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S
e respondeu afirma-
tivamente a uma ou 
mais destas perguntas 
e, ainda assim, con-
tinua a sua trajetória 

profissional acreditando que para 
a frente é que é o caminho, então 
isso deve-se à sua resiliência.

A resiliência é a capacidade que 
temos de recuperar o estado de 
ânimo após termos sofrido uma 
contrariedade ou enfrentado um 
fracasso em qualquer área da nos-
sa vida, não sentindo que fomos 
rejeitados e sem interiorizarmos 
um estado de espírito negativo de 
forma definitiva, aprendendo com 
as situações e os erros cometidos, 
em vez de os repetirmos. 

A resiliência é uma característi-
ca dos profissionais de vendas de 
alta performance. 

A boa notícia é que a investigação 
tem mostrado que a resiliência 
não é algo que o ser humano pos-
sui em quantidade fixa, mas algo 

que pode ser desenvolvido!  Cada 
um deve encontrar o seu próprio 
caminho e requer o seu tempo 
para o efeito. Porém, as equipas 
comerciais que o partilham e ex-
ploram em conjunto são melhor 
sucedidas do que os profissionais 
que se isolam. 
“Para além da formação e da ex-
periência que se possui, é o nível 
de resiliência que determina quem 
é bem-sucedido e quem fracas-
sa, independentemente da função 
ou responsabilidade que assume”, 
defende Dean Becker, P-DG da 
Adaptiv Learning Systems.
 
UMA PERGUNTA IMPÕE-SE: POR-
QUE É QUE ALGUMAS PESSOAS 
E ALGUMAS EMPRESAS CEDEM 
SOB PRESSÃO? O QUE FAZ COM 
QUE OUTRAS SE VERGUEM, MAS 
ACABEM POR RECUPERAR?

“A investigação sobre resiliência 
começou há cerca de 50 anos, 
com os estudos de Norman Gar-
mezy, Professor Emérito da Uni-
versidade de Minnesota nos EUA, 

Já levou um não de um cliente importante?
Já perdeu um negócio que considerava ser determinante 
para a sua marca e para a sua empresa?
Já ficou aquém dos seus objetivos, por muito pouco?
Já foi despedido?
Já teve uma empresa que fracassou?
Já foi enganado por alguém que não esperava?
Já foi rejeitado numa entrevista de emprego ou numa 
promoção interna?

SIM NÃO

mas hoje os estudos abundam”, 
refere Diana L. Coutu na HBR (Ve-
rão 2018), explicando que “nos 
meus estudos constatei que as 
pessoas resilientes possuem 3 ca-
racterísticas: (1) enfrentam a rea-
lidade, (2) têm a profunda convic-
ção de que a vida tem um sentido, 
normalmente suportado por sóli-
dos valores e (3) têm uma capaci-
dade notável de improviso”.

ENFRENTAR A REALIDADE:
muita gente acredita que a resi-
liência provém de uma natureza 
otimista. Diana L. Coutu afirma 
“isso é verdade, desde que o oti-
mismo não deforme a perceção 
da realidade”. 

Jim Collins, investigador em ges-
tão e autor, nomeadamente do 
livro “De Bom a Excelente”, defen-
de que “as pessoas resilientes têm 
uma visão muito sóbria e terra-a-
-terra da realidade, indispensá-
vel à sobrevivência. Isso não quer 
dizer que o otimismo não tenha 
o seu lugar: por exemplo, quando 
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uma força de vendas está desmo-
ralizada, fazê-la voltar a acreditar 
que é possível atingir os objetivos, 
é uma estratégia muito poderosa. 
Porém, face a desafios muito sig-
nificativos, um realismo tranquilo, 
quase pessimista, pode afigurar-
-se importante”.  

“Quando antecipamos e enfren-
tamos a realidade de caras, pre-
paramo-nos para agir de forma a 
podermos aguentar e sobreviver 
a provas extraordinárias”, afirma 
Diana Coutu.

Sendo a vida comercial natural-
mente caracterizada por situa-
ções e objetivos desafiadores, a 
preparação dos profissionais de 
negociação e vendas para situa-
ções exigentes, nomeadamente 
através da antecipação de di-
versos cenários possíveis consti-
tui-se, seguramente, como uma 
estratégia que não só os habilita 
de forma mais competente faci-
litando o seu sucesso, como lhes 
permite analisar e lidar melhor, a 
posteriori, com resultados menos 
favoráveis.  

Frequentemente, o excesso de 
confiança, o desvalorizar da si-
tuação negocial, do cliente ou da 

concorrência e ainda a falta de 
atenção ao detalhe, a ausência de 
planeamento ou de identificação 
do BATNA (Best Alternative To a 
Negotiated Agreement, ou a Me-
lhor Alternativa a um Acordo), su-
jeitam os vendedores e negocia-
dores a surpresas desagradáveis 
as quais, por serem totalmente 
inesperadas têm um especial im-
pacto na sua desmotivação colo-
cando a sua resiliência à prova de 
forma intensa.

ATRIBUIR SENTIDO: 
dar sentido aos momentos difíceis 
é uma forma que as pessoas resi-
lientes encontram para construírem 

a ponte entre os desafios do pre-
sente e um futuro mais próspero e 
gratificante. Viktor Frankl, psiquia-
tra austríaco, sobrevivente a Aus-
chwitz e inventor da Logoterapia 
(terapia através do sentido), afir-
ma que “é preciso não esquecer 
que podemos encontrar um senti-
do para a vida mesmo quando so-
mos confrontados com situações 
desesperadas e quando enfren-
tamos uma realidade que não po-
demos mudar”. 

Sendo a vida em geral, e a dos ne-
gociadores e vendedores em par-
ticular, feita de sucessivos momen-
tos diferentes e desafiadores, a 
necessidade de reavivar o sentido 
para cada situação é uma prática 
que deve fazer parte do seu quoti-
diano individual e enquanto equipa. 

As reuniões de vendas, con-
venções periódicas ou anuais, o 
acompanhamento dos profissio-
nais no terreno pelos seus líderes 
ou por colegas, devem incluir esta 
prática nas suas agendas. Quanto 
mais desafiador se afigura o de-
safio ou o fracasso comercial, mais 
importante é a capacidade de não 
perder, e de reforçar, o Propósito 
que move o profissional, a equipa 
e a marca/empresa.  

“A resiliência é a 
capacidade que 
temos de recuperar 
o estado de ânimo 
após termos sofrido 
uma contrariedade 
ou enfrentado 
um fracasso em 
qualquer área da 
nossa vida.”
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Se a isso se juntar a capacidade de resistir a considerar-
-se vítima e a análise do que se aprendeu e de como isso 
se pode utilizar em situações futuras, a experiência ne-
gativa vivida permitirá ao profissional e à equipa reorien-
tarem o seu olhar e reverter as suas emoções negativas, 
num quadro de resiliência que não só permite a recupe-
ração da motivação para voltarem a tentar, como terá a 
função de alavancar o profissional e a equipa para novos 
patamares de excelência e de performance comercial. 

Estando o sentido daquilo que fazemos, ou o Propósito 
que temos, predominantemente suportado por um con-
junto de Valores, não é tão relevante identificar quais são 
esses Valores, mas sim garantir que toda a equipa/orga-
nização partilha dos mesmos Valores. De facto, quando 
os profissionais interpretam a realidade de maneira di-
ferente, nomeadamente um fracasso negocial, com base 
nas profundas diferenças em termos de convicções que 
possuem (ex. alguns podem achar que não se foi suficien-
temente ambicioso; outros suficientemente honesto com 
o cliente; etc.), as suas decisões e as suas ações correm 
o risco de entrar em contradição o que pode por em ris-
co a sobrevivência da empresa. “Quando a fraqueza de 
uma organização se manifesta, os indivíduos resilientes 
(normalmente aqueles que têm mais sucesso), são os pri-
meiros a abandonar o barco, para não comprometerem 
a sua própria vida”, refere Diana 
L. Coutu.

Esta também é uma questão 
que pode estar intimamente li-
gada à ética negocial/comercial, 
a qual é fundamental para uma 
performance e um ecosistema 
sustentável.   

CAPACIDADE DE IMPROVISAR: 
esta característica das pessoas 
resilientes tem a ver com a sua 
capacidade de “darem conta do 

DESENVOLVER A RESILIÊNCIA
• Crie um propósito estimulante para si e 
para a sua atividade profissional.
• Valorize a mudança.
• Desenvolva o seu network.
• Reoriente o olhar face a fracassos. Pense 
neles como oportunidades de aprendiza-
gem, em vez de factos insuportáveis. 
• Visualize a situação primeiro, depois an-
tecipe como as suas capacidades irão 
melhorar a sua performance.
• Desenvolva competências de análise e 
resolução de problemas.
• Não se considere vítima.
• Lembre, a si próprio, aquilo em que é ver-
dadeiramente bom e em que os outros o 
valorizam.
• Aposte no que depende mais de si do 
que de outros.
• Seja otimista com seriedade – veja o 
“copo meio cheio” e o lado das oportuni-
dades.
• Estabeleça objetivos SMART (específicos, 
mensuráveis, atingíveis, realistas e escala-
dos no tempo).
• Reduza o seu nível de stress tornando-se 
mais realista, solicitando apoio aos outros 
e exprimindo mais os seus sentimentos.
• Peça ajuda e ajude os outros quando eles 
precisam.
• Invista tempo a aprender continuamente.
• Trabalhe o seu fitness mental e físico.
• Fomente a sua criatividade. 
• Não fique a ruminar. Atue!
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negócio”, utilizando aquilo de que 
dispõem. Enquanto os franceses 
lhe chamam bricolage, ou seja uma 
espécie de capacidade de impro-
visar uma solução sem dispor dos 
materiais ou ferramentas formal-
mente indicados para o efeito, os 
portugueses intitulam-na na gíria 
de “desenrascar”. Uma capacida-
de da qual na generalidade se or-
gulham e pela qual se diferenciam 
de muitas outras culturas. 

De facto, as empresas que so-
brevivem consideram o improviso 
como uma aptidão essencial, ain-
da que a mesma seja diferente de 
criatividade descontrolada e de-
salinhada dos objetivos e Valores 
da Organização. 

Os Profissionais resilientes co-
nhecem-se a si próprios, sa-
bem com quem podem con-
tar, quando e onde encontrar 
ajuda. 

Quando ficam stressados, o 
que inevitavelmente acontece, 
têm a capacidade de reduzir 
os seus efeitos rápida e efi-
cazmente. 

“Quando as dificuldades se atra-
vessam na sua estrada seja in-
ventivo. Tire partido daquilo de 
que dispõe, utilize os seus recursos 
para fins não habituais e imagine 
possibilidades que os outros não 
vêm”, afirma Diane L. Coutu. 

Em suma, os grandes vendedo-
res não encaram o não do cliente 
como uma rejeição à sua própria 
pessoa. Eles distanciam-se da re-
jeição e pensam no que aconte-
ceu, daí tirando lições e tendo uma 
enorme vontade de regressar e 
de tentar de novo, porque sentem 
que podem assumir esse desafio 
e mudar o resultado. Eles sen-
tem-se menos determinados pelo 
destino, menos vítimas da sorte e 

com mais controlo da situação e de 
si próprios. Essa atitude torna-os 
especiais! 


