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Ganhar reúne um conjunto de pensamentos de vários autores, que decidem 

partilhar conclusões interessantes e úteis acerca do tema e fenómeno: atitude 

de gestão, como forma ótima de alcançar o sucesso.  
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É um manual descomprometido onde alguns dos “bons” se juntam para marcar 

um ponto de situação acerca do fenómeno ganhar. Ou não perder. Ou estar 

mais próximo do epicentro das oportunidades com melhor acesso ás opções 

ótimas.   

Este compêndio de partilha é grátis, não pretende coletar dinheiro, ou 

enriquecer do ponto de vista económico qualquer uma das desmedidas 

ambições de gerar cash do publisher. Igualmente a advertência transporta uma 

outra mensagem, se não gostar do book não o recomende, vingue-se, diga a 

outros para não o lerem. Fazendo uso da melhor forma de poder de quem 

consome, a opinião.  

E a avançar, a cada palavra lhe garanto que lamento o transtorno que possa 

ocasionar uma leitura sem a inteligência de Saramago ou a riqueza de Paulo 

Coelho, e tão pouco vimos para ditar narrativa, o caso é técnico. Se busca algo 

do campo ficcionado, e escrito de forma exemplar, este book será uma perda 

de tempo, e alguns dizem que tempo é dinheiro. O que assistimos aqui é 

totalmente composto pelo campo empírico e por pessoas netamente 

experientes. Das melhores, diz o mercado, nas suas respetivas áreas do saber. 

O projeto está inconcluso, existe muito mais a aprofundar. O quadro das 

equações é vasto, e os autores, nas suas limitações de espaço até, se 

permitem na tentativa adiante de tentar de novo, esperando mais uteis 

partilhas.  

Ao leitor, agradeço e espero que possa tirar partido desta ferramenta que 

pretende funcionar como um estimulante para que realize com êxito o seu 

plano de viagem. Permita-se enquadrar os seus cenários particulares e faculte-

se a visão de como superar determinada situação – tendo de antemão 

projetado esse desígnio. E adianto, consideram os autores convidados algo em 

comum, a pessoa é o elemento que mais influencia tem nos jogos sistémicos. 

Existem outros elementos. E em todos, habita a influência do poder de 

“pessoas”.  

 

Boa sorte na leitura, e se não gostar do livro, páre imediatamente nesse 

preciso momento. 
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Tim Vieira 

Nasceu a 18 de julho de 1975 em Joanesburgo, na África 

do Sul. Frequentou a Universidade de África do Sul 

(UNISA), onde completou 2 anos de uma licenciatura em 

Gestão/Administração de Empresas. Com a criação do seu 

próprio negócio, em 1993, - uma cervejaria na África do 

Sul -, não teve tempo para terminar a licenciatura. No 

entanto, uns anos mais tarde, Tim Vieira concluiu o curso 

de Gestão/Administração de Empresas na Chicago Booth                

School of Business. 

  

Em 2001, o empresário identificou Angola como um país com oportunidades de 

investimento. Neste país, possui juntamente com o seu sócio, Nuno Traguedo, um dos 

mais relevantes grupos de Media – a Special Edition Holding –, que emprega mais de 

500 colaboradores e que detém algumas das principais agências de publicidade, 

eventos, ativações de marca e planeamento de meios (TBWA/Angola, Original Brands e 

Multileme). Tim Vieira tem ainda empresas de media em Moçambique e no Gana. 

  

Em 2015 ficou conhecido do público português depois de ter participado como 

investidor na primeira temporada do programa Shark Tank Portugal.  

  

Atualmente é também CEO da Bravegeneration (Europa) e tem investimentos em 

Portugal nas áreas da Agricultura, Distribuição e IT (Green Meridian, Refresh Jump, 

Luzboa, DrivU, entre outras empresas). Mais recentemente investiu numa empresa de 

produção de filmes que, em breve, dará a conhecer o seu primeiro documentário, que 

conta com atores e atrizes de reconhecida idoneidade nacional e internacional.  

  

 

Eu sempre fui empreendedor. Sempre trabalhei e nunca desperdicei as 

oportunidades. Por onde passava, tinha a capacidade de motivar pessoas, 

desenvolver equipas e de fazer qualquer empresa crescer. Se me 

perguntarem: foi fácil? Não, como em tudo na vida é preciso ser persistente 

e lutar até ao fim. 

Empreendedor Tim Vieira 
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Bruno Mello 

Editor Executivo de um site de Marketing de referência  

 

 

 

 

Ações sem comprovação de retorno sobre o investimento, prejuízo por estratégias mal 

planejadas, multiplicação de pontos de contato e novos focos da empresa compõem os 

motivos. 

Desde a crise mundial em 2008, os investimentos em Marketing nunca foram os 

mesmos, mas há quatro fatores inerentes ao próprio Marketing, que não são de hoje, e 

que estão entre os reais causadores desta situação. 

Dois causadores por responsabilidade do próprio departamento de Marketing e outros 

dois pelo cenário externo. O primeiro motivo que corta sem piedade os investimentos 

em Marketing é a tradicional falta de capacidade de comprovar o retorno sobre o 

investimento. Poucas empresas estão dispostas a continuar rasgando dinheiro em ações 

cujo retorno não consegue se comprovar. Estamos na era da eficiência do Marketing. 

Mostre-me resultado que até aumento a verba. 

Outro causador do corte de verba é o insucesso constante de estratégias mal planejadas. 

Depois que se colocou rios de dinheiro numa ideia que morre na praia, ninguém vai 

arcar com mais prejuízo. Tudo tem um limite. Já sabemos que o histórico de produtos 

lançados todos os anos que não vingam é muito maior do que aqueles que fazem 

sucesso.  

Aí chegamos aos pontos motivadores da diminuição da verba de marketing que são 

dados do problema, pois são fatores externos e devemos trabalhar para nos aproveitar 

deles e não sermos reféns. A multiplicação de pontos de contato com os consumidores 

obrigou a realocação de orçamento, fazendo até com que áreas que não disponham de 

muito dinheiro passassem a gozar de algum investimento. Então, se em propaganda não 

consigo medir, coloco dinheiro em promoção no ponto de venda. Afinal, a exigência 

por resultados em curto prazo também mexe com este cenário. Enquanto uns perdem, 

outros ganham. 

São muitos os pontos para equilibrar ultimamente. A vida do profissional de Marketing 

nunca foi tão difícil. Ao mesmo tempo em que o Marketing deveria ter aumentado a sua 

importância dentro das empresas por ser o real gerador de valor, vem perdendo espaço 

porque não tem sido capaz de reverter os desafios da atualidade em oportunidades de 

geração de produtos, serviços e marcas únicas para pessoas que estejam realmente 

dispostas a pagar pelo que se vende. 

 

Diretor Executivo, Bruno Mello 
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José Borralho  

Licenciado em Gestão de Marketing pelo IPAM (1995) e 

Master em Coolhunting pela AYR/Science of the Times by Carl 

Rhode (2010). Empreendedor e apoia causas de 

responsabilidade social. 

 

 

GANHAR COMO MODO DE VIDA 

“Viver cada dia como se fosse o último e aprender como se fosse o primeiro” pode 

parecer-vos uma qualquer panaceia, mas é com este espírito que gosto de olhar 

cada dia, de forma diferente, entusiasta e encontrando sempre algo novo e 

diferente. 

É já um lugar comum dizer que o “mundo mudou”, afinal o mundo muda todos os dias 

desde que existe e com essa mudança há evolução e com essa evolução identificam-se 

tendências e oportunidades... que se aproveitam ou não. 

Há quem goste de referir a “sorte” nos negócios, na vida, no amor... Nunca acreditei 

nisso, não há sorte... ou por outra, para mim, a sorte acontece quando a preparação 

encontra a oportunidade, uma equação simples portanto: oportunidade + preparação = 

sorte.  

Mas vamos focar-nos no negócio como exemplo para tantas outras coisas da nossa vida. 

Vivemos numa época de competitividade extasiante e que marca a nossa vida como 

empreendedores. Os consumidores são cada vez mais camaleónicos, a tecnologia traz 

novas soluções diariamente, as tendências são muitas e no final do dia o que queremos é 

conquistar uma fatia, por muito pequena que seja, do mercado ou de felicidade. 

É neste contexto que importa assumirmos uma cultura de inovação como solução para 

nos diferenciarmos e logo para ganharmos. Independentemente dos nossos negócios, 

mantermos um processo constante de inovação é essencial para a sobrevivência de 

qualquer negócio. 



7 
 

A inovação não tem necessariamente ser associada à tecnologia. Inovar para ganhar não 

é mais que a capacidade de sairmos da nossa zona de conforto e procurar os meios para 

tornarmos o negócio mais competitivo e rentável ou a nossa vida melhor. Para isso 

devemos viver num estado de permanente observação e saber sempre responder a uma 

questão essencial para a saúde do negócio: O que posso fazer para melhorar e obter 

melhores resultados? 

É deste modo que se aprende a inovar sob diferentes perspetivas, seja implementando 

políticas de redução de custos, seja através de diferentes métodos para captar novos 

fornecedores ou atrair clientes ou entrar em novos canais de distribuição, seja pela 

criação de novos produtos ou serviços, seja por ligeiros upgrades aos mesmos. 

 

A importância da inovação no negócio é facilmente comparável com o modo como 

lidamos hoje com a tecnologia de consumo. Se temos um telemóvel com falhas 

constantes, antes que ele deixe mesmo de funcionar, o que fazemos é trocá-lo por outro, 

de preferência mais moderno e atual. Acontece o mesmo nos negócios... É preciso 

inovar antes que estagnem, fiquem moribundos e morram. 

 

Todos os nossos clientes e consumidores estão mais exigentes, seletivos e obrigam-nos 

a encontrar formas de os conquistar e fidelizar, a uma cultura de inovação capaz de se 

adaptar às suas vontades e necessidades, que se alteram frequentemente. Inovar é a 

melhor forma de ganhar vantagem competitiva face à concorrência e de afirmar um 

posicionamento no mercado. 

A inovação pode ser feita em 3 tipos:  

 ao nível da oferta (novos produtos e serviços ou novas características em produtos 

ou serviços existentes);  

 ao nível da organização e da marca (novas formas de estruturar e organizar os 

recursos da organização o produto ou serviço que conduzem a melhorias para o 

consumidor final) e finalmente ao  

 nível do processo (o produto ou serviço pode ser o mesmo mas o processo de 

produção / distribuição / comunicação… pode ser novo ou tornar-se mais eficiente). 
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A inovação também não tem que ser obrigatoriamente disruptiva, aliás em muitos casos 

nem o deve ser, sob forma de colocar em causa o core business ou criar um choque ao 

nível dos work skills organizacionais, contudo ela pode ter diversas dimensões:  

 pode ser simplesmente incremental (inovação de desenvolvimento assente nas 

alterações relativamente menores nos produtos ou serviços já existentes, 

constituindo-se como alavanca para a posição dominante dos líderes dessa 

indústria),  

 radical (inovação assente em novas pesquisas, paradigmas e descobertas, dando 

lugar à descoberta de novos mercados e novas aplicações. É a base para o 

surgimento de novas empresas no mercado ou para a redefinição de indústrias 

problemáticas),  

 arquitectural (inovação onde a base não muda, não é tão radical mas é 

suficientemente significativa para criar novas oportunidades de negócio em 

mercados ou vantagens competitivas e alavanca as competências e capacidades 

ainda que assentes numa base já existente) e 

 finalmente pós-atualidade (produtos que voltaram ao mercado, apesar de serem de 

nicho). 

Independentemente do que irá fazer ao longo do ano sobre a inovação é importante que 

tenha em conta que a inovação deve ser sempre: 

 Essencial - o ritmo de mudança nos mercados é cada vez mais célere e mais 

cedo ou mais tarde, o seu negócio ou mercado será afetado por algum tipo de 

inovação que pode provocar a disrupção. O ideal é que seja você a liderar esse 

movimento de mudança. 

 Equilibrada - a inovação por si só pode não ser suficiente para manter um 

negócio de pé. É preciso pagar contas, logo o capital é algo que deve ser 

cuidadosamente preservado. Seja sensato em relação à inovação. Pouca 

inovação pode levar à perda de mercado, porém inovação demais também pode 

levar à perda de um negócio muito rentável. Concentre-se sabiamente em 

equilibrar o seu negócio atual com a aventura da inovação. 

 Personalizada - não existem duas empresas iguais, logo cada um deve delinear 

a sua própria estratégia de inovação, definindo cuidadosamente o quê, o porquê 

e como isso motivará um aumento no grau de inovação do negócio e quais 
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recursos necessários. Ter a sua própria estratégia de inovação, condizente com o 

seu modelo de negócio, permitir-lhe-á delinear o equilíbrio certo na inovação. 

 Variada - a inovação pode ser feitas em muitas vertentes no negócio: produto, 

tecnologia, operações, modelos de negócio, entre outros e pode ter diferentes 

níveis de intensidade, começando por pequenas mudanças e crescendo para 

importantes e radicais iniciativas. Em muitos casos, as pequenas ideias podem 

ter um retorno mais rápidos e previsível do que a disrupção mais brilhante. Vai 

querer estar em ambas certamente mas lembre-se - construa um portfólio de 

inovação equilibrado. 

 Valiosa – Há inúmeras histórias de sucesso e da forma como uma simples ideia 

mudou o mundo e gerou milhões... As ideias são baratas, mesmo aquelas raras e 

boas, o importante é proceder à sua validação e execução e isso sim é parte mais 

cara. Não desanime, afinal quem não semeia não colhe. 

 Profissional – há diversos sistemas de apoio ao seu negócio: programas de 

aceleração, plataformas de inovação, concepção de novas ideias, concorrências, 

patentes, prémios, brainstorming, cocriação, incubadoras de empresas e muitos 

outros termos, sistemas e conceitos que levam ao mesmo caminho: tornar um 

negócio cada vez mais viável. Use as que considere mais relevantes para o seu 

negócio, e use-as de forma correta.  

 

Inove de forma profissional e adopte uma atitude vencedora. 

 

Empreendedor, José Borralho 
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 Pedro Almeida 

Apaixonado por pessoas.  Pós-graduado pelo Institute of Direct 

Marketing, Kings College, Londres; Inglaterra e Licenciado em 

Marketing e Publicidade pelo IADE, Lisboa. Certificado em 

Coaching pelo Internation Coaching Community, desde 2002,  

Green Belt Six Sihma e certificado nas ferramentas EQi2.0 e 

MBTI e Points of You. Estudou em Londres, trabalhou um pouco 

por toda a Europa e viveu em Moçambique 10 anos. 

Como gestor, desenvolve-se em ambientes de negócio focados 

nos resultados. 

 

Quando comecei a minha vida numa das maiores escolas de vendas, a Xerox, havia já 

uma grande consciência da necessidade do que à data se chamava de venda consultiva. 

Já nessa altura existia uma consciência profunda de que criar relações era mais 

importante que uma venda push. Normal: clientes e vendedores são seres humanos, 

logo, naturalmente gregários e logo, também, comunicadores. 

Comunicação provém do termo latim “communis”, que significa comum, por esse 

motivo, ao comunicar estabelece-se algo comum com alguém. Mas vender é muito mais 

que comunicar. Comunicamos porque possuímos as ferramentas certas. Vender porém 

tem muito mais a ver com escutar do que falar. Escutar, não ouvir. Ouvir é um processo 

fisiológico que pressupõe um sistema auditivo saudável. Escutar é manifestamente um 

processo consciente de atenção.  Vender é escutar com intenção. 

No ano passado um novo modelo de vendas (há mais de 25 anos que ninguém criava 

um) desafiava os vendedores ao Modelo Challenger. Em suma, o Challenger Model 

defende que, apesar de os clientes comprarem a quem gostam e a quem os escutas, num 

mercado onde a informação é uma comodity, o vendedor tem de ser capaz de adicionar 

outro valor. O modelo defende, sucintamente, que o vendedor deverá ser capaz de: 

Ensinar: trazer novos insights para a conversa comercial, demonstrando como o seu 

produto ou solução tem resolvido casos reais e práticos da indústria do cliente ou 

similares – desafiando o know how do cliente ou a sua experiência 

Costumizar: a mensagem com base na importância dos drivers económicos e valores do 

cliente 

Controlar: o processo comercial e a conversa pois sentem-se confortáveis a discutir 

“dinheiro” e não têm medo de pressionar o fecho. 

Então mas este texto não era sobre pressão??? 

Era não. É. 

Seja qual for o modelo de vendas que escolha para sua organização, se quiser manter 

uma organização comercial de sucesso, já sabe que é mais caro um novo cliente que 

uma segunda compra de um cliente existente; já compreende os benefícios da retenção 

de clientes; já percebeu seguramente o valor de um bom pré e pós venda; entre muitas 

outras la palissadas das verdades de vendas. Certo? 
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A minha questão é que ultimamente, apesar de todo o progresso que se fez em 

neurociência, técnicas de comunicação, PNL, vendas, mercados, customer centricity, os 

vendedores com que me cruzo apenas têm uma preocupação: volumes, produtos, 

soluções, margem de lucro, % rotatividade, NPS, % penetração de conta…….e um 

chefe de vendas que fala negociês ou númerolês com eles. 

Atenção. Não menosprezo os resultados. Nunca o fiz. Eles são o end game. Mas já no 

meu tempo havia aquilo a que chamávamos os clientes “pão e manteiga” e aqueles que 

sabíamos serem uma mina de ouro. Já nessa altura tínhamos vendedores para uns e para 

outros. O skill set era diferente. É diferente. 

Ora, ao trabalhar com organizações grandes, dos serviços ao retalho, cada vez mais as 

medidas de NPS obrigam a um reforçar na satisfação do cliente, experiência do cliente, 

customer journey, exceder expectativas…mas quase como num ato esquizofrénico de 

gestão, os vendedores continuam diariamente a ouvir números, produtos, percentagens e 

o cronómetro da voz do seu chefe a fazer tic se eles não fizerem tac. O que mais posso 

exigir a um vendedor que cumpre 120% do seu objectivo mensal? Pelos visto muito 

mais dado que a regra agora é cumprir 160%!!!!! “Se alguns conseguem todos têm de 

conseguir.” Alguns dirão. 

Qual o preço? Do lado dos vendedores, deslealdade para com a chefia, com a empresa, 

com a função, desmotivação, stress, baixas psicológicas, olhos focados no próximo 

emprego/trabalho/salário, foco limitado no cliente….porque o importante são os 

números. 

Para os clientes? Menos lealdade às marcas, menos tempo para o vendedor, menos 

vontade de comprar a alguém, mais compras online, menos satisfação global, frustração 

quando atendido presencialmente…… porque o menos importante são eles. 

Vamos por a pressão no sítio certo! 

Vamos garantir que a liderança sénior tem informação actualizada, insights de 

consumidor e mercado certos e esclarecedores, padrões de inovação e processos de teste 

que permitam definir estratégias de mercado, produto, comerciais, customer 

engagement fit for future e não só fit for market. 

Vamos por pressão em RH para desenhar políticas de atracção e retenção de talento que 

não se esfumem após o primeiro dia, o primeiro evento, a primeira celebração; que 

desenhem programas de formação ativos e costumizados alicerçados na performance 

real de cada colaborador e que responda aos desvios da mesma face à estratégia; que 

desenhe políticas reais e práticas de envolvimento dos líderes e dos liderados, dos 

experientes com os rookies e vice-versa, seja por reverse mentoring, peer-to-peer, ou 

que mais potenciar o verdadeiro knowledge sharing na organização. 

Vamos pressionar lideranças comerciais a estarem menos presas aos mapas e mais 

presas às pessoas: aos marketeers que desenvolvem produtos na empresa, aos 

vendedores que têm de os vender e aos clientes que os podem comprar; vamos garantir 

que as lideranças comerciais fazem mais do que cortesia a visitar clientes, ou almoços, 

mas que usam estes momentos para ensinar e aprender, para desafiar o seu status quo e 

dos seus vendedores, para fazer coaching efectivo, para compreenderem gaps e saber o 

que precisam fazer e como ajudar. 
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E vamos dar as ferramentas certas aos vendedores e deixá-los focarem-se no que devem 

fazer: escutar com intenção, compreender o cliente, demonstrar competência no Know 

how e compreensão das dinâmicas de mercado e das indústrias, estar atento às 

tendências e mudanças de mercado, trazer insights para cima da mesa e conquistar 

clientes, i.e. vender. Não números. 

Se quiser saber como, pergunte-me! 

 

Profissional de Marketing, Pedro Almeida 
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    Luís Alves 

Coach, Mentor, Autor e Orador. É especialista em Sucesso e na 

Lei da Atração. Possuí 12 livros publicados dos quais se 

destaca, o best-seller internacional “Sem Limites – O Guia para 

Atrair Riqueza, Prosperidade e Abundância”.  

Nos dias que correm, não é incomum, termos acesso a centenas 

de fórmulas para o sucesso. São milhares de livros, cursos, 

vídeos e artigos disponíveis à distância de um clique. Seja na área pessoal ou 

profissional, a nossa sociedade está formatada para que o sucesso seja celebrado e para 

que o fracasso seja severamente criticado. 

Infelizmente, este tipo de cenários gerou um stress generalizado na vida da maioria das 

pessoas. A sede pelo sucesso é tanta, que muitos se esquecem do que significa 

verdadeiramente ser bem-sucedido. 

Socialmente, chamam-me autor de sucesso devido ao volume de vendas dos meus 

livros. Enquanto especialista na Lei da Atração e Sucesso, tenho construído a minha 

carreira enquanto Coach, Mentor, Orador e Autor com um propósito bem claro: ajudar o 

maior número de pessoas a transformar as suas vidas. 

Assim sendo, no espectro individual, posso dizer que sou bem-sucedido, sempre que 

alguém transforma a sua vida através das minhas orientações. Ainda assim, o 

reconhecimento social só contempla fatores como vendas, números de clientes privados, 

popularidade, presença online, influência, etc. 

Esta dualidade é plenamente curiosa. O que é mais importante para o nosso bem-estar, o 

sucesso numa perspetiva individual ou o sucesso observado pelos outros? É uma 

pergunta intrigante e que dificilmente alguém consegue responder de forma clara. 

Acredito que o sucesso está diretamente relacionado com o nosso equilíbrio e 

felicidade. Tudo aquilo que promove o nosso bem-estar pode ser considerado uma 

extensão do sucesso. Nem toda a gente pensa assim. O sucesso é usado como uma 

ferramenta para que alguém prove socialmente que é capaz. 

Conto no meu passado com duas carreiras distintas. A primeira que se estendeu até aos 

meus 33 anos de idade era voltada para as artes. Durante 10 anos, fui baterista, 

vocalista, compositor e letrista de uma banda e durante 15 anos, fui estilista. Embora 

tenha atingido os meus objetivos enquanto músico, foi na carreira da moda, que o meu 

nome se espalhou pelos quatro cantos do mundo. 

Nos anos em que participei no Portugal Fashion Week com a minha marca, a minha 

vida mudou bastante. Tive acesso a um universo antes desconhecido, porque perante 

outros, tornei-me num estilista bem-sucedido. Foi essa evolução que fomentou a minha 

mudança para outro país. Cansado da constante pressão por resultados, do pessimismo 

generalizado em Portugal e do excesso de compromissos, decidi viver no anonimato. 
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Essa mudança foi importantíssima para rever os meus conceitos de vida e hoje ter uma 

nova carreira totalmente ajustada ao que me faz feliz. 

Esta jornada na área do desenvolvimento pessoal começou num momento onde coloquei 

a minha vida em análise e tomei a decisão de mudar de rumo. Devidamente preparado 

em termos emocionais, racionais e até espirituais, decidi construir algo que se ajustasse 

a mim e ao meu propósito e prosperar a partir daí. 

Quando iniciei oficialmente a minha atividade, surgiram várias perguntas e dúvidas por 

parte da família, amigos, clientes e parceiros, que se mostraram severamente 

preocupados com a minha escolha e com as consequências financeiras que pudessem 

surgir. Ninguém acreditava que era possível ter uma vida estável, numa profissão 

dedicada ao desenvolvimento pessoal de outros seres humanos. 

Ninguém acreditava que era possível, eu ter credibilidade e sucesso enquanto coach e 

conseguir viver disso, publicando livros apenas em formato digital. 

Independentemente dessa onda de negatividade e pessimismo à minha volta, não 

vacilei. Mantive-me firme e focado sem sequer desviar atenção por um minuto. Criei 

pequenas metas diárias, semanais e mensais e passo a passo, cumpri tudo a que me 

propus. Comecei a perceber nessa altura que uma vitória diária era sinónimo de sucesso. 

Sucesso após sucesso, fui construindo inconscientemente o reconhecimento público 

(sucesso social). 

O passo mais importante desta minha jornada foi acreditar que era possível. Eu não 

precisei de apoio ou solidariedade para que este meu sonho vingasse, apenas precisei de 

ter uma fé inabalável no meu destino e seguir com total comprometimento na direção 

certa. 

O estilo de vida que tenho neste momento é bastante desafiador, afinal, lido com os 

problemas das outras pessoas e ajudo-as a superar qualquer dificuldade. Ainda assim, 

fazer aquilo que gosto é um pilar essencial para que continue a crescer 

progressivamente sem pressões. 

Apesar de ter obtido reconhecimento social na minha “vida passada”, esse sucesso era 

vazio. Ter o meu trabalho divulgado em jornais e revistas, dar entrevistas na televisão 

ou participar em eventos públicos era aparentemente algo fantástico, mas que não 

promovia em mim, o tal bem-estar que referi anteriormente. Apesar de continuar a ter 

exposição pública, sou uma pessoa que apenas faz o que gosta e que acredita com toda a 

fé no seu propósito de vida. 

Em suma, para mim, ser um profissional de sucesso é fazer algo que esteja alinhado 

com o que me faz feliz. É acreditar que sou capaz quando ninguém acredita. É ter a 

capacidade para me focar em soluções e nunca nos problemas. É viver intensamente o 

dia-a-dia e celebrar cada vitória com muita alegria. É ser persistente e caminhar, sem 

nunca desviar o olhar do meu destino. 
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Independentemente das minhas ambições a longo prazo, sei que cada dia que eu consiga 

cumprir um pequeno objetivo é um dia de triunfo. São a soma dessas pequenas vitórias 

que nos levam a cruzar a linha da vitória. Se tivermos a capacidade de seguir estas 

diretrizes, valorizando cada um desses pequenos sucessos, teremos uma vida plena. Na 

verdade, é apenas isso que todos procuramos. 

Coach em Desenvolvimento Pessoal, Luís Alves 
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Gustavo Oliveira 

Ex-guarda-redes profissional, treinador de futebol no Chelsea 

FC Foundation 

Trabalhei com várias equipas e em países diferentes, o que me 

ajudou a definir a minha metodologia e o meu estilo de 

trabalho. 

Cada dia que passa, fico melhor no que faço e alcanço sempre  

o meu objetivo final. Aprendo ao estudar os outros treinadores e 

a assistir ao seu trabalho. Luto pelo que quero: se cair, volto a levantar-me e não desisto 

até conseguir aquilo que quero. 

Tenho muita sorte de poder estar a fazer aquilo que adoro (ser treinador de futebol). 

Sendo um ex-jogador de futebol, nutro um amor próprio por este desporto, que só se 

sabe ao se estar dentro do campo, ao sentir a adrenalina e a pressão do jogo. Quando 

parei de jogar, afastei-me do futebol. Até cheguei a pensar em ser um grande treinador 

de futebol e um dia, até ser um dos melhores técnicos do mundo, mas não acreditei 

nesse sonho, pois achava que era impossível (eu) conseguir chegar lá. 

Até que alguém me ensinou que tudo é possível se eu acreditar e me esforçar para isso. 

Aprendi a sonhar mais alto e acredito que os sonhos podem tornar-se realidade. 

Isto não foi fácil de acreditar, no início, eu ri-me e disse: como posso ser capaz de me 

tornar num dos melhores treinadores de futebol? Eu até esse ponto, acreditava que 

apenas aqueles que tinham “sorte”, conseguiam fazer o que amavam como trabalho, 

mas a maioria das pessoas tinha que trabalhar arduamente para ganhar dinheiro e fazer 

trabalhos de que realmente não gostava para poder viver uma vida digna. 

Ao aprender a acreditar em mim mesmo e ao perceber que para conseguir o que quero, 

isso só depende de mim, deu-me o controlo e o poder de correr atrás do que eu 

realmente queria. Esta é a filosofia que transmito aos meus jogadores: se eles querem 

tornar-se jogadores profissionais, é algo que está nas suas mãos. É essencial que 

acreditem em si mesmos e lutem pelos seus sonhos. 

O sucesso não é para poucos, não vou dizer que é fácil, mas se fizer uma escolha e lutar 

por aquilo de que gosta, é fácil chegar a esse objetivo e tomar consciência das 

oportunidades que surgem pelo caminho e agarrá-las. Pode ter um grande objetivo, mas 

só chega lá através de pequenos passos. Cada passo que dá, mostra-lhe o próximo passo 

e não precisa de ter um grande plano ou mapa, porque sabe o que deseja alcançar, e 

enquanto, mantém isso como prioritário na sua mente, o passo seguinte aparece. 
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As melhores coisas não são fáceis, se fossem fáceis, todos as teriam. Mas, apenas 

aqueles que realmente acreditam, se esforçam e trabalham arduamente, conseguem 

atingir o seu objetivo. 

Tive a sorte de encontrar Mike Hook da Hooked Living, que me encorajou a ir atrás do 

meu sonho, embora, no início, não ganhasse muito dinheiro e quisesse abandonar o meu 

sonho para fazer outros trabalhos, ela ensinou-me a focar-me no resultado final e a ter 

consciência das oportunidades que apareciam no futebol. Agora, eu só trabalho no 

futebol e ganho um bom dinheiro a fazer aquilo que adoro e a perseguir o meu objetivo 

de ser um dos melhores técnicos do mundo. 

 

Treinador de Futebol, Gustavo Oliveira 
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Laura Kὅnig 

Considerada pela Revista Wordby como uma das 100 pessoas vivas mais inovadoras do 

mundo, formada por 4 universidades, empresária de sucesso na área dos relógios - com 

sede na suíça, ativista pelos direitos humanos com intervenção direta como consultora 

em projetos com a ONEU, ambientalista e membro ativo da Fundação “yo amo la palma 

de cera”. 

 

- A tua equipa tem altos e baixos, e num dia mau terá todos os defeitos do mundo.  

A interatividade vivida dentro de grupos de trabalho de profissionais top performers de 

vendas é, para além de cognitivamente estimulante, recheada de riscos humanos a cada 

toma de decisão. O trato interpessoal deste “top” status quo pode ser áspero, e em 

determinados casos até confrontar dramas internos psico-emocionais, um tímido 

personagem só pode ser neste meio um fino vencedor, muito do que tu és – aqui se 

transforma num outro “tu”, e nesta savana é comum encontrarmos genuínos casos de 

pura amizade que, ora começa, ora acaba, ora recomeça, ora prometem tréguas, ora 

peleiam mais um pouco.  

A testosterona habita aqui. Quantidades doseadas organicamente de dopamina são 

administradas a cada nova venda que é anunciada – plink! A cada quadro com 

informação relativa – plink! Esta substância psicoativa é altamente saborosa e ademais, 

aditiva, e é de origem interna e física ao interveniente que a fabrica e a consome: tu. 

Existem formas externas de obter dopamina, e esta é imaterial e totalmente baseada no 

reconhecimento. Molecularmente tu anuncias o teu ego pelo peso atómico da tua 

pessoa, pelas tuas próprias ideias presentes no teu córtex e, pelo posicionamento sentido 

por quem te interpreta. Um ego reconhecido tem predisposição a mutar códigos por 

forma a alcançar o balanço homeostático com o entorno, até o cheiro… - as feromonas 

agitam-se nos narizes daqueles que as conseguem odorificamente interpretar. O canal 

linguístico é pluri e omni, todos são telepáticos, e cada um tem os seus superpoderes 

bem decifrados, e uma imagem própria com uma história convicta. Na equipa que tens 

por diante, tenta perceber porque é que cada um deles é especial. -Tens a tua equipa. 

Logo assume esse desígnio e, no campo das possibilidades e oportunidades e das 

árvores de decisão que os humanos usam para afetar o sistema, pois se forma a tua 

junta, um team conjunto de potentes homens e mulheres. 

 - Sagazes na interpretação cognitiva; - capazes de ousada empatia; - comunicadores não 

só verbais mas também no silêncio comportamental são exímios; - dotados de técnicas 

de fecho de negócio, no exato momento que expressa a primeira silaba, já focada em 

alcançar um pacto win-win com a figura jurídica que tem por diante.  

- E tu tens a sala carregadinha destas belas magnólias, com faces de mirada vibrante e 

um histórico único, intransmissível e valioso. 

Vai lá e diz-lhe. 

- Eu confio em ti.  
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As famílias têm altos e baixos, prosperam e sucumbem. As empresas também. As 

famílias não mandam os filhos embora por não terem cumprido com o objetivo. Se 

queres melhores resultados aplica o princípio da segurança, estas magnólias têm que ser 

reconhecidas publicamente naquilo em que são boas. O reconhecimento não é mais do 

que a humildade na prática mundana. E com esta atitude estás a levar a paz ao outro via 

reconhecimento expresso, e indiretamente ele consegue vender melhor porque se sente 

respaldado, seguro.   

- Que lhe reconhecem o serviço. Ficando impelido a melhorar e a providenciar-se o 

melhor treino para cada novo embate. Com pressão as equipas eventualmente colapsam 

e manifestam erros de processo graves. 
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Ficas paranoico com a ideia de passar informação estratégica vital a estranhos – ótimo! 

Não há concorrentes pequenos, um competidor potencial provavelmente atacará. Ele 

quer ser o único player e por isso, vai tentar fazer com que tu desapareças do mercado. 

Se isso acontecer, este terá sido bem-sucedido. Se não houver tantos concorrentes, não 

precisa de competir por margem, inovação ou quota. O mercado fica mais sustentável, 

menos arriscado e obténs maior retorno. Terás os clientes sem necessidade de 

dispendiosas guerras de argumentação.  

 

 

O capitalista espalha por todos os seus empregados, que trabalhar é uma bênção, que 

trabalhar com paixão dá qualidade de vida, que enriquece a nação, a conta bancária e 

gera fortuna. A verdade é que trabalhar, na sua maioria dos casos, não enriquece. A 

humanidade é escrava do capitalismo e dos capitalistas, que vivem na preguiça, no 

conforto de usufruir a natureza, de brincar e comer com a família, de jogar jogos de 

inteligência. Os trabalhadores convencidos de que podem ter uma vida afortunada, 

vivem para o trabalho. Se tu és um trabalhador, não desesperes, tens apenas esta vida. 

Mantém-te atento à oportunidade e está preparado para agir de acordo com a tua opção 

ótima.  

 

 

 

Para mim, sucesso é sorrir genuinamente todos os dias, é sentir calma e estar rodeada de 

afeto de amigos, de gozar do respeito de todas as figuras jurídicas com que me cruzo. 

Tendo uma boa imagem junto dos meus potenciais críticos e uma relação honesta 

mesmo com os meus inimigos. 
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As estruturas empresariais obstinadas em quantificar o sentido das coisas, um cenário 

justificado pelo controlo da ingestão de utilidades como se fossem reais nutrientes (e, de 

métricas de vendas, analisando indicadores de performances, conhecendo o número de 

prospects e os seus distintos hábitos de consumo e até motivações diversas para o uso 

daquilo que tu forneces). É uma prática natural, o agricultor querer conhecer o terreno 

da propriedade ao mais ínfimo limite. Com o procedimento habitual que as estruturas 

têm em esmiuçar o mercado potencial, tu és sujeito a resultados, já sejam medidos em 

pontos, ou golos, ou bolinhas amarelas.   

Cada mês corres contra o prejuízo. Cada mês começas a zeros. Em puro estilo 

mercantilista. Cada mês enfrentas novo Game.  

- Game On.  

Estás na área das vendas e és o agente responsável por captar no mercado o alimento 

máximo para a empresa, basicamente és o garante por trazer á tua companhia o dinheiro 

dos clientes, e também a sua escolha fidelizada. Convenhamos que um cliente bem 

convertido, vale inexoravelmente mais, que um cliente que fez uma compra por (teu) 

impulso. Sem reflexão e aceitação o cliente vale pouco. Se queres vender está certo que 

te deves focar nos resultados e nos números, mas mais importante e correndo o risco de 

ser um contra sentido comum, é que entendas que a venda ocorre quando não estás a 

vender ao cliente e, ela flui naturalmente quando tu estás a fazer tudo por conhecer um 

novo amigo, ao qual apresentas uma solução, pela qual dás a cara, e confias que será 

uma boa adquisição face ao valor que representa para a vida do utilizador. A venda 

ocorre muito antes de tu explicares o produto, muito antes de apresentares o preço. 

Acontece precisamente quando o cliente te conhece um pouco a ti, o interface da 

empresa. A cara da empresa. E confia em ti, o seu novo amigo da empresa XPTO que 

lhe apresenta algo em semi-exclusivo; ademais porque tu és a prova viva de que aquilo 

que vendes resulta, este modelo ganha duas vezes, ele e tu - e sim claro é uma janela de 

oportunidade para o resto da tua vida, a futuro podes sempre tentar vender-lhe mais 

coisas, repara bem no potencial de um novo amigo e que te pode comprar coisas e 

recomendar a mais se gostar, by the way adiciona-me na tua rede profissional de 

Linkedin. Laura Kὅnig. 

Entendo as vendas agressivas um autêntico genocídio para aquilo que é a tua 

coexistência de marca pessoal, no mercado e a futuro.   

Tu que estás na área das vendas foca-te em explorar a capacidade que tens de fazer 

novos amigos e de tentares conservar os que tens. De pouco serve ganhar problemas de 

terceiros, e recorda no limite do acumulado de valor global arrecadado pela tua 

empresa, tu como muito representarás uma agulha (…) - A contagem gananciosa das 

vendas que já realizaste, a tua média de vendas anunciada, os resultados comparativos e 

relativos, isso tudo, faz envelhecer. Deixa isso para o Board e os consultores estadistas, 

eles que agucem a visão desde as cadeiras reclináveis com rodas do gabinete do último 

piso da sede da empresa, e depois aprovam para além de planos e campanhas 

tentativamente ótimas, a proposta de comunicação interna para os demais 

https://www.linkedin.com/in/laura-kὅnig-heterografisk-redaktionell-85ab82174/
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departamentos da estrutura. É a vida deles. Já tu, um dia poderás sentir-te um zero, 

noutro que és um leão.  

Com exceção da família, a expectativa dos demais não te deve influir, nem o peso dos 

números, nem absolutamente nada com a exceção inicial e, foca-te em fazer bons 

amigos.    

É fundamental que o processo da venda seja executado com clareza e com frontalidade, 

olhos nos olhos. É redondamente cardíaco, quando o prospect está calmo ele pode 

pensar que quer comprar o produto, e reunidas as condições ele avança. Se o potencial 

cliente ficar nervoso ele não opta pela compra. O dinheiro fica do lado do prospect e o 

produto do lado da empresa. Não se gera a troca por motivos do coração e, tem tanto de 

simples como de legítimo. O mesmo acontece com os bambis, ao ouvirem estalidos de 

galhos ficam com o batimento cardíaco acelerado e não se deixam caçar pelo lobo.     - 

Até a minha filha sabe disto. A venda é absolutamente cardíaca, sê amigo do teu cliente. 

E deixo-te um pequeno apontamento, não percas tempo com o cliente errado, e 

dicotomicamente existe apenas um, o que não te compra. Consegues entender que não 

tem potencial, assume e desiste e não percas o teu tempo, um dia ele que volte a ti 

porque ainda assim és amigo dele e ele de ti.  

- Time is Money, and Money can´t buy happiness. - but Girl, I think you´re using 

Money wrong.  
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O fenómeno de venda enquanto filosofia, forma de vida e ciência empresarial, é 

estimulado tendo por base indicadores de performance, basicamente ganhas mais se 

venderes mais. A inovação é transversal a todo o processo de venda.  

- Tu enquanto vendedor tens de a cada dia criar novos mecanismos para atrair mas 

também encaixar melhor no consumidor. Transformas-te num artesão do trade que as 

empresas podem aplicar em matéria de transações e business. És um singelo 

representante da cultura, visão e valores de uma estrutura - muito superior a ti, em quem 

tu confias e vice-versa. Onde representas essa dimensão holística de uma figura jurídica 

empresarial, vulgarmente conhecida por trademark, dentro daquilo que és tu, e portanto, 

tu és a personificação mais imediata que o prospect tem da marca, e literalmente falas. 

E ages. E tentas influenciar a jogada de decisão do terceiro. O teu amigo. – E aos 

amigos não se engana. Se te armas em esperto corrigem-te em dois tempos ou correm 

contigo em três. – Nos concedidos minutos de reunião foste sempre ético? E nessa 

materialização de valores existe por dentro uma pessoa, uma personagem com uma vida 

privada e pública.  

Tens um enorme dever. E podes construir-te e adaptar-te áquilo que é o cliente tipo de 

“A a Z”. Tu podes fomentar de forma imediata um entendimento entre um cliente 

potencial e a marca, e se o converteres parabéns a ambas partes.   

O teu papel extrapola o comercial, és também um embaixador participe da marca, tu 

convertes hábitos de consumo, fortalece-los e fideliza-los. Tens o dever de estudar e 

compreender criticamente o que vendes, ao ponto de o entenderes globalmente e 

valorizares como algo muito importante na tua existência. E assim, com esta postura, 

vais crescer todos os dias no mundo comercial.  

- Eu confio em ti, o que conta são os teus olhos, és o interface humano da marca.  

E se queres vender é simples, levanta-te do sofá e vai, tanto quanto possível para onde 

estão os teus clientes. Procura o teu cliente. - Search. Se não conseguires vender o 

problema é inclusivamente teu. Usa o sentido da resiliência e perseverarás. Estás 

incluído em vendas. 

Tudo depende de ti, tens em mãos um bom produto e um bom preço, e se não venderes 

é porque estás a fazer alguma coisa errada, analisa, reflete. Reage. 

Todas as barreiras podem ser ultrapassadas, se fores amigo do teu cliente. Os amigos 

compram aos amigos. E também é certo que no início tens menos amigos e por isso 

custa mais enfrentar o dia, mas no meio do caminho já sofres de ausência de agenda 

para estar fisicamente com tantos amigos que te recomendam, - ficar na figura como o 

número um… esquece - prefere passar desapercebido, a não ser que sejas um 

sanguinário vaidoso das vendas pois então comete o pecado da gula social e arma-te em 

bom como se fosses a última coke do deserto. No limite tem muito a ver com quem és 

como ferramenta de gestão interpessoal e interempresarial.  
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A venda depende em larga medida de ti. Tu representas dois “P´s” dos quatro do 

fenómeno Pai Nosso Marketing, e pese a não te chamares Fátima e não fazeres 

Milagres, és o promotor e o distribuidor. Excelente oportunidade para o prospect te 

comprar no ali e no agora do momento.  

Força! É tudo cardíaco. Animo mas com calma. Só depende de ti.  

– Eu confio em ti. 

- Tu consegues. 

Usa o teu olhar iluminado e foca o que queres como teu. – E segue pelo caminho da luz. 

A venda é um milagre, e acontece todos os dias, e é lindo que possa ocorrer em ti.  
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Levamos 350 mil anos de evolução, 50 mil deles em forma de Homo sapiens sapiens e 

estou segura de que não imaginas o mundo daqui a 100, 150 ou mesmo 250 anos. 

Talvez a visão não alcance e para quê, se o tempo médio de vida da pessoa é diminuto e 

durante esse tempo o ser procura o sucesso. Ultimamente o sucesso é igual a dinheiro. O 

dinheiro é o combustível do capitalismo.  

Os capitalistas são os grandes culpados pela destruição do mundo. Eles devoram o 

planeta com dentadas vorazes e escravizam as outras espécies que aqui habitam. E na 

sua inteligência limitada, não entendem que estão ofender o planeta sempre que usam 

créditos a troco de produtos, serviços e marcas. 

Os humanos, seres finitos de relógios finos, destroem e constroem, são reis, cantam, 

escrevem poesia e alguns ouvem as 4 estações de Vivaldi à hora de almoço para se 

sentirem intelectualmente estimulados. 

E aqueles que se tornaram grandes heróis de sucesso são soberbos na arte do lobby, da 

negociação e da empatia, porque têm a capacidade de ganhar a confiança dos demais 

egos. 

O produto é útil e a venda importa, o target releva. O mata-leão é uma técnica usada em 

diversas artes do domínio físico sobre um player em modalidade one-to-one. E aplicada 

à esfera da semântica do “sucesso” é usada para alcançar o “sim, compro” (por parte) do 

outro player.  

O mata-leão confia na oferta que tem em sua mão, sendo uma técnica comum em 

mercados de fortes convicções. Se o player do outro lado exigir não ser interpelado, há 

que imediatamente abortar e absolutamente nada mais. - Última aposta e nada mais.  

Esta técnica consiste na ideia de pôr todo o seu ser na oferta. Cada um terá o seu 

potencial criativo ou budget de marketing para que esse apelo á conversão ocorra. 

Haverá quem prometa que devolve o dinheiro no caso do player que efetuar a compra, 

não ficar satisfeito. Haverá quem dance o hula-hula e cante os “parabéns a você” para 

selar um negócio. O mata-leão eleva o próprio negócio à condição de pacto. E o player 

que oferece é aquele se destaca mais e será procurado se estiver à altura. E claro, se o 

produto/serviço cumprir com as expectativas gerando awarness espontâneo e vendas 

orgânicas no futuro imediato. 
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No último ano ativo de Michael “Air” Jordan, ele e Scottie Pippen, jogadores de 

basquetebol da Liga da NBA patrocinada na época pela Toyota, jogavam em diferentes 

equipas, tendo jogado juntos e ganho 6 títulos da NBA nos anos anteriores. 

Apesar de estes jogadores estarem nos cinco primeiros lugares no que diz respeito à 

média de roubos de bolas (Michael Jordan estava em 2º lugar com 2,4 roubos e Scottie 

Pippen estava em 5º lugar com 2,2 roubos), John Stockton, líder da equipa Utah Jazz, 

permanecia à frente destes jogadores com 3,1 roubos de bolas em média por jogo. 

 

A técnica de HSP em análise de contexto 

 

As siglas significam humildade, sabedoria e prudência. E pergunto-te: És humilde, 

sábio/a e prudente. Mais à frente, perceberás se tens estas caraterísticas. E enquanto lês 

este texto, pensa numa resposta a esta questão. 

Retomando os jogadores de basquete, todos têm uma imagem aos olhos do público.  

Todos aqueles que têm sucesso, possuem uma imagem de credibilidade. Michael Jordan 

é um bom exemplo desta afirmação. 

A humildade é a capacidade de se ausentar de si e de se julgar com uma visão de 

reconhecimento honesto. Se Jordan na década de noventa dissesse que era o melhor 

jogador do mundo, seria pretensioso ou humilde? Bem, na realidade, ele seria de facto o 

melhor jogador do mundo deste desporto, logo estaríamos perante um caso de 

honestidade intelectual se ele se assumisse como o melhor. 

A sabedoria significa o saber. O saber fazer. A atitude, a experiência e a parte 

académica são as componentes que te tornam especialista em ultrapassar barreiras. Uma 

barreira torna-se um obstáculo quando não é superada. Segue pessoas que sabem e 

duvida das obstinadas, que pensam que sabem. 

- Explica-te a ti próprio o que é a prudência. Não avances sem ter resposta. - O que é 

para ti, a prudência? Se te perguntarem se queres jogar futebol, se não souberes as 

regras, deves responder que não queres jogar, porque não tens essa competência – sabes 

que vais perder e ninguém gosta de perder. 

Então, és humilde, sábio/a e prudente? Se sim, estás mais próximo/a de atingir o 

sucesso. Se não és, tens de começar a comportar-te de acordo com estas caraterísticas. – 

Sê sempre o/a melhor que conseguires ser. 
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A semiótica é aquilo que se sente quando encontra por diante o fenómeno. É um 

sentimento. 

Se pensares na semiótica de determinado negócio, e naquilo que sentes nesse momento 

ao interpretar os sentidos, irás perceber se tens maior ou menor consciência do negócio. 

Ou por outras palavras, se essa oportunidade é ou não o negócio indicado para ti. 

Quando inicias um novo negócio, deves usar a força da tua cognição por forma a 

entenderes o que estás a sentir: usa a força da tua mente e pensa e analisa aquilo que 

sentes com cada oportunidade detetada. 

Agarra a tua oportunidade, constrói a tua história e sê feliz. A história tem mais 

personagens. A ética, a diplomacia, o respeito podem ajudar ou limitar o teu sucesso. Os 

outros serão o teu espelho. Fala para eles e vê-te. Constrói uma imagem credível e 

consistente com o teu saber, a tua humildade e a tua prudência. 

 

 

Pensavas que era fácil. Para ser bem-sucedido na área das vendas usas uma agenda. 

Pode parecer óbvio que servirá para saberes e dares a conhecer, onde e com quem e 

quando tu irás estar. 

Deves fazer por ter a agenda preenchida a 100%.  

Se tu não estiveres o negócio não ocorre, não há promoção, não há interface, não há 

negociação, não vendes o teu produto, nem dás a ganhar á tua empresa. – Nem a ti. 

O agenda-setting ajuda-te cumprir com os compromissos. - As tuas vendas. E até o 

podes usar, para assuntos de relevância superior como tu e a tua família.  

Constrói a tua agenda de Segunda a Domingo. 7/7, precisas de tempo para procurar a 

oportunidade e agir sobre ela. Gostamos que nos chamem de pessoas com sorte. E 

entendemos que 80% do negócio das vendas é estar presente. Quando vendes, tu ganhas 

e, passas de um estado emocional de carência para o de euforia. Ficas imperturbado e 

estendes um prazeroso sorriso nos lábios. O dever foi cumprido. A fêmea leoa e o 

macho alfa retornam ao seu agregado com a coleta executada com êxito.    

Quando passas por momentos de sucesso, chamas a atenção de novos amigos que te 

abrem janelas e novas oportunidades, deves balancear os picos de abundancia e se caíres 

no aditivo e tantas vezes toxico universo da divirtolandia – pois ergue-te. As cicatrizes 

fazem parte da viagem.  

A tua agenda deve trazer-te resultados, se não dedicares agenda aos assuntos dos outros 

vais poder beneficiar de mais paz interior e, consequentemente, mais tempo para o 

realmente importante.  
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O agregado é a base para que existas como ser real e correto. Foca-te em ti, cultiva-te, 

cresce, desenvolve-te, lê mais livros, lê outros idiomas, questiona os teus amigos em 

porque são teus amigos. – Fica esperto(a). – Fica bonito(a). 
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Imagina uma cafetaria e agora repara que a torneira da copa de serviço está 

paulatinamente a gotejar e que está somente um empregado a trabalhar. Neste café 

existem mesas quadriculares que estão dispostas de forma alinhada, quase todos os 

clientes estão sentados, poucos estão de pé, poucos estão no balcão e todos eles estão a 

fumar um cigarro dentro do estabelecimento. O local é muito arejado e não existe fumo 

nem cheiro a tabaco. As pessoas são delicadas e bem-educadas, todas falam de forma 

cortês com o único empregado que consegue dar conta de todas as tarefas de forma 

infernalmente mecânica. 

-Por vezes, é mais fácil trabalhar sozinho do que trabalhar em equipa. Se um recurso 

consegue executar todos os papéis necessários, ter mais pessoas na equipa poderá trazer 

desordem, conflitos e até a destruição do negócio. Todos os colaboradores são únicos 

nas qualidades, defeitos e interesses. 

A equipa é formada por pessoas e não existem indivíduos iguais. Vários feitios, várias 

personalidades, várias educações e várias formações, e todos estes detalhes e podem ser 

um ponto forte para se construir uma equipa. Por outro lado, são também as diferenças 

que constituem barreiras e formam ruído na comunicação. O ego, a vaidade, a 

arrogância, a ignorância, a pouca instrução, as más condutas, tudo isto virá à superfície, 

se não houver um ou uma líder na equipa capaz de desenvolver uma comunicação 

comum, com interesses e objetivos comuns que sejam benéficos para todos, capaz de 

camuflar as diferenças e fazer destas um grande ponto a favor para todos os elementos. 

Esta personagem atua como facilitador da comunicação entre todos os intervenientes. 

Deves criar uma visão e comunicá-la, gerando a mobilização dos ajustes no plano a 

executar.  

Tendo a função de liderar, de ganhar conhecimento e educar os elementos operacionais, 

devendo motivá-los. Os comportamentos geram comportamentos, lembra-te destas 

palavras, educa-os para o sucesso! 
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A inovação é o ato de inventar, e também o ato de criar. Complementa o ato semi-

divino de conceber; o protótipo, a análise de mercado, a implementação em modo de 

teste da versão inicial. O processo envolve riscos e acarreta custos, sendo um quebra-

cabeças delicioso, intenso e doloroso.  

E para que serve? No limite serve para gerar dinheiro. A inovação é o agente 

mobilizador da inércia e, utiliza-se através da análise de descuidos, de problemas, de 

vicissitudes e principalmente de barreiras. Ela surge onde há a “falta de alguma coisa”. 

A implementação da inovação é porventura, a parte mais relevante do projeto; é a parte 

em que se coloca a ideia em prática, concretizando parte da visão. 

Se não implementares corretamente a ideia ou se escolheres a equipa errada, a tentativa 

dissipa-se.  
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Para melhor entender o conceito de Economia Global, é preciso perceber o conceito de 

AntiEconomia. 

Dedica alguns segundos a imaginar como seria viver sem recurso a bens, produtos, 

créditos, empregos. Sendo um modelo improvável, porque a Economia Global é o 

motor das sociedades. 

A Economia Global, caraterizada pela transação de dinheiro, tem destruído o seu 

habitat. Quanto mais o indivíduo destruir o seu habitat, mais inflacionado fica o sistema 

económico e mais valorizada fica a moeda. Os sistemas são unânimes na posição de que 

a economia deve crescer.  
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Bem-vindos ao jogo da negociação, do marketing, do crm, do strategy planning.  

Penso – Estou confortável de saltos altos, e gosto de estar aqui. Quero uns melhores 

sapatos, ficam em equilíbrio condicente com a palete de 150 pares acumulados no 

guarda-roupa XXL de portas de vidro em toda a extensão do pé-direito do quarto de 

vestir. Vim no Porche branco 911 ao baile onde todos querem estar, os convivas são 

todos elegantes. Bem no centro e equidistante a todos, existe um jogo que quando 

acertamos nos permite ter mais sucesso aproximando-nos do epicentro. E quando 

falhamos, nos afasta do centro do baile, e desampara do centro de influência.  

É importante compreenderes que no mundo económico, o sucesso é medido pelo 

fenómeno dinheiro. E ao aceitares esta ideia, vais começar a observar muitas das 

ocorrências com uma postura isenta e justa.  

Quando realizas negócios justos, queres repetir e fazer mais e maiores negócios. São 

criadores de dinâmica de mercado e espera-se de riqueza para as partes. Quanto maior o 

retorno do investimento, maior o sucesso do negocio. A tabela de sucesso descreve 

também o insucesso, onde o fenómeno que descreve o fracasso é, a ausência de 

dinheiro. No limite, a falência, a dívida…o tempo perdido, as dores de cabeça. 

As pessoas são parte determinante das empresas com que te relacionas. Melhora, sê 

melhor cada dia.  

Aceita uma primeira evidência, tu és igual a todos. Logo, e seguindo a lei do silogismo 

Grego, - todos são iguais a ti. Ter uma pequena divida é ter uma pequena falha e no que 

concerne á tua imagem pessoal queres ser isento em matéria de dívidas.  

Até pode ser um grão de arroz. Lex Dura Lex, na antiga Roma ao ladrão era-lhe cortada 

a mão e ao mentiroso a língua. Um ato duro e á época, moralmente normal. O que achas 

que dizem de ti as pessoas com quem te relacionas.  
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O negócio vive da imagem que projetas e da qualidade de relação que consegues 

alcançar com o outro.  

Quanto melhor for o teu caráter, maior êxito terás no teu negócio, porque os indivíduos 

querem estar na companhia de pessoas de superior ética. É uma questão de energias. 

Desafia-te a possuir um bom sorriso, uma boa colocação de voz e uma aparência 

cuidada. Fala contigo próprio, critica o teu comportamento e a tua imagem ao espelho e 

corrige-te. Há sempre algo melhorar, confia. 

 

 

Todos querem saber como acertar sempre na opção ótima para assim conseguir como 

retorno, mais ganhos. Se queres ter a garantia que optas pela opção ótima, deves 

entender o universo composto por potenciais combinações de relacionamento entre os 

players. A sorte é estar preparado quando a oportunidade aparece. 

Os mais experientes gestores concordam que mesmo eles em 30% das vezes não 

conseguem alcançar a opção ótima para a barreira identificada. Assim  eles superam a 

barreira com acesso a maiores custos e esforços. 

O negócio floresce das oportunidades. Na cadeia de comportamentos, há que identificar 

a opção ótima em tempo útil e agir sobre esse comando, por forma a gerar na realidade 

trocas independentes. 

Existe uma variável contingencial, o risco, tem atenção que não existe um mundo 

líquido. Existe muita informação e não o saber. Faz com os que sabem e não com 

aqueles que acham que sabem. 
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Vantagem competitiva é um termo que abarca numa só expressão os nossos 

superpoderes.  

No mundo selvagem é aquela que se observa nas caraterísticas físicas e operacionais de 

cada animal. 

Se tiveres um aspeto físico débil ou excesso de peso, isso vai influenciar a tua 

comunicação interpessoal. 

Podes ser superior em idiomas, análise estratégica, pensamento matemático, 

relação interpessoal e será esse conjunto de superpoderes que irás usar para 

superar as barreiras. E sempre que avanças, aprendes novos conhecimentos. A 

cada passo que dás, podes ganhar algo em troca ou simplesmente existem 

jogadas gigantescas que ninguém mesmo com livre-arbítrio pode comandar. 

Sê prudente, sábio e humilde e faz uma boa análise de contexto. Das duas uma: ou 

superas a barreira ou não. 

Se houvesse uma escala para medir o nível de amizade de muito alto a muito baixo, 

onde muito alto representa o teu melhor amigo e onde muito baixo representa o inverso. 

Garanto-te que os teus melhores amigos seriam as pessoas com maior utilidade para ti. 

A amizade contempla um carácter utilitário. Quando tu precisas de alguma coisa que 

não consegues tu pedes ajuda aos amigos.  

Os amigos servem para nos ajudar, e quantas vezes não ficamos longos tempos sem 

comunicar com o nosso ou nossa melhor amiga, e simplesmente é porque está tudo 

bem, e não precisamos da utilidade que esse elemento nos pode trazer. 

Também sabemos que se precisamos de ajuda ele/a está ali ao nosso lado, 

incorrompido, valente, inteligente, fiel. 

Nas empresas, nos negócios, na contemplação de pactos entre figuras jurídicas 

independentes e interdependentes, o código da amizade mexe-se por ventura com a 

mesma matéria atómica, emocional, radiónica e energética.  

 “Amigos Amigos negócios á parte”, “Nunca emprestes o carro ou dinheiro a um 

amigo”, “Dinheiro dinheiro, amigos á parte”, as expressões populares são reveladoras 

da mais simples verdade axiomática, somos próprios e diferentes. No mundo dos 

negócios, convém ter amigos. Quando tens problemas á séria e pesados, pois reserva-te 

ao silêncio e espera que os teus amigos emerjam como cavaleiros de branco com 

cavalos potentes. Eles virão em teu auxílio para te ajudarem, se eles não vierem é 

porque a tua capacidade de fazer amigos e influenciar os demais tem ainda muito 

potencial para se expandir. 
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Sete em cada dez vezes que o leão vai caçar - ele falha. A estatística enquanto ciência 

das ocorrências matemáticas permite-nos entender que nem sempre somos bem-

sucedidos á primeira no alcance dos objetivos. Aquilo que permite ao leão sobreviver e 

ao comercial vender é em derradeira análise, a perseverança. A pré-disposição para o 

comportamento diz o campo da psicologia comportamental, designa-se por motivação. 

E tu para estares motivado todos os dias em vendas, deves gostar daquilo que fazes, 

deves entender aquilo que vendes e confiar na empresa onde trabalhas. De outra forma 

cairás. Quando receberes um não repetido por outro não, começas a pensar e colocas a 

decisão de desistir em cima da mesa. É fundamental valorizares o que vendes para 

estares motivado todos os dias e investires o teu tempo e energia na tua carreira. A 

forma mais imediata é conhecendo se o teu cliente fica feliz em comprar o que vendes. 

Poucas coisas são melhores que retires prazer a fazer o teu trabalho, assim sempre que 

falhares vais voltar a tentar. É importante que possas divertir-te com a tua rotina de 

vendas, que tires o maior proveito de cada investida que realizas junto de um prospect. 

O obstáculo inicial do fenómeno da venda é de dimensão intangível e de natureza 

holística. O comportamento do prospect perante a indefinição da compra potencial, 

bifurca entre o binário “sim” ou o “não”, e é tudo uma questão de sinapses mentais e 

energias, e capacidade aquisitiva e necessidade e valorização da promessa de venda e 

disponibilidade e aceitação. Basicamente o papel que desempenhas é tudo menos 

aleatório, estando imerso em questões de grande complexidade que têm de ser 

descortinadas no aqui e no agora do ato comercial.  

Os compradores não têm particularmente uma boa relação com os vendedores. Por 

norma desenvolvem esse entendimento depois da compra e se ficarem satisfeitos. Antes 

do ato da compra o comprador sente desconfiança do vendedor. E é perfeitamente 

normal que assim seja, porque o vendedor quer vender o produto em troca do dinheiro 

do comprador. É comum assistir a vendedores de ego inflado que apresentam o produto 

falando da importante marca que está por detrás, dos benefícios operativos e simbólicos 

e de todo o músculo investido em R&D. E ainda que esse discurso possa tranquilizar o 

ego do vendedor, pouca empatia gera com o potencial comprador.  

Enquanto colega de mercantilismo e das vendas dou-te um conselho: tu tens o dever de 

inspirar o potencial comprador a usar o teu produto, deves transmitir-lhe asap a razão 

pela qual acreditas no produto. E somente depois te deves focar na proteção do teu ego e 

de como a tua empresa é enorme e o teu produto um fruto de tanto investimento de uma 

marca fortíssima na área em que opera. Confia, é nesta fase que tu fazes a diferença.  

As empresas exigem aos vendedores alcance de métricas matemáticas e por isso, muitos 

deles, simplesmente bloqueiam e não conseguem encontrar a melhor forma para 

alcançar o sucesso. Os vendedores perdem tempo a pensar exclusivamente sobre os 

números e ignoram a possibilidade de estudar novas abordagens para melhorar a sua 

venda e alcançar os objetivos propostos. – Eu confio em ti. És belo(a). Dotado da 

capacidade de te relacionares com outros, e escuta o que te digo: se não estás a vender é 

porque estás a fazer algo errado.  

E nada é mais gratificante para um potencial comprador que comprar o produto a um 

vendedor que transmite paixão e confiança e amizade naquilo que faz. Esse deve ser o 

drive da venda. 
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Pelas manhãs quando saio de casa a minha filha de 3 anos pergunta-me, “onde vais?”, e 

recebe como resposta “vou trabalhar”, e depois ela pergunta sempre “porquê?”, e 

poderia simplesmente responder-lhe para ganhar dinheiro para podermos pagar os 

custos da nossa existência no sistema, mas isso seria um terrível exemplo penso, e por 

isso lhe respondo com aquilo que é o meu propósito e drive interno, que me inspira e 

motiva e que igualmente espero que a deixe orgulhosa, “filha vou trabalhar porque a 

mãe quer mudar o mundo para algo melhor ajudando os seus novos amigos”.  
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O imediatismo da comida rápida, o facilitismo das series televisivas de download 

instantâneo, o conhecimento irrefutável ao alcance de um click, as relações via 

aplicações de deslizar esquerda “não” ou, deslizar direita “sim” (…); - o mundo 

transformou-se mais nos últimos 20 anos que em proporção nos últimos duzentos. E a 

ti, disseram-te que eras especial. Ouviste que eras um dos melhores e mais bonitos e até, 

inteligente. E é curioso, acreditaste… Até mesmo quando entravas em competição e não 

ficavas em primeiro, recebias uma medalha de mérito, porque o importante, ouvias 

dizer, é participar. 

No mundo das vendas não existe lugar a esse tipo de atrevimento. Mostras o que vales a 

diário e existe um histórico que tu crias desde o primeiro ao último dia. É na constância 

do princípio do trabalho que aos poucos formas a identidade de um profissional de 

vendas. Vais precisar de coragem, ética e disciplina. Os que são bem-sucedidos na área 

das vendas são-no porque são líderes. Porque têm a habilidade da inter-relação e de 

gerar influencia nos demais. As estruturas mais competitivas têm por tradição acolher os 

grandes vendedores em papéis de liderança interna porque querem formar a cada dia 

melhores profissionais e só o conseguem via os melhores exemplos.  

Particularmente, para mim, ficar no segundo lugar é frustrante e se não conquistar um 

lugar cimeiro quero sempre aprender porquê, e isso, significará por si uma vitória. 

Autora heterónima, Laura Kὅnig 
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Justa Nobre 

Chef de cozinha, natural de Trás-os-Montes 

A minha maior paixão é o gosto que tenho pela cozinha 

portuguesa. Adoro experimentar e provar novos sabores! 

Tento a cada dia, através do meu trabalho, transparecer o que 

sou na minha essência: pura, determinada, lutadora e cheia de 

coragem. Não perco uma oportunidade de abraçar um novo 

desafio. 

Não existe nenhuma forma para alcançar o sucesso profissional. Ele não passa por ser 

melhor que os outros, passa por ser melhor todos os dias. É um trabalho contínuo que 

exige muito esforço, dedicação e, acima de tudo, paixão pelo que se faz. Desde criança 

que, para mim, cozinhar sempre foi tão natural como brincar. 

A entrega ao meu trabalho tem de ser constante. Encaro cada novo dia como uma nova 

oportunidade para melhorar, mudar, superar ou transformar algo - só assim consigo 

atingir a plenitude profissional. Tento, com alguma frequência, criar novos desafios, 

como forma de testar os meus limites e mostrar o que valho. 

Em termos de gestão de equipa, sempre procurei ter ao meu lado uma equipa motivada 

que me permita, em conjunto, fazer um trabalho de excelência. 

Não vivemos sozinhos neste mundo! É preciso saber motivar o nosso pessoal por meio 

de diferentes estímulos. 

Nem todos os dias são como esperamos. Grande parte das vezes, vemo-nos obrigados a 

lidar com problemas, no entanto, a meu ver, o que distingue um bom de um mau 

profissional é a forma como cada um ultrapassa momentos menos bons. 

Eu sei bem quem sou e qual é o meu estilo. Eu não sou Chef, sou a Justa Nobre. 

Procuro a cada dia satisfazer os meus clientes com aquilo que faço de melhor - Cozinha 

Portuguesa. 

Se tivesse de resumir o sucesso em três palavras-chave seriam: paixão, dedicação e 

humildade. 

No fundo é isto o que me torna uma profissional de sucesso! 

 Chef Justa Nobre 
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Filipe Silveira 

Licenciado em Finanças pelo ISCTE Business School e Partner 

de uma empresa de referência, Responsável pela operação das 

lojas próprias da marca e pelo departamento de Atividades na 

Península Ibérica 

 

 

 

 

 

As 10 regras de um profissional de sucesso: 

 

1) Ser um exemplo 

Começo pela regra que considero a mais importante. E não sou o único, pois não 

há livro ou palestra de Liderança que não aborde este ponto. Aplico este ponto 

desde o meu primeiro dia de trabalho e a minha experiência veio confirmar, que 

este é realmente um ponto essencial para quem quer ter uma carreira de sucesso! 

É essencial que consigamos influenciar positivamente os nossos colegas e as 

nossas equipas pelas nossas ações e não apenas pelos nossos discursos! Na 

pontualidade, na necessidade de colocar a “mão na massa” num tema mais 

complicado, na necessidade de um esforço adicional para a entrega de um output 

e na aplicação diária dos seguintes 9 pontos. 

 Este é um ponto que sustenta todos os outros. 

 

 

2) Planeamento 

 “Controla o teu dia, não deixes que os imprevistos o façam”. Para que isto 

aconteça é fundamental ter o plano do dia, da semana e do mês muito bem 

definido. Deverá ser micro o quanto possível… Ações prioritárias muito bem 

definidas, com espaço para o imprevisto e sem margem para que o 

impossível deixe de acontecer. É também fundamental dar a conhecer o 

nosso plano/agenda aos nossos colegas/equipa. Mais facilmente, se fará uma 

gestão dos imprevistos em equipa (reuniões de 5/10 min ao início do dia 

ajudam nesta gestão). 
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3) Ter metas e objetivos bem definidos para a sua equipa 

À medida que se vai subindo na estrutura de uma empresa, é normal que 

comecemos a ter equipas para liderar! Quando tal acontece é fundamental 

que o nosso chip mude rapidamente. 

     Enquanto líderes, a nossa equipa passa a ser o mais importante do nosso dia. 

Nesse momento, está nas nossas mãos, deixar a equipa com as tarefas e os 

objetivos bem traçados. Nada há nada pior que ter a equipa perdida sem uma 

clareza total das prioridades. Só podemos alcançar sucesso, quando temos as 

metas e os objetivos de médio/longo prazo bem definidos e a equipa tem plena 

consciência do que terá que fazer para os alcançar. 

 

 

 

4) Ter ética em todas as decisões 

Decidir em todos os momentos com justiça e respeito por todos os 

stakeholders envolvidos. É com este movimento positivo que se ganham as 

equipas e o respeito dos colegas. Todos nós gostamos de trabalhar com quem 

joga justamente. É por este perfil de profissionais que estamos sempre 

dispostos a sacrificar-nos, sejam eles chefes ou colegas. 

 

 

5) Pensar como um líder antes de o ser 

Desde o nosso primeiro dia de trabalho, que temos de pensar como líderes, 

seja na influência positiva que podemos dar, na tomada de decisões e no 

pensamento corporativo (o melhor para a empresa). Quem trabalhar assim, 

terá sempre as suas oportunidades. Todos os dias deverão ser uma prova, a 

nós e a quem nos rodeia, que estamos prontos para o próximo passo!  

 

 

 

6) Ser positivo 

Quem trabalha contigo, sabe que a palavra “não” é proibida. Nada é 

impossível. E é nos momentos em que toda a equipa começa a duvidar, que 

os profissionais de sucesso acreditam e começam a definir e a traçar os 

passos necessários para que as coisas aconteçam! Influencia positivamente 

quem te rodeia. 

 

 

7) Conhecer as equipas e adaptar a liderança à individualidade de cada um 
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A liderança nos dias de hoje consiste em exponenciar ao máximo, as 

qualidades de cada elemento da nossa equipa. Não existem apenas objetivos 

de equipa, existem também metas e KPIs (indicadores que medem a 

performance de algo ou alguém) individuais. E hoje, para quem quer ter uma 

carreira de sucesso, rumo ao topo, é fulcral liderarmos tendo em conta a 

individualidade de cada um. 

 

8) Ter paixão pelo trabalho / dedicação 

Só quando gostamos realmente do que fazemos, do trabalho e das pessoas 

que nos rodeiam, é que iremos ter a dedicação que o sucesso nos obrigará a 

ter em toda a vida profissional. Encontra a área que mais te desafia/vicia e 

cria uma relação com os teus colegas fora do escritório. Só assim, irás 

trabalhar todos os dias com paixão. 

 

 

9) Ter palavra 

A nossa palavra é um dos maiores ativos enquanto profissionais. Os nossos 

compromissos deverão ser cumpridos nos momentos em que nos 

comprometemos. Cumpre sempre com o que prometes, nos outputs e nas 

datas de entregas. Preservar este activo valioso é a chave de qualquer 

profissional de sucesso. 

 

 

10)  Diplomacia corporativa 

O networking empresarial não pode ser só de dentro para fora. É também de 

dentro para dentro. Em qualquer empresa, que seja composta por vários 

departamentos, um profissional de sucesso deverá ter a capacidade de 

envolver os colegas das áreas e departamentos distintos em tarefas e projetos 

seus. 

 

 

Partner de uma empresa de referência, Filipe Silveira 
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Raquel Tello, 

Marketeer e Brand Manager de uma multinacional de 

referência 

No contexto profissional atual, é fácil questionarmo-nos 

sobre se como é possível fazer a diferença e ter sucesso. A 

mudança tem sido constante e cada vez mais o que 

sabemos hoje está obsoleto amanhã. As mudanças sociais 

são colossais, o que nos leva a que nos interroguemos 

inúmeras vezes sobre quais os valores necessários para nos mantermos firmes nas 

nossas convicções e assim mesmo, conseguir construir uma carreira vencedora. 

Como ser um profissional de sucesso? Como chegar lá? Como construir algo num 

futuro que irá ser marcado por tantas mudanças? Quais os valores corretos e as skills 

necessárias? O que fará sentido amanhã, mas que atualmente não é necessário? 

 

A resposta não é fácil… 

Enquanto que, num passado recente, o ideal era construir uma carreira na mesma 

empresa, no mesmo setor de trabalho, no mesmo escritório, com as mesmas pessoas, 

hoje em dia, já não parece fazer sentido nada nisso. A valorização profissional advém de 

experiências adquiridas, e quanto mais conseguimos experimentar diferentes realidades, 

mais aptos estaremos para responder a novos desafios. Pretende-se que os futuros e 

atuais profissionais tenham mente aberta, sejam versáteis, capazes de responder a um 

projeto estratégico e amanhã, consigam operacionalizá-lo no terreno. Hoje, eles podem 

estar no setor alimentar e amanhã, passarem para o turismo, trazendo consigo 

experiências e vivências que possam ser reutilizadas em benefício de outras realidades. 

São também procuradas pessoas com capacidade de adaptação… resilientes… 

criativas….e acima de tudo, que consigam ver para além daquilo que é. 

O crescimento profissional passa de uma sólida ponte, de um só caminho para várias 

plataformas, com firmeza e solidez heterogéneas que se juntam para construir esse 

mesmo trilho. Passa de profissionais que dominam o conhecimento de uma só matéria 

para pessoas que pela sua abrangência de conhecimento, conseguem trazer mais valias a 

grupos de pessoas que em conjunto, aprofundam novas abordagens. Passa do indivíduo 

para o grupo… Passa de “eu” para “nós”… 

Somos hoje em dia, um mundo sem fronteiras e sem barreiras, onde a ligação é o dia-a-

dia e a conexão um “must have”. Diria…inevitável. 

Então, um mundo de possibilidades abre-se aos novos profissionais e um universo de 

contactos e aprendizagem ajuda a solidificar carreiras.  
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Por outro lado, este processo de evolução trouxe também algumas alterações do 

paradigma no que respeita à visão da vida social e familiar vs profissional.  

A ideia agora ultrapassada de um infindável número de horas de trabalho diário está 

hoje em dia, mais relacionada com a falta de capacidade de organização do que com o 

profissionalismo e dedicação exemplar. O equilíbrio entre a vida profissional e pessoal é 

uma tendência de futuro manifesta na grande maioria dos estudos sócio-

comportamentais dos indivíduos e como tal cada vez mais é este o comportamento que 

as pessoas adotam face ao seu emprego. Isto não corresponde de todo à falta de 

dedicação ou de engagement (envolvimento); muito pelo contrário, manifesta a 

necessidade de equilíbrio emocional para que o foco durante as horas de trabalho seja 

maior e a ligação “emocional” à empresa faça parte da realidade dos trabalhadores.  

Por fim, mas não menos importante, um ponto crucial são os valores: a vida muda, os 

paradigmas alteram-se, a sociedade evolui, o mundo fica maior, mas as pessoas devem 

permanecer fiéis às suas convicções. A moralidade não está fora de moda e o sucesso 

vem de mão dada com caráter e integridade. As empresas valorizam cada vez mais 

pessoas que dão um pouco mais de si a quem precisa e com isto estamos a falar de 

solidariedade num conceito abrangente… desde ser solidário com os mais 

carenciados a ser solidário com o nosso colega do lado. 

O caminho do desenvolvimento de uma carreira de sucesso é o caminho de 

desenvolvimento de um ser humano melhor e capaz de formar, desenvolver e ajudar o 

próximo. Se esquecermos a base dos nossos valores, iremos certamente perder-nos na 

construção do nosso caminho. Afinal, o ganho está na jornada! 

E terminamos onde começámos… como ser um profissional de sucesso? 

Eu resumiria a minha resposta a quatro conceitos: construir, acreditar, fazer acontecer e 

ser! 

Adversidades serão diárias, mudanças serão constantes, incertezas farão parte, 

dificuldade em encontrar o equilíbrio estará sempre presente. 

O meu melhor conselho? Parafraseando Fernando Pessoa “ Guardem todas as pedras do 

vosso caminho… um dia, irão construir um castelo!” 

 

Marketeer e Brand Manager de uma multinacional de referência, Raquel Tello 
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Nuno Tinoco Fraga 

Expert na área de executive search, com experiência em 

multinacionais, como gestor de projeto, membro fundador da Hire 

& Trust 

No atual contexto económico marcado por uma enorme 

competitividade entre as organizações, estas querem cada vez mais 

ter nos seus quadros, pessoas talentosas e que façam a diferença. 

De facto, neste ambiente altamente competitivo, o capital humano é, sem dúvida, fator 

crítico de sucesso nas organizações e ganha cada vez mais relevância. 

Nesse contexto, as empresas querem cada vez mais atrair profissionais de elevado valor 

e estão também cada vez mais focadas na retenção desses profissionais de sucesso. 

E quem são esses profissionais de sucesso que as empresas pretendem recrutar e reter? 

Há uns anos, eram rotulados como profissionais de sucesso, as pessoas que tinham 

fortes competências técnicas no desempenho da sua função. 

Eram geralmente essas pessoas que acabavam por ser reconhecidas pelas organizações e 

promovidas pelas mesmas dentro da estrutura hierárquica das empresas. 

Hoje em dia, isso já não é um factor diferenciador que era há uns anos. É claro que a 

pessoa terá de ter as referidas competências técnicas, mas as chamadas soft skills 

adquiriram uma importância fundamental e são consideradas determinantes pelas 

organizações, quando pretendem atrair talento e quando estão a identificar os 

colaboradores que serão futuros líderes da organização. 

Irei abordar duas dessas soft skills. A primeira é geralmente definida, quando se define o 

perfil do colaborador ideal e a segunda, não sendo habitualmente referida, é tão ou mais 

determinante que a primeira e é sempre avaliada por quem está a recrutar ou a 

identificar talento para ser desenvolvido internamente. 

Em primeiro lugar, começo por falar da capacidade de relacionamento. De facto, é algo 

que é determinante, pois, hoje em dia, salvo raras exceções, os colaboradores das 

organizações precisam de se relacionar com outras pessoas dentro das mesmas (sejam 

do departamento/área funcional ou de outros departamentos/áreas funcionais). Mas, no 

contexto global em que vivemos, acabam também por ter de estabelecer relações com 

múltiplas entidades externas/stakeholders (clientes, fornecedores, entre outras). 

Uma pessoas que não tenha capacidade de relacionamento desenvolvida e não consiga 

criar empatia com os seus interlocutores internos e/ou externos vai ter muita dificuldade 

em ser reconhecido como um                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

profissional de eleição. 
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O outro aspeto que gostaria de salientar, nem sempre é referido na definição do 

colaborador ideal, mas é sempre analisado, é a HUMILDADE. É algo que deve estar 

sempre presente num candidato independentemente do seu nível hierárquico e que 

nunca deve ser esquecido. A pessoa pode ser brilhante, mas se não for humilde, acaba 

por ser “engolida” pelos restantes membros da organização e após ser “engolida” é 

complicado voltar a ser respeitada pelos mesmos. 

É importante que ao pensarmos como ser profissionais de sucesso, tenhamos sempre 

presentes estas duas soft-skills, pois podem fazer a diferença entre uma carreira razoável 

e uma cadeira de sucesso. 

Para terminar, gostaria de deixar algumas sugestões para quem quer ser um profissional 

de sucesso: 

- Esteja permanentemente preocupado com as novas tendências e procure saber mais; 

- A sua carreira é o seu produto e como tal deve gerir a mesma, procurando sempre que 

esse produto seja encarado como diferenciador e gerador de mais-valias; 

 Mais do que uma perspetiva de curto prazo, deve pensar na carreira a médio e a longo 

prazo. Nem sempre aquele passo que pode gerar maior retorno a curto prazo é o ideal 

para a “maratona” que é a construção duma carreira de sucesso. 

Gestor, Nuno Tinoco Fraga 
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Luís Francisco 

Lisboeta de sorriso largo e fácil, amante da vida, antigo jogador de 

rugby (enorme escola de vida), apaixonado pelas viagens tendo já 

visitado 42 países. Profissional de Gestão, Management e Liderança 

com conhecimento efetivo e ampla experiência em vários sectores 

da indústria do Turismo. Escreve com regularidade sobre Turismo, 

Liderança, Gestão de Pessoas e Talento no LinkedIn, jornais, assim 

como entrevistas e palestras. 

 

  Quando o TALENTO não se sente bem na empresa... 

Há uns dias postei no LinkedIn o vídeo do meu amigo Miguel onde explicava as razões 

porque não gostava daquele seu trabalho de massagista de modelos   

Hoje, falo-vos de Cristiano Ronaldo   

Cristiano percebeu, aquando da entrega da última bola de ouro, de que "massa" era feito 

o Florentino Pérez...⛔ Este foi de uma enorme falta de respeito ao passar o tempo todo 

a falar de Neymar e a desejá-lo no Real Madrid ⚠ , exatamente no momento em que o 

seu melhor jogador de sempre recebia o PRÉMIO de MELHOR DO MUNDO    

Cristiano não saiu por dinheiro (o Real Madrid oferecia o mesmo). Saiu porque se 

sentiu DESRESPEITADO e porque já NÃO SE REVIA naquele clube   e 

NAQUELES VALORES. 

SAIU da sua ZONA de CONFORTO, porque seria fácil ficar em Madrid, e foi à 

procura de quem o DESEJASSE e de NOVOS DESAFIOS    

É este o caminho a seguir por todos nós, quando estamos onde não queremos e a nossa 

empresa não se empenha em manter o talento: SAIR DA NOSSA ZONA DE 

CONFORTO e ARRISCAR porque ACREDITAMOS no NOSSO VALOR   

Utilizando o lema da selecção “à conquista do sonho”, devemos fazer o mesmo nas 

nossas vidas pessoais e profissionais, sob pena ficarmos prisioneiros de carreiras que 

não correspondem à nossa paixão. Cristiano é um exemplo a seguir, que eu sigo, pelos 

valores que nos deixa a todos como lições de vida. 

O Cristiano teve a coragem para fazer o que muitos de nós deveríamos fazer! Saiu da 

sua zona de conforto para procurar novos desafios! A realização pessoal vale mais que 

tudo e ele procurou essa realização, nada como novos desafios e novo recomeço para 

nos dar adrenalina e motivação para continuar a ser o melhor dos melhores!  
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No entanto, por vezes argumentamos que até saíamos se tivéssemos todos uma qualquer 

Juventus disposta a reconhecer o nosso valor e a proporcionar-nos uma zona de 

conforto. Percebo o ponto de vista. 

Por isso, há uns tempos fiz um post sobre o voltarmos a ter um bom mercado de 

trabalho, com ética, com as empresas a motivarem o seu staff e a reterem o talento mas, 

para isso, teríamos de voltar aos anos 80's e 90's e ao PLENO EMPREGO. Nessa altura, 

as pessoas perseguiam os seus sonhos porque se sentiam confortáveis em arriscar. 

No entanto, e com as devidas distâncias, também o Cristiano teve de “inventar” uma 

Juventus. Há um ano atrás ele queria sair e não tinha quem adquirisse o seus passe. 

O motivo do meu post foi nesse sentido, no de procurarmos os nossos desafios. Temos 

todos a mesma capacidade do Cristiano? Não. Mas temos de tentar e fazer por isso. 

E quando o fazemos, crescemos, somos obrigados a dar mais de nós, a ser humildes, a 

aprender, a ter uma mente aberta. Esta é uma das grandes vantagens de buscarmos os 

nossos desafios. 

Já saí de uma empresa para outra, a ganhar menos, por causa do entusiasmo do projeto. 

Claro que, em ambas, ganhava muito bem mas segui a minha paixão. 

É que, nem sempre é necessário sentir um desrespeito. Basta não ter oportunidades 

internas de crescimento pessoal, ou ter uma visão própria que já não esta alinhada com a 

da empresa...  

Mudar algumas vezes e sair da minha zona de conforto acabou por ser uma maneira de 

viajar no mundo profissional e pelo mundo real. Essa necessidade de viagem é boa.   

O Cristiano ainda vai dar muitas alegrias a todos adeptos da Juventus e arrebatar muitos 

títulos.  

Tal como eu gostava que acontecesse em muitas empresas portuguesas, ele vai provar o 

valor da experiência, conhecimento e sabedoria que os mais velhos têm para oferecer. 

Se a Juve já era a equipa de que mais gostava em Itália, agora, ainda mais ♥  

FORZA Cristiano!   

 

Profissional de Gestão, Luís Francisco 
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 Dulce Carvalho 

 Proprietária de uma clínica estética e de um café 

Conhecida pelos familiares como boa trabalhadora e muito 

dedicada ao trabalho, abraça os seus projetos com muita 

audácia e atitude. 

 

O segredo para o sucesso é a fé. O sucesso é apenas uma palavra, mas as emoções que 

desperta são variadas. Todos nós podemos ter sucesso em contexto profissional, só 

precisamos de ter fé, persistência, paciência e colocar muita dedicação e amor em tudo 

aquilo que construímos. O sucesso não se resume apenas a ganhar muito dinheiro, mas 

sim viver satisfeito dia após dia com as conquistas que fazemos diariamente, estejam 

elas relacionadas com clientes, competências, negócios ou qualquer outra vitória 

pessoal. 

 Nada se faz sem amor! Trabalhar sem amar o que se faz é um tédio. Só se ama algo 

quando se conhece e se consegue ver os aspetos positivos e agradáveis da atividade. 

Trabalhar com o público, seja num café ou numa clínica de estética não é fácil, mas 

quando se conhece os aspetos agradáveis de servir pessoas e quando temos consciência 

que o nosso contributo é importantíssimo para a comunidade, a nossa motivação é 

outra! Essa é a razão pela qual nos empenhamos diariamente e somos felizes a fazer 

aquilo que fazemos. 

O sucesso é ter clientes que todos os dias nos procuram, nos indicam e nos recomendam 

a amigos e familares. A fé (fé de ser melhor a cada dia que passa), a dedicação (dedicar 

tempo a novos conhecimentos e competências para sermos melhor dia após dia) e o 

amor (amar o que construímos, amar os nossos clientes, para que isso nos permita 

ultrapassar todos os nossos pontos fracos) são ingredientes fundamentais para nos 

relacionarmos com o sucesso. Depois de todos estes aspetos importantes, recebemos o 

sucesso como uma recompensa, seja o sucesso a nível profissional, seja a nível pessoal. 

É reconfortante saber que com o nosso trabalho conseguimos contribuir para a 

felicidade de muitas pessoas, incluindo os nossos colaboradores, os nossos clientes e a 

nossa família. 

 Se procura o sucesso, não vá mais longe; procure dentro de si! Só assim é que o 

consegue encontrar e ninguém poderá encontrar o sucesso por si. 

Empresária, Dulce Carvalho 
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Tiago Matias, Licenciado em Ciências Psicológicas e Head 

of Human Resources 

Vivemos atualmente num mundo cada vez mais acelerado e 

de mudanças à velocidade da luz. Estas mudanças são 

observáveis em vastos campos das nossas vidas, e que, na 

minha opinião, são quase sempre interligadas, e acontecem, 

muitas delas, em uníssono. Mudanças nas políticas e 

governos geram impacto nas empresas e organizações; 

mudanças nas empresas e organizações geram impacto no 

mercado de trabalho; mudanças no mercado de trabalho 

geram impacto no quotidiano; mudanças no quotidiano geram impacto nas pessoas.  

Nada podia ter alterado mais o nosso significado de um profissional de sucesso do que 

estas mudanças constantes e aceleradas com que nos deparamos hoje no mercado de 

trabalho. Se o que significava ser um profissional de sucesso na década passada, 

passava por reunir determinados atributos, hoje em dia, em muito pouco ou mesmo 

nada, estão relacionados com os atributos contemporâneos.  

A minha opinião vai no sentido de que, hoje, um profissional de sucesso deverá reunir 

alguns atributos específicos, bem como munir-se de uma série de ferramentas que lhe 

permitam adaptar-se facilmente às mudanças na sua carreira, mas também continuar a 

evoluir constantemente. Sintetizo então, os principais atributos:  

 Humildade - a humildade faz parte da personalidade de um profissional de 

sucesso, na medida em que o ajuda a lidar melhor com as críticas e com os seus 

próprios fracassos. Não crie a ilusão de que é detentor de todo o conhecimento. 

Estamos sempre a aprender e é muito natural que falhe. Aliás, eu pessoalmente 

penso que um profissional de sucesso deve permitir-se a si próprio, falhar 

durante o seu percurso profissional de forma a que ganhe consciência dos seus 

pontos mais frágeis. Desta forma, poderá trabalhá-los, evoluí-los ou 

simplesmente conhecer os seus próprios limites. Nunca ninguém é bom a fazer 

tudo, lembre-se.  

 

 Criatividade - uma outra característica que permite os profissionais de hoje em 

dia, enfrentarem o mundo em transformação é a criatividade. Apenas se 

consegue atingir o sucesso no mercado de trabalho quando se é dotado de uma 

mentalidade criativa, capaz de analisar os problemas com novas perspetivas e 

soluções inovadoras. Um verdadeiro profissional de sucesso consegue encontrar 

formas sustentáveis, eficientes e criativas de constante evolução na carreira.   

 

 Proatividade - não esperar que os outros tomem sempre a iniciativa é uma 

característica bastante comum nos profissionais que atingem o sucesso. Por 

norma, não aguardam que os outros lhes deem ordens para realizar aquilo que 

tem de ser feito. A proatividade faz ainda com que os profissionais de sucesso 
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vejam oportunidades onde a maioria apenas vê obstáculos. São profissionais 

focados na solução e não no problema.  

    

 Head of Human Resources, Tiago Matias 
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 Paulo Leite, Profissional de Gestão, com Mestrado 

em Gestão de Empresas pelo Instituto Superior de 

Gestão, com uma sólida carreira na área de  ens de 

Grande Consumo em Portugal. E também conta com 

uma longa experiencia e conhecimentos do mercado 

espanhol e experiência comprovada no mercado 

Moçambicano, desempenhou desde o início de 

carreira uma série de funções que lhe permitem deter 

importantes conhecimentos nestes mercados, tendo 

tido responsabilidade direta sobre as áreas de vendas, 

mar eting, trade mar eting, finanças, de recursos                                                                                                                

humanos e industriais, liderando várias equipas 

multifacetadas. 

 

  

Os Objetivos: Desafio ou travão de desenvolvimento.  

 

Traçar objetivos é sempre um exercício aspiracional. Sabemos todos que “só se gere 

aquilo que se mede” e que “nenhum vento é favorável para quem não sabe a que porto 

se dirige”, é certo! Mas como agir quando nos apercebemos que os objetivos traçados 

inicialmente estão totalmente desfasados com a realidade (para o bem ou para o mal)? É 

fundamental um trabalho árduo de acompanhamento de performance, sólidas 

ferramentas de controlo e equipas empenhadas em fazer acontecer. Quando se está 

aquém das expectativas, há que ser criativo, resiliente, recolher e processar informação 

e tomar as medidas necessárias para corrigir os desvios, garantindo o sucesso. Mais 

difícil do que gerir desvios negativos em relação aos objetivos, é gerir sucessos 

estrondosos em relação às expectativas originais. Num dos maiores sucessos que tive na 

carreira, estávamos tão acima dos objetivos iniciais que era prática comum a travagem 

do sucesso por medo das exigências futura. Um erro inaceitável, refrear o sucesso 

provoca o resfriar do entusiasmo geral e causa inércia futura quando se pretende reativar 

a energia “abafada”. Se quando pretendemos correr, voamos, mais vale aprender a 

controlar o voo do que nos atarmos à parede. 

 

 

 

 

Pro  ss ona  de  es  o, Paulo Leite 
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Inês Coelho 

Profissional de Marketing digital 

 

“Ganhar” é uma palavra que faz parte do imaginário de 

todos de nós. Os vencedores, aprendemos nós muito 

cedo na vida, são aqueles que guiam os outros, que 

marcam a diferença e que ficam na memória colectiva. 

No entanto ganhar significa muito mais que isso, ganhar 

tem um significado abrangente para os outros, mas muito 

específico para mim. Para mim “ganhar” sempre foi o significado de vingar numa área 

nova, desconhecida e futurista, pouco compreendida e considerada pouco competitiva 

para muitos. “Ganhar” é sinonimo de carreira e hoje posso dizer que consegui. 

 

Em 2005 poucos eram os profissionais que apostavam numa carreira liga ao Marketing 

Digital. Era uma área pouco conhecida, com escassos profissionais e raramente 

considerada no mundo do Marketing. Os profissionais do Digital eram aqueles que, 

regra geral, “complicavam” com números e estatísticas o que desde sempre se sabia ser 

flutuante.  

Para mim, nascida em 1982 e considerada dos primeiros millenials, era uma aposta 

obrigatória no mundo do Marketing e Comunicação. Como é que as empresas não viam 

que toda a base de informação era o Google, que todos comunicávamos por e-mail, que 

todos seguíamos um blog e que era obrigatório ter uma presença forte onde todos nós, 

diariamente, andávamos? 

Até 2007 o meu contacto com a área foi curto e pouco aprofundado. Quando era 

selecionada para um processo de recrutamento e dizia que o meu objetivo era trabalhar 

em digital ouvia de tudo: pessoas que se riam e diziam que nunca iria acontecer, pessoas 

que não sabiam do que é que eu falava, pessoas que me diziam que só as multinacionais 

é que poderiam apostar nesta área, e fui desistindo até ser só uma pequena voz no fundo 

da minha memória. Mas nesse ano tudo mudou! Estava eu procurando (obviamente 

online) um destino barato de férias quando fui parar à área de recrutamento do site de 

um grupo hoteleiro internacional que estava a recrutar para uma função 100% digital. 

Concorri e em menos de 1 mês soube que tinha ficado. Entrei em Junho para em Agosto 

estar num avião a caminho de França com direito a aulas com todos os grandes nomes 

do Digital da altura. Google, Amazon, Youtube, Blogger, etc foram nomes que se 

transformaram de repente em formadores de promoção, conteúdo e presença online. 

Estudei muito, trabalhei muito e falhei muito. Falei com muitos profissionais, entendi 

que para sermos bons nesta área temos de passar a vida (literalmente) a estudar, a 

interagir, a prever o que se vai fazer a seguir. 

Aprendi a importante de estratégias ominicanal, multicanal e as especificidades de cada 

área e como a ligação de todos os pontos de comunicação digital constituem uma 

estratégia vencedora. Compreendi o verdadeiro significado das palavras “métricas”, 

“KPIS’s” e “análise” porque os números no digital são a nossa vantagem competitiva. 
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Com quase 14 anos de experiência profissional, posso afirmar com orgulho que 

GANHEI – um conhecimento profundo mas diversificado na minha área - que me dá 

uma enorme vantagem num mundo de hiperespecialização, um estatuto importante na 

comunidade digital Portuguesa, uma série de projetos vencedores que se traduziram em 

processos de Digitalização profundos nas empresas, uma rede de contactos 

importantíssima e acima de tudo GANHEI e PROVEI que muitas vezes é preciso 

arriscar sem medos em novas áreas profissionais, acreditando no nosso esforço e 

competências para mostrar a nós próprios que conseguimos tudo o que lutamos para 

conquistar!  

 

Profissional Marketing Digital, Inês Coelho 
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Livro Ganhar 

No livro Ganhar de Rui Amaral e Sandra de Sá pode ler várias narrativas de 

vários profissionais de referência em vários sectores económicos. Um livro com 

o intuito de partilhar a importância da comunicação verbal e não-verbal para 

atingir a melhor opção em jogadas sistémicas. Um livro com a convidada 

heterónima Laura Kὅnig. 

 
 

Outros livros dos autores: 
 

 
 
 Livro Alimentação Australopiteca 

No livro Alimentação Australopiteca da orla da saúde e do bem-estar de Rui 
Amaral e Sandra de Sá pode ler várias narrativas de vários profissionais de 
referência em vários sectores económicos. O último capítulo apresenta receitas 
de sumos detox para desintoxicar o organismo. Um livro  com o intuito de 
partilhar a importância da comunicação sobre a Alimentação que está a 
acessível a um simples clique.  

 

 

 

https://regiao-sul.pt/wp-content/uploads/2017/06/Livro-Alimentação-Australopiteca.pdf
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