entanto, seguir a estratégia de pensamento de uma pessoa não se fica pela análise às 

representações internas preferenciais, pois a estratégia segue vários passos. De facto, “você pode ter 

dois tipos de experiências visuais. O primeiro é aquilo que vê do mundo exterior… A segunda é interna… 

O mesmo é válido para as outras modalidades” (Robbins, 2003).  

Em resumo, baseando-nos em Robbins (2003): 

Estratégias de 
Pensamento 

VISUAL AUDITIVO CINESTÉSICO 

EXTERNO 
Ler as palavras de 
um livro (Ve) 

Um comboio a apitar 
do lado de fora da 
janela (Ae) 

Sentir a textura de 
uma cadeira (Ci) 

INTERNO 
Interpretar o que 
se lê (Vi) 

TONAL: Importante é o 
tom da voz (Ait) Sentir algo que o 

faz sentir bem ou 
mal (Ce) DIGITAL: O importante 

é o significado da 
palavra (Aid) 

Quadro nº 6: Estratégias de pensamento; Fonte: Adaptado de Robbins (2003) 

 

“Assim, o que precisamos de descobrir é a sequência específica, a sintaxe específica que produzirá um 

certo efeito, um certo estado” (Robbins, 2003, p. 129).  

A título de exemplo: 

Sentimos um enorme desconforto quando reunimos com o “stakeholder” X. Em primeiro lugar 

teremos de pensar no que é que nos leva a sentir esse desconforto. Por hipótese, a convocatória da 

reunião, normalmente efetuada por telefone: Ae. De seguida passa-nos a imagem desse “stakeholder”, 

arrogante e numa postura altiva que nos irrita: Vi. Por fim sentimos uma fúria indescritível que faz com 

que o coração bata aceleradamente: Ce.  
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Perante esta situação, descobrimos que a nossa estratégia de pensamento é “Ae-Vi-Ce”. Tomando 

esta consciência e porque, obviamente, não estaremos na plenitude dos nossos recursos com as 

imagens que criamos quando o referido “stakeholder” nos convoca para uma reunião, podemos 

utilizar a estratégia seguida, alterando, por exemplo a Visão Interna (Vi) de arrogância que nos leva ao 

estado de fúria. Como? Visualizando-o como uma pessoa afável e sorridente! De tal forma que nos 

traga um sorriso, em vez de um acesso de fúria que nos faz bater apressadamente o coração. 

Como se percebe, esta técnica ajuda o indivíduo a mudar o seu estado emocional, logo a melhorar o 

seu autocontrole e a capacidade de incrementar a capacidade de estabelecer empatia, mesmo com 

alguém altivo e arrogante.  

 

2.5.2.4. Associação / Dissociação 

“Uma imagem diz-se associada quando o sujeito está nela envolvida – Sente-se, vê-se e ouve-se como 

estando no tempo e no lugar em que o acontecimento se produz. Pelo contrário, está-se dissociado 

quando se observa a imagem a partir do exterior, como se o sujeito estivesse a ver-se num filme” 

(Sequeira, 2007, p. 38). 

Esta técnica é usada pelos terapeutas de PNL para a cura de medos e fobias, pelo que é bastante 

potente se bem utilizada. É compreensível que viver (mentalmente) uma situação como se fosse real 

torna o indivíduo bastante vulnerável (se desagradável). Seguindo o exemplo anterior, ao 

anteciparmos a reunião com o “stakeholder” altivo e arrogante, associando-nos à imagem criada, o 

sofrimento será muito maior do que se, por outro lado, nos conseguirmos dissociar do cenário, 

observando-nos a nós próprios a conversar com o referido arrogante. Praticando esta técnica, 

conseguimos analisar o hipotético cenário, propondo-nos a nós próprios uma estratégia de 

comportamento que facilite o êxito, em vez da assunção do fracasso certo e irremediável. 

Em suma, a probabilidade de nos emocionarmos ao assistir a um momento dramático numa peça de 

teatro, com os atores ao vivo e a 50 metros de distância é muito mais forte que a mesmíssima cena 

num ecrã de cinema, mesmo que seja a 3D… E, claro, tendo em atenção o respetivo “canal de 

representação” preferencial… 

Assim, conseguirmos associar-nos a tudo o que é positivo e motivador e dissociar-nos de tudo o que é 

desagradável e desmotivador contribuirá decisivamente para a eficaz aplicação do “Modelo Habits”! 
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2.5.2.5. Ancoragem associada a diálogo interno 

O processo de ancoragem é igualmente útil para a mudança de estado emocional. Certamente, os mais 

familiarizados com o desporto já repararam que os desportistas têm algumas “superstições”: entrar 

com o pé direito no campo, agradecer a “Alguém” quando marcam um golo, benzer-se três vezes ao 

pisar a relva pela primeira vez, etc… Podemos chamar-lhes superstições ou… âncoras! 

Passemos a um exemplo citado por Sequeira (2007, pp. 40-41): 

“Lembre-se de um momento da sua vida em que se tenha sentido totalmente seguro de si. Coloque o 

corpo no estado físico que experimentou então. Logo que atinja o ponto de intensidade máxima, 

respire, cerre o punho e diga «confio em mim». Repita três vezes. Aqui o punho cerrado vai funcionar 

como âncora. Para cada estado recurso deve haver uma âncora diferente: 

 Uma que conduza à relaxação e paz de espírito. 

 Uma que conduza à confiança e ânimo. 

 Uma que conduza à determinação e coragem. 

 Etc… “ 

Uma vez mais, esta técnica poderá ser de uma enorme utilidade quando confrontados com a antevisão 

de algo que nos preocupa e que receamos que corra mal. Se, por hipótese, antes de uma apresentação 

em público, nos assolar a imagem de uma plateia entediada com a nossa exposição, sentiremos um 

grande desconforto interno que se refletirá fisiologicamente. Então, substituir essa imagem de tédio 

por um diálogo interno que traduza uma interação entre o orador e o público, eventualmente 

despoletado por uma âncora (um estalar de dedos ou um elogio ao local e às pessoas onde se 

desenrola a apresentação) trará um maior otimismo quanto ao sucesso da intervenção. 

 

2.5.2.6. Meta-programas 

“Se quiser ser um mestre em persuasão, um mestre em comunicação, tantos nos negócios como na 

vida pessoal, tem de saber como encontrar a escala certa. O caminho a percorrer é através dos meta-

programas. Os meta-programas são as escalas para a forma como uma pessoa processa a informação. 

São padrões internos poderosos que ajudam a determinar a maneira como a pessoa forma as suas 

representações internas e dirige o seu próprio comportamento. Os meta-programas são os programas 

(ou estilos) internos que utilizamos para decidir a que é que prestamos atenção” (Robbins, 2003, p. 

262). Como veremos dos exemplos do quadro nº 7, há um conjunto de meta-programas que, 

conjugados nas suas várias hipóteses, dão um número assinalável de perfis motivacionais. 
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Movimentação 

APROXIMAÇÃO AFASTAMENTO 

Quero um automóvel 
rápido 

Quero um automóvel que 
não gaste muito em 
manutenção 

Estudo porque quero ir 
estudar para Oxford 

Estudo porque não quero 
ser trolha 

Avaliação do seu 
desempenho 

INTERNO EXTERNO 

Eu é que sei se fiz bem ou 
mal 

Preciso da avaliação 
externa 

Vai àquele seminário. É do 
género daquele que 
adoraste no ano passado 

Vai àquele seminário. 
Todos dizem que vai ser 
muito bom 

Classificação 

POR SI PELOS OUTROS 

O que posso retirar dos 
outros 

O que posso fazer por 
mim e pelos outros 

Sou auditor: Devo 
classificar por mim 

Presto um serviço: Devo 
classificar pelos outros 

Classificação da 
Informação: 

Igualdade versus 
Desigualdade 

IGUAIS DESIGUAIS 

Foco no que é igual Foco no que é diferente 

IGUAIS com exceções DESIGUAIS com exceções 

Eles são iguais exceto na 
cor dos olhos 

Eles não têm nada a ver 
um com o outro, exceto 
na cor do cabelo 

Como convencer 

QUAIS OS BLOCOS 
SENSORIAIS? 

COM QUE FREQUÊNCIA 

Para saber se um 
colaborador está a 
desempenhar um bom 
trabalho tenho de a) Vê-lo 
a trabalhar? b) Ouvir falar 
bem? c) Trabalhar com a 
pessoa? d) Ler acerca das 
suas capacidades? 

Para saber se um 
colaborador está a 
desempenhar um bom 
trabalho tenho de a) Vê-lo 
a trabalhar uma vez? b) 
Duas ou mais? c) Algumas 
semanas ou meses? d) 
Consistentemente? 

Possibilidade versus 
Necessidade 

POSSIBILIDADE NECESSIDADE 

Estou interessado também 
no que não é conhecido 

Quero o que é conhecido 
e seguro 

Eu quero algo! Procuro 
opções, experiências, 
escolhas, caminhos 

Aceito o que está 
disponível 

Crio as minhas próprias 
regras 

Sigo regras e processos 
determinados 

Estilo de trabalho 

INDEPENDENTE 
Tenho de dirigir o meu 
próprio trabalho 

COOPERATIVO 
Funciono bem como parte 
integrante de um Grupo 

PROXIMIDADE 
Dirijo bem mas prefiro 
trabalhar com outras 
pessoas 

 
Quadro nº 7 – Meta-programas; Fonte: Robbins (2003) 
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2.5.2.7. Considerações finais acerca da PNL 

“Rapport”4 e calibragem (ou calibração)5 são dois termos muitas vezes encontrados na bibliografia 

relativa aos temas comportamentais. Para efetuarmos um adequado “rapport” (espelhamento da 

postura, linguagem) ou calibragem do outro, a PNL dá-nos um conjunto de meios facilitadores do 

desenvolvimento empático, logo das nossas capacidades comunicacionais. Quer para a melhoria do 

autoconhecimento e autocontrole, quer das aptidões sociais, a PNL é igualmente uma ferramenta 

imprescindível para o exercício do coaching, do mentoring e da formação profissional. 

Enquanto formadores, a perceção dos canais de representação interna dos nossos formandos é um 

meio poderoso para o direcionamento das respetivas ações formativas. 

Recordamos uma situação recente em que, numa turma de futuros e atuais gestores de projeto, 

normalmente indivíduos bastante visuais e auditivos, um aluno revelava-se “profundamente” 

cinestésico. O docente, não tendo esta consciência, não teria tido o cuidado de dedicar algum tempo 

“especial” a esse aluno, pois a passagem de “power-points” é um suplício para quem seja muito pouco 

visual. 

Devemos, então, enquanto indivíduos que comunicamos com plateias diversas, aprender (treinando) 

a comunicar nos três canais de representação, de forma a sermos cada vez mais eficazes e… para 

todos! O mesmo se aplica às organizações, onde temos de lidar com indivíduos com personalidades 

diversas, estratégias de pensamento várias, etc… 

A PNL, utilizada adequadamente, é, portanto, um forte apoio para a aplicação dos processos 

suprarreferidos como meios de desenvolvimento do “Modelo Habits”, mas também para todas as 

dimensões da vida pessoal e profissional. 

E, como veremos de seguida, para o desenvolvimento das competências interpessoais.

 

  

                                                             
4 O objetivo de estar em rapport com alguém é que as semelhanças entre nós são enfatizadas e as diferenças são 
minimizadas. Quando não há rapport não há comunicação (Work, 2015, outubro, para. 2) 
5 Calibragem significa perceber as diferenças. Todos nós temos essa capacidade e a usamos diariamente, por isso 
vale a pena desenvolvê-la e aperfeiçoá-la. Assim distinguimos diferenças sutis de expressão enquanto a pessoa 
vivencia recordações e estados variados. Quando observamos, ou “deciframos” outras pessoas, isso significa 
calibrar os sinais, pequenos, porém, decisivos que nos fazem perceber como elas estão reagindo. Confiamos 
demais no verbal e em como estão se sentindo esquecendo-nos de observar todo o restante da 
comunicação não verbal (Work, 2015, Maio, para. 1) 

http://golfinho.com.br/glossario-pnl/rapport.htm
http://golfinho.com.br/glossario-pnl/rapport.htm
http://golfinho.com.br/glossario-pnl/calibragem.htm
http://golfinho.com.br/glossario-pnl/capacidade.htm
http://golfinho.com.br/glossario-pnl/nao-verbal.htm
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3. Management “Soft Skills” 

3.1. Definição de “soft skills” 

 “Soft skills are the personal character traits or qualities each of us has. They make up who we 

are, generally encompassing our attitudes, habits and how we interact with other people. They 

are much less tangible than hard or technical skills, and unlike them, you do not learn soft skills 

by enrolling in a training program. You can, however, acquire them through educational, work 

and life experiences but it will take a concerted effort on your part. Let's say for example, you 

are terrible at managing your time but find yourself enrolled in a class that requires you to 

complete numerous projects. If you want to do well you will have to improve your time 

management skills in order to meet your deadlines. You can learn how to better manage your 

time by seeking advice from faculty and fellow students or reading helpful articles” (Mckay, 

2015). 

Ou seja, as “soft skills” são qualidades intrínsecas a cada indivíduo, incluindo hábitos, atitudes e a 

forma como interagimos com os outros. As competências pessoais não se adquirem só com formação, 

mas sim sobretudo através da vivência e experiências de vida de cada indivíduo. “Assim, assumimos 

que a competência é uma constelação ou grupo de comportamentos específicos, observáveis e 

verificáveis, que podem ser classificados em conjunto do ponto de vista da fiabilidade e da lógica e que 

estão relacionados com o sucesso no trabalho” (Neves, Garrido e Simões, 2008, p. 13).  

Da consulta a vários autores e sites da especialidade elaboramos o quadro nº 8, no qual estão 

espelhadas as várias “soft skills” sugeridas por cada autor. 

Sombreamos aquelas que optamos por detalhar ao longo deste trabalho: 

 As células sombreadas a preto serão tratadas nos capítulos destinadas às competências 

pessoais, interpessoais e instrumentais; 

 As células sombreadas a cinza tiveram o devido destaque, direto ou indireto, no capítulo 

destinado à “essência das soft skills” ou, como denominado noutras ocasiões de “DNA das 

soft skills”. 

Realçamos igualmente o facto de desenvolvermos uma competência não referida diretamente no 

quadro infra, mas que está presente em várias “soft skills” – A Criatividade. 
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A metodologia seguida por este trabalho pretende estabelecer a conexão entre os conceitos que 

compõem o nosso “Modelo Habits” com o desenvolvimento das “soft skills”. Defendemos 

convictamente que o domínio das competências pessoais e sociais da “Inteligência Emocional”, a 

prática reiterada de comportamentos que se tornem em hábitos eficazes e o treino assíduo do 

Hemisfério Direito darão ao gestor moderno as ferramentas necessárias (elas já existem dentro de 

nós) para o domínio natural das “soft skills” em geral. E, como retiramos do quadro supra, a lista 

apresentada pelo site www.about.com indica: Fiabilidade, Sinceridade, Ética! Valores, portanto. 

Valores que representam e sustentam a procura de um sentido de vida, tal como a “Liderança 

Inspiradora” ou o coaching como fator de desenvolvimento pessoal e dos outros. 

Por fim, havia que escolher algumas das “soft skills” para revermos bibliograficamente. Optamos por 

dividir este conjunto de competências em três grupos. Entre as várias opções, a escolha recaiu nas que 

mais raramente observamos nos gestores e responsáveis funcionais que temos encontrado ao longo 

do nosso percurso profissional e que, no nosso entender, podem marcar a diferença e devem ser alvo 

de melhoria contínua: 

 Competências Pessoais: 

o Autoconhecimento; 

o Gestão de tempo; 

o Criatividade; 

o Resolução de problemas e tomada de decisões. 

 Competências Interpessoais: 

o Comunicação Interpessoal: 

 Escuta ativa e escuta empática; 

 Dar e receber feedback. 

o Delegação de poderes (inerente a deficiente e/ou deficitária liderança); 

o Trabalhar em equipa; 

o Gestão de Conflitos; 

o Negociação; 

o Gestão da Mudança; 

o Networking. 

 Competências Instrumentais: 

o Gestão de Reuniões. 

E não poderíamos deixar de citar a frase final de um dos artigos que nos apoiou na decisão de escolha 

das várias “soft skills”: 

http://www.about.com/
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“Your technical skills may be what got you noticed and promoted, but they are not enough. To succeed, 

as a manager, you need to be as talented in your soft skills. In those areas where you have a well-

developed skill, keep it up. In the other areas, work harder to improve. That's how to improve your 

chances for success” (Reh, 2015). 

Parece-nos, pois, evidente a necessidade de se complementar o uso do “hemisfério esquerdo” com o 

exercício consistente e regular do “Hemisfério Direito” do cérebro.  

E, para apoiar esse equilíbrio deveremos desenvolver, na nossa ótica, as componentes do “Modelo 

Habits”:  

 Inteligência Emocional; 

 Hábitos comuns às pessoas altamente eficazes; 

 Défice de confiança (nos próprios, nos outros e dos outros); 

 Valores consentâneos com um “sentido de vida” aplicado e sintonizado com a organização 

onde atuam. 

No seguimento desta revisão bibliográfica focaremos a nossa atenção nas “soft skills” por nós 

destacadas. Na parte IV deste trabalho, através do “Estudo de Caso”, apresentaremos sugestões 

de avaliação (própria e de outros que nos conheçam) que permitirão a elaboração de um PDI. 

 

3.2. Competências Pessoais 

3.2.1. Autoconhecimento 

A primeira competência da “Inteligência Emocional” é denominada “autoconsciência” e tem três 

componentes, como verificamos no ponto 1.2. supra: 

 Autoconsciência emocional; 

 Autoavaliação; 

 Autoconfiança. 

De acordo com Goleman et al. (2002, pp. 273-274) “os líderes emocionalmente auto conscientes são 

francos e autênticos, sabem falar sobre as suas emoções de forma aberta e sobre os seus valores de 

forma convicta. Os líderes com elevada capacidade de autoavaliação conhecem os seus pontos fortes 

e as suas fraquezas e têm sentido de humor de si próprios… Os líderes com esta qualidade 

(autoconfiança) têm frequentemente sentido de presença, uma sensação de segurança que faz com 

que se distingam no seio dos grupos”. 
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Nos pontos seguintes analisaremos uma série de ferramentas que nos poderão ajudar a “descobrir o 

eu” que coabita com a nossa consciência. Como afirmam Daft e Marcic (2014, p. 84): 

“self-awareness is achieved by recognizing your needs, traits, patterns, preferences, and limitations…” 

 

3.2.1.1. Estilos de aprendizagem e/ou autoavaliação 

No âmbito dos processos de coaching, são utilizados vários testes que visam o autoconhecimento dos 

“coachees”. “Os Assessments são processos de identificação de aptidões, capacidades, talentos e/ou 

comportamentos dos indivíduos, com recurso a técnicas e instrumentos diversificados” (Catalão e 

Penim, 2010, p. 73). 

Dos vários instrumentos disponíveis, destacamos os mais populares entre os coaches: 

 Profiles Performance Indicator – PPI – www.profilesinternational.com, “o qual assenta na 

teoria DISC, desenvolvida por John Geier (…)6 o qual identifica quatro quadrantes de 

comportamentos: 

o Dominância (Fator <D>) – Como lidamos com problemas e desafios; 

o Influência (Fator <I>) – Como lidamos com pessoas e as influenciamos; 

o Estabilidade (Fator <S> de Stability – Como lidamos com a mudança e estabelecemos 

o nosso ritmo; 

o Conformidade (Fator <C>) – Como lidamos com regras e procedimentos estabelecidos 

por outros. 

O objetivo principal deste relatório é fornecer informações relativas às tendências de 

comportamento mais significativas do indivíduo: 

 Produtividade; 

 Qualidade do Trabalho; 

 Iniciativa; 

 Trabalho em equipa; 

 Resolução de problemas; 

 Adaptação à Mudança; 

 Resposta ao stress; 

 Frustração e/ou conflitos relacionados com a função; 

 Motivação no trabalho; 

                                                             
6 http://www.geierlearning.com/welcome.html 

http://www.profilesinternational.com/
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 Energia motivacional. 

O relatório também dá uma ideia do potencial de evolução e desenvolvimento do indivíduo 

na sua organização, podendo ser explorado no processo de Coaching” (Catalão e Penim, 

2010, pp. 74-75). 

Podemos ilustrar este modelo através da seguinte figura: 

 

Figura nº 8 – Profiles Performance Indicator 

Fonte: http://www.mspbusinessmanagement.com/blog/how-disc-profiles-can-help-your-msp-business 

  Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) – “é um assessment psicométrico destinado a medir as 

preferências dos indivíduos, no que diz respeito à forma como percepcionam o mundo e 

tomam as suas decisões… foi desenvolvido a partir da teoria dos Tipos Psicológicos de Carl 

Gustav Jung... o MBTI é divulgado pelo CPP, Inc. – www.cpp.com. (Catalão e Penim, 2010, p. 

75-76). Podemos realizar este teste gratuitamente em www.16personalities.com. 

Da realização do teste sairá um de dezasseis perfis possíveis, resultante da combinação de duas 

hipóteses por cada dimensão em apreciação, que resumimos na figura nº 9, e que avalia o 

perfil psicológico em função das seguintes escalas: 

 

http://www.mspbusinessmanagement.com/blog/how-disc-profiles-can-help-your-msp-business
http://www.cpp.com/
http://www.16personalities.com/
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Quadro nº 9 – Escalas medidas pelo MBTI; Fonte: Catalão e Penim (2010) 

 

Figura nº 9 - Myers-Briggs Type Indicator; Fonte: Jason Associates 

 

3.2.1.2. Avaliação da inteligência emocional 

Para além do autoconhecimento, a que demos relevo no ponto anterior, temos as restantes três 

dimensões da “Inteligência Emocional”. Existe uma proliferação de testes para avaliação do QE. Vamos 

deixar aqui uma referência aos autores, respetivos questionários e sites onde os mesmos poderão ser 

solicitados e/ou realizados: 

 Emotional Competence Inventory 360º - http://www.haygroup.com/pt/ - Daniel Goleman; 

ESCALA REFERE-SE A ATIVIDADE-CHAVE 

Introversão / Extroversão Como uma pessoa é 

motivada 

Motivação 

Sensação / Intuição Aquilo a que presta atenção Observação 

Pensamento / Sentimento Como toma decisões Decisões 

Julgamento / Perceção Tipo de vida que adota Modo de vida 

http://www.haygroup.com/pt/
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 MSCEIT - http://www.eiconsortium.org/measures/msceit.html - Mayer, Salovey e Caruso; 

 Emotional Intelligence Appraisal - http://www.talentsmart.com/ - de Travis Bradberry e Jean 

Graves. 

 

3.2.1.3. Utilização do cérebro 

Fizemos referência à importância da utilização do hemisfério direito para atingirmos o sucesso na Era 

Conceptual, de acordo com a perspetiva de Daniel H. Pink. O “Whole Brain Model”, citado por Daft e 

Marcic (2014), é um modelo desenvolvido por Ned Herrmann enquanto gestor da General Electric nos 

anos 70 do século passado. “The model identifies four quadrants of the brain that are related to 

different thinking styles” (Daft & Marcic, 2014, p. 91). 

A figura seguinte resume os vários estilos de pensamento característicos de cada parte do cérebro 

humano: 

 

Figura nº 10 – Whole Brain Model; Fonte: http://orange-sms.com/tag/whole-brain-approach/  

 

3.2.1.4. Ferramentas de coaching 

As ferramentas de coaching não são mais do que testes e dinâmicas que os coaches utilizam para 

apoiar os seus clientes no autoconhecimento. A realização destes testes significa uma elevada ajuda 

http://www.eiconsortium.org/measures/msceit.html
http://www.talentsmart.com/
http://orange-sms.com/tag/whole-brain-approach/
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na definição do caminho a seguir rumo aos objetivos pretendidos. Entre as inúmeras ferramentas 

disponíveis, escolhemos três, as quais serão melhor interpretadas no “estudo de caso”. Fica aqui uma 

breve descrição do seu significado e benefícios: 

 

3.2.1.4.1. Janela de Johari 

A Janela de Johari é um modelo criado por Joseph Luft e por Harry Ingham e “…é constituída por 4 

áreas/quadrantes [Arena, Área Cega, Área Oculta, Área Desconhecida], cuja movimentação das 

fronteiras é suportada por duas dimensões da comunicação interpessoal: Autorrevelação 

proporcionada pelo próprio e Feedback obtido dos outros” (Catalão e Penim, 2010, p. 67). 

Este modelo pode ser usado pelos gestores para melhorar a transparência e o alinhamento com as 

outras pessoas. A figura seguinte representa os quatro quadrantes deste Modelo: 

 Área aberta – Representa a informação conhecida pelo próprio e pelos outros; 

 Área cega – Representa a informação conhecida pelos outros, mas desconhecida do próprio; 

 Área oculta – Representa a informação conhecida pelo indivíduo, mas desconhecida dos 

outros; 

 Área desconhecida – Representa a informação que é desconhecida pelo indivíduo e pelos 

outros indivíduos. 

 
 

 
 

FEEDBACK 
 

 Conhecido de si próprio Desconhecido de si próprio 
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Figura nº 11 – Janela de Johari; Fonte: Catalão e Penim (2010) 
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Como se infere deste modelo, ao aumentar a recolha de feedback, diminui a área desconhecida pelo 

próprio, logo aumentando a área aberta. Do mesmo modo, “abrindo-se” aos outros, aumenta a área 

aberta, por contrapartida da área oculta. No limite, aumentando a autorrevelação e a abertura à 

recolha de feedback, aumenta a “arena” ou área aberta. Em resumo, qualquer alteração num 

quadrante causa uma alteração nos outros quadrantes. 

Como afirma Peltier (2001), citado por Catalão e Penim (2010, p. 68): 

“Dirigentes e executivos confundem, frequentemente, “boas intenções” com “boa liderança”. Uma 

intenção não é o mesmo que uma ação. As pessoas reagem ao comportamento do líder em termos do 

que ele significa para elas, não para o líder. Por isso, os líderes devem solicitar feedback diretamente. 

Eles não devem assumir que as suas intenções “funcionam” ou que as suas boas intenções “falam por 

si”. 

 

3.2.1.4.2.  Roda da Vida 

A “Roda da Vida” é uma das ferramentas mais populares nos processos de coaching. Muitas das vezes 

os próprios clientes têm alguma dificuldade em saber “o que trabalhar” numa sessão de coaching. “O 

seu objetivo é permitir que o Cliente faça um assessment sobre o atual nível de satisfação em relação 

aos diferentes aspetos da sua vida, comparando-a com o nível de satisfação que gostaria de obter” 

(Catalão e Penim, 2010, p. 109). 

Podemos utilizar esta ferramenta apenas para a vida profissional, avaliando-a em várias dimensões. A 

título de exemplo, segue-se um modelo de “Roda da Vida”: 

 

Figura nº 12 – Roda da Vida; Fonte: http://www.saladacorporativa.com.br/  

http://www.saladacorporativa.com.br/
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Com ou sem o apoio de um Coach, podemos elaborar uma “Roda da Vida” que traduza o nível de 

satisfação atual para cada uma daquelas e/ou de outras dimensões. De seguida, devemos traçar uma 

“Roda da Vida” para um futuro próximo, por exemplo para daí a um ano. Como realizar um diagnóstico 

sem elaborar um consequente plano de ação para pouco ou nada servirá, será de extrema utilidade 

traçar um Plano que nos permita atingir o grau de satisfação desejado para esse período de tempo. 

Igual metodologia poderá ser seguida para “Rodas” similares, como a “Roda da Empresa” para tomar 

se consciência do grau de satisfação de várias dimensões relacionadas com atividade profissional e/ou 

a “Roda de Valores” para se aferir do grau de satisfação dos valores mais prioritários do indivíduo. 

 

3.2.1.4.3. Estrela de Valores 

Como alternativa à “Roda de Valores”, está disponível uma outra ferramenta de coaching, igualmente 

popular: a “estrela de valores”. Neste caso, o processo será o seguinte: 

1º - Selecionar os três valores mais importantes para cada uma das áreas escolhidas; 

2º - Indicar a ordem de importância para cada dimensão; 

3º - Desenhar a estrela com as dimensões escolhidas, colocando o valor mais significativo para cada 

uma delas. 

A título de exemplo, indicamos um conjunto de valores e uma hipótese de trabalho, nas figuras 

seguintes: 
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Figura nº 13 – Estrela de Valores (International School of Professional Coaching) 

Obviamente, a lista supra descrita não é exaustiva, sendo tão só indicativa. 

Como refere Covey (2015, p.82), “a capacidade de subordinar um impulso a um valor é a essência de 

uma pessoa proactiva”. 

Este exercício sobre os valores mais importantes da nossa vida, por si só, pouco ou nada servirá se, 

como resultado desta introspeção, não fizermos uma outra reflexão, não menos importante: 

Estará a minha vida alinhada com os meus valores mais significativos? 

Trabalho 

Dinheiro 

Saúde 

Relacionamentos 

Desenvolvimento 
Pessoal 
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Ao fazermos esta reflexão estaremos a trabalhar a nossa “inteligência espiritual”, a “afinar o 

instrumento”, de acordo com “7º hábito das pessoas altamente eficazes”, subjacente ao “Princípio da 

Autorrenovação equilibrada” (Covey, 2015). 

Ou, como referem Daft e Marcic (2014, p. 95): “Our values and beliefs ultimately shape our lives, as 

suggested by the following saying attributed to Mahatma Gandhi: 

< Your beliefs become your thoughts, 

Your thoughts become your words, 

Your words become your actions, 

Your actions become your habits, 

Your habits become your values, 

Your values become your destiny.>” 

 

3.2.1.5. Visão, Missão e Valores 

Referido o tema dos “valores” no ponto anterior, vamos realçar a importância da Visão e da Missão 

para a “essência do eu”, que deverá estar presente no alinhamento da nossa vida pessoal e 

profissional, para, dessa forma, nos ajudar a traçar o nosso caráter que, no fundo, será o alicerce mais 

profundo para que os nossos hábitos, competências, atributos e comportamentos facilitem o domínio 

das “soft skills”.  

 

3.2.1.5.1. Enunciado da Visão 

Do mesmo modo que “a visão de uma empresa traduz, de uma forma abrangente, um conjunto de 

intenções e aspirações para o futuro, sem especificar como devem ser atingidos… tem um papel 

essencialmente motivador, procurando servir de inspiração para os membros da organização tirarem 

o máximo partido das suas capacidades e alcançarem níveis mais elevados de excelência profissional” 

(Freire, 1997), também a visão pessoal deverá servir de guia para o futuro que cada pessoa quer 

atingir. Deverá ser o destino que desejamos a médio/longo prazo.  

 

3.2.1.5.2. Declaração de Missão 

Por outro lado, nas palavras de Covey (2015, p. 119), “uma declaração de Missão Pessoal baseada em 

bons princípios torna-se o mesmo tipo de modelo para cada indivíduo. Passa a ser a sua Constituição 
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pessoal, uma base para tomada de decisões importantes, cruciais na vida”. Dito de outro modo, será 

o PROPÓSITO que o atrai para o futuro! 

Sendo assim, elaborar uma “Missão Pessoal” significará a descrição de uma série de regras, 

comportamentos e valores que servirão de base e de guia para o percurso que vamos escolhendo, 

rumo à nossa Visão. 

 

3.2.1.5.3. Alinhamento da Visão, Missão e Valores 

Encontrados os valores mais significativos, enunciada a visão desejada e elaborada a declaração de 

missão pessoal, há que os alinhar com as práticas diárias, quer ao nível pessoal, quer profissional. Só 

assim, procurando esse alinhamento, fará sentido este “trabalho de reflexão pessoal”. O domínio de 

técnicas e práticas que melhorem a performance das várias “soft skills” de pouco servirá se o “eu” não 

for igualmente trabalhado. Encontraremos, certamente, várias incoerências. Como refere Covey 

(2015, 264-265) a propósito do “5º hábito”, “se deseja realmente ser eficaz na comunicação 

interpessoal, não pode tentar fazê-la com base em técnicas. Tem de desenvolver a capacidade de ouvir 

empaticamente, com base num carácter que inspire verdade e disponibilidade”. 

 

3.2.1.6. Notas finais 

O autoconhecimento é, portanto, fulcral para o incremento das nossas competências de 

“management soft skills”. A figura seguinte, múltiplas vezes referida por nós em âmbito de formação 

e ensino, é citada por Daft e Marcic (2014, p. 98) a propósito do processo de aprendizagem de várias 

competências: 
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Figura nº 14 – Da incompetência inconsciente à competência inconsciente (adaptado de Daft e Marcic (2014) 

 

“Learning new and effective soft skills, such as communication, teamwork and collaboration, initiative, 

developing subordinates, and leadership, is a challenge. Learning soft skills is where self-awareness 

really pays-off (…) the mastery of a new skill, such as driving a car, snow skiing, or a soft skill of 

management, begins at stage 1, of being unconsciously incompetent” (Daft e Marcic, 2014, p. 98). Os 

autores referem, de seguida, vários exemplos de como passamos da “incompetência inconsciente” à 

“competência consciente”.  

No entanto, sem o autoconhecimento, sem o despertar da incompetência desconhecida, não 

conseguiremos passar pelas fases seguintes que nos permitem, em primeiro lugar, tomar consciência 

das nossas limitações, melhorar as nossas competências para, finalmente, sermos competentes “sem 

o notar…” tal como fazemos após alguma prática com a condução de uma viatura, na prática de um 

desporto ou na liderança de uma equipa. 

As várias “soft skills” que abordaremos de seguida, nos seus aspetos mais importantes, pressupõem, 

previamente, a tomada de consciência da importância dos requisitos do “Modelo Habits” e de um 

trabalho de autorreflexão, o qual deverá por si, tornar-se um hábito para o gestor que procure o seu 

sucesso. 

 

Incompetência 
Insconsciente

Incompetência 
Consciente

Competência 
Consciente

Competência 
Inconsciente
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3.2.2. Gestão do Tempo 

“Tempo é uma oportunidade igual para todos. Todos os seres humanos têm exatamente a mesma 

quantidade de horas e minutos todos os dias. Os ricos não conseguem comprar mais horas. Os 

cientistas não conseguem inventar novos minutos. E você não pode guardar tempo para utilizá-lo um 

outro dia. Mesmo assim, o tempo é extremamente justo e generoso. Não importa quanto tempo se 

perdeu no passado, ainda temos um amanhã inteiro. O sucesso depende de usarmos com sabedoria — 

planeando e estabelecendo prioridades. O facto é que o tempo vale mais que dinheiro e ao matar-se o 

tempo, estamos a matar as nossas hipóteses de sucesso” (Waitley, D. & Witt, R., 1985), Citado no blog  

http://eduardo-oescritor.blogspot.pt/2011/09/tempo-e-uma-oportunidade-igual-para.html  

 

Todos nós conhecemos pessoas que “nunca têm tempo para nada” e outras que têm “tempo para 

tudo”…  

Mas o facto é que não temos hipótese alguma de gerir o tempo, mas sim de “gerir as atividades” em 

que ocupamos o nosso tempo que, como se retira da citação supra, não poderia ser mais democrático 

do que é. É exatamente o mesmo, quer para o Presidente dos Estados Unidos, quer para qualquer um 

de nós… 

“Se não quer ser uma das muitas pessoas de negócios que sofre de stresse e quer maximizar o potencial 

do seu negócio, é determinante que compreenda a gestão do tempo” (Bird, 2010, p. 11). 

“Porque não sabemos o que é verdadeiramente importante 

Para nós tudo acaba por parecer-nos importante; 

Como tudo nos parece importante, temos que fazer tudo; 

Como os outros nos veem a fazer tudo, esperem que continuemos a ser nós, de facto, a fazer 

tudo; 

Fazer tudo acaba por nos ocupar de tal maneira que já não nos sobra tempo para pensar no 

que é realmente importante para nós” (Anónimo citado por Ceitil, Pantaleão e Teodósio, 2009, 

p. 77). 

 

Ao longo do nosso percurso profissional, maioritariamente em/com PME’s, constatamos e 

vivenciamos a necessidade que os gestores e/ou diretores têm de exercer múltiplas funções. Por vezes 

tomam a pele de Diretor Geral, noutras de Diretor Financeiro, por vezes de Marketeer, etc… aliás, ao 

lançarem um pequeno negócio muitas vezes têm de ser… Tudo! 

http://eduardo-oescritor.blogspot.pt/2011/09/tempo-e-uma-oportunidade-igual-para.html
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O que resulta desse “multitasking”, certamente a muitos de nós, é o adiamento das tarefas (ou 

exercício de funções) que menos nos agrada, ou para as quais sentimos menor preparação. 

Justificação: falta de tempo… 

No entanto, como referimos no início deste capítulo, o tempo é sempre o mesmo e igual para todos. 

Por isso sabemos de antemão o tempo com que contámos. Sendo que, por vezes, aplica-se a Lei de 

Parkinson: Em 1955, Cyril Northcote Parkinson afirmou que “o trabalho expande-se para preencher o 

tempo disponível para a sua conclusão” (Work, 2013, para. 1).  

Covey (2015) refere quatro gerações de gestão de tempo: 

 Primeira: caracterizada por listas – visava uma melhor organização; 

 Segunda: caracterizada por calendários e agendas – visava uma tentativa de marcar 

acontecimentos e atividades no futuro; 

 Terceira: caracterizada por acrescentar a ideia de prioridade; 

 Quarta: reconhece a infelicidade do nome gestão de tempo. O desafio é gerir a pessoa. 

“Em vez de concentrar a atenção nas «coisas» e no «tempo», as atenções da quarta geração voltam-

se para a preservação e a melhoria das relações e para a obtenção de resultados” (Covey, 2015, p. 

164). Esta quarta geração pode ser identificada pela “Matriz de Gestão do Tempo”, a qual relaciona os 

dois fatores primordiais que definem uma atividade: urgência e importância – Quadro nº 10, no qual 

incluímos as ações sugeridas por Bird (2010): 

 Urgente Não Urgente 

Importante 

Quadrante I 
Atividades: 

 Crises 

 Problemas Prementes 

 Projetos com prazo marcado 
 
 
Como agir: 
Trate do assunto JÁ! 

Quadrante II 
Atividades: 

 Prevenção, atividades CP 

 Desenvolvimento de relações 

 Identificação de novas 
oportunidades 

 Planeamento, diversão 
Como agir: 
Marque para mais tarde 

Não 
Importante 

Quadrante III 
Atividades: 

 Interrupções, telefone 

 Alguns relatórios e 
correspondência 

 Questões prementes próximas 

 Atividades populares 
 
 

Como agir: 
Delegue-o ou faça-o mais tarde 

Quadrante IV 
Atividades: 

 Pormenores, pequenas tarefas 

 Alguma correspondência 

 Perda de tempo 

 Atividades agradáveis 

 Alguns telefonemas 

  
 
Como agir: 
Não faça! 

  Quadro nº 10 - Matriz da Gestão do Tempo 
Fontes: Covey (2015) e Bird (2010) 
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Vejamos um exemplo que vivenciamos com um empresário que enfrenta enormes dificuldades em 

gerir o seu tempo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por isso, com tantas atividades e tarefas para exercer, temos forçosamente de começar por 

estabelecer prioridades e assumi-las como tal, independentemente do nosso agrado ou preferência. 

Prioridades essas que deverão estar alinhadas com os nossos objetivos de curto, médio e longo prazo. 

Definir prioridades é o primeiro passo para nos tornarmos “gestores eficazes de tempo”.  

Recordando o 3º hábito das “pessoas altamente eficazes” (Dê prioridade ao que é prioritário), 

percebemos que essas pessoas altamente eficazes são ótimas gestoras de tempo: do seu e dos que 

trabalham sob a sua orientação. 

Sendo um hábito algo que fazemos inconscientemente, os que praticam o 3º hábito descrito por Covey 

possuem as seguintes características: 

 Têm consciência das coisas que realmente valorizam mais; 

 Sabem definir as coisas que são mais importantes para si; 

 Gastam muito do seu tempo em atividades importantes, onde exploram oportunidades e 

valorizam os seus recursos próprios e os dos outros; 

 Disciplinam-se pessoalmente de modo a que as coisas realmente importantes nunca fiquem à 

mercê de coisas menos importantes; 

 Identificam e eliminam atividades que não contribuem de forma clara para as suas missões; 

 Conseguem dominar as suas emoções e os seus impulsos, não cedendo facilmente às 

“tentações” do urgente (Ceitil et al., 2009, p. 74). 

Vilhena (2011) aborda esta mesma questão de uma outra forma, mas que releva os mesmos princípios: 

 Situação verificada às 14 horas:  

o Duas tarefas importantes e urgentes; 

 Reunir com a diretora de produção para planificar a obra X 

 Reunir com o responsável do cliente “dono da obra X”  

o Prazo: até às 18 horas 

o Dados adicionais: 

 O empresário “não suporta” o responsável pelo cliente 

 O que se passou: 

o A reunião com a diretora de produção prolongou-se até às 17 horas. 

o O empresário entendeu que “já não dava tempo” para reunir com o 

cliente, apesar da viagem demorar apenas 30 minutos e, assim, sobrar 

ainda 30 minutos para realizar a reunião com o cliente. 
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Figura nº 15 – Alvo da Gestão do Tempo (Action Coach); Fonte: Vilhena (2011) 

 

“A maioria dos profissionais que observo passam grande parte do seu tempo nos dois elos exteriores 

do alvo. Ou seja, em distração e/ou em ilusão. Acabam por encontrar motivos para estarem ocupados, 

muitas vezes trabalham muitas horas, mas a sua produtividade é muito baixa. (…) Os profissionais mais 

avisados raramente tocam sequer nos elos do alvo. Estão sempre nos dois interiores: ou em resposta 

fazendo coisas importantes e urgentes, ou na zona fazendo coisas que não são urgentes, mas são 

absolutamente fundamentais. (…) E a palavra-chave é delegação” (Vilhena, 2011, pp. 100-101). 

E, sendo a delegação uma competência fundamental para uma eficaz gestão de tempo, é, ela própria, 

uma “soft skill” a que daremos uma relevância própria em momento posterior. 

Na obra “Manual de Competências Pessoais, Interpessoais e Instrumentais”, a que já fizemos 

referência, uma das competências pessoais que os autores desenvolvem é precisamente “Estabelecer 

objetivos”. Consideramos, então, que duas competências, referidas inúmeras vezes por diversos 

autores como “soft skills”, são essenciais para que consigamos obter o “título” de “bom gestor de 

tempo”: 

 Estabelecimento de Objetivos; 

 Delegação de funções. 

Dado que esta última será alvo de tratamento próprio, daremos por ora alguma atenção à primeira 

competência que representa, por si só, o primeiro dos aspetos fundamentais para uma eficaz gestão 

do tempo. 
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Como vimos, uma das características dos que praticam o 3º hábito é darem importância ao que é 

importante. Para tal teremos de nos conhecer (autoconhecimento) o suficiente para aferirmos, de 

facto, aquilo que mais valorizamos.  

E, só sabendo o que realmente “vale” para nós, poderemos estabelecer objetivos que reúnam algumas 

características que permitam que sejam “bem definidos”. Como referimos no ponto 2.3.2. os objetivos 

devem ser “SMART”:  

 Específicos – Têm de ter um significado bem definido; 

 Mensuráveis – O que não se consegue medir não se consegue gerir; 

 Atingíveis – Deverão ser ambiciosos, mas realistas, de forma a serem motivadores; 

 Relevantes – Devem contribuir para as metas que foram definidas; 

 Temporizados – Em que data é que deverão ser atingidos; 

 

E mais algumas características podem ser acrescidas, como o de serem: pessoais (os meus 

objetivos devem ser meus e não da minha companheira ou do meu Pai); visualizáveis (viver o 

momento em que atingimos o objetivo de modo a fomentar a auto motivação); ecológicos 

(terem em atenção as pessoas que nos rodeiam, de modo a que, para os atingir, não se 

prejudique terceiros que são importantes para nós e para a organização), positivos (devem 

ser definidos de uma forma positiva) e registados (de modo a ocuparem o nosso consciente e 

subconsciente). 

 

Ao atribuir objetivos para cada uma das áreas-chave da nossa vida, tomaremos consciência do que 

realmente é importante e, dessa forma, poderemos gerir a(s) nossa(s) agenda(s) dando prioridade ao 

que é prioritário. 

A este propósito recorde-se o “Princípio de Pareto” que afirma:  

“Que 80% dos lucros provêm de 20% dos produtos, ou que 80% dos resultados provêm de 20% do seu 

trabalho” (Bird, 2010, p. 18). 

Princípio este utilizado em múltiplas facetas da vida pessoal e das empresas, por exemplo na gestão 

de stocks. Assim, devemos depositar “muito do esforço neles (20%). Os outros 80% podem ser feitos 

mais tarde, ser delegados ou ignorados” (Bird, 2010, p. 18). 

Nesses 80% do tempo conseguimos identificar alguns “desperdiçadores de tempo” que nos são 

bastante familiares e para os quais Faria (2005) aponta algumas sugestões: 
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FACTORES SUGESTÕES 

Querer fazer tudo Delegar 

Querer saber tudo Confiar nos outros 

Fazer muitas coisas ao mesmo tempo Fixar prioridades 

Colaboradores/Colegas que não respeitam 
os prazos 

Motivar os outros para o cumprimento de 
prazos, sendo o próprio um exemplo disso 

Interrupções telefónicas/visitas 
Fixar períodos de não interrupção; desviar 
chamadas, delegar mais 

Adiar as coisas desagradáveis 
Executar, antes de mais, as tarefas 
desagradáveis ou pelo menos realizá-las 
parcialmente 

Não definição de objetivos/metas 
Fixar objetivos diários: 1º O que é 
importante; 2º O que é urgente 

Perfeccionismo “O ótimo é inimigo do bom“ 

Desarrumação 
Tudo em ordem: secretária, dossiers, 
cestos do correio, etc... 

Excesso de reuniões e/ou mal preparadas Fixar os objetivos das reuniões; Planificar 

Não saber dizer: NÃO! 
Aceitar só as tarefas às quais se poderá 
dedicar o tempo necessário. Recusar com 
empatia e explicar o porquê 

 
Quadro nº 11 – Desperdiçadores de tempo; Fonte: Faria (2005) 

 

Falar-se de “gestão de tempo” é falar-se de “Planeamento”. O que não é medido não é gerido, por isso 

devemos adquirir a consciência do tempo que demoramos na realização de determinadas tarefas. Uma 

ajuda preciosa poderá ser o registo, durante uma semana normal de trabalho, do tempo que 

ocupamos quer na nossa vida pessoal, quer na profissional. Dessa forma, tomamos consciência de 

como ocupamos o nosso tempo. Será o primeiro passo para podermos alterar algumas rotinas e/ou 

hábitos. 

Um exemplo de ficha de planeamento poderá ser a seguinte: 

 

Quadro nº 12 – Ficha de Planeamento – PRONACI 2002 

DATA ATIVIDADES IMPORTANTE URGENTE 
DURAÇÃO DECISÃO 

PREVISÃO REAL FAZER DELEGAR REJEITAR ADIAR 
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Outra sugestão de apoio à planificação do tempo é-nos deixada por Neil (2006, pp. 284-285): 

a) Uma vez por mês: 

1) Escolha até três prioridades para o mês – se tiver mais de três, despedace-as! 

2) A seguir, estabeleça três prioridades para as próximas duas semanas. 

3) Ponta final – até três prioridades para a semana que vem. 

b) Uma vez por semana: 

1) Refaça as suas prioridades para as próximas duas semanas. Não se esqueça de tomar 

como referência as prioridades para o mês! 

2) Refaça as suas três prioridades de topo para a próxima semana. 

3) Introduza os seus pontos de cuidados pessoais espirituais para a semana (atividades 

que tragam bem-estar). 

c) Diariamente: 

1) Escolha as suas três prioridades de topo para o dia. 

2) Ponha um visto nos pontos de cuidados pessoais à medida que os vai concluindo. 

Estes modelos, a serem postos em prática, fornecerão uma forte ajuda na disciplina a que muitos de 

nós não atribui o devido valor e importância. Atuando com determinação e persistência, estes ou 

outros modelos tornar-se-ão um hábito e assim poderá ser atingido o nível de “competência 

inconsciente, que é a fase em que realmente dominamos o que estamos a fazer” (Vilhena, 2011, p. 

113). 

Conseguindo atribuir prioridades, estabelecer objetivos, alterar hábitos e comportamentos de eficácia 

e delegar tarefas e funções (que aprofundaremos mais à frente), estaremos melhor preparados para 

incrementar a produtividade, nossa e das nossas equipas, usando o tempo de uma forma mais eficaz. 

Tal como temos vindo a defender, o desenvolvimento da “Inteligência Emocional”, a criação de hábitos 

que levem à eficácia, a “construção de confiança” e o desenvolvimento de atributos “high concept” e 

“high touch”, no fundo o desenvolvimento das várias características que consubstanciam o “Modelo 

Habits”, permitirão também o desenvolvimento da nossa capacidade em “gerir o nosso tempo e o 

daqueles que connosco trabalham”. 
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3.2.3. Criatividade 

A criatividade é apontada recorrentemente como a competência mais desejada pelos empregadores, 

gestores, responsáveis pelas mais variadíssimas áreas funcionais de uma organização. A criatividade é 

sempre uma “mais-valia” mesmo para funções operacionais. Poderá ser uma moda “querermos 

pessoas criativas” a trabalhar connosco, mas é um facto que a ausência de novas ideias e novas 

atitudes “aborrece” os indivíduos com funções de responsabilidade numa organização de elevado 

desempenho. 

A criatividade é igualmente imprescindível para a “tomada de decisões” e/ou “resolução de 

problemas”, principalmente em situações mais complexas. 

Sequeira (2007) indica-nos algumas técnicas de criatividade para apoio à resolução de problemas: 

 “Brainstorming”; 

 Pensamento lateral – ver ponto 3.3.6.4.4.; 

 Técnicas de Meditação; 

 Flexibilidade. 

Tracy (2005b) ao discorrer sobre o “Princípio da Manobra” (Tracy adapta os princípios da “Arte da 

Guerra” de Sun Tzu à vida empresarial) refere as seguintes técnicas para o desenvolvimento da 

criatividade (e da flexibilidade): 

 Pense fora da sua caixa habitual; 

 Técnica do Grupo Nominal; 

 “Mindstorming”; 

 “Brainstorming”. 

E nas “100 Leis…” (Tracy, 2005a, pp. 64-66), a 17ª é a “Lei da Criatividade – Cada avanço na vida 

humana começa com uma ideia na mente de uma única pessoa”, menciona quatro corolários: 

 A sua capacidade de gerar ideias construtivas é, para todas as intenções e propósitos, ilimitada. 

Por isso, também o seu potencial é ilimitado; 

 Tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar pode ser alcançado (baseado em 

Napoleon Hill); 

 A imaginação governa o Mundo (baseado em Napoleão Bonaparte); 

 A imaginação é mais importante que os factos (baseado em Albert Einstein). 

E como a PNL está presente nesta perspetiva de análise e desenvolvimento da criatividade, faz sentido 

referir os “aspetos de suporte à criatividade” que Sequeira (2007, p. 118) realça: 
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 Fazer sistematicamente perguntas; 

 Escolher o canal VAS (Visual, Auditivo, Cinestésico) mais adequado à criação; 

 Identificar as horas do dia que permitem mais criatividade; 

 Persistir na identificação de soluções para os problemas; 

 Criar estados de relaxamento que permitam mais criatividade; 

 Confiar na intuição; 

 Ser flexível. 

Uma nota final para os atributos “high concept”: “design” e “história”. O desenvolvimento destes 

atributos incluídos no “Modelo Habits” representam um forte apoio ao incremento da criatividade.

 

3.2.4. Resolução de Problemas e Tomada de Decisões 

3.2.4.1. Introdução 

Ao longo do percurso profissional, temos encontrado vários tipos de decisores. Desde os que têm 

pavor em tomar uma decisão até aos que tomam uma decisão com a facilidade de quem toma um 

copo de água… da nossa experiência sobressai um lema: “mais vale uma decisão errada que uma não-

decisão”. Porquê? 

 Em primeiro lugar se havia a necessidade de tomar uma decisão é porque, à partida, algo não 

estava bem (chamemos-lhe problema); 

 Em segundo lugar se não tomarmos nenhuma decisão o problema manter-se-á;  

 Finalmente, se as consequências da nossa decisão não foram as desejadas, poderemos tomar 

uma nova decisão para corrigir a anterior. Algo que não atingiríamos se tivéssemos optado 

pela inércia. 

Sendo a essência deste trabalho a reflexão sobre as componentes do “Modelo Habits”, iremos analisar 

esta temática sob esse espectro. 

Segundo Neves et al. (2008, p. 118), “definir a área ou objeto da decisão, estabelecer objetivos a atingir 

e encontrar alternativas disponíveis são considerados elementos característicos da resolução de 

problemas, enquanto a tomada de decisões aparece muitas vezes associada especificamente à 

avaliação das alternativas e à concretização da escolha. Todavia, dado que todas estas atividades 

culminam numa decisão…” iremos tratá-las como parte integrante da tomada de decisões. 
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3.2.4.2. A resistência 

Hoje em dia, conceitos como “flexibilidade” ou “resiliência” fazem parte do vocabulário corrente dos 

empresários e gestores. Robbins (2003, p. 289) diz-nos que “a resistência não existe – há apenas 

comunicadores inflexíveis que empurram no momento errado e na direção errada… é muito difícil 

ultrapassar a resistência. É muito mais fácil evitá-la, usando como base o acordo e a correspondência. 

É uma forma de transformar a resistência em assistência”. 

Um dos postulados da PNL é precisamente:  

“não existe fracasso, apenas resultados” 

Quem pensa desta forma não tem medo de errar. Segundo Neil (2011, p. 112), “o segredo por trás de 

uma tomada de decisão eficaz é simplesmente: 

O que decidir não vai ter jamais tanto impacto na sua vida como o modo como lida com as 

consequências dessa decisão”. E aponta-nos alguns exemplos elucidativos: 

 Casar com a pessoa errada é apenas um erro; continuar casado com ela nos 25 anos seguintes 

e ser profundamente infeliz por causa disso é uma má decisão; 

 Escolher o emprego errado pode ser um erro; desistir da carreira e passar o resto da vida a 

matutar acerca do que poderia ter acontecido é uma má decisão; 

 Embebedar-se e fazer figuras tristes em frente daquela brasa do escritório pode ser um erro; 

deixar que isso o defina como um falhado, um bêbado ou alguém que seja perigoso para a 

sociedade seria uma má decisão. 

Michael Neil, um coach internacional de sucesso, pretende apelar-nos para a importância de 

“escutarmos” o coração, ou dito de outra forma, estarmos atentos à nossa intuição. E, como veremos 

a seguir, há estilos de “tomada de decisões” mais racionais e outros mais intuitivos. 

Como temos vindo a debater, tudo o que respeita a técnicas, racionalismo, lógica, em suma tudo o que 

seja tratado pelo “hemisfério esquerdo” pode ser apreendido com maior ou menor dificuldade. 

Quanto às “aptidões” do Hemisfério Direito, na qual se insere a intuição, há que treiná-las, tornando-

as, preferencialmente, um hábito. 

Como veremos mais adiante, a criatividade é uma competência essencial para a “resolução de 

problemas”, essencialmente para os que possuem um maior grau de ambiguidade. “Inversamente, 

existem atitudes que a bloqueiam: 

 Controlo excessivo; 

 Sobre especialização; 
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 Medo de falhar; 

 Medo do ridículo; 

 Preguiça (Sequeira, 2007, p. 117). 

Por outro lado, segundo Roldão (2007, p. 80), enfrentar o risco (medo de falhar) na “tomada de 

decisões” pode ser atenuado pelos seguintes fatores: 

 Experiência; 

 Informação; 

 Ponderação por bom senso; 

 Ponderação através de árvores de decisão; 

 Intuição (fatores não objetivamente explicitados). 

E, citando Gelatt (1989, pp.252-256), identifica os seguintes tipos de atitude mais característicos na 

decisão de planeamento, considerando o risco implícito: 

 Seguro – escolhe a alternativa que apresenta o menor risco; 

 Desejoso – escolhe a alternativa que poderá conduzir ao melhor resultado apesar dos riscos 

que corre. “Atira-se”; 

 Fuga – escolhe a alternativa que quase de certeza evita o pior resultado possível. “Fuja de 

catástrofes”; 

 Impulsivo – escolhe ao sabor do momento. “Salte sem olhar primeiro”; 

 Atrasado – escolhe procrastinar ou adiar. “Deixe a travessia da ponte para mais tarde”; 

 Fatalista – deixa ser o destino a decidir. “Está escrito nas cartas”;  

 Condescendente – deixa ser outra pessoa a decidir. “O que decidir está bem para mim”. 

Voltando a Robbins (2003, p. 289), “uma forma de resolver problemas é redefini-los – encontrar uma 

forma de concordar em lugar de discordar. Outra forma é quebrar os seus padrões”. 

 

3.2.4.3. Estilos de tomada de decisão 

De acordo com Rowe & Boulgarides (1992, citado por Neves et al., 2008, p. 143), temos quatro estilos 

de tomada de decisões, em função de dois vetores: 

 Tolerância à ambiguidade; 

 Maior disposição para a racionalidade ou intuição. 
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Segundo os mesmos autores, estes estilos caracterizam-se pelos seguintes aspetos: 

 Analítico: 

o Perspetiva de resolução de problemas; 

o Análise detalhada; 

o Grande quantidade de informação; 

o Muitas alternativas. 

 Conceptual: 

o Visão alargada dos problemas; 

o Criatividade; 

o Muita informação e de fontes diversas. 

 Diretivo: 

o Enfoque nos resultados; 

o Reação rápida; 

o Informação mínima; 

o Poucas alternativas. 

 Comportamental: 

o Enfoque na aceitação da decisão pelos outros; 

o Pouca informação; 

o Processos intuitivos. 

Figura nº 16 - Estilos de tomada de decisão; Fonte: Neves et al. (2008) 
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Vroom e Jago (1974, p. 323-324) trazem-nos outra abordagem, a qual é referida no já mencionado 

anexo X3 do PMBOK®: 

 Autoritários: 

o Os gestores resolvem o problema ou tomam a decisão sozinhos; 

o Os gestores recolhem as informações dos subordinados e decidem sozinhos. 

 Consultivos: 

o Os gestores discutem o problema com os subordinados individualmente, depois 

tomam as decisões sozinhos;  

o Discutem o problema coletivamente, depois tomam as decisões sozinhos. 

 Participativos: 

o Discussões e resolução dos problemas coletivamente. 

Acrescentam Neves et al. (2008, p. 143): 

“Independentemente das causas da preferência individual por qualquer dos estilos, este modelo,7  

salientando a diversidade individual na abordagem das decisões, relembra a necessidade dos decisores 

desenvolverem a flexibilidade necessária para compreenderem como pessoas diferentes podem fazer 

escolhas diversas, mesmo tendo acesso à mesma informação. Esta compreensão favorece igualmente 

o ajustamento adaptativo do indivíduo a situações de tomada de decisão coletiva”. 

 

3.2.4.4. Competências a desenvolver 

3.2.4.4.1. A Lei da Decisão 

Tracy (2005a, pp. 62-63), afirma a propósito da “sua” 16ª “Lei inquebrável do sucesso” (Lei da Decisão), 

“a capacidade de tomar boas decisões é uma das mais importantes características das pessoas bem-

sucedidas (…) desenvolver o hábito de tomar decisões pode ser o elemento fundamental que lhe 

permitirá o controlo da situação e progredir na sua carreira (…) As pessoas que obtêm os melhores 

resultados não são necessariamente aquelas que tomam as decisões corretas, mas aquelas que tomam 

corretamente as suas decisões”. 

Tracy (2005a) apresenta-nos três corolários desta Lei: 

 Seja corajoso e forças invisíveis virão em seu auxílio; 

 Atue como se fosse impossível falhar, e será; 

                                                             
7 Rowe & Boulgarides (1992) 
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 “Just do it”. 

É então realçada a importância de sermos corajosos, determinados e predispostos a agir.  

Em tempos foi-nos contada a história dos dois sapinhos que viviam felizes e contentes 

num charco. Vendo o perigo a chegar, devido ao começo da construção de uma 

estrada, discutiram sobre a decisão a tomar: 

Hipótese A: arriscar e ficar onde tinham sido tão felizes. 

Hipótese B: serem corajosos e procurarem outro lugar. 

Apesar de terem sido tão felizes juntos, um decidiu ficar e o outro decidiu partir. 

Morreram ambos… 

 Esta pequena história alerta-nos para um facto a que assistimos inúmeras vezes: toma-se a decisão, 

mas… fica-se por aí! Tomar uma decisão sem a implementar serve de muito pouco. 

 

3.2.4.4.2. Pro-atividade 

O primeiro hábito das “pessoas altamente eficazes” é definido por Frankl (1946) como: 

“A responsabilidade em saber escolher a resposta e em evitar ter a reação «pavloviana» do ódio 

inconsequente ou da servidão”. 

Ou como afirma Covey (2015), “pensar antes de agir”. 

“Para (Napoleon) Hill, «quem vacila nas suas decisões demonstra falta de confiança e não poderá 

liderar, com sucesso, os outros (...) um bom líder deve planear o seu trabalho e trabalhar o seu plano» 

(McCreadie, 2009, p. 62). 

Verificamos, não tão poucas vezes como isso, o adiamento recorrente da “tomada de decisões” 

importantes, esperando que “as coisas mudem”. Iniciamos este Relatório focando precisamente o 

facto por todos aceite que a mudança é talvez a característica mais saliente dos tempos atuais. Reagir 

em vez de agir poderá significar a perda de um negócio, de uma relação importante, de um emprego, 

de uma empresa. Há que tornar a pro-atividade um hábito. Conseguindo-o estaremos mais perto da 

competência enquanto decisores. 
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3.2.4.4.3. Resiliência/Flexibilidade 

A propósito da resistência falamos de flexibilidade. Oliveira (2010, p. 15) discorre sobre várias 

definições de resiliência, um novo conceito que combina os dois anteriores e cuja definição final 

comporta as várias perspetivas das diversas disciplinas do conhecimento: 

“Resiliência é a capacidade de responder, de forma saudável e produtiva, a 

circunstâncias de adversidade ou trauma, sendo essencial para gerir o stresse 

da vida quotidiana”. 

Tracy (2005a, p. 67), acrescenta: 

“O sucesso é mais facilmente atingido quando se é claro em relação aos 

objetivos, mas flexível em relação ao modo de lá chegar”. 

E parece-nos oportuno referir os quatro corolários desta “Lei da Flexibilidade”: 

 Quando nos deparamos continuamente com resistência e frustração, isso é geralmente sinal 

de que estamos a fazer a coisa errada; 

 Na vida, é-se tão livre quanto o número de opções viáveis que se tenha ao seu dispor; 

 Uma crise é uma mudança a tentar ocorrer; 

 As suposições erráticas estão na raiz de todos os fracassos. 

E conclui: “Nesta nossa economia em tão rápida mudança, a flexibilidade é talvez a qualidade mais 

importante que pode desenvolver para ser bem-sucedido nos negócios. É o que define uma mente 

superior” (Tracy, 2005a, p. 70). 

E, por fim, reforçando a interligação desta “soft skill” com o “Modelo Habits”, citamos Goleman et al. 

(2002, p. 274): 

“Capacidade de adaptação: os líderes dotados de capacidade de adaptação 

podem lidar com múltiplas solicitações sem perderem energia ou o sentido do 

que é importante. Além disso, não são afetados pelas ambiguidades que 

existem inevitavelmente nas organizações. Adaptam-se de forma flexível aos 

novos desafios, são ágeis perante as mutações rápidas e pensam com 

antecipação sobre os novos dados e realidades”. 
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3.2.4.4.4. Criatividade 

Já fizemos referência a esta “skill” em ponto anterior. No entanto, não poderíamos deixar de fazer 

uma referência ao “pensamento lateral” de Edward de Bono. No seu best-seller “Os seis chapéus do 

pensamento”, Bono (2005, p. 119) atribui ao “Chapéu Verde” o “Pensamento Criativo”. Merece a pena, 

no nosso entender, rever as considerações deste autor: 

“Inventei o termo pensamento lateral em 1967 (…) por dois motivos. O primeiro é o sentido amplo e 

um tanto ou quanto vago da palavra criativo (…) a criatividade parece abranger tudo, desde criar o 

caos a criar uma sinfonia. O pensamento lateral prende-se precisamente com mudar conceitos e 

percepções; estes são organizações (padrões) da experiência historicamente determinados. 

O segundo motivo é que o pensamento lateral se baseia diretamente no comportamento da 

informação em sistemas auto-organizadores ativos. O pensamento lateral é a mudança de padrões 

num sistema padronizador assimétrico… 

Na verdade, existe uma relação muito próxima entre os mecanismos do humor e os mecanismos do 

pensamento lateral. Ambos dependem da natureza assimétrica dos padrões de percepção. Esta é a 

base do salto súbito de percepção que ocorre depois de uma coisa se tornar óbvia”. 

Conclui Bono que “a procura de alternativas é um aspeto fundamental do pensamento com o chapéu 

verde. É necessário ir além do conhecido, do óbvio e do satisfatório(…) a linguagem do movimento 

substitui a linguagem da avaliação (…) parte de uma ideia para chegar a uma ideia nova (…) uma 

provocação é utilizada para nos arrancar dos nossos padrões habituais de pensamento” (Bono, 2005, 

p. 125-126). 

Um exemplo de provocação citado por Bono, inventor da palavra “po” (iniciais de provocação na 

operação), foi a seguinte exclamação: 

“Po uma fábrica poluente devia ficar a jusante de si mesma” 

“Esta provocação levou à ideia de legislar que qualquer fábrica construída à beira de um rio devia 

puxar água a jusante do local onde faz as suas descargas. Deste modo, a fábrica seria a primeira 

vítima da sua própria poluição” (Bono, 2005, p. 132). 

“Po” poderá também ser uma derivação de termos como: 

 Hipótese; 

 Supor; 

 Possível; 

 Poesia. 
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“Em todos eles, uma ideia é apresentada pelo seu efeito impulsionador – para provocar alguma 

coisa” (Bono, 2005, p. 132). 

Comprova-se, assim, uma similitude entre o “pensamento lateral” e a criatividade com os atributos 

“high concept” e “high touch”, característicos do hemisfério direito. 

 

3.2.4.5. Soluções e Técnicas para Resolver Problemas 

Sendo a essência deste Relatório relevar as competências comportamentais em detrimento das 

competências técnicas, faremos apenas uma referência muito breve às técnicas normalmente usadas 

para a decisão em grupo, algumas das quais já mencionadas a propósito da “criatividade”: 

 Brainstorming; 

 Grupo Nominal; 

 Método Delphi; 

 Reuniões Eletrónicas. 

Em termos comportamentais, sugerimos a aplicação do método defendido por Roberto Shinyashiki 

(2003, pp. 144-150): 

 Ataque-o agora! 

o Sempre que se deparar com um problema concreto, ataque-o de frente; 

o Problemas adiados, além de terem tendência para piorar, consomem muita energia e 

atrapalham a vida. 

 Delimite o problema 

o Não permita que o seu problema se transforme num drama imaginário; 

o A maioria das pessoas aumenta a dimensão dos problemas de tal forma que perde a 

noção da realidade. 

 Procure apoio 

o Há muitas pessoas que quando têm de enfrentar grandes problemas tendem a isolar-

se; 

o Seja qual for o seu problema, é sempre bom encontrar alguém que o ajude a descobrir 

outra perspetiva da situação. 

 Crie um plano de ação 

o Perante uma dificuldade, o primeiro impulso é agir sem pensar; 

o Sobre o que deve refletir? 

 Primeiro: qual é, na verdade, o seu problema? 
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 Segundo: quais são as causas reais desse problema e as suas consequências? 

 Terceiro: quais são as suas opções para o solucionar? 

 Quarto: quais são as consequências das opções que tem à escolha? 

 Quinto: com base nessa análise, desenhe um plano de ação. 

o É muito mais fácil chegar ao seu destino se tiver um mapa. O seu plano de ação é um 

mapa que servirá para orientar os seus próximos passos. 

 Mãos à obra! 

o É preciso trabalhar arduamente até resolver a situação. Para isso é fundamental: 

 Ter paciência para fazer as coisas chatas; 

 Ter coragem para tomar decisões que podem incomodar os outros; 

 Ter clareza mental para agir no momento certo; 

 Ter muita disciplina para resolver cada pormenor; 

 Ter sabedoria para dominar o estado emocional; 

o Acreditar que está a viver uma situação transitória e que tem todas as condições de a 

superar e de aprender uma boa lição. 

 

3.2.4.6. O “Modelo Habits” para Resolver Problemas e Tomar Decisões 

Como não poderia deixar de ser uma referência final ao “Modelo Habits”: 

Todas as componentes do “Modelo Habits” constituem “ferramentas” poderosas para o gestor 

desenvolver as competências necessárias para se tornar num (melhor) decisor: 

 Ao nível dos atributos “high concept” e “high touch”: 

o Design e História – Fundamentais para o estímulo da criatividade; 

o Sinfonia e Empatia – Fundamentais para as decisões em grupo; 

o Diversão – “Tomar decisões” e “Resolver Problemas” não tem de ser necessariamente 

(sempre) algo de muito grave. Não pode nem deve ser um drama. Não tem de ser 

levado (sempre) com demasiada seriedade. 

 Ao nível das competências de “Inteligência Emocional”: 

o Autoconhecimento – conhecer os seus estilos de “tomada de decisão”; os seus pontos 

fortes e pontos fracos; autoconsciência emocional; 

o Autocontrole – não se deixar abater por situações de stresse; capacidade de 

adaptação/flexibilidade/resiliência; Capacidade de iniciativa; otimismo; 

o Consciência Social – fundamental para as decisões em grupo; 



Revisão Bibliográfica   
 
 

106 
 

o Catalisador de mudança, espírito de colaboração e de equipa – fundamental para a 

criação de um espírito de “resolução e decisão” nas organizações. 

 Ao nível dos Hábitos: 

o Pro-atividade – Não ter receio de fazer as próprias escolhas; não ter medo de arriscar; 

o Começar com o fim em mente – Antecipar os resultados das opções em análise; 

o Pensar Win-Win – Capacidade para tomar decisões, tendo em vista não só os próprios 

interesses, mas também os de terceiros; 

o Empatia - fundamental para as decisões em grupo; 

o Criar sinergias – valorizar as opiniões diferentes e procurar uma “Terceira 

Alternativa”; 

o Afinar as ferramentas pessoais – É necessária a melhoria contínua em tudo o que 

respeita a comportamentos e atitudes. Há que TER este hábito de renovação pessoal. 

 Ao nível dos comportamentos indutores de “Confiança”: 

o Capacidade - Obtenção de resultados; “Resolver Problemas”; usar as capacidades 

para ajudar os outros; 

o Credibilidade – Fundamental para as decisões em grupo; não partir para a “Resolução 

de Problemas” com juízos pré-concebidos; ser sincero e honesto; 

o Ligação – Em todas as suas componentes, fundamentais para as decisões em grupo; 

o Fiabilidade – Ser responsável, dar seguimento e ser consistente são características 

imprescindíveis a um bom decisor. 
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3.3. Competências Interpessoais 

3.3.1. Comunicação Interpessoal 

“Uma grande parte do trabalho dos líderes é despendida a comunicar – com subordinados, pares, 

superiores e entidades exteriores à organização. O modo como comunicam afeta a clareza das suas 

mensagens, a credibilidade junto dos seus interlocutores e a capacidade de obterem informação crucial 

para a tomada de decisões” (Rego, 2013, p. 20). 

Dada a proliferação de manuais e obras sobre o tema, vamo-nos focar muito simplificadamente em 

dois dos aspetos mais prementes, cuja ausência é facilmente observável no nosso dia-a-dia pessoal e 

profissional, que são a escuta ativa e empática, por um lado, e o dar e receber feedback, por outro 

lado. 

 

3.3.1.1. Escuta ativa e Escuta Empática 

As pessoas não escutam! Quando muito… ouvem! Faz parte da nossa “caixa de ferramentas” de 

consultor, formador, docente, “coach” e gestor um questionário sobre “Competências de Escuta” 

(Rego et al., 2007,). Salvo raríssimas exceções, as respostas traduzem comportamentos de fraca escuta 

(mais de 50% dos comportamentos habituais dos inquiridos revelam défice de escuta).  

Normalmente aconselhamos a prática de duas, três competências de início e, quando temos a 

oportunidade de acompanhar o destinatário, observam-se melhorias. Não havendo essa possibilidade, 

os hábitos antigos acabam por vencer… voltando…  

Uma das melhorias que observamos recorrentemente, a partir do momento em que o indivíduo 

desejoso de melhorar o seu desempenho toma consciência do seu nível de escuta, é “apenas” deixar 

de interromper o interlocutor… Não porque seja mal-educado, apenas porque tem receio de se 

esquecer do que vai dizer a seguir. 

Outro dos aspetos a ter em conta é prestar atenção à linguagem não-verbal. Mesmo para os mais 

céticos que receiam estar a ser manipulados ou hipnotizados, ter umas noções de PNL ajuda o recetor 

a entender melhor o significado dos gestos, postura e expressões do emissor.  

O modelo ESCUTE, desenvolvido por Cunha, Rego, Cunha e Cabral-Cardoso (2013) citado por Rego 

(2013), sistematiza algumas ideias sobre como melhorar as “competências de escuta”: 
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E Estruturação/esquematização 
da informação recebida 

Estruture ou organize as mensagens à medida que as 
recebe: Sequenciação; Comparação; Mindmapping. É uma 
das formas mais apropriadas de ocupar o tempo que resulta 
da diferença de velocidades entre o pensamento e o 
processamento oral de palavras. 

S Sensibilização para as 
mensagens não-verbais 

Focalize a atenção nas partes vocais e visuais da 
comunicação: uma parte importante do significado das 
mensagens é transmitida através dos sinais não-verbais. 

C Concentração 

Concentre-se no que a pessoa está a proferir. Modos 
ilustrativos de potencial implementação: mantenha 
distância física apropriada, elimine fatores de distração, não 
interrompa. Fite o interlocutor nos olhos… (é mais provável 
escutar o que se vê). 

U União das mentes de emissor 
e recetor 

Capte mensagens acerca dos interesses, objetivos e 
sentimentos do interlocutor. Coloque questões certas no 
momento certo, forneça feedback, responda 
apropriadamente, fomente a confiança, encoraje o falante. 
Faça declarações empáticas. 

T Tato emocional 

Saiba lidar diplomaticamente com mensagens repletas de 
carga emocional. Ou seja, "não perca a cabeça". Aprenda a 
reconhecer sinais de proximidade de reações emocionais; 
conte até 10 antes de responder; imagine-se como pessoa 
tranquila. 

E Estima pelo interlocutor 
Mostre interesse, atenção e respeito - assim encorajando o 
interlocutor a enviar mensagens claras. Mostre que está a 
ouvir; estabeleça contato visual; sorria genuinamente 

Quadro nº 13 - Modelo ESCUTE (Rego, 2013, p. 378) 

 

No entanto, Covey (2015, p. 266) vai “mais longe” ao desvalorizar as competências de “escuta ativa”: 

“… que basicamente se resumem a repetir o que a outra pessoa disse. Esses tipos de escuta baseiam-

se em habilidades, estão desvinculadas do carácter e da relação, e com frequência insultam as pessoas 

que são «ouvidas»” e relevar a escuta empática. Esta competência é o núcleo do Hábito nº 5: “Primeiro 

tentar compreender, depois ser compreendido”. 

“Na escuta empática, ouve-se com os ouvidos, mas também, e mais importante, ouve-se com os olhos 

e com o coração. Ouve-se procurando entender o significado, os sentimentos. Ouve-se para descobrir 

o comportamento. Usa-se o lado direito do cérebro, assim como o esquerdo. Sente-se, intui-se, percebe-

se” (Covey, 2015, p. 267). 

Segundo o autor, esta capacidade desenvolve-se em quatro fases: 

 Primeira: Repetição de conteúdo; 
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 Segunda: Reestruturação do conteúdo; 

 Terceira: Reflexão do sentimento; 

 Quarta: Reestruturação do conteúdo e reflexão do sentimento. 

Apesar da desvalorização do conceito de escuta ativa que Covey assume, verificamos que as 

competências descritas no “Modelo ESCUTE” coincidem com a sua visão de escuta empática: 

 S – Sensibilização para as mensagens não-verbais – Escutar com os olhos e com o coração; 

 U – União das mentes de emissor e recetor – Fomento da confiança, da empatia; 

 T – Tato emocional – Reflexão do sentimento. 

Assim sendo, iremos assumir que quando nos referimos a escuta ativa ela representa essencialmente 

uma atitude de empatia, logo de escuta empática. 

Veremos, aquando do detalhe das “soft skills”, que a prática deste Hábito nº 5 é característico em 

competências tão apreciadas e requeridas como a gestão de conflitos e a negociação, para além de 

representar a chave da comunicação interpessoal.  

 

3.3.1.2. Dar e receber feedback 

Outra das competências que encontramos muito raramente é a da capacidade de “dar e receber” 

feedback. Esta competência, referida múltiplas vezes na bibliografia existente dirigida a gestores, 

docentes, formadores e outros profissionais como ponto fulcral do desenvolvimento da comunicação, 

da motivação, da prossecução de objetivos, da avaliação de desempenho, etc., não tem a atenção 

devida por parte dos gestores que temos conhecido. Notamos algumas razões para que dar e receber 

feedback seja assim tão difícil: 

 Dar feedback 

o Não saber como fazê-lo sem desmoralizar o colaborador (sendo o feedback negativo); 

o Ter receio que o elogio (sendo o feedback positivo) “estrague” o colaborador. Ou que 

sirva de motivo para um pedido de aumento! 

o Não querer rebaixar o colaborador, mostrando a nossa superioridade; 

o O colaborador sabe quando faz bem e, por isso, “só lhe chamo a atenção” quando faz 

asneiras… 

 Receber feedback 

o Confusão entre crítica e feedback; 

o Difícil aceitar “chamadas de atenção”; 

o Impulso de justificação; 
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o A descoberta de algo que temos vindo a esconder (por vergonha, por exemplo). 

Numa das últimas experiências enquanto “coach”, verificamos que os gestores de determinada 

organização pura e simplesmente não davam feedback. Nenhum tipo de feedback. Como exemplo: os 

consultores que acompanhavam os gestores em viagens internacionais (agora é diferente…) não 

faziam a mínima ideia porque eram escolhidos… Competência, experiência, imagem? Os 

colaboradores desconheciam a(s) razão(ões) por que eram escolhidos.   

Tendo-nos sido adjudicada a implementação de uma “avaliação de desempenho” foi considerada por 

nós como condição “sine-qua-non” a existência da prática de… Feedback! 

Faria sentido avaliar colaboradores sem eles saberem o que teriam de realizar, que objetivos teriam 

de atingir, que competências a desenvolver para serem classificados com um VINTE? Não, claro que 

não. Logo, há que saber “dar e receber feedback”. 

Cunha, Rego, Cunha e Cabral-Cardoso (2013) e Cunha, Rego, Cunha, Cardoso, Marques e Gomes 

(2010), citados por Rego (2013, pp. 441-443), facultam-nos algumas linhas de orientação para que os 

gestores possam fornecer feedback construtivo aos seus colaboradores: 

 Faculte feedback relacionado com padrões de desempenho previamente 

comunicados/acordados; 

 Faculte feedback sobre padrões de desempenho que não podem ser previamente 

comunicados/acordados; 

 Seja útil/apoiante; 

 Seja direto e específico… 

 …mas atenda às particularidades culturais; 

 Aponte as qualidades subjacentes ao desempenho; 

 Seja descritivo – e evite juízos de natureza pessoal; 

 Seja cauteloso com as palavras. Compreenda que a comunicação 100% pura é 

impossível; 

 Seja empático; 

 Aproveite as oportunidades – mas seja oportuno e flexível; 

 Seja proporcional; 

 Evite hostilizar; 

 Oiça. Coloque questões; 

 Seja justo; 

 Seja credível; 
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 As repreensões devem ser feitas em privado; 

 Atribua o “seu a seu dono”; 

 Encoraje a autoavaliação; 

 Seja cuidadoso nas entrevistas de avaliação de desempenho; 

 Dê o exemplo; 

 Seja consistente; 

 Não há “não feedback”. 

“A ausência de feedback é interpretada pelo colaborador (i.e., não há «não-feedback»). A ausência de 

elogio não é uma mera ausência – pode mesmo ser interpretada como “punição” e dar origem à 

desmotivação e á desconfiança” (Rego, 2013, p. 443). Era exatamente o que acontecia no exemplo 

supra partilhado. Não resistimos a partilhar outro exemplo: 

 

“Dêem-me razões para vos elogiar. Eu bem procuro, 

mas não consigo encontrá-las!” (Gestor de uma PME, 

quando confrontado com a ausência de elogios aos 

colaboradores). 
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3.3.2. Delegação de Poderes 

Como vimos, a delegação de poderes é fundamental para uma melhor e mais eficaz gestão do tempo. 

“A gestão é essencialmente deslocar o fulcro da questão, e a chave para a gestão eficaz é a delegação 

de poderes” Covey (2015, p. 188). 

Mas… O que é delegar? 

“Delegar é atribuir tarefas a uma pessoa ou a uma equipa. Saber delegar com eficácia significa dar a 

tarefa certa à pessoa certa, concedendo-lhe o grau certo de liberdade, para que o trabalho se 

desenvolva de forma mais eficiente e produtiva” (Roebuck, 2002, p. 8). 

“Delegar não é dizer à sua equipa para fazer qualquer coisa e depois estar sempre em cima deles (…) 

Delegar é dar à sua equipa autoridade e liberdade para fazer uma tarefa que normalmente seria feita 

por si (…) Pode também delegar autoridade ou responsabilidade, ou ambas” (Bird, 2010, p. 149).  

A delegação de poderes tem outras vantagens para além de melhorar a gestão do tempo. Para além 

do facto de (muitas vezes) poder haver colaboradores que obtenham um melhor desempenho em 

determinadas tarefas, delegar funções é uma forma de motivação das pessoas e das equipas. 

“Delegar poderes significa que os outros tragam a «cabeça» para o trabalho e permitir que empreguem 

o seu conhecimento, experiência e motivação de forma a criar resultados triplos saudáveis (…) Os 

colaboradores já detêm poder através do conhecimento e motivação. A chave para a delegação de 

poderes é libertar esse poder” (Blanchard, 2010).   

A experiência profissional tem-nos colocado sistematicamente em contacto com gestores que têm 

uma enorme dificuldade em delegar funções e/ou poder. Algumas das razões que apontam e/ou que 

constatámos existir na essência dessa dificuldade são: 

 Falta de confiança na(s) competência(s) dos colaboradores; 

 Receio que os colaboradores fiquem a “saber de mais”; 

 Não estarem certos da melhor forma de delegar e em quem. 

Roebuck (2002) dá-nos algumas sugestões: 
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PROBLEMA SOLUÇÃO/RAZÃO 

Sente-se nervoso ao delegar 
Delegue trabalhos pequenos e simples para 

começar e ir aprendendo 

É mais competente que a equipa, por isso 

porquê delegar? 

1. Não pode fazer tudo sozinho 

2. Precisam de desenvolver as técnicas 

3. Delegar melhora a motivação 

Não está seguro sobre o que delegar 

Combine técnicas individuais e experiência com 

os trabalhos que tem 

Utilize os formatos já introduzidos 

Acha que você deve saber tudo 

Ninguém está à espera que saiba tudo. O papel 

do chefe é utilizar as capacidades e os recursos 

da equipa tão eficazmente quanto possível e não 

é fazer todos os trabalhos que lhe aparecem. 

 
Quadro nº 14 – Resolver problemas de delegação (Roebuck, 2002) 

 

“A mudança para uma cultura de delegação de poderes requer a aprendizagem de uma nova 

linguagem. Para perceber as diferenças entre uma estrutura de «comando e controlo» e uma cultura 

de «delegação de poderes», considere as seguintes frases:” (Blanchard, 2010, p. 66) 

 

CULTURA HIERÁRQUICA CULTURA DE DELEGAÇÃO DE PODERES 

Planear Visualizar 

“Comando e controlo” Parceria para o desempenho 

Supervisão Auto supervisão 

Resposta individual Resposta em equipa 

Estruturas em pirâmide Estruturas interfuncionais 

Processos de workflow Projetos 

Gestores Orientadores/Chefes de Equipa 
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CULTURA HIERÁRQUICA CULTURA DE DELEGAÇÃO DE PODERES 

Colaboradores Elementos de equipa 

Gestão participativa Equipas autónomas 

Faça o que lhe é dito Tome posse pelo seu trabalho 

Conformidade Bom discernimento 

 
Quadro nº 15 – “Comando e controlo” versus “Delegação de poderes” (Blanchard, 2010) 

 

Também segundo Blanchard (2010), existem três chaves para a delegação de poderes: 

 Partilhar informação; 

o “Quem não tem informação precisa não pode agir de forma responsável;  

o Quem tem informação precisa sente-se impelido a agir de forma responsável; 

o As organizações com elevado desempenho transferem conhecimento ao encorajar o 

diálogo, interrogações e discussões”. 

 Criar autonomia através de limites; 

o “Tal como as linhas do corte de ténis, os limites numa cultura onde se delegam poderes 

ajudam os colaboradores a continuar a marcar pontos e a melhorar o seu jogo; 

o A visão organizacional é a situação global. Os limites ajudam os colaboradores a ver 

como a sua peça do puzzle se encaixa nesse quadro; 

o Delegação de poderes significa que os colaboradores têm liberdade para agir. Significa 

também que eles são responsabilizados pelos resultados”. 

 Substituir a velha hierarquia por equipas e indivíduos autónomos. 

o “A divisão observada entre superior e subordinado já não é muito útil em organizações 

empresariais. Na verdade, funciona diretamente contra o sucesso. O sucesso, hoje em 

dia, depende do esforço dos indivíduos e das equipas”. 

Quintas (2000, pp. 134-135) aponta um conjunto de procedimentos essenciais para um processo de 

delegação de poderes: 

 Clarificar muito bem as expetativas e estabelecer as metas; 

 Desenvolvimento das capacidades das pessoas; 

 Existência de feedback; 

 Existência de confiança mútua. 
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Assim, podemos dividir a delegação em quatro fases: 

“Preparação: 

Deve primeiro preparar o terreno. Deve saber o que precisa de ser feito e certificar-se de que 

quaisquer recursos e ajuda necessários estarão rapidamente disponíveis. 

Explicação: 

Deve explicar de uma forma clara à sua equipa o que quer que seja feito e quando. Diga-lhes 

também como quer que seja feito. Certifique-se de que percebem as suas instruções na 

totalidade. 

Controlo: 

…Mas não passe o tempo a conferir um projeto – deixe a sua equipa encarregar-se dele, sempre 

que possível. Contudo, precisará de pedir relatórios de progresso regulares, especialmente em 

projetos mais longos. 

Revisão: 

Quando a tarefa estiver concluída, reveja-a com a equipa em questão (…) faça sugestões e oiça 

as deles. Ao analisar a tarefa após a conclusão, pode ter uma ideia das capacidades da sua 

equipa. Elogie sempre que merecido!” (Bird, 2010, p. 157). 

“Por isso é que é tão importante que o estilo de liderança seja compatível com o nível de 

desenvolvimento. Esta estratégia de compatibilidade é a essência da Liderança Situacional®8, um 

modelo de liderança criado originalmente por Ken Blanchard e Paul Hersey na Universidade de Ohio 

em 1968. O modelo revisto, Liderança Situacional® II9, tem-se mantido como uma abordagem eficaz 

da gestão e motivação de pessoas, porque abre a comunicação e promove a parceria entre o líder e 

aqueles que o líder apoia e dos quais depende.” (Blanchard, 2010, p. 80).  

Assim, de acordo com a competência e o compromisso do executante devemos assumir diferentes 

níveis de delegação e adotar diferentes estilos de liderança: 

 

 

 

 

                                                             
8 No original, Situational Leadership® 
9 No original, Situational Leadership® II 
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Executante Comportamento do líder 

 Competência Compromisso  Direção Apoio  

D1 
Principiante 
entusiasta 

Pouca Elevado 
S1 

Direção 

Alto 

(líder 
decide) 

Baixo 

O líder dá instruções e define 
planos específicos do que 
fazer, mostra como se faz e 
monitoriza de perto 

D2 

Aprendiz 
desiludido 

Pouca a 
alguma 

Baixo 
S2 

Coaching 

Alto 

(líder 
decide) 

Alto 

O líder continua a decidir e a 
monitorizar, mas explica as 
decisões, aconselha, dá 
oportunidade para 
sugestões e questões do 
executante. Procura 
ativamente oportunidades 
para elogiar 

D3 

Executante 
capaz, mas 
cauteloso 

Moderada a 
elevada 

Variável 
S3 

Apoio 

Baixo 

(executante 
decide) 

Alto 

O líder partilha ideias, 
promove o pensamento 
crítico e tomada de decisão 
através de perguntas, 
ajudando o executante a 
encontrar as suas próprias 
soluções. Encoraja e apoia. 

D4 

Realizador 
autónomo 

Elevada Elevado 
S4 

Delegação 

Baixo 

(executante 
decide) 

Baixo 

O líder passa a 
responsabilidade de 
decisões e implementação. 
Permite que o executante 
atue de forma 
independente. Reconhece o 
desempenho, facilita 
recursos e desafia-o 

 
Quadro nº 16 – Liderança Situacional II – Fonte: http://objetivolua.com/lideranca-situacional/  

 

Adaptando o quadro supra, de acordo com o sugerido por Roebuck (2002), teríamos o seguinte 

diagrama: 

http://objetivolua.com/lideranca-situacional/
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Figura nº 17 – Estilos de delegação – Adaptado de Roebuck (2002) com referência à Liderança Situacional II 

Até aqui temos tomado a perspetiva do gestor. No entanto, por vezes, a dificuldade em delegar surge 

também da posição que os elementos da equipa tomam perante a situação. Como devemos então 

lidar com esse facto? Roebuck (2002) propõe-nos o seguinte caminho: 

 

Figura nº 18 – Como lidar com a recusa da delegação 

Fonte: Roebuck (2002) 

 

Propõe-se a 
delegar nos 

colaboradores
Eles rejeitam

Discuta com eles 
para descobrir a 

causa

Tente resolver os 
problemas 

subjacentes

Confirme com 
eles se realmente 
foram resolvidos

Discuta e acorde 
a delegação a um 
nível apropriado

Ponha-se à sua 
disposição para 
apoio constante

Controlador 

Explicador Consultor 

Coordenador 

/ Orientador 
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Por fim, deixamos “Dez dicas importantes” (Bird, 2010, p.174) para uma eficaz delegação: 

1. Escolha o profissional certo; 

2. Delegue agora; 

3. Conceda tempo suficiente para completar a tarefa; 

4. Estabeleça os objetivos de forma clara; 

5. Forneça toda a informação; 

6. Certifique-se que toda a equipa compreende a tarefa; 

7. Estabeleça prazos; 

8. Controle o progresso com regularidade; 

9. Esteja disponível para esclarecimentos e conselhos; 

10. Assuma a responsabilidade, mas elogie quem faz o trabalho. 

 

 

O QUE PODEMOS APRENDER COM OS GANSOS SELVAGENS 

 

Podemos aprender muito com os gansos selvagens. Quando um ganso bate as asas, por exemplo, 

voando numa formação em V, cria um vácuo para a ave seguinte passar, e o bando inteiro tem um 

desempenho 71% melhor do que se voasse sozinho. 

Sempre que um ganso sai da formação, sente subitamente a resistência do ar por tentar voar 

sozinho e, rapidamente, volta para a formação, aproveitando o vácuo da ave imediatamente à 

frente.  

Quando um ganso líder se cansa, ele passa para trás e imediatamente outro assume seu lugar, 

voando para a posição da ponta.  

Na formação, os gansos que estão atrás grasnam para encorajar os da frente a aumentar a 

velocidade.  

Se um deles adoece, dois gansos abandonam a formação e seguem o companheiro doente, para 

ajudá-lo e protegê-lo. Ficam com ele até que esteja apto a voar de novo ou venha a morrer. Só 

depois disso eles voltam ao procedimento normal com outra formação ou vão atrás de outro 

bando.  

Pessoas que compartilham uma direção comum e senso de comunidade podem atingir mais 

facilmente os objetivos.  

Para atingir nossos objetivos, é necessário estar junto com aqueles que se dirigem para onde 

queremos ir, dando e aceitando ajuda.  

É preciso haver um revezamento na liderança e nas tarefas pesadas. As pessoas, assim como os 

gansos, dependem umas das outras.  

Precisamos assegurar que nosso grasnido seja encorajador para nossa equipe e que a ajude a 

melhorar seu desempenho.  

É preciso estar ao lado dos colegas também nos momentos difíceis. 

Alexandre Rangel (2003, pp. 17-18)  

(in “O que podemos aprender com os Gansos”) 
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3.3.3. Trabalhar em equipa 

Porquê trabalhar em equipa? Porque escolhemos esta competência, considerando-a uma das mais 

importantes “soft skills”? A resposta é-nos dada por Blanchard (2010, p. 155-156): 

“As equipas podem executar melhor e mais rapidamente e modificam-se com mais facilidade do que 

as estruturas hierárquicas tradicionais. Têm o poder de aumentar a produtividade e o moral, ou de 

destruí-los. Uma equipa, quando trabalha eficazmente, pode tomar melhor decisões, resolver 

problemas mais complexos e fazer mais para realçar a criatividade e desenvolver competências do que 

indivíduos que trabalham sozinhos”. 

No entanto, não devemos confundir “equipa” com “grupo”! “Grupos de pessoas tornam-se equipas 

quando partilham o mesmo objetivo e assumem um compromisso para atingi-lo” (Miguel et al., 2008, 

p. 247).  

“Don Carew e Eunice Parisi-Carew, baseando-se em investigações efetuadas ao longo dos últimos dez 

ano, descobriram que as equipas falham por uma variedade de razões.” (Blanchard, 2010, pp. 157-

158). São elas:   

1. A falta de regulamentos suficientes que definam o objetivo da equipa e como esta vai 

trabalhar em conjunto para atingir esse objetivo; 

2. A incapacidade de decidir o que representa o trabalho pelo qual respondem mutuamente 

e de forma interdependente; 

3. Ausência de responsabilidade mútua; 

4. Falta de recursos para realizar o trabalho, incluindo tempo; 

5. Falta de liderança adequada e de uma liderança partilhada; 

6. Falta de normas que estimulem a criatividade e a excelência; 

7. Ausência de planeamento; 

8. Falta de apoio da gestão; 

9. Incapacidade para lidar com conflitos; 

10. Falta de formação em competências de grupo a todos os níveis. 

O mesmo autor identificou sete características para que as equipas atinjam um elevado desempenho, 

representando-as através do acrónimo PERFORM, cujo significado original e respetiva tradução (da 

responsabilidade dos tradutores) são apresentados na figura nº 19. 
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Figura nº 19 -– Acrónimos do Modelo PERFORM; Fonte: Blanchard (2010) 

 

“As equipas não existem num vácuo. Existem num contexto organizacional (…) Têm de estar presentes a todos os níveis” (Quadro nº 17)

PERFORM

Delegação de Poderes

Relações e comunicação

Flexibilidade

Produtividade otimizada
Reconhecimento e 

apreço

Moral

Valores e Objetivos
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O quadro nº 17 reproduz a aplicabilidade do Modelo PERFORM aos diversos níveis duma Organização. 

 

 NÍVEL INDIVIDUAL NÍVEL DA EQUIPA NÍVEL DA GESTÃO NÍVEL ORGANIZACIONAL 

 

 
 

               

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

Quadro nº 17 - Modelo PERFORM aplicado aos diversos níveis numa Organização; Fonte: Blanchard (2010) 
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Adotando as ideias centrais da “Liderança Situacional ® II”, recorde-se que o líder deverá adaptar o seu 

estilo de liderança ao nível de maturidade da equipa.  

Antes, no entanto, vamos fazer uma súmula de vários modelos, enquadrando-os nas várias fases de 

desenvolvimento das equipas: 

Modelo de 
Whitmore 

INCLUSÃO AFIRMAÇÃO   INCLUSÃO 

Modelo de 
Tuckman 

FORMING NORMING STORMING PERFORMING 

Modelo de Maslow PERTENÇA 
AUTO-ESTIMA e 

ESTIMA DOS 
OUTROS 

  
AUTO-

REALIZAÇÃO 

Modelo de 
Lacoursiere 

ORIENTAÇÃO INSATISFAÇÃO INTEGRAÇÃO PRODUÇÃO 

  
  

  
  
  
  
  
  

Características 

- Dependência da 
figura de liderança 
para orientação e 
objetivos 

- Insatisfação com a 
dependência da 
liderança 

- Vontade em 
partilhar a 
liderança e 
controlo 

- Interdependência: 
Comunicação 
aberta e liderança 
partilhada 

- Energia dirigida 
internamente 

- Energia dirigida 
para a competição 
interna 

- A equipa começa 
a pensar em 
termos de "nós" 
em vez de "eu" 

- Energia dirigida 
para objetivos 
comuns 

- Moral está 
moderadamente 
alto e a 
produtividade 
baixa 

- A produtividade 
aumenta um pouco, 
mas pode ser 
prejudicada pelo 
moral em baixo 

- Produtividade 
moderada a alta e 
um moral melhor 
ou variável 

- Produtividade e 
moral elevados, 
reforçando-se um 
ao outro 

- O desafio consiste 
em colocar a 
equipa no caminho 
certo, 
desenvolvendo 
regulamentos 
sólidos de equipa e 
estabelecendo 
relações e 
confiança 

- O desafio consiste 
em ajudar a equipa 
a gerir as questões 
de poder, controlo e 
conflito, e em 
começar a trabalhar 
em conjunto de uma 
forma eficaz 

- O desafio consiste 
em aprender a 
partilhar a 
liderança e a 
ultrapassar a 
tendência para o 
consenso para 
evitar conflitos 

- O desafio consiste 
em manter o 
desempenho 
através de novos 
desafios e de 
crescimento 
contínuo 

Quadro nº 18 - Fases da equipa de acordo com vários modelos 
Fonte: Miguel e outros (2008); Blanchard (2010) 
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Conjugando o Modelo de Blanchard com o Modelo de Lacoursiere, podemos enquadrar a fase de 

desenvolvimento da equipa com um determinado estilo de liderança, conforme se afere da figura nº 

12: 

 

       

Figura nº 20 – Modelo de Liderança Situacional ® II 

 Conjugar o estilo de liderança com as fases de desenvolvimento de uma equipa - Blanchard  (2010) 

 

Depreende-se, portanto, que o bom desempenho da equipa depende também e essencialmente do 

desempenho do líder enquanto tal. A adoção de um estilo errado, em função da fase de 

desenvolvimento da equipa prejudicará o seu desempenho, tal como acontece quando aplicado ao 

indivíduo como colaborador isolado. 

Uma referência final para o Modelo PERFORM. Entre as características que as equipas de alto 

desempenho possuem estão: 

 Objetivos e valores; 

 Delegação de poderes; 

 Relações e comunicação; 

 Reconhecimento e apreço. 

DIREÇÃO 

coaching APOIO 

DELEGAÇÃO 
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“Uma equipa de elevado desempenho partilha uma forte razão de ser e um conjunto comum de 

valores” (Blanchard, 2010, p. 159). Diríamos que uma equipa de elevado desempenho deverá estar 

alinhada com os seus valores (Sentido de Vida); ser capaz de dar e receber “poder” – soft skill abordada 

no ponto anterior; deter competências comunicacionais: escuta ativa, dar e receber feedback 

(reconhecimento e apreço) e a pertinência do estabelecimento de boas relações interpessoais – para 

as quais são necessárias as aptidões do “Modelo Habits”. 

À medida que avançamos na abordagem a cada uma das “soft skills” vamos verificando e confirmando 

uma interligação entre elas e entre cada uma delas e os atributos, competências, hábitos e 

comportamentos que consubstanciam o “Modelo Habits”. 

Nas considerações finais desta Parte III procuraremos estabelecer essa síntese e respetiva ligação.
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3.3.4. Gestão de Conflitos 

3.3.4.1. O que é um conflito? 

“Um conflito é uma situação que resulta de desacordos, de divergência entre interesses e objetivos 

entre indivíduos ou grupos sociais” (Miguel et al., 2008, p. 159).  

Conflito não é causal nem acidental, mas é inerente à vida organizacional e ao uso do poder e surge 

quando existe algum grau de divergência, real ou suposta, de interesses.  

É constituído, por um lado, de forças que levam à inovação e à mudança e, por outro, de forças 

destrutivas que levam ao desgaste e à negociação. Assim, a existência e a progressiva administração 

do conflito levam à mudança e à inovação, enquanto que, a ausência de conflitos significa apatia, 

acomodação e estagnação.  

Recordando as competências sociais “exigidas” a um líder “emocionalmente inteligente”, observamos 

que “os melhores líderes na gestão de conflitos têm capacidade para atrair todas as partes envolvidas, 

para compreender as várias perspetivas e para encontrar um ideal comum que todos apoiem. Trazem 

os conflitos à luz do dia, reconhecem os sentimentos e as opiniões de todas as partes e, depois, 

canalizam a energia para um ideal comum” (Goleman et al., 2002, p. 276). 

Recordando o Hábito nº 4: “Adotar a filosofia GANHA/GANHA”, Covey (2015, p. 227) aponta-nos seis 

paradigmas da interação humana: 

 Ganha/Ganha; 

 Ganha/Perde; 

 Perde/Ganha; 

 Perde/Perde; 

 Ganha; 

 Ganha/Ganha ou Nada Feito. 

E releva: “Ganha/Ganha é uma crença na Terceira Alternativa. Não se trata do que eu quero ou do que 

os outros querem, mas sim do que é melhor, superior” (Covey, 2015, p. 228). Também de acordo com 

este autor, existem cinco dimensões do “Ganha/Ganha”: 

 Carácter: 

o Integridade – Desenvolver a integridade praticando os Hábitos 1, 2 e 3;10 

                                                             
10 Hábito 1: Ser proactivo 
    Hábito 2: Com o objetivo em mente 
    Hábito 3: Dar prioridade ao que é prioritário 
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o Maturidade – Equilíbrio entre Coragem e Consideração; 

o Mentalidade de Abundância – “Abre as portas a novas possibilidades, opções e 

alternativas, além de liberar a criatividade”. 

 Relações – “A Confiança é a essência do Ganha/Ganha. Sem a confiança, falta credibilidade 

para a aprendizagem contínua, a comunicação e a verdadeira criatividade”. 

 Acordos (de Desempenho ou de Sociedade): 

o Resultados desejados – Identificam o que deve ser feito e quando; 

o Diretrizes – Especificam os parâmetros dentro dos quais os resultados devem ser 

obtidos; 

o Recursos – Identificam o suporte humano, financeiro, técnico e empresarial disponível 

para atingir os resultados; 

o Gestão – Define os padrões de desempenho e o tempo de avaliação; 

o Consequências – Especificam o que acontecerá como resultado da avaliação. 

 Sistemas – “Para que funcione, o sistema Ganha/Ganha precisa de apoio. Os sistemas de 

formação, planeamento, comunicação, finanças, informação e compensação precisam todos 

de se basear no princípio Ganha/Ganha”; 

 Processos: 

o Primeiro -  ver o problema do ponto de vista do outro; 

o Segundo – identificar os principais problemas e preocupações (e não as posições) 

envolvidas; 

o Terceiro – determinar os resultados que seriam uma solução totalmente aceitável; 

o Quarto – identificar as novas opções possíveis para atingir esses resultados. 

Resumindo: 

“A técnica Ganha/Ganha não é uma técnica de desenvolvimento da personalidade. Trata-se de um 

paradigma total da interação humana. Deriva de um carácter íntegro, da maturidade e da Mentalidade 

de Abundância. Alimenta-se das relações em que há níveis altos de confiança. Pode ser identificada nos 

acordos que esclarecem e administram eficazmente as expetativas, bem como os resultados. Depende 

de sistemas de apoio. E é alcançada por meio de um processo que estamos agora mais preparados 

para analisar, nos Hábitos 5 e 6.”11 (Covey, 2015, p. 259). 

                                                             
11 Hábito 5: Primeiro tentar compreender, depois ser compreendido 
    Hábito 6: Criar sinergia 
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Conclui-se, portanto, que canalizar a energia para um ideal comum será o “estilo” a seguir para 

solucionar um conflito… 

 

3.3.4.2. Estilos de resolução de conflitos 

Para adotarmos a melhor estratégia de resolução de um conflito deveremos, em primeiro lugar, tomar 

consciência do nosso próprio “padrão de conflito”. “Existe razoável consenso quanto às dimensões que 

diferenciam os principais estilos de comportamento adotados pelos indivíduos na abordagem dos 

conflitos” (Neves et al., 2008, p. 194). A figura nº 21, adaptada destes últimos autores, apresenta um 

modelo que relaciona a forma como procuramos os nossos próprios interesses (Assertividade) e como 

procuramos satisfazer os interesses dos outros (Cooperação): 
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Figura nº 21 - Padrões de Conflito; Fonte: Neves et al. (2008, p. 195) 
 

 

 

 

Uma outra abordagem é-nos dada por Carnegie & Associates (2014): 
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PASSIVO ASSERTIVO AGRESSIVO 

Tendemos a evitar o conflito. 
Permitimos que as pessoas difíceis 
ou com opiniões diferentes levem 
a sua avante simplesmente para 
nos esquivarmos de um 
desentendimento, mesmo que a 
situação resultante não nos 
beneficie 

Somos profissionalmente 
assertivos quando lidamos com 
pessoas difíceis ou com opiniões 
diferentes. Este meio-termo é um 
lugar positivo na escala: 
partilhamos as nossas ideias sem 
ser argumentativos. Devemos 
continuar abertos e ouvir pontos 
de vista diferentes e expressar as 
nossas ideias e opiniões de forma 
adequada 

Quando não estamos de acordo 
com os outros, podemos ser tão 
combativos que as pessoas evitam 
interagir connosco. 
Beneficiaremos se aprendermos a 
ouvir e a expressar as nossas 
opiniões de forma mais eficaz 

 
Quadro nº 19 – Perfil de personalidade, segundo Carnegie & Associates (2014) 

 

“Nas descrições a seguir, seguindo um modelo contingencial do conflito (Rahim, 2002; Thomas, 1976), 

procura-se assinalar os principais aspetos situacionais que aconselham ou desaconselham a utilização 

de cada uma das estratégias de abordagem do conflito” (Neves et al., 2008, p. 196-197): 

DESIGNAÇÃO 
SITUAÇÕES 

ACONSELHÁVEIS DESACONSELHÁVEIS 

EVITAÇÃO Quando o benefício potencial da disputa é 
claramente inferior aos efeitos 
disfuncionais da mesma 

Quando utilizada em situações que 
requerem uma solução imediata e 
vinculativa para ambas as partes (ou inação) 

ACOMODAÇÃO 
Quando a resolução do conflito é mais 
importante para a outra parte e existe o 
desejo de preservar a relação pessoal 

Quando o assunto é importante para 
o indivíduo e existe suporte para a 
sua posição ou ainda quando a outra 
parte defende posições eticamente 
dúbias 

(ou cedência; 
submissão) 

COMPETIÇÃO  
(ou 

confrontação; 
dominação) 

Quando, tratando-se de uma questão 
importante, as consequências de uma 
solução mais favorável à outra parte 
resultem em grave prejuízo para o 
indivíduo 

Quando há tempo disponível para 
procurar uma solução mutuamente 
benéfica ou quando o assunto é 
pouco importante para o indivíduo 

Quando existe a necessidade de tomar 
decisões impopulares e urgentes em 
contexto conflitual e não existem terceiros 
envolvidos 

Quando ambas as partes são 
igualmente poderosas dado que 
existe elevada probabilidade de 
rutura ou escalada 

COMPROMISSO 
Quando as partes estão num situação de 
impasse ou precisam de solução 
temporária 

Perante conflitos associados a 
problemas complexos 

COLABORAÇÃO                                                
(ou Resolução 
de Problemas; 

Integração) 

Quando os problemas são complexos e a 
síntese das propostas de ambas as partes 
favorece a qualidade da solução 

Quando existe pouco tempo 
disponível e o diferendo é simples; 
Quando alguma das partes possui 
poucas capacidades de resolução de 
problemas 

Para abordar diferendos organizacionais 
que envolvem objetivos, orientações 
estratégicas ou planeamento a longo prazo 

Quadro nº 20 - Estilos de resolução de conflitos; Fonte: Neves et al. (2008) 

 



Gestão de Conflitos 

129 
 

3.3.4.3. Técnicas de comunicação para gerir conflitos 

Miguel et al. (2008) apontam duas técnicas de comunicação para gerir conflitos:  

 Escuta ativa 

 Modelo da Assertividade 

Quando abordamos a “Comunicação” demos um especial relevo à “escuta ativa” (ponto 3.3.1.1.). 

Concluímos, portanto, que praticar uma escuta de qualidade não é apenas importante para o 

estabelecimento de uma comunicação eficaz, tendo assim um leque mais alargado de aplicabilidade. 

Neste caso, na “gestão de conflitos”. 

Aliás, como referido anteriormente, verifica-se uma interligação entre todas as temáticas abordadas 

neste trabalho, sendo a “escuta ativa” mais um exemplo. 

Quanto ao Modelo suprarreferido, Back e Back (2005) definem assertividade como um 

comportamento que: 

 Permite a afirmação dos próprios direitos sem violar os dos outros; 

 Exprime as suas necessidades, vontades, opiniões, sentimentos e convicções de uma forma 

direta, honesta e apropriada. 

Sendo a assertividade, ela própria, uma “soft skill”, vamo-nos debruçar um pouco sobre este tema. 

O “Modelo da Assertividade” consubstancia-se na utilização de um estilo comunicacional em 

detrimento de outros três tipos de comportamento, dois deles já mencionados no ponto anterior: 

 A passividade; 

 A agressividade; 

 A manipulação. 

Miguel et al. (2008) relacionam estes quatro estilos comunicacionais em função de dois vetores (que 

podemos resumir no próximo quadro): 

 O respeito pelos outros; 

 A transparência da linguagem. 
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Transparência na linguagem 

 
 

 - + 

+ PASSIVIDADE ASSERTIVIDADE 

- MANIPULAÇÃO AGRESSIVIDADE 

 
 

Quadro nº 21 – Estilos comunicacionais; Fonte: Miguel et al. (2008) 

 

No quadro nº 22 faremos o detalhe de cada um desses estilos comunicacionais. Miguel et al. (2008, 

pp.174-175) apontam alguns exemplos ajustados à área da gestão de projetos, mas aplicáveis à 

generalidade das organizações: 

 

 Agressividade: 

o “Hoje chegou atrasado. Tem de compensar o atraso, ouviu?”; 

o “Ir tirar cópias? Nem pensar. Não fui contratado para desempenhar essas tarefas!”. 

 Manipulação: 

o “Então, hoje o despertador não tocou lá em casa?”; 

o “Só o estou a avisar para depois não ficar surpreendido!”. 

 Passividade: 

o Perante o atraso de um elemento da equipa, o gestor da equipa não diz nada; 

o “Pois, talvez possamos pensar numa outra solução. O que lhe parece?”. 

 Assertividade: 

o “São neste momento 9h25m. A reunião foi agendada para as 9h00m. Existe uma 

diferença de 25 minutos em relação à hora marcada”; 

o “Não obrigada, agradeço o convite, mas não tenho com quem deixar o meu filho 

depois das 20h00”. 

 

Respeito pelo 

outro 
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ESTILO 
COMUNICACIONAL 

TIPO DE 
RELAÇÃO 

ATITUDES PERANTE O 
OUTRO 

EMOÇÕES / SENTIMENTOS 
MOTIVOS   /     

CONSEQUÊNCIAS 

AGRESSIVIDADE                
(falta de respeito 

pelo outro e 
transparência na 

linguagem) 

Win-Loose                         
(ganho eu e 

perde o outro) 

Autoritarismo 
A curto prazo traz 
alguma satisfação 

Domínio sobre os outros 

Insegurança pessoal 

Omnipotência Modo inconsciente de 
ser agredido pelo outro Desprezo 

Intolerância (como líder) 
A médio e longo prazo 
causa enormes 
dificuldades 

Sobrevalorização em relação 
aos outros 

Antes de ser "esmagado" 
pelo outro, tenta 
"esmagar" em primeiro 
lugar como defesa 

Hostilidade 

Contestação Sistemática 
(como liderado) 

MANIPULAÇÃO                
(falta de respeito 
pelo outro e sem 
transparência na 

linguagem) 

Win-Loose                         
(ganho eu e 

perde o outro) 

Culpabilização do outro 
A curto prazo traz 
alguma satisfação 

Superioridade face aos outros Tentativa de domínio 
sobre os outros Os outros são menos 

inteligentes, por isso é sempre 
mais enriquecedora uma 
relação em que se utilizam 
estratégias em que se podem 
enganar os outros sem que eles 
percebam 

Recurso a chantagem 
emocional 

Utiliza terceiros para atingir 
o seu alvo 

A médio e longo prazo 
causa enormes 
dificuldades 

Pode perder-se a 
credibilidade, pois põe 
em risco a confiança que 
os outros depositam nele 

PASSIVIDADE                
(respeito pelo outro 

e falta de 
transparência na 

linguagem) 

Loose-Win                         
(perco eu e 

ganha o outro) 

Submissão aos outros; 
Apagamento Frustração 

Ressentimentos em relação aos 
outros de injustiça e exploração 

Deterioração das 
relações profissionais 

Demissão; Modéstia 

Espírito de conciliação; 
Abnegação 

Impotência 

A médio-longo prazo, 
quando menos se espera, 
o indivíduo pode 
manifestar uma atitude 
explosiva, exagerada e 
desajustada face ao 
estímulo desencadeador 

Medo de avançar perante 
um confronto 

Abalos ao amor-próprio Capacidade de adaptação 

Sentimento de derrota Sentido de disciplina e o 
desejo de não incomodar 

ASSERTIVIDADE               
(respeito pelo outro 
e Transparência na 

linguagem) 

Win-Win                         
(ganho eu e 

ganha o outro) 

Comunicação aberta Sinceridade Não há receio de suscitar 
relações de hostilidade em seu 
redor 

O indivíduo expressa a 
sua vontade sem atentar 
contra os direitos dos 
outros 

Respeito pelo outro e pelo 
próprio 

Espírito Construtivo 

Quadro nº 22 - Modelo da Assertividade ( Adaptado de Miguel et al., 2008 ) 
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3.3.4.4. Passos para Gerir Conflitos 

Miguel et al. (2008) sugerem-nos alguns passos para melhor gerir os conflitos: 

 Preparação 

o Antecipação de opiniões e possíveis reações comportamentais de outras partes; 

o Definição das próprias opiniões e antecipação das próprias reações comportamentais, 

conforme o padrão de conflito; 

o Definição de um objetivo próprio, incluindo a melhor e a pior alternativa que gostaria 

de realizar dentro do conflito – BATNA12, termo criado por Roger Fisher e William Ury 

no livro “Getting to Yes: Negotiating Without Giving In” (1981); 

o Desenvolvimento de uma estratégia para lidar com o conflito; 

o Utilização de técnicas de PNL, nomeadamente a “associação/dissociação” (ver ponto 

2.5.2.4.). 

 Criar uma atmosfera de confiança e orientar a discussão para a solução; 

 Anotar todos os factos; 

 Explorar os interesses; 

 Criar as alternativas possíveis com base nos interesses das diferentes pessoas; 

 Desenvolver critérios neutros para fazer uma seleção justa da “Melhor Alternativa para Ambas 

as Partes”. 

Em suma, diremos uma vez mais que dominar as componentes do “Modelo Habits” será “meio 

caminho andado” para que nos possamos tornar um competente “gestor de conflitos”. 

 

 

                                                             
12 Best Alternative in a Negotiated Agreement 
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3.3.5. Negociação 

Na parte introdutória deste capítulo dedicado às “soft skills” referimos várias fontes que indicam a 

“negociação” como uma das mais requisitadas e importantes para o bom desempenho profissional. 

Em geral, as considerações que efetuamos a propósito da “gestão de conflitos” aplicam-se, com as 

necessárias adaptações, à “negociação”, nomeadamente: 

 O Modelo da Assertividade; 

 A escuta ativa; 

 A relação Win-Win; 

 A escolha da “BATNA”; 

 A utilização de técnicas de PNL. 

Seguindo o paradigma adotado na elaboração deste trabalho, faremos referência mais às 

competências ligadas à essência da “soft skill” em questão e menos a competências técnicas.  

Vilhena (2011) aponta alguns aspetos a ter em conta no que ele denomina “Processo de Influência”: 

 Apreciar os outros; 

o Através do elogio; 

o Mostrar aprovação constante; 

o Focarmo-nos totalmente no interesse dos outros; 

o Sorrir abertamente; 

o Tratar o outro pelo nome; 

o Perguntar e escutar atentamente; 

o Conhecer os interesses do outro; 

o Perguntar-lhe sobre ele próprio. 

 Estudar o perfil comportamental 

o Nosso; 

o Do nosso interlocutor. 

Recorrendo ao Modelo DISC, abordado no ponto 3.2.1.1., afirma Vilhena (2011, p 197) que “um grande 

comercial deve ter a capacidade de se comportar como um DISC elevado. E isto quer dizer que deve ser 

capaz de assumir o perfil do indivíduo que está à sua frente: Vender a um D como se fosse um D, a um 

I como se fosse um I, a um S como se fosse um S e a um C como se fosse um C”. 

Tracy (2005a, p. 206) refere que “A capacidade mais importante que poderá desenvolver para ser bem-

sucedido e feliz tanto nos negócios como na vida é, provavelmente, a habilidade para lidar com os 
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outros”, referindo Goleman e a sua obra sobre a inteligência emocional, por diversas vezes já citada 

neste trabalho e que consideramos uma das essências das “soft skills”. 

No mesmo sentido, Tracy (2005a), aponta 15 Leis da Negociação que, substantivamente, estarão na 

base de um processo negocial eficaz e consistente:  

 A Lei Universal da Negociação – “Tudo é negociável”; 

 A Lei do Futuro – “O propósito de uma negociação é chegar a um acordo em que ambas as 

partes veem as suas necessidades satisfeitas e ficam motivadas para cumprir aquilo a que se 

comprometeram e fazer novas negociações no futuro”; 

 A Lei do Benefício Mútuo ou Desacordo – “Numa negociação bem-sucedida, ambas as partes 

têm de estar completamente satisfeitas com o resultado e sentir que «ganharam», senão não 

haverá um acordo”; 

 A Lei das Possibilidades Ilimitadas – “Se souber como, é sempre possível conseguir um acordo 

melhor”; 

 A Lei dos Quatro – “Existem quatro pontos principais que têm de ser discutidos numa 

negociação; tudo o resto depende desses”; 

 A Lei do Momento Oportuno – “Saber qual é o momento oportuno é a chave das negociações”; 

 A Lei dos Termos – “Numa negociação, os termos de pagamento podem ser mais importantes 

do que o preço”; 

 A Lei da Antecipação – “80% do sucesso de cada negociação depende de quão bem se preparou 

antes”; 

 A Lei da Autoridade – “Só é possível negociar com uma pessoa que tenha autoridade para 

aprovar os termos e as condições que forem acordadas”; 

 A Lei do Reverso – “Colocar-se na posição da outra pessoa ajuda-o a preparar-se e a negociar 

de forma mais eficaz”; 

 A Lei do Grande Poder – “A pessoa com mais poder, real ou imaginário, conseguirá sempre os 

melhores acordos em todas as negociações”; 

 A Lei do Desejo – “A pessoa que mais quer o negócio tem o menor poder de negociação”; 

 A Lei da Reciprocidade – “Toda a gente tem uma necessidade inconsciente de retribuir tudo o 

que lhes é feito”; 

 A Lei de Virar as Costas – “Nunca se sabe o preço final nem os termos de pagamento até 

virarmos as costas”; 

 A Lei da Finalização – “Nenhuma negociação é definitiva”. 

Conclui Tracy (2005a, pp. 237-238): 
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“Negociar é normal e é uma parte natural da nossa vida. Tornar-se bom a fazê-lo depende só de si. A 

maneira de o fazer é aproveitar todas as oportunidades. Transforme-o num jogo. Peça aquilo que 

realmente quer. Peça preços melhores, termos melhores, condições melhores, taxas de juro melhores 

– tudo melhor. Perceba que aprender a negociar de forma a sair beneficiado pode poupar-lhe meses e 

até anos de trabalho árduo. E é possível se acreditar que é capaz. Tudo é possível se souber pedir”. 

Este comentário final de Tracy às Leis da Negociação confirma-nos, uma vez mais, o alinhamento do 

“Modelo Habits” às “soft skills”. De facto, será difícil imaginar um negociador eficaz que não seja 

emocionalmente inteligente, que não pratique os hábitos das pessoas altamente eficazes, que não seja 

digno de total confiança. E, nos dias de hoje, será uma mais-valia fundamental treinar e praticar os 

atributos “high concept” e “high touch”. A prática de técnicas de vendas e/ou de negociação, com ou 

sem o recurso à Programação Neurolinguística, tão comum na formação de comerciais, não terá os 

mesmos resultados se na sua base, na sua essência, não tiver as componentes do nosso “Modelo 

Habits”.  
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3.3.6. Gestão da Mudança 

Como afirma Miguel (2012) “as mudanças podem ser antecipadas ou inesperadas. No caso da 

mudança organizacional, ela acontece quando ocorre uma das seguintes situações:   

• Fusão de duas organizações;  

• Migração de diversos sistemas antigos para um novo sistema integrado;  

• Introdução de um novo equipamento no processo de fabrico;  

• Lançamento de um novo produto no mercado;  

• Passagem de processos mantidos de forma ad hoc para processos documentados e 

adequadamente geridos”. 

Podemos, de uma forma sucinta, indicar algumas das causas principais de mudança no mundo atual, 

conforme referem Rego e Cunha (2007): 

 As inovações tecnológicas; 

 A competição entre as organizações; 

 A velocidade de informação; 

 Regras definidas por organismos internacionais; 

 A exigência dos clientes é cada vez maior; 

 As alterações demográficas; 

 As privatizações e desregulamentações que têm vindo a ocorrer; 

 A exigência cada vez maior dos acionistas, principalmente quando se tratam de investidores 

institucionais. 

Para o âmbito deste trabalho, decidimos trazer um modelo aplicado na “Gestão de Projetos”, que é 

o modelo ADKAR® (desenvolvido pelo Prosci Institute - http://www.prosci.com/), o qual preconiza a 

gestão da mudança a dois níveis:   

• A nível individual, através do referido modelo ADKAR® das cinco fases de mudança pessoal;  

• A nível organizacional, através de um processo ordenado de três fases: 

o Preparar a mudança;  

o Gerir a mudança;  

o Reforçar a mudança. 

http://www.prosci.com/
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O modelo ADKAR®, acrónimo que identifica as cinco fases por que qualquer pessoa passa num 

processo de mudança:  

• Awareness – a tomada de consciência de que é necessário mudar;  

• Desire – o desejo de participar e suportar a mudança;  

• Knowledge – a aquisição do conhecimento sobre o modo como mudar;  

• Ability – a aquisição das capacidades para implementar as necessárias aptidões e 

comportamentos;  

• Reinforcement – as medidas de reforço necessárias para que a mudança seja permanente. 

“O modelo de gestão da mudança organizacional utiliza diversas ferramentas para a prossecução dos 

objetivos desejados – comunicação, sponsorização (sponsor roadmap), formação, gestão da 

resistência e coaching – cada uma das quais tem impacto nas diferentes fases do processo de 

mudança” (Miguel, 2012). 

Socorrendo-nos do artigo supracitado, apresentamos de seguida um esquema que relaciona as duas 

dimensões da “gestão de mudança”: 

 

Figura nº 22 – Gestão da Mudança; Fonte: Miguel (2012) 

Observamos, portanto, a importância que o coaching exerce no processo de mudança em 

praticamente todas as suas fases. 

“Um dos modelos de maior potencial interpretativo desta interdependência complexa de fatores” 

(Rego e Cunha, 2007) está exposto no quadro seguinte: 
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CINCO DIMENSÕES NOS CONVÉNIOS PESSOAIS ENTRE OS INDIVÍDUOS E A ORGANIZAÇÃO 

ELEMENTOS PRESENTES   
O QUE 
FALTA? 

RESULTADO 

VISÃO INCENTIVOS CAPACIDADES 
PLANO DE 

AÇÃO 
RECURSOS   VISÃO CONFUSÃO 

VISÃO INCENTIVOS CAPACIDADES 
PLANO DE 

AÇÃO 
RECURSOS   INCENTIVOS 

RESISTÊNCIA 
ATIVA/PASSIVA 

VISÃO INCENTIVOS CAPACIDADES 
PLANO DE 

AÇÃO 
RECURSOS   CAPACIDADES ANSIEDADE 

VISÃO INCENTIVOS CAPACIDADES 
PLANO DE 

AÇÃO 
RECURSOS   

PLANO DE 
AÇÃO 

FALSAS 
PARTIDAS 

VISÃO INCENTIVOS CAPACIDADES 
PLANO DE 

AÇÃO 
RECURSOS   RECURSOS FRUSTRAÇÃO 

VISÃO INCENTIVOS CAPACIDADES 
PLANO DE 

AÇÃO 
RECURSOS     

MUDANÇA 
BEM 

SUCEDIDA 

Quadro nº  23 – Porque fracassa a Mudança  - Fonte: Topchik (2001, p 98) citado por Rego e Cunha (2007) 

 

O’Toole (Work, 1995) aponta-nos algumas razões pelas quais as pessoas resistem tanto à mudança: 

• Nature. Continual change is not a natural condition of life. Resistance to change is a normal 

human instinct. 

• Inertia. When a large body is in motion, it takes considerable force to alter its course. 

• Satisfaction. Most people are perfectly happy with the status quo. 

• Timing. Preconditions have to be met for change to occur. Advocating change when those 

preconditions aren’t met is futile. 

• Fear of the unknown. It’s better to take chances with the devil we know. 

• Self-interest. What’s in it for me? 

• Groupthink. Everyone thinks this way, why shouldn’t I? 

• Ego. Are you saying we’re doing things wrong? 

• Fallacy of the exception. Okay, change might have worked elsewhere, but we’re different. 

• Chauvinism. The way we do things is right. The way they do things is wrong. 

 Huy ( 1999, p. 331) debruça-se sobre a mudança radical, incorporando dois tipos de dinâmicas: as 

emocionais e as relativas à mudança. Como sintetizam Rego e Cunha (2007, p. 124) na figura seguinte, 

construída com adaptações do modelo de Huy (1999, pp. 12-13): 
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Figura nº 23 – A mudança radical -  Adaptado de Huy (1999, pp. 12-13) por Rego e Cunha (2007, p. 124) 

Verifica-se assim que o processo de mudança abarca três componentes: 

• Recetividade; 

• Mobilização; 

• Aprendizagem. 

Sendo aplicáveis quer à organização, quer ao indivíduo, dependendo o sucesso deste processo do nível 

de inteligência emocional do indivíduo e da capacidade emocional da organização. 

Uma vez mais, concluímos que o domínio das competências de inteligência emocional está na base do 

domínio desta “soft skill”. 
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3.3.7. Networking 

Será difícil imaginarmos um gestor que não tenha uma rede de conhecimentos assinalável. Pelo 

menos, um gestor eficaz na sua função. O tempo em que um gestor e/ou empresário trocava os 

“convívios” com concorrentes, fornecedores e clientes pelo trabalho de escritório e/ou fábrica porque 

era preciso “trabalhar” já pertence ao passado. “Managers need a high level of social capital (…) 

building human capital is the investment we make in ourselves to make us marketable” (Daft e Marcic, 

2014, p. 302). 

De acordo com os mesmos autores, “networking” é a principal competência para incrementar o capital 

social de um indivíduo e referem três tipos de “professional networks”: 

• Work network; 

• Social network; 

• Career network. 

Esta divisão é baseada num artigo publicado por Ibarra & Hunter ( 2007), no qual e através da figura 

seguinte podemos resumir os vários tipos de “networking”, o seu propósito e a maneira de a 

incrementar: 

 

Figura nº 24 – Tipos de networking – Ibarra & Hunter (2007, para. 6) 

De acordo com Daft & Marcic (2014, p. 306) existem três tipos de padrões de relacionamento nas 

organizações, denominadas por “hub, broker e peripheral player”. “Organizations can be stronger 

and more effective when the formal hierarchy and informal networks complement each other”. 
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Resumidamente: 

• “Individuals who play the role of central connectors are the «hubs» of a network; 

• The role of the «broker» is to provide links across subgroups and to use these connections to 

integrate the larger network; 

• Peripheral employees have the fewest number of connections and tend to work on the 

boundaries of a network. 

A figura seguinte ilustra esta relação entre os vários padrões:  

 

Figura nº 25 - Padrões de networking (Daft & Marcic, 2014, p. 305) 

Continuando a seguir os mesmos autores, indicaremos de seguida algumas pistas para “aprender a 

relacionar-se em rede”: 

• “Just Get Started” – Don’t forget that there are networking opportunities at the health club, 

your alumni association, and at charitable causes in which you participate. 
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• “Dig the Well Before You Are Thirsty” – Perhaps the top tip for networking is to build the 

networking before you need it. 

• “Take Names” – When you meet a new person, ask for a business card. 

• “Never eat alone” – Make it (eat lunch) to the cafeteria or restaurant with other colleagues 

two or three times a week. 

• “Have Something to Give” – Make yourself available to help others just as your contacts have 

helped you. 

• “Find a «Kingping»” – A «kingping» is someone who has more information about is going on 

than anyone else. 

Por fim, Daft & Marcic (2014) apontam algumas dicas para o uso das redes sociais: 

     

Figura nº 26 - “7 steps to…” (Daft & Marcic, 2014)    

 

Use the right 
network

Make it about 
share, not 

about selling

Create the right 
profile

Remember that 
everyone is 

watching

Understand and 
use privacy 

settings

Interact 
regularly

Focus for best 
results
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3.4. Competências Instrumentais 

3.4.1. Gestão de Reuniões 

3.4.1.1. Introdução 

“Num recente inquérito realizado pela TNS Express for Genesys Conferencing, não foi surpresa 

descobrir que muitas pessoas se lamentam das reuniões. De facto, 54% dos inquiridos prefeririam 

cortar a relva a ficar sentados numa reunião improdutiva aborrecida! 41% preferiria lavar o chão da 

cozinha, 26% pesquisar valores para seguro automóvel, 25% escolheram ir ao dentista em vez da 

reunião e 23% prefere ler as páginas amarelas” (Carnegie & Associates, 2008, para. 2). 

Foi referida na parte II deste trabalho, no decurso da primeira experiência como diretor financeiro, a 

importância da realização de reuniões, algo que era inexistente até à nossa chegada à empresa. Foi 

necessária alguma persistência e determinação para provarmos que a realização de reuniões não era 

uma perda de tempo. As reuniões eram consideradas (por muitos ainda são) perda de tempo, pois o 

tempo despendido nas reuniões não era “tempo de trabalho”, ou seja, reunir não era trabalhar… 

Com a evolução dos tempos, muitas vezes temos a sensação que saímos de um extremo para o outro 

– reúne-se por tudo e por nada.  

Decidimos trazer este tema, tratando-o como uma “soft skill”, na medida em que “gerir reuniões” está 

intrinsecamente ligado a outras competências não menos importantes, algumas das quais aqui 

abordadas: 

 Gestão de Tempo; 

 Delegação de poder, tarefas e funções; 

 Motivação dos colaboradores e das equipas de trabalho; 

 Tomada de decisões; 

 Resolução de problemas; 

 Gerir conflitos. 

De modo a diminuir o risco das reuniões se tornarem, no mínimo, ineficazes, deveremos colocar 

algumas questões prévias (Miguel et al., 2008, p. 130): 

 O objetivo da reunião é claro para todos? 

 Todos necessitam de participar na reunião inteira? 

 Existe uma forma melhor de tratar estas questões, para além da reunião? 

 Há outras pessoas que normalmente não participam nestas reuniões e que poderão contribuir 

de forma útil desta vez? 
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 A reunião poderá beneficiar com o uso de quaisquer apoios visuais? 

Tomada a decisão de a realizar, deveremos ajustar os seus objetivos aos diferentes tipos de reuniões, 

de acordo com a seguinte tabela, aplicada à gestão de projetos, mas perfeitamente adaptável à 

generalidade das organizações: 

Quadro nº 24 – Ajustar os objetivos e os tipos de reuniões. Fonte: Miguel et al., 2008 

 

PROPÓSITO CONSIDERAÇÕES TIPO DE REUNIÃO 

Lidar com 

informação 

(por exemplo: 

Fornecer ou 

receber Relatórios; 

emitir instruções; 

anunciar e explicar 

alterações de 

procedimento) 

Envolve até três pessoas Informal 

Envolve quatro ou mais pessoas Formal 

Requer feedback e discussão Informal ou Formal 

Mantém os diretores da empresa atualizados Formal 

Envolve informar muitas pessoas fora do projeto, 

incluindo a comunicação social 
Pública 

Envolve oradores que fornecem informação Conferência 

Resolver 

problemas 

(por exemplo: gerir 

conflitos) 

Envolve apenas uma pessoa A dois 

Requer informação de várias pessoas ou de uma 

equipa 
Comité especial 

Diz respeito a um problema urgente Improvisada 

Tomar decisões 

(por exemplo: 

Escolher uma 

opção; obter uma 

autorização; 

comprometer-se 

com uma ação) 

Necessita de uma rápida discussão, ou respeita a 

questões não padronizadas 
Improvisada 

Envolve assuntos recorrentes do projeto Formal 

Requer discussão ou autorização ao mais alto nível Steering committee 

Encorajar ideias 

(por exemplo: Gerar 

soluções criativas) 

Necessita que sejam discutidas ideias criativas Informal 

Necessita da rápida geração de ideias frescas Brainstorming 

Necessita de análise, discussão e preparação de 

relatórios sobre problemas 
Formal 
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3.4.1.2. Preparar a reunião 

O responsável pela reunião deverá ter em atenção alguns requisitos de modo a que se torne o mais 

eficaz possível: 

 Quais são os objetivos da Reunião; 

 Há decisões a tomar? Miguel et al. (2008, p. 137) caracterizam esta fase como a resposta a 

cinco perguntas: 

o É possível tomar uma decisão? 

o É imperioso tomar uma decisão já? 

o Quais os riscos da não-tomada de uma decisão? 

o Quais os benefícios de uma tomada de decisão já? 

o Existem condições e estão presentes pessoas com conhecimento e autoridade para 

tomar a decisão? 

 Escolha dos participantes na Reunião; 

 Qual a data, horal e local adequado; 

 Qual a duração da Reunião; 

 Preparar a agenda. 

 

3.4.1.3. Conduzir a reunião 

Neves et al. (2008) apontam os seguintes aspetos fulcrais para uma boa condução das reuniões: 

 Ter em atenção o processo: 

o Iniciar e terminar a reunião no tempo previsto; 

o Contextualizar e orientar a reunião; 

o Fazer sumários ou resumos; 

o Manter o esquema da reunião; 

o Manter o controlo - que autoridade devemos ter no controlo da discussão; 

o Tomar uma decisão; 

o Concluir a reunião. 

 O conteúdo: 

o Apoiar-se na experiência e em diversas opiniões; 

o Utilizar um modelo de resolução de problemas; 

o Autocontrolo; 

o O desacordo é saudável. 
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 Os sentimentos – “O organizador da reunião deverá estar alerta para os sentimentos dos 

indivíduos que participam na reunião e tentar antecipar como é que eles irão reagir a 

determinado tópico ou questão” (Neves et al., 2008). 

 

3.4.1.4. Follow-up da reunião 

“Qual a diferença entre discussões estimulantes e reunião eficaz? Os resultados (Neves et al., 2008, p. 

485). É normal a elaboração de atas que deverão  ser distribuídas por todos os participantes, e que, 

segundo estes autores, deverão incluir: 

 Nome dos participantes; 

 Objetivos; 

 Agenda; 

 Presenças; 

 Decisões; 

 Ações requeridas; 

 Pessoas responsáveis pelas ações; 

 Data de conclusão das ações. 

 

3.4.1.5. Conclusão 

Para o caso particular das reuniões com a equipa, apresentamos através do diagrama seguinte, um 

resumo com algumas dicas a observar: 
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Figura nº 27 – “Reunir com a equipa” – resumo (Costa, 2012) 

Preparar

•Reveja os dados da reunião anterior. 

•Decida os temas que devem ser destacados na reunião e prepare a 
informação prévia a enviar. 

•Feche a agenda da reunião, estimando o tempo necessário para cada 
ponto

•Escolha os dinamizadores a envolver e os TPC a passar. 

•Por fim, avance para a convocatória.

Lançar a reunião

•Apresente a agenda da reunião e os objetivos a atingir.

•Assegure-se que todos sabem o tempo de que dispõem e quem deve 
intervir em cada ponto.

•Lance os grandes temas de forma enfática e mobilizadora.

Gerir o fluxo

•Coloque questões aos colaboradores. 

•Ouça o que eles têm para dizer antes sequer de opinar. 

•Garanta uma boa gestão das intervenções, evitando discursos 
monocórdicos ou demasiado extensos. Para tal, coloque questões 
objetivas e peça opiniões a outros intervenientes. 

•Assegure-se de que a informação flui de forma eficiente e produtiva.

Sintetizar

•Aproveite os contributos que foram dados para fazer a síntese do que 
foi discutido. 

•Decida o que houver a decidir e recalendarize o que não puder ser 
decidido no momento. 

•Peça toda a a informação que ainda é necessário recolher e distribua 
as atividades que têm de ser desenvolvidas. 

•Use linguagem positiva.

Concluir

•Acabe à hora prevista. 

•Faça um resumo do que foi tratado na reunião, enfatizando os 
principais resultados alcançados. 

•Recapitule o que há para fazer e obtenha o compromisso da equipa.

• Termine com uma mensagem de estímulo e encorajamento: "Sei que 
vamos conseguir! Bom trabalho a todos!"
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3.5. Considerações finais 

Procuramos ao longo deste Relatório defender a “tese” que o domínio de determinadas “soft skills”, 

diríamos a sua grande maioria, tem uma base comum, a que denominamos de “essência”. Essa 

“essência” está consubstanciada em vários aspetos. Optamos por considerar como referência quatro 

autores: 

 Daniel H. Pink; 

 Daniel Goleman; 

 Stephen R. Covey; 

 Ken Blanchard. 

Esta opção está, por sua vez, consubstanciada não só na leitura e estudo das várias obras destes 

autores, mas também na própria experiência profissional que corrobora os conceitos e teorias 

plasmados nesta Revisão Bibliográfica. 

Consideramos que a aprendizagem e prática contínuas:  

 Dos atributos “high concept” e “high touch”,  

 Das competências de “Inteligência Emocional”,  

 Dos hábitos das pessoas altamente eficazes e  

 Dos comportamentos de “Confiança”  

Darão ao indivíduo desejoso de desenvolver as competências pessoais e interpessoais, que 

denominamos ao longo deste Relatório como “soft skills”, as condições favoráveis para que esse(s) 

objetivo(s) sejam atingidos. 

Plasmadas de uma forma gráfica na Figura nº 28, é nossa convicção ter conseguido demonstrar que 

sem a melhoria de TODAS as componentes do “Modelo Habits”, será difícil dominar a generalidade 

das “soft skills”. Dito de outra forma: 

“Com o exercício contínuo do Hemisfério Direito 

Com a melhoria contínua das Competências de Inteligência Emocional 

Com a prática contínua de Hábitos que levem à Eficácia 

e 

Com uma conduta contínua de comportamentos de Confiança 

Teremos a base ou a essência para atingir o sucesso, para o qual contribui decisivamente o domínio 

das “soft skills”. 
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Como refere Covey, (2015, p. 15): “Partilhe o que aprender com os seus entes queridos e, acima de 

tudo, comece a aplicar o que aprender. Lembre-se de que aprender e não fazer, na verdade, é não 

aprender. Saber e não fazer, na verdade, é não saber”. Ler apenas estes ensinamentos, só por si e sem 

qualquer ajuda, serão muito complicados de pôr em prática. Por esse motivo, optamos por incluir um 

conjunto de processos e técnicas a que chamamos “Ferramentas” que apoiam o desenvolvimento e a 

prática das componentes do “Modelo Habits”: 

 Coaching; 

 Mentoring; 

 Training; 

 PNL – Programação Neurolinguística. 

No entanto, o início da caminhada do desenvolvimento pessoal passa por uma análise o mais profunda 

possível ao nosso “EU”. 

O “Estudo de Caso” que desenvolvemos na parte IV deste Relatório tem o objetivo de servir como 

exemplo de “Guião” para quem pretenda pôr em prática o “Modelo Habits”. 
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1. Introdução 

O presente “Estudo de Caso” consubstancia um trabalho de reflexão individual, cujo objetivo final é a 

elaboração de um “Plano de Desenvolvimento Individual” (PDI). 

O caminho realizado até à obtenção desse PDI está alicerçado num modelo inspirado nas ideias e 

perspetivas desenvolvidas na Parte III deste Relatório Profissional. 

Uma vez mais recorremos aos acrónimos e criamos um Modelo que denominamos “Modelo 

EMPATHIC”. Esta denominação é particularmente feliz, no nosso entender, porque além de 

representar todo o processo de aprendizagem das “Management Soft Skills”, realça o núcleo central e 

comum ao domínio da quase totalidade das competências pessoais, interpessoais e instrumentais 

melhor desenvolvidas na Parte III: a EMPATIA! 

Por sua vez o significado de cada uma das letras do “Modelo EMPATHIC” guia-nos para a metodologia 

a seguir para quem quiser refletir sobre o seu “EU”, como aferimos das duas figuras seguintes: 

 

Figura nº 29 - Modelo EMPATHIC 
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Figura nº 30 – Significado do Acrónimo EMPATHIC 

De acordo com este modelo, o “Self-Explorer” iniciará a sua viagem de autoinvestigação pela essência, 

pela base, pelos alicerces das “Management Soft Skills” - o “DNA das Soft Skills”.  

Pela figura nº 30, verificamos que na fase do “DNA” serão avaliadas as competências de Inteligência 

Emocional, o grau de inspiração de confiança, a forma como o “Self-Explorer” habitualmente usa o seu 

cérebro e como está o seu alinhamento com os Princípios proclamados nos “Hábitos das Pessoas 

Altamente Eficazes”. 

Ainda nesta fase, o “Self-Explorer” enviará um questionário “Feedback 360º” onde testará o que os 

“outros” pensam de si em cinco áreas: 

 Autoconhecimento e Autogestão; 

 Consciência Social; 

 Gestão das relações; 

 Liderança; 

 Confiança. 

Fará uma autoavaliação baseada em inquéritos on-line: 
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 A “Janela de Johari” de modo a tomar consciência do seu grau de abertura ao conhecimento 

de si próprio e ao que dá a conhecer aos outros; 

 Avaliação de inteligência emocional; 

 Como utiliza o cérebro – Predominância do hemisfério esquerdo ou direito; 

 Teste DISC – Estilo de comportamento natural, tendo em atenção duas dimensões: 

o Introversão/Extroversão; 

o Foco nas pessoas/Foco nas tarefas. 

 Teste MBTI – Como se perceciona o mundo e como se tomam as decisões; 

 A Roda da Vida – Como está o grau de satisfação relativamente a oito dimensões da vida. 

Para além destes testes “on-line” será elaborado um teste extraído do “ABCD Trust Model ®” de Ken 

Blanchard para aferição do grau de inspiração de confiança do “Self-Explorer”. 

Feita esta exploração do “DNA”, entrar-se-á nas “Management Soft Skills” propriamente ditas. Será 

realizada uma bateria de testes para a qual desenvolvemos um ficheiro excel, disponível em formato 

digital anexo a este Relatório. Após o preenchimento de cada teste, de imediato se toma conhecimento 

do respetivo resultado. Os testes visam as seguintes “Soft Skills”: 

 Competências Pessoais: 

o Gestão do tempo; 

o Criatividade; 

o Resolução de Problemas e Tomada de Decisões. 

 Competências Interpessoais: 

o Competências de Escuta; 

o Dar e receber Feedback; 

o Delegação de Poderes; 

o Trabalho em Equipa; 

o Gestão de Conflitos; 

o Gestão de Mudança; 

o Networking. 

 Competências Instrumentais: 

o Gestão de Reuniões. 

Passadas estas duas fases de autoavaliação, essencialmente baseada em testes de diagnóstico, 

entramos na fase final da autorreflexão, momento prévio à elaboração do PDI.  

Nesta 3ª fase, onde o “Self-Explorer” poderá fazer uso das várias técnicas e processos descritos no 

ponto 2 da Parte III deste Relatório, serão feitos os seguintes trabalhos de autorreflexão: 
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 Projeção da Roda da Vida a 1 ano de distância; 

 Estrela de Valores; 

 Enunciado da Visão; 

 Declaração de Missão; 

 Análise SWOT, tendo em atenção os Objetivos Estratégicos alinhados com a Visão, Missão e 

Valores. 

Finalmente será apresentado o PDI, onde serão apontadas as atividades, metas e os recursos a utilizar 

para que os objetivos sejam atingidos. 

Os capítulos seguintes deste Relatório serão escritos na “1ª pessoa”, transcrevendo dessa forma as 

reflexões que o “Self-Explorer” retirou do autoestudo efetuado. 
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2. Testes “DNA” 

2.1. Janela de Johari 

O questionário “on-line” a que respondi está disponível em http://www.arrudaconsult.com.br/. Das 

respostas dadas resultou o seguinte diagrama: 

  

Figura nº 31 – Janela de Johari 

As conclusões são retiradas do próprio teste, as quais transcrevo literalmente e que dispensam 

qualquer comentário adicional: 

ARENA 

Quem tem este quadrante predominante possui grande facilidade em receber feedback 

(visando seu autodesenvolvimento) assim como dar feedback (visando o desenvolvimento do 

outro). É o único espaço livre e claro. Nele se encontram experiências e dados conhecidos pela 

própria pessoa e por aqueles que a rodeiam. É a área que se caracteriza pela livre troca de 

informações entre o “eu” e “os outros”. Esta área aumenta à medida que o nível de confiança 

cresce entre as pessoas num processo de relacionamento interpessoal onde são 

compartilhadas mais informações, especialmente as de caráter pessoal.  

Caso você não se encontre nesta área, o próprio feedback é a cura, pois se você começar a 

solicitar feedback sobre seu comportamento e sua performance, assim como dar feedback para 

as outras pessoas, você iniciará um processo de transparência, tornando-se uma pessoa aberta 

para o desenvolvimento pessoal. Neste quadrante está o processo de crescimento e mudança 

comportamental. 
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O ficheiro “excel” com os resultados deste teste está disponível em dispositivo digital anexo a este 

“estudo de caso”, bem como num anexo ao documento principal, como Anexo I. 

 

2.2. Inteligência Emocional 

A avaliação do grau de inteligência emocional foi retirada do site http://www.queendom.com/. Do 

relatório enviado transcrevo as principais conclusões: 

 O score total foi de 117 em 155 pontos possíveis, situando-me no percentil 87. O resumo geral 

da avaliação considera que “Your score on this assessment is reasonably good, but there is 

some room for improvement. Overall, you are fairly skilled at understanding and dealing with 

emotions. Review the rest of your results to know which areas you most need to work on 

developing - awareness is key to helping you find the motivation to improve”. 

 Da análise aos pontos fortes e pontos de melhoria, melhor identificados no Anexo II, que 

reproduz integralmente o relatório enviado, realço as conclusões quanto às limitações 

detetadas nesta Avaliação: 

o You struggled with recognizing emotions depicted on the test; 

o You struggled with the emotional integration aspect of the test; 

o Your impulse control needs improvement. 

 O “Top 5” das características mais pontuadas foram: 

o Problem Solving – 100; 

o Striving – 100: 

o Self-esteem – 96; 

o Contentment – 96; 

o Emotional Selectivity – 94; 

 O “Top 5” das características menos pontuadas foram: 

o Rumination – 14; 

o Emotional Integration – 55; 

o Impulse Control – 62; 

o Recognition of Other’s emotions – 63; 

o Emotional Self-Awareness – 68.  

O relatório (Anexo II) termina com uma série de conselhos, os quais serão tidos em consideração no 

Plano de Desenvolvimento Individual. 

 

http://www.queendom.com/
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2.3. Predominância da utilização de cada hemisfério cerebral 

Foi realizado o teste no site http://www.personalitytest.net/questionnaires/braindominance/, o qual 

não deixou dúvidas quanto à predominância da utilização do hemisfério esquerdo do cérebro. Num 

questionário com 20 perguntas, 16 delas foram decididas pelo lado analítico e racional. 

Inclusive, 97% dos participantes neste inquérito revelaram-se mais utilizadores do hemisfério direito 

do que eu próprio. Aspeto a ter em conta no PDI.  

No anexo III será apresentado o relatório completo.  

 

2.4. Teste DISC 

No site http://blog.runrun.it/teste-disc-que-estilo-de-profissional-e-voce/ realizei o teste que me 

permitiu perceber qual o meu enquadramento à luz do conceito DISC, ou seja em que quadrante me 

situo, tendo em atenção a introversão/extroversão e o foco nas pessoas/foco nas tarefas. 

Como se conclui do relatório apresentado no anexo IV, situo-me no quadrante I – Influente. 

Dado que este teste me trouxe algumas surpresas, estarei especialmente atento aos aspetos indicados 

como pontos limitativos: 

 Perde o foco dos objetivos e metas com facilidade; 

 É ótimo para transmitir informações, mas um mau ouvinte; 

 Não costuma dar espaço ao seu interlocutor; 

 Desorganizado em suas tarefas e documentos; 

 Pode ter dificuldade para guardar segredos. 

Não concordando com os últimos dois aspetos, estarei especialmente atento aos três primeiros itens, 

nomeadamente quando me debruçar no PDI. 

 

2.5. Teste MBTI 

O teste foi realizado no site http://www.16personalities.com/br e coincidiu com outros testes 

realizados em outras alturas. O resultado (ESFP) que me atribui a personagem de “ANIMADOR”, 

representa o seguinte: 

 E – Sou motivado por Extroversão; 

 S – Prefiro obter informações através dos cinco sentidos – Sensitivo; 

http://www.personalitytest.net/questionnaires/braindominance/
http://blog.runrun.it/teste-disc-que-estilo-de-profissional-e-voce/
http://www.16personalities.com/br
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 F – Prefiro organizar e estruturar as informações para tomar decisões de maneira pessoal e 

orientada para os valores – Sentimento - Feeling; 

 P – Prefiro uma vida espontânea e flexível – Perceção. 

O relatório, no anexo V, resume as características deste tipo de personalidade, com as quais concordo 

em geral e em que me revejo em grande medida. 

Os aspetos a ter mais em consideração serão: 

 A propensão para escapar ao “drama” quando ele me atinge; 

 Melhorar o planeamento a médio/longo prazo. 

 

2.6. Teste ABCD Trust Model ® 

No anexo VI são apresentadas as minhas respostas às perguntas colocadas pelos autores do “Modelo 

de Confiança”. 

Desse questionário retiro as seguintes (principais) conclusões: 

 Elevada pontuação nas dimensões “Credibilidade” e “Fiabilidade”; 

 Há a melhorar as dimensões “Competência” e “Ligação”, principalmente: 

o Competência - Em todas as áreas reconheço que posso fazer melhor, nomeadamente 

quanto à consideração que faço da minha “habilidade”. 

o Ligação - Terei de trabalhar em todos os aspetos desta dimensão, em especial: 

 O elogio do esforço dos outros; 

 Mostrar interesse pelos outros; 

 Trabalhar com os outros. 

 

2.7. Roda da Vida 

No anexo VII reproduzirei o relatório extraído do questionário preenchido em 

http://adrianaferrareto.com.br/teste-roda-da-vida/. Áreas a trabalhar para melhoria do grau de 

satisfação e que será tido em conta no PDI: 

 Cuidados Pessoais; 

 Saúde e Lazer; 

 Relacionamento amoroso. 

 

http://adrianaferrareto.com.br/teste-roda-da-vida/


Testes “DNA” 

163 
 

A figura nº 32 espelha o resultado deste teste: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 32 – Roda da Vida a Outubro de 2015 

Caso não tivesse essa consciência, este teste despertar-me-ia para a necessidade de equilibrar a vida 

profissional com a vida pessoal. 

 

2.8. Feedback 360º 

Preparei um questionário com 54 perguntas, abrangendo cinco áreas, três delas ligadas à Inteligência 

Emocional, Liderança e Confiança. 

Utilizei o “Google Forms”, cujo resultado final e detalhado será apresentado no anexo VIII a este 

“Estudo de Caso”. O questionário foi enviado a indivíduos que trabalharam ou trabalham comigo na 

área da Gestão, seja como colaboradores, colegas ou superiores hierárquicos.  

Da análise comparativa às pontuações obtidas com a minha própria autoavaliação, retiro as seguintes 

conclusões: 

 Em todas as dimensões a pontuação média foi igual (confiança) ou superior (nas restantes) a 

4; 

 Não houve diferenças significativas entre a autoavaliação e a avaliação dos inquiridos. Na 

Autoconsciência e na Liderança a média das avaliações foi ligeiramente superior à 

autoavaliação (0,20 e 0,15 respetivamente) e praticamente igual na Gestão de 

Relacionamentos (Diferença de 0,04). Na Consciência Social (0,34) e na Confiança (0,50) foi 

onde se verificaram as maiores diferenças, tendo a autoavaliação sido superior à avaliação 

feita pelos inquiridos; 
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 Pareceu-me notório que sobreavaliei os aspetos ligados à confiança, pelo que, sendo esta uma 

das competências ligadas ao DNA das Soft Skills, terei que a ter em conta no PDI, em especial 

os comportamentos que foram avaliados como menos positivos, a saber: 

o Envolve os seus subordinados nas tomadas de decisão 

o Mostra confiança nas capacidades dos seus colaboradores 

o Transmite informação atempada aos seus colaboradores 

o Critica os colaboradores quando necessário, mas também os elogia quando 

merecem - atuando sempre de modo construtivo 

o Preocupa-se com o bem-estar dos seus colaboradores 

o Fomenta a iniciativa dos seus colaboradores 

 Deverei igualmente melhorar a solicitação de feedback; 

 Dada a sobreavaliação a que me referi no que concerne à confiança, farei um enquadramento 

ajustado ao ABCD Trust Model ®. 
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3. Testes de “Management Soft Skills” 

3.1. Gestão do Tempo 

Com uma média de 4,23 em 5 pontos de máximo, obtive uma pontuação bastante razoável nesta 

competência. Há a considerar como pontos de melhoria: 

 Melhorar o aproveitamento das competências dos colaboradores; 

 Atribuir algum tempo por semana para a leitura de livros e revistas que “ficam por ler”. 

O questionário está disponível no anexo IX. 

 

3.2. Criatividade 

O resultado do teste, disponível no anexo X, foi “EM PROGRESSO”: 

“Sua criatividade está em fase de progresso. Talvez você até já tenha conseguido algum sucesso, mas 
pode melhorar bem mais se fizer da criatividade e da inovação um processo constante em suas 

atividades”. 

Dada a pouca prática de atividades criativas, sou da opinião que poderei incrementar a criatividade, 

através da promoção de brainstormings em ambiente de trabalho e da dedicação de algumas horas de 

lazer a atividades ligadas às artes e aos espetáculos. 

 

3.3. Estilo de Tomada de Decisões 

Este teste, disponível no Anexo XVI, aponta algum equilíbrio entre os vários estilos de tomada de 

decisão, com predominância para os estilos “CONCEPTUAL” e “COMPORTAMENTAL”, o que, de algum 

modo é incongruente com o teste “DNA” efetuado a propósito da utilização preferencial do hemisfério 

esquerdo em detrimento do hemisfério direito. 

Dada a existência desta aparente incongruência, irei efetuar novos testes, noutras plataformas, de 

modo a cruzar os resultados de diferentes testes e, dessa forma, retirar as minhas conclusões. 

Supondo o rigor científico deste teste e o do reproduzido no anexo III, concluiria que, apesar de 

exercitar essencialmente o hemisfério esquerdo, quando tenho de tomar decisões utilizo mais o 

hemisfério direito. Situação a explorar brevemente. 
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3.4. Competências de Escuta 

O resultado do teste (Anexo XI) demonstra que pratico “escuta ativa” “MUITAS VEZES”, o que 

representa uma pontuação de 4 numa escala de 5. Detalhando o questionário, verifico que os 

principais aspetos a melhorar são os seguintes: 

 Evitar “fingir que escuto” – principalmente quando enfrento interlocutores demasiado 

maçadores; 

 Evitar as avaliações do interlocutor enquanto ele fala – o que significa o treino da ausência de 

diálogo interno; 

 Treinar a observação das expressões dos interlocutores, de modo a torná-las instrumentos de 

valorização da interpretação do que o interlocutor pretender expressar e não serem 

essencialmente foco de distração do discurso; 

 Encontrar estratégias para que o diálogo com pessoas maçadoras não seja tão “doloroso”. 

 

3.5. Dar e Receber Feedback 

Apesar do resultado do teste apontar para uma competência “FORTE”, quer a dar, quer a receber 

Feedback, ambas as competências foram pontuadas com um nível inferior a 4 pontos. Da análise desse 

questionário (Anexo XII) extraí os seguintes pontos de melhoria: 

 A dar feedback: 

o Expressar melhor os sentimentos que provocam em mim os comportamentos em 

análise numa reunião de feedback; 

o No mesmo sentido melhorar a ênfase do efeito desses comportamentos em mim. 

 A receber Feedback – Pedir com mais frequência feedback às pessoas com quem trabalho e 

com quem convivo em termos sociais. 

 

3.6. Delegação de Poderes 

A pontuação obtida neste teste (Anexo XIII) foi bastante razoável – 42 em 50 pontos. Pontos a 

melhorar: 

 Analisar com mais acuidade os pontos fortes e fracos dos elementos das equipas antes da 

delegação de tarefas e poderes; 

 Melhorar o tempo de antecipação do planeamento da delegação. 
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3.7. Trabalhar em Equipa 

Esta competência foi, das “Soft Skills” analisadas, a que revelou maior necessidade de melhoria. A 

pontuação obtida no questionário (Anexo XIV) foi de 3,5 pontos, pelo que há alguns aspetos que 

deverão ser trabalhados, tendo em vista a melhoria das minhas competências a “trabalhar em equipa”: 

 Melhorar a definição de objetivos; 

 Melhorar e incrementar o apoio aos colaboradores; 

 Permitir aos colaboradores uma maior participação nas decisões; 

 Incrementar a utilização de feedback entre a equipa – “Dar e Receber”; 

 Melhorar significativamente a partilha de liderança. Este aspeto está intrinsecamente ligado 

ao facto de gerir uma equipa muito jovem e com pouca disponibilidade para a tomada de 

decisões, o que, independentemente da sua constatação, deverá ser alvo de análise e, das 

duas uma, ou a equipa pode melhorar a sua capacidade de liderança ou terá de ser mudada. 

 

3.8. Estilo de Gestão de Conflitos 

No anexo XV está reproduzido o teste que demonstra os meus estilos preferenciais para gerir conflitos. 

Sendo os dois estilos dominantes a “Resolução de Problemas” e o “Compromisso”, comprova-se o 

teste de Inteligência Emocional que apontava já um bom índice de assertividade. 

Não sendo uma das competências com maior necessidade de melhoria, não considerarei esta “skill” 

como alvo de especial atenção. No entanto, uma estratégia de melhoria futura poderá passar por 

diminuir os comportamentos que são típicos dos restantes 3 estilos: 

 Confrontação; 

 Inação; 

 Cedência. 
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3.9. Auditoria de Liderança para a Mudança 

Da auditoria efetuada (anexo XVII) retiro que a minha capacidade de acomodar a mudança é bastante 

boa. As dimensões menos pontuadas e, portanto, objeto de maior atenção serão as seguintes: 

Dimensão IV 20 pontos Abordagem estruturada de resolução de problemas 

Dimensão VI 20 pontos Construção de apoio 

Dimensão IX 20 pontos Resistência à sobrecarga de trabalho 

Dimensão X 20 pontos Competências de identificação de problemas 

 
Quadro nº 25 – Dimensões de mudança a melhorar 

 

Para melhorar naquelas quatro dimensões, há que trabalhar os seguintes aspetos: 

 Melhorar a capacidade de utilização/aproveitamento dos recursos de outras pessoas e 

organizações para a resolução de problemas, de modo a formar uma perspetiva 

multidisciplinar, nomeadamente: 

o Informação; 

o Conhecimentos; 

o Sugestões; 

o Propostas. 

 Melhorar o “recrutamento” de apoio para os processos de mudança, pois efetuar mudanças 

“a solo” é tarefa quase utópica. 

 Ser um líder de mudança implica “frescura física”. Conjugando esta conclusão com outros 

testes anteriores, confirma-se a necessidade de melhorar significativamente a minha 

“inteligência física”, através de maiores cuidados com a alimentação, o reforço da atividade 

física e a melhoria da qualidade do sono; 

 Melhorar a capacidade de identificação de problemas (muitas vezes eles estão lá e nós não os 

vemos) significa trabalhar com equilíbrio o hemisfério esquerdo e o direito do cérebro. 

Havendo, neste campo, alguma incerteza quanto ao “uso” que dou a cada um deles, não tenho 

dúvidas que deverei dar uma atenção especial aos quadrantes do hemisfério direito, ou seja, 

treinar a visão holística das situações e a predominância nas relações interpessoais – lado 

direito superior e lado direito inferior. 
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3.10. Networking 

Tendo obtido uma pontuação de 22 em 30 pontos, ou seja, uma média de 3,67 (Anexo XVIII), verifico 

e confirmo que tenho algo a melhorar no incremento do meu networking. Os aspetos que me parecem 

primordiais, até porque serão mais fáceis e eficazes de realizar e provocar resultados, são os seguintes: 

 Promover os contactos com antigos colegas de trabalho e de escola(s). Podem ser 

aproveitados os jantares anuais de faculdade, a que tenho faltado sistematicamente. Poderei 

marcar alguns almoços e evitar a falta de resposta aos convites que muitas vezes são efetuados 

e aos quais não respondo por considerar “maçadores”. 

 Incrementar os contactos com profissionais de outras áreas do conhecimento. Estando ligado 

à industria da construção poderei com alguma facilidade diversificar o âmbito da minha 

“network”. 

 

3.11. Gestão de Reuniões 

A pontuação obtida neste questionário foi bastante boa, tendo obtido pontuações superiores a 4 nos 

vários quadrantes, com especial relevo para a “Decisão e Conflito” – 4,75 e para o “Encerramento das 

reuniões” – 5 valores. 

Dos aspetos a melhorar realço: 

 Melhorar a preparação das reuniões; 

 Melhorar a gestão da informação; 

 Melhorar o estilo comunicacional e decisório. 

O questionário está disponível no anexo XIX. 
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4. Visão, Missão e Valores 

Neste capítulo irei efetuar uma reflexão sobre o que pretendo para o futuro, qual o meu sentido de 

vida (missão) e quais os valores mais significativos para mim. 

Iniciarei esta reflexão pela Roda da Vida desejada para daqui a 1 ano, utilizando como base o teste 

efetuado no ponto 2.7. 

De seguida será demonstrado que, privilegiando as relações interpessoais baseadas em sentimentos e 

emoções positivos e inspiradores, sem descuidar o bem-estar, será possível que a Missão que 

encontrei para mim permita satisfazer os meus Valores rumo à Visão desejada. 

Por fim, fecharei esta primeira reflexão com uma análise SWOT, onde descreverei os principais pontos 

fortes e pontos de melhoria que servirão de base para o Plano de Desenvolvimento Individual. 

 

4.1. Roda da Vida a 1 ano 

A Roda da Vida a seguir reproduzida (Figura nº 33) reflete as áreas que procurarei melhorar de forma 

a obter um equilíbrio na minha vida que potencie a realização dos meus objetivos. 

As ações a desenvolver para a obtenção de uma maior satisfação nas três áreas classificadas como 

mais “debilitadas” serão alvo de detalhe no PDI. 
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Figura nº 33 – Roda da Vida – dezembro 2016 
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4.2. Estrela de Valores 

Após um processo de escolha sucessiva de vários valores, cheguei a um conjunto de três para cada 

uma das dimensões analisadas. No quadro nº 26 apresento o resultado dessa reflexão: 

TRABALHO DINHEIRO SAÚDE RELACIONAMENTOS 
DESENVOLVIMENTO 

PESSOAL 

MOTIVAÇÃO INDEPENDÊNCIA BEM ESTAR AMOR CRESCIMENTO 

ENTUSIASMO SEGURANÇA ENERGIA COMUNICAÇÃO SINTONIA 

AUTOESTIMA OPORTUNIDADES LONGEVIDADE RESPEITO PLENITUDE 

 
Quadro nº 26 – Valores mais significativos 

Desta reflexão, extrai-se a referida “Estrela de Valores” que reflete aqueles que são mais significativos 

e que deverão conduzir-me aos objetivos desejados, como se infere do diagrama seguinte: 

 

Figura nº 34 – Estrela de Valores 
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Conclui-se, portanto, que a Visão e a Missão que a seguir descreverei deverão ter como suporte os 

valores supra reproduzidos: 

 Deverei exercer uma atividade profissional altamente motivadora; 

 Deverei procurar sistemática e consistentemente o crescimento pessoal e profissional; 

 O Amor deverá ser o sentimento mais presente nos relacionamentos e, portanto, deverá ser 

“alimentado” permanentemente, ou seja, uma prioridade; 

 Dado que a saúde significa essencialmente Bem-Estar, haverá que cuidar da minha 

“Inteligência Física”; 

 Estou igualmente convicto que ao trabalhar nestas 4 dimensões com empenho e dedicação, 

obterei facilmente a Independência que procuro através do aumento dos rendimentos 

financeiros. 

 

4.3. Enunciado da Visão 

A Visão poderá ser definida como o “ponto de chegada” de um caminho que se pretende percorrer. A 

Visão Pessoal mais não é do que “aquele que quero ser” num futuro mais ou menos próximo. 

Enquadrando os valores mais significativos com a Missão que encontrei para mim, cheguei ao seguinte 

enunciado: 

 

 

 

 

4.4. Declaração de Missão 

Em função do que acima escrevi, a declaração de Missão espelha o caminho a seguir: 

 

 

 

 

 

 

“Ser Humano que procura constante e consistentemente 

o desenvolvimento pessoal, inspirando o crescimento 

daqueles que consigo se cruzam.” 

 

“Promover, apoiar e potenciar o desenvolvimento do 

Ser Humano.” 
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4.5. Análise SWOT 

Do relatório constante do Anexo II, referente à avaliação da Inteligência Emocional, retiram-se vários 

pontos fortes, pontos de melhoria e algumas limitações. Com base nessas conclusões, analisadas em 

conjunto com a Roda da Vida e com a autoavaliação das “soft skills” e do Feedback 360º, elaborei uma 

tabela onde inscrevi os pontos fortes mais potenciadores da realização do meu PDI, bem como os 

pontos de melhoria a trabalhar para que a minha Visão venha a concretizar-se. A reflexão sobre o 

quadro nº 27 será efetuada no capítulo seguinte, como base de lançamento de um conjunto de 

medidas, tarefas e atividades a realizar nos próximos meses.  

Dado que o principal objetivo deste “Estudo de Caso Pessoal” é trabalhar os fatores “internos” será 

dada apenas uma breve referência às “Ameaças” e “Oportunidades” que eu identifico como fatores 

“externos” que poderão constituir obstáculos e oportunidades para a realização da minha Visão. 

PONTOS FORTES PONTOS DE MELHORIA 

Mentalidade Positiva Criatividade 

Atuação de acordo com os Valores Dar e Receber Feedback 

Gestão emocional Trabalhar em Equipa 

Autocontrole Networking 

Resiliência e Flexibilidade Ligação às pessoas 

Assertividade Exercício físico 

Autoestima Alimentação 

Adaptação à Mudança Momentos de Lazer 

Gestão de Tempo Relacionamentos 

 

Quadro nº 27 – Pontos Fortes e de Melhoria 

 

Tendo em atenção os objetivos a que me proponho atingir, identifiquei as seguintes ameaças e 

oportunidades (Quadro nº 28): 
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AMEAÇAS OPORTUNIDADES 

Licenciados jovens nas áreas da Psicologia 
Procura dos Gestores por profissionais que 

compreendam a realidade das empresas 

Intensificação da comunicação virtual 
Procura crescente de conhecimento nas áreas 

comportamentais 

Fatores económicos 
Fundos estruturais para financiamento de ações 

de formação 

A (ainda) pouca valorização da importância das 

competências comportamentais 
 

 
Quadro nº 28 – Ameaças e Oportunidades 

 

As ameaças identificadas estão relacionadas com a primeira dimensão-chave – Carreira Profissional. A 

área do Coaching tem vindo a ser progressivamente ocupada por jovens licenciados em Psicologia. As 

gerações menos jovens de psicólogos viam e veem o Coaching como um adversário profissional e, 

principalmente, pouco credível, atribuindo aos Coaches rótulos pouco abonatórios em termos éticos 

e deontológicos. Os mais jovens estão a procurar o Coaching como área de apoio e desenvolvimento 

às suas funções de psicólogo, seja em termos de terapia ou no exercício de funções organizacionais. 

Considero esta evolução uma ameaça aos meus objetivos por dois motivos: 

 O Coaching não é visto como uma profissão, havendo pessoas certificadas em Coaching com 

pouco talento para o seu desempenho e que levam os clientes (individuais e empresariais) a 

desconsiderar esta área de desenvolvimento pessoal. 

 As entidades certificadoras de Coaching não dão as garantias (aos clientes dos respetivos 

membros e/ou associados) que uma Ordem Profissional dá aos clientes e/ou utentes dos 

respetivos serviços. Assim, entre um Psicólogo inscrito na respetiva Ordem com certificação 

em Coaching ou um Economista (inscrito na Ordem dos Economistas) com certificação em 

Coaching, o cliente tenderá a escolher aquele, devido ao grande grau de abertura e 

correspondente confiança que o cliente terá de ter no Profissional que o acompanha. Quando 

vamos ao médico e ele nos pede para nos despirmos, fazê-lo incondicionalmente perante ele 

porque é um Profissional que terá de respeitar um código de ética, sob pena de punição da 

respetiva Ordem. Num processo de Coaching, poderemos ter que despir o nosso Ser, ter que 

mostrar as nossas fraquezas. Para tal é necessária uma dose elevada de confiança no Coach 

que procuramos. 
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As restantes ameaças estão intrinsecamente ligadas à docência e à formação profissional. 

Pretendendo desenvolver estas atividades nas áreas comportamentais, principalmente na abordagem 

dos temas desenvolvidos neste Relatório, considero que os fatores indicados no quadro supra poderão 

dificultar o alcance dos objetivos estratégicos definidos para esta dimensão. 

As oportunidades estão igualmente focadas nesta dimensão-chave e estou convicto que, apesar das 

ameaças suprarreferidas, as especializações que tenho obtido na área comportamental, acrescidas da 

experiência profissional entretanto adquirida serão um forte recurso para o aproveitamento dessas 

oportunidades. 
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5. Plano de Desenvolvimento Individual 

5.1. Reflexão Conclusiva 

O “estudo de caso” significou para mim uma imersão profunda ao meu “Ser”. Terei de confessar, a 

mim mesmo e a quem está a ler estas linhas, que existiu alguma ansiedade quanto aos resultados de 

toda a bateria de testes que foram elaborados. 

Apesar de, logo num dos primeiros testes, ser patente o meu elevado autoconhecimento, não deixa 

de haver o seu quê de incerteza. 

De seguida, irei resumir as ideias principais deste “estudo”, algumas que serão alvo de medidas e tomar 

e a serem descritas no PDI, outras que, sendo igualmente importantes, ficarão para tratamento futuro: 

 Não ficou perfeitamente claro se, no momento em que elaboro este “estudo”, o hemisfério 

cerebral predominante é o direito ou o esquerdo. Se, por um lado, o teste efetuado aponta 

claramente para o uso preferencial do lado analítico do cérebro, é igualmente notório que é o 

lado holístico e comportamental que toma a dianteira no que toca à “tomada de decisões”. 

 Na mesma senda de alguma indefinição, obtive uma boa classificação no que toca à escuta 

ativa, mas, por outro lado, o teste DISC realça alguma ausência de escuta. É igualmente um 

aspeto a ter em conta. 

 Tendo como base deste “estudo” o modelo EMPATHIC desejado pelo Coach Fernando Torre, 

não deixa de ser evidente o trabalho que terei de desenvolver no que concerne à EMPATIA. 

Foi, talvez, o aspeto mais surpreendente para mim, pois esta bateria de testes, incluindo e 

principalmente o Feedback 360º, mostrou-me que tenho muito a fazer para incrementar a 

“ligação às pessoas”. 

 Estando numa fase da minha vida em que estou empenhadíssimo no crescimento pessoal e no 

reajustamento da minha carreira profissional, comprova-se algum desequilíbrio entre esta e a 

minha vida pessoal e social. Aspeto que terei em conta nas atividades a desenvolver no PDI. 

 Podendo considerar-me uma pessoa com um bom nível de competência em “Management 

Soft Skills”, terei de trabalhar arduamente naquelas que serão “fatores críticos de sucesso” 

para os meus objetivos estratégicos: 

o Criatividade, por si só e como fonte de desenvolvimento do “hemisfério direito”; 

o Dar e Receber Feedback; 

o Trabalhar em Equipa. 

 Ao nível do DNA das “Soft Skills” terei de trabalhar em especial: 

o A dimensão “CONECTED” do ABCD Trust Model ®; 
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o A já referida EMPATIA, estritamente relacionada com o ponto imediatamente 

anterior; 

o Ao nível dos hábitos, que consubstanciam a Visão, Missão e Valores: 

 Será dada uma maior atenção à dimensão da “Inteligência Física”; 

 Igualmente no que concerne à já por demais referida EMPATIA; 

 Trabalhar arduamente na prossecução da minha Visão, cumprindo a Missão a 

que me proponho. 

o Recorrendo ao “Whole New Mind” e aos conceitos “high concept” e “high touch”, 

tenho a referir o seguinte: 

 Design – intrinsecamente ligado à criatividade é, sem dúvida, uma área 

altamente deficitária no meu perfil. Apesar de adorar pintura, os meus 

conhecimentos são pouco mais que básicos e de total leigo. Se é certo que, 

por vezes encontro soluções criativas para as situações que ocorrem na minha 

vida pessoal e profissional, confesso um défice enorme no que respeita à 

procura do belo e do artístico; 

 História – Neste capítulo, havendo sempre espaço para melhorias, como é 

óbvio, estarei mais à vontade. Tenho um enorme gosto e prazer em contar 

histórias, socorrendo-me muitas vezes desta “arte” para expor as minhas 

ideias e transmitir os meus pensamentos; 

 Sinfonia – Tendo igualmente um enorme défice musical, apesar de ser 

essencialmente auditivo e visual, considero-me algo integrador e desde muito 

jovem, ao longo do meu percurso como gestor, procurei sempre ter uma visão 

de conjunto. Não será nesta área que reside o meu maior défice; 

 Empatia – Por demais referida nos pontos anteriores, será uma área a 

trabalhar arduamente, até porque está menos desenvolvida do que eu 

supunha antes do início deste “estudo”; 

 Diversão – Se o lado social tem vindo a ser prejudicado pelo meu 

empenhamento na carreira profissional, não é menos verdade que sempre 

procurei ver os problemas numa perspetiva “não demasiado séria”. Não 

estando explícito em nenhuma das análises e avaliações feitas, considero-me 

uma pessoa com um razoável sentido de humor. E, pelo menos aqui, o meu 

“hemisfério direito” funciona… bem; 

 Sentido – Este “estudo de caso” sobre a minha pessoa ajudou-me a caminhar 

no “sentido do sentido”. O ter que enunciar uma Visão e declarar uma Missão 
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“obrigou-me” a confirmar o “sentido de vida” que procuro que resumi com a 

minha declaração de Missão: “Promover, apoiar e potenciar o 

desenvolvimento do Ser Humano”. 

 

5.2. Objetivos Estratégicos 

Havendo vários objetivos a atingir, como resultado dos pontos de melhoria necessários, irei assumir 

três grandes áreas, as quais denominarei de “dimensões-chave”. São elas: 

o Carreira profissional - Como atingir a Visão, cumprindo a Missão alinhada com os Valores; 

o Inteligência Física – Como melhorar o Bem-Estar global; 

o Empatia – Como melhorar o índice de “ligação às pessoas”, a criatividade, o networking, o 

feedback e o trabalho em equipa. 

Para cada uma destas “dimensão-chave” criarei “objetivos estratégicos”, os quais serão desenvolvidos 

no “Plano de Ação” que a seguir partilho. 
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5.3. Plano de Ação 
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Quadro nº 29 – PDI – Carreira Profissional 
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Quadro nº 30 – PDI – Inteligência Física 
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Quadro nº 31 – PDI – Empatia 
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No nosso entender, ficou vincada a importância do desenvolvimento de determinadas competências 

como base da evolução para o domínio das “Management Soft Skills”. 

Treinar, praticando e ensinando, partilhando, a Inteligência Emocional, os Hábitos das Pessoas 

Altamente Eficazes, o exercício contínuo e consistente do Hemisfério Direito do Cérebro, até que se 

torne natural como qualquer hábito e procurando atuar com Inteligência Espiritual, ou seja 

consentaneamente com os Valores mais Profundos do nosso SER, do qual é exemplo o “Modelo de 

Confiança”, estarão construídos os alicerces indestrutíveis que nos permitirão desenvolver 

continuadamente as competências comportamentais tão desejadas pelos recrutadores das empresas 

do século XXI. 

No entanto, não é suficiente, de modo algum, que os recrutadores, na maior parte das vezes gestores 

profissionais, exijam aos outros aquilo que a eles lhe faltam: “soft skills”! 

Por essa razão, este trabalho é dedicado e dirigido a todos aqueles que desempenham ou pretendam 

vir a desempenhar funções de gestor. Não só àqueles que estão no início da carreira e aos jovens 

estudantes que procuram uma carreira profissional nesta área do conhecimento, mas também a todos 

aqueles que, embora experientes, entendam que nunca é tarde para encetar uma mudança positiva 

na sua vida pessoal e profissional. 

O “estudo de caso” aqui apresentado demonstra que o sucesso profissional depende também do 

sucesso pessoal, do equilíbrio entre as duas facetas da vida de um qualquer profissional. É nossa 

convicção que uma vida pessoal realizada não pode coexistir com uma vida profissional altamente 

desmotivadora e… vice-versa. 

É intenção do autor deste trabalho utilizá-lo como ponto de partida para o desenvolvimento de várias 

iniciativas em redor do tema das “Management Soft Skills”. Tendo a possibilidade, isto é, a felicidade 

de poder exercer várias atividades, uma das primeiras “obrigações” a que está sujeito é o de “praticar 

aquilo que prega”, ou seja, colocar em prática, no seu dia a dia de gestor, formador, docente, consultor, 

coach e orador, todos os conceitos que defendeu ao longo deste trabalho. 

A nossa experiência diz-nos que transmitir conhecimento, partilhando-o e debatendo-o leva-nos à 

assunção de um compromisso inadiável e irrevogável entre o que defendemos e o que praticamos. A 

título de exemplo, é o que sucede quando prestamos menos atenção a alguém deveras maçador… Mas 

então a “escuta ativa” que tanto defendemos junto dos nossos alunos, colaboradores, clientes, etc…?  

Mas então o que poderemos fazer, nós e todos aqueles que têm relevância perante terceiros, seja 

como professores, formadores, gestores, pais, líderes? 
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No nosso entender, podemos começar por perceber o que se entende por “Atitude Coach”. A 

presença, o compromisso, a capacidade de fazer perguntas em vez de dar respostas, é o primeiro passo 

para podermos alterar os nossos hábitos diários de como lidamos e/ou lideramos (com) as pessoas – 

nas empresas, nas escolas, em casa! 

Em simultâneo, deveremos iniciar, se ainda não o fizemos, o nosso processo de autoconhecimento, de 

que este Relatório poderá servir como Guia. O autoconhecimento é a base da pirâmide que representa 

o caminho da Inteligência Emocional, sendo esta, por sua vez, uma das essências para o 

desenvolvimento das “Management Soft Skills”. 

Por fim, mas não menos importante, desenvolvermos os nossos esforços para que os planos 

curriculares das nossas escolas e universidades incorporem cada vez mais temas relacionados com as 

“soft skills”, nomeada e principalmente nas áreas que designamos como DNA das “soft skills”:  

 Inteligência Emocional; 

 Desenvolvimento de Hábitos de eficácia; 

 Prática de atividades que estimulem o Hemisfério Direito; 

 Modelo da Confiança: Competência, Credibilidade, Ligação e Fiabilidade. 

E se tivermos de escolher uma palavra-chave: EMPATIA – presente em todas as componentes DNA! 

Por fim, o autor deste Relatório entende ser seu dever assumir perante o estimado júri que irá analisar 

este documento, em especial perante o seu orientador, Prof. Dr. Mário Sérgio Teixeira, entusiasta 

praticante desta temática, que tudo fará ao seu alcance para que as “Soft Skills” tenham cada vez mais 

espaço nas nossas Organizações e nas nossas Escolas e Universidades. 
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