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OS 3 PILARES DA CONFIANÇA
EM NEGOCIAÇÃO E VENDAS

ESPAÇO ANA PENIM

O índice de realização e crescimento dos negócios sempre esteve dependente do índice de 
confiança dos clientes e do mercado em geral. 

CONFIANÇA continua, e continuará a ser, palavra de ordem! De facto, contextos imprevisí-
veis, multiculturais e em acelerada transformação reforçam a necessidade de confiarmos uns 
nos outros e, concretamente, dos clientes confiarem em que lhes vende (e vice-versa).

Os 3 pilares que sustentam a confiança - Empatia, Ética e Competência - são muito mais do 
que 3 conceitos imprescindíveis, quiçá até 3 lugares comuns, com os quais podemos estar to-
dos de acordo.

É preciso, isso sim, assegurar que há um entendimento comum em relação aos seus signifi-
cados, à forma como os evidenciamos através da linguagem e como os colocamos em prática.

Quando acompanho negociações tenho verificado que a comunicação deficiente (excessiva, 
insuficiente ou imprecisa) gera mal-entendidos ou expetativas incorretas, favorecendo fra-
cassos negociais e/ou baixos níveis de serviço ao cliente.
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EMPATIA
Esta uma dimensão fácil de entender, mas nem sempre tão fácil de praticar. Frequentemente o vendedor 
perde, ou não aproveita, pistas que lhe são dadas pelo cliente para conetar com ele. Dada a pressão que AL-
GUNS VENDEDORES sentem para fazer negócio, NOS timings que têm para atingir resultados, ELES têm 
medo de perder tempo a gerar confiança pessoal no cliente, querendo ir diretos ao negócio e focando-se de 
imediato nos seus próprios objetivos. 

(CONFIANÇA NA PESSOA)

Esses vendedores esquecem-se que gerar confiança pessoal é ir direito ao negócio e aos resultados!

Evidenciar que se entende o cliente aos vários níveis (o que ele sente; o que ele pensa; o que ele ambicio-
na), é fundamental. Mostrar que se está verdadeiramente PRESENTE na interação (focado, interessado, 
a escutar ativamente) e REFORMULAR o que o cliente diz, em vários momentos ao longo do diálogo, 
garantindo que se obtém a sua confirmação, é uma das maneiras mais eficazes de gerar confiança pessoal.

EMPATIA

Confiança
na PESSOA

ÉTICA

Confiança
no PROCESSO

COMPETÊNCIA

Confiança no
CONHECIMENTO

PILARES DA CONFIANÇA EM NEGOCIAÇÃO E VENDAS
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Fazer o que se disse que se iria fazer, como e quando se iria fazer, gera confiança do 
cliente no processo de venda e fornecimento do produto ou prestação do serviço, 
fazendo-o percecionar que o vendedor tem um comportamento ético. 

Alguns vendedores, com a preocupação de agradar geram expetativas demasiado oti-
mistas no cliente, por exemplo em relação a prazos de entrega, níveis de serviço, ou 
outros. Outras vezes, ao serem imprecisos na forma como falam (ex. “voltarei ao seu 
contacto imediatamente”), favorecem interpretações diferentes por parte do cliente, 
quebrando a sua confiança no processo, uma vez que este terá tendência a quantifi-
car o que lhe foi dito. “Imediatamente” para o cliente poderia significar 15 minutos, 
enquanto para o vendedor poderia significar a tarde do dia seguinte…

Dialogar de forma a clarificar as interpretações e conceitos do cliente é fundamen-
tal. Quando o cliente pergunta “Estamos à procura de um fornecedor em que possa-
mos confiar. Podemos confiar em si?”, a tendência do vendedor será dizer imediata-
mente “Sim, com certeza!”. Porém a resposta adequada seria “Tenho consciência do 
que a palavra confiar significa para mim e quero ter a certeza que estou alinhado com 
o que ela significa para si. Quando se refere a confiança, que tipo de comportamentos 
espera, exatamente?”

(CONFIANÇA NO PROCESSO)
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COMPETÊNCIA
Evidenciar profundo conhecimento daquilo 
que vendemos, fará com que o cliente nos per-
cecione como competentes. Porém, isso, só por 
si, hoje não chega para nos diferenciar!

A verdadeira confiança na nossa competên-
cia é reforçada pela capacidade de utilizar o 
conhecimento que possuímos para gerar in-
sights no cliente. Para lhe permitir imaginar 
possibilidades, oportunidades e benefícios que 
não tinha considerado. Para o encorajar a pen-
sar, a avaliar e a especular. 

A colocação de perguntas pertinentes e origi-
nais são uma forma rápida de gerar confian-
ça demonstrando competência e interesse na 
cocriação da solução com maior valor acres-
centado para o cliente. “O que é que realmente 
procura num fornecedor?”; “O que é que as suas 
operações estão à procura num fornecedor?”; 
“Quais são as duas coisas que os seus fornece-
dores preferidos fazem de forma diferente de 
outros que tem?”; “Daqui a dois ou três anos, o 
que pensa que irá mudar na forma da sua em-
presa se relacionar com os fornecedores?”.

(CONFIANÇA NO CONHECIMENTO)
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Vendedores apostados em criar relações comerciais sustentáveis, suportadas pelos três 
pilares da confiança, estão menos focados em se prepararem para o que vão dizer ao 
cliente e muito mais focados em se prepararem para a forma como vão estar verdadei-
ramente presentes na interação, como vão procurar precisão no que é dito de parte a 
parte e no que vão perguntar, fazendo questões que inspiram os clientes a pensar com 
maior profundidade. 

Ao fazerem-no, criarão valor e diferenciar-se-ão. 




