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Termos e Condições  

AVISO LEGAL 

NÃO pode ser editado; 

NÃO pode ser vendido; 

NÃO pode colocar o seu nome como autor;  

NÃO pode ser partido em artigos;  

NÃO pode ser usado como conteúdo na internet ou em emails;  

NÃO pode ser adicionado a sites de membros;  

SIM pode ser dado como bónus;  

SIM pode ser dado gratuitamente desde que mencione o link para download;  

NÃO Pode ser publicado em papel fora da internet;  

NÃO Pode ser usado como parte de um curso;  

NÃO Pode dar os direitos de venda a outros; 

 

Fica à vontade para desistires de ler ou enviar algum comentário para o meu email 

quando quiseres, pois não há formulas mágicas ou prontas tudo isto é fruto da 

minha aprendizagem e experiencia como formador e coach de vendas.  Quem 

sabe pode ser que no final tu reflitas sobre as tuas crenças! Mas, já reparaste 

que as grandes empresas só contratam referências? 

Atenção: este eBook é só para ALPHAS ou para quem não sendo 

ALPHA tem de lidar ou aspira a ser um(a) ALPHA PODEROSO(A)!   

 

Se você não é um líder nato, nem se encontra na situação descrita na 

linha anterior, p.f. não continue e ler este e-book. Isto tanto pode ser 

extremamente benéfico e vantajoso, como pode ser um jogo muito 

perigoso para si! 

Se sentir que precisa de AJUDA, p.f. peça-a que eu estou disponível 

para lhe responder em 24h. 

 

Se vai continuar, e sente que é essa a sua essência para o sucesso e  

felicidade, permita-me simplesmente trata-lo por tu… como tudo na 

vida, vá com calma, bom proveito! 
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Aproveita (Se ainda fores a tempo – oferta limitada) para marcares a tua sessão 

estratégica gratuita de Coaching de Vendas…  

Se vais fazeres os módulos ou participar no Curso 

CAMPEÕES DE VENDAS COM PNL, p.f. imprime este 

eBook, ele tem exercícios para conseguires atingir o 

teu objetivo e seres um futuro Campeão. 

Se pretenderes partilhar este e-book, por favor 

envia o link do meu site a essas pessoas para 

fazerem o download grátis a partir do site e assim 

ajudas-me a ajudar mais pessoas, pode ser? 

Obrigado – agora vamos a isso… 
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Como desenvolvi a minha autoconfiança e cheguei a 

Formador do Ano? 

O meu nome é João Vaz, sou formador e 

Coach de vendas, membro do BNI TEAM 

de Leiria e criador do Sistema SOPRAR® e 

do curso “CAMPEÕES DE VENDAS Com 

PNL!” 

Para que saibas com quem estás a falar, 

vou contar-te um pouco da história da 

minha vida…  

O início da minha história de vida, é algo atribulado…nasci com um 

“sinal” no lábio (angioma); por isso, alguém decidiu que seria operado 

5 ou 6 vezes no Instituto de Oncologia em Lisboa, pelo famoso Dr. 

Gentil Martins.  E, de cada vez que ia ao bloco operatório, ficava pior, 

aumentava de volume e inclusive afetou-me a dicção… enfim não deu 

resultado! “Mais valia não terem mexido”... Esta frase perseguiu-me 

anos bem como o rótulo de “Coitadinho”! 

Desenvolvi à conta disto um certo complexo de culpa, (hoje sei que se 

chamam crenças! – mas fica já esclarecido que há as limitadoras e as 

possibilitadoras, ok?), que não era capaz, que não tinha hipóteses com 

as raparigas e com isto sempre fui muito reservado e muito tímido… 
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A acrescer a isto a minha audição também veio com defeito, ou melhor 

dizendo, nasci com uma perda auditiva de origem neurológica ao nível 

dos agudos na ordem dos 40% a 60%. 

Só me abria para o meu grupo de amigos ou seja com quem já tinha 

alguma confiança, de resto ficava no meu cantinho… sentia-me 

diferente e ao mesmo tempo excluído (sem saber que era antes de 

tudo uma AUTO-EXCLUSÃO por escolha própria – sim nós temos o 

poder de escolher - chama-se o Poder do Agora!) 

Tudo isto me complicou sobremaneira a minha adaptação social e o 

meu rendimento escolar… principalmente quando cheguei à 

universidade e não compreendia as aulas nos grandes auditórios... E o 

que fazemos com estas coisas?   

TENTAMOS DISFARÇAR e ISOLAMO-NOS!  

Fazemos de conta que estamos bem, que não nos afeta mas, muito 

embora as pessoas não façam por mal, inevitavelmente olham para 

nós de forma diferente ou pior, como uns coitadinhos! 

Sei hoje que elas não fazem mesmo por mal, simplesmente a maioria 

de nós é educado a dar mais importância ao que as pessoas vão 

pensar e dizer, que a desenvolver a nossa AUTOESTIMA! E, isso tem 

reflexos nos nossos pensamentos que afetam a nossa forma de 

encarar a vida e consequentemente os resultados… 

 

Na minha primeira experiência universitária na UTAD,  onde entrei 

num curso que achava que ia gostar - ECONOMIA, conheci colegas 
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fantásticos, mas não era o curso que sonhava, talvez fosse o que os 

meus pais queriam, mas não era a minha praia… resultado, sem 

paixão o curso ficou a meio… e tive de adiar. 

Nessa altura tinha namorada e resolvi casar e ir tirar o Certificado de 

Aptidão pedagógica como formador, um curso de 900h na Fundação 

para Divulgação das Ciências e Tecnologias de Informação (FDTI) e 

comecei então a ministrar formação na grande Lisboa.  

O meu primeiro trabalho como formador, foi na Central de Cervejas 

SAGRES em Vialonga – Alverca ao serviço da Deltafor, uma empresa de 

formação empresarial do grupo Novabase! 

Mancebo, lá fui ministrar formação em ACCESS AVANÇADO e a turma 

de formandos era só experts na matéria (eu a tremer com uma vara 

verde) todos queriam saber algo mais – o tal extra que faz a diferença, 

na altura eles enchiam totalmente as folhas de Excel com 64.000 linhas 

(foi a primeira vez e última que vi uma folha totalmente preenchida) 

eram os responsáveis pelos mapas das saídas das mercadorias da 

fábrica e tinham de ter registo disso…  

Safei-me bem e compreendi que a exigência dos resultados do 

mercado de trabalho deixava de ser o tal PARADIGMA que ensinavam 

nas escolas e passa a ser uma realidade onde te cobram com 

resultados e com despedimento se não cumprires com o mínimo 

estipulado. 
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A vida corria-me bem como formador, trabalho não faltava e 

justamente um ano e um dia depois de ter casado, recebo a notícia 

que a minha primeira esposa era portadora de um cancro da mamã!  

Ficamos para morrer! Nada de desistir! Mas após, 5 anos de luta 

intensa contra o cancro deram em nada… fiquei viúvo! 

Fui ao fundo do poço e valeu-me uma amiga de longa data que me 

apresentou a minha atual esposa. Uma mulher fantástica que me 

acolheu junto com a sua família e de quem hoje tenho dois filhos 

adoráveis! Percebi que correr sozinho é bom… mas acompanhado é 

muito melhor! 

Continuava com as formações de informática, mas entretanto conheci 

o coaching, pois assistia a tudo o que era wokshops gratuitos em busca 

de mais conhecimento e resolvi apostar numa certificação para ser 

Coach e mais tarde MASTER BUSINESS & EXECUTIVE COACH, sempre 

na companhia do meu amigo Daniel Alves!  

Entretanto tinha retomado à universidade, segui a minha paixão – 

terminei a licenciatura em Marketing e frequento o mestrado em 

Marketing Relacional – e comecei cada vez mais a interessar-me por 

pessoas, como as ajudar, como é que elas pensam, etc.  Dava por mim 

nas minhas formações a pedir para desligar os computadores e a fazer 

dinâmicas que elas adoravam… 

Seguiu-se a certificação Practitioner PNL e, foi aí que 

descobri um novo mundo e a explicação para muito 

das minhas limitações… a tal ponto que nunca mais 

fui o mesmo nem nunca mais parei de evoluir a nível 
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pessoal e profissional, ao ponto de ser eleito  “formador do Ano!”  e 

ainda tenho tanto para aprender… 

Já formei mais de 4000 pessoas e passei por mais de 200 empresas, 

onde ajudei imensos executivos e vendedores a terem sucesso. 

Sinto um prazer enorme no que faço como Coach de Vendas e 

Formador de Desenvolvimento pessoal. Com o apoio da minha 

fantástica esposa e dos meus filhos, defini como minha missão: 

“ajudar pessoas e empresas a desbravar o caminho do sucesso!” é 

por isso que tenho de continuar a evoluir e ser Head Trainer é um 

percurso longo que te convido a acompanhares em no meu facebook 

em: 

www.facebook.com/joaoantoniovaz  

 

http://www.facebook.com/joaoantoniovaz
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Pelo prazer de formar pessoas cada vez melhores! 
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De onde vem o termo ALPHA? 

 ALPHA (ou simplesmente ALFA) é a primeira letra do alfabeto 

grego (Α α) e tem o valor numérico 1; o que quer dizer que é 

normalmente usada para adjetivar o primeiro ou a ocorrência 

mas significativa, ex.: Estrela alfa, versão alfa ou macho alfa.  

 

 Outra explicação relaciona-se com a origem do termo, que 

resultou da introdução do alfabeto na Grécia por Cadmus, o 

fenício, pois alfa é o nome fenício para touro.   

 

 Em biologia, é o estudo da ordem social dos animais superiores 

e socialmente dominantes, aplica-se ao líder do grupo que está 

no topo do grupo, tanto em poder como em importância. 

 

«Em biologia, quando se estuda a ordem social dos animais superiores e 

sociais (como o cão pastor alemão; o leão; o lobo; o gorila, etc.) o macho 

alfa / é o líder. O macho alfa tem força, habilidade para caça, 

facilidade para tomar decisões, personalidade marcante e bravura. 

O macho é acompanhado pela fêmea alfa e, juntos, demonstram sua 

autoridade, jamais permitindo que os outros animais se insurjam contra 

eles. É o primeiro a alimentar-se e possui primazia na cópula e escolha 

das fêmeas. O macho alfa frequentemente demonstra o seu domínio 

rosnando, mordendo, perseguindo, dilacerando, ou descansando sobre 

outros animais, até que a sua superioridade seja posta a prova por algum 

outro integrante do grupo que, se vencê-lo no embate, passa a assumir a 

sua posição.» 

        Fonte: wikipédia 

 Em astronomia, é a estrela mais brilhante da constelação. 

 Também para os cristãos, Jesus disse "Eu sou Alfa e o Ómega, o 

primeiro e último, o princípio e o fim." (Apocalipse 22:13, ver 

também 1:8). 
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O que significa ser um ALPHA? 

Queres que eu seja direto contigo e não te faça perder tempo? Ok, 

aqui vai… O ALPHA é quem fica com a rapariga mais linda da escola, 

ou o rapaz mais bonito da turma!   

Então agora já sabes quem é o ALPHA ou a ALPHA? – Pois, 

provavelmente já tens um nome em mente dos teus tempos de 

escola… E, compreendes agora porque estavas apaixonado(a) pelo(a) 

teu/tua melhor amigo(a) e o/a perdeste? E não eras capaz de dar o 

próximo passo… 

Tu nunca tinhas hipóteses quando ele ou ela entrava na sala, e ficavas 

lá no teu cantinho, bem quietinho… não conseguias evitar… é mais 

forte que tu, é uma força que te subjuga, simplesmente porque é 

uma lei da natureza! 

O ALPHA é quem manda! É quem tem o poder de fazer acontecer…  

O macho ou fêmea ALPHA é um autêntico íman! É o Realizador, para 

ele os outros são meros atores, os peões… Ele age calma e 

pacientemente, sem mostrar necessidade, desespero ou carência. 

O ALPHA é um líder natural. 

“Uma pessoa que tende a assumir papel dominante 

em situações sociais ou profissionais, ou que é tida 

como possuidora de qualidades e confiança para a 

liderança” (Oxford English Dictionary) 
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Quem é a FÉMEA ALPHA ou o MACHO ALPHA? 

Ok, já sei quem são os ALPHAS e os outros o que são? 

R: são os Betas e os Ómegas! 

No estudo realizado por Kate Ludeman e 

Eddie Erlandson da Worth Ethic 

Corporation, que desenvolveram a teoria 

“Alpha Male Syndrome” ou em versão 

português do Brasil “ A Síndrome do Macho 

Alpha”, que traça o perfil desses líderes.  

Portanto, segundo esta teoria,  ALPHA, BETA & ÓMEGA são os perfis 

comportamentais correlacionados presentes no mundo com 

particular evidência no mundo dos negócios. 

Assim, no mundo empresarial ao nível do empreendedorismo, temos 

então 3 categorias:  

1. Alphas (os líderes que fazem acontecer),  

2. Betas (os subordinados que executam) e os  

3. Ómegas (os excluídos).  

Esta conclusão baseou-se na observação da hierarquia presente no 

reino animal e por analogia aplicada ao ser humano, enquanto espécie 

animal, cujo instinto existencial é a sobrevivência e perpetuação da 

espécie.  

Segundo este estudo, existem 4 tipos de ALPHAS: 
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1) ALPHA COMANDANTE; 

2) ALPHA VISIONÁRIO; 

3) ALPHA ESTRATEGA; 

4) ALPHA EXECUTOR. 

Seja para liderar uma empresa /organização,  ganhar um negócio de 

milhões, liderar dezenas de pessoas, ou simplesmente conquistar uma 

mulher ou um homem, as suas hipóteses são tanto maiores quando 

mais perfil ALPHA tiveres! Desenvolve isso e garantidamente vais ter 

SUCESSO! 

Volto a repetir, este e-book é só para ALPHAS ou para quem não 

sendo ALPHA tem de lidar ou aspira a ser um ALPHA PODEROSO! 

Numa negociação, tenha presente o seguinte: 

UM ALPHA SÓ SE DEIXA DOMINAR POR OUTRO ALPHA!! 

Daí que tens de desenvolver UM ESTILO e uma LINGUAGEM ALPHA 

se queres vencer no mundo empresarial (ou da sedução!) 

O meu sistema é exclusivamente para ser aplicado à negociação, por 

isso, acredito que se vamos trabalhar juntos, então vamos focar-nos 

em desenvolver o seu espírito ALPHA no mundo dos negócios, o 

mundo da sedução, esse virá por acréscimo, já que, normalmente se 

tiveres sucesso nos negócios facilmente alcanças autoconfiança e 

poder de sedução, já o contrário não é tão válido assim, por exemplo, 

no caso de você ser um homem, quer dizer, que pode ter sucesso com 
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as mulheres e ao mesmo tempo não ter sucesso nos negócios, mas 

isto é, provavelmente um “mulherengo” e não um verdadeiro ALPHA!  

Características e vantagens de ser um ALPHA 

Ser Alpha tem riscos e vantagens, o importante é ter consciência disso 

como um ponto de partida. 

O Alpha apresenta 3 grandes forças que o motivam e elevam:  a) Foco 

em Resultados b)Sentido de urgência e c) Assertividade e ao 

mesmo tempo 3 grandes riscos:  Impaciência, competitividade e 

agressividade daí a importância da tomada de consciência. 

 

   

  

RISCOS
Impaciência

Competitividade

Agressividade

FORÇAS
Foco em Resultados

Sentido de Urgência

Assertividade
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No quadro seguinte está um resumo dos atributos ALPHA, valores e riscos para  as organizações: 

A Síndrome Alfa: Quando os pontos fortes se transformam numa fraqueza 

Atributos Alfa Valores para a organização Riscos para a organização 

Dominador, confiável, assume 
responsabilidades. 

Decidido, líder corajoso, impulsiona as 
pessoas para a ação e para frente. Não desenvolve líderes fortes, gera o medo, 

sufoca o desacordo. 

Carismático líder com muito magnetismo 
encontra as soluções. 

Busca o melhor das pessoas, faz com que 
elas produzam mais do que julgam 
possível. 

Manipula a seu modo, usa o charme para 
convencer os outros sobre suas ideias. 

Agressivo, competitivo Determinado a ganhar, torna as pessoas 
vencedoras. 

Compete com os parceiros, aliena os 
colegas, reluta em dar créditos para os 
outros. 

Altamente realizador, com forte sentido de 
missão   

Bem orientado, produz resultados, motiva 
a equipa para atingir metas impossíveis. 

Alta performance para ser reconhecido, 
espera o impossível, não tem conhecimento 
sobre o que está sendo solicitado. 

Arrojado, criativo, inovador Sonha ideias engenhosas, resolve 
problemas insolúveis, enxerga mais longe 
que os demais. 

Arrogante, muito teimoso, impõe o seu ponto 
de vista, despreza a opinião dos outros. 

Persistente, tenaz, determinado, 
perseverante 

Mostra coragem e convicção, vai sempre 
para frente, assume posição impopular 
para atingir resultados. 

Leva a si e aos outros a exaustão, 
extremista, impaciente, pensa que as regras 
não se aplicam a ele mesmo. 

Sede de novidades e mudanças Ágil, envolve as pessoas da organização 
em torno das mudanças e para o rápido 
crescimento. 

Desvaloriza o organograma, age antes de 
saber as opiniões dos demais. 

Perspicaz, considera o que é possível. Reconhece o abismo entre a realidade 
atual e o potencial de amanhã 

Tão focado no futuro que o presente e o que 
está próximo são negligenciados, perde de 
vista a viabilidade do projeto. 

Percebe o que está a faltar   Sinaliza os problemas proactivamente, 
ajusta, corrige, evita que as coisas fiquem 
piores. 

Pode ser crítico, vexatório, não elogia os 
atributos dos demais, as pessoas sentem-se 
desmoralizadas. 

Fonte: “A síndrome do macho Alfa” kate Ludeman e Eddie Erlandon – Ed. Campus 

Segundo a Harvard Business Review, 70% dos executivos do mundo 

com quem vais negociar, são ALPHAS! Eles são inteligentes, confiantes 

e bem-sucedidos! O que quer dizer que inevitavelmente tens de 

aprender como lidar e utilizar uma linguagem ALPHA! 

“O segredo não é correr atrás das borboletas, é 

cuidar do seu jardim para que elas venham até você”  

Mário Quintana 
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Portanto, o ALPHA é aquele tipo que atrai as mulheres todas ou 

aquela mulher para quem todos os homens olham quando ela entra 

na sala, abstraindo-se de todas as outras! E por isso, 

uns baixam o olhar à sua passagem, subordinados, 

outros admiram-no! Um autêntico rei e uma rainha 

de passadeira vermelha a atrair as atenções! Tal 

qual James Bond!  

O Alpha tem uma linguagem corporal e verbal que provoca uma 

INVEJA tal que o teu subconsciente só te diz, “EU GOSTAVA DE SER 

ASSIM!” mas não sou… e aí começa a desenvolver um complexo, uma 

crença limitadora que não és capaz! E fracassas “só pelo modo de 

andar” como diz a música do Rui Veloso, fracassas pelo medo de 

pensar… quanto mais tentar!  

Quando muito, tu tiveste de esperar uma oportunidade para estares 

sozinho com ela ou com ele e sem nenhum ALPHA por perto para 

tentares a tua oportunidade! 

Ser Alpha, acarreta vantagens e também desvantagens ou seja, 

por um lado tem as suas forças, mas que implicam perigos (erros) que 

o/a Alpha precisam de compreender para conseguir ter sucesso no 

seu relacionamento com os outros (trabalho, família ou amigos). Um 

Alpha tanto pode levar a empresa à ruina como ao sucesso se não tiver 

consciência do seu perfil. 

Mas agora, vamos deixar um pouco de lado esta vertente biológica dos 

ALPHAS, principalmente no que toca a seduzir mulheres ou homens, 

porque acima de tudo, tu deves investir o teu tempo em melhorar-
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te, porque depois os teus admiradores aparecem como consequência 

(resultado)… 

Agora que me conheces melhor e sabes o que são os ALPHAS… chegou 

a tua vez de definires o que é ter sucesso para ti! 

PONTO DE PARTIDA – TOMADA DE CONSCIÊNCIA! 

Como teu Coach de Vendas, nós vamos trabalhar juntos, e se chegaste 

até aqui é porque queres ter SUCESSO, então, começo-te por 

perguntar: “Como seria a tua vida se fosses um Alpha bem-

sucedido?” 

R: a minha vida seria… 

 

 

 

Bom, mas para que isso aconteça, há muito trabalho pela frente, e 

depende só de uma pessoa – TU!  

Por isso, a minha sugestão seguinte é que elaborares, a tua análise 

SWOT  (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats), ou seja, analisa 

internamente os teus pontos fortes e os teus pontos fracos, e faz 

também uma análise mais externa, ao nível das oportunidades e das 

ameaças, para começarmos a delinear o teu plano para seres um 

Referência na tua área de negócio.  
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PONTOS FORTES 
Quais são os teus pontos fortes, 

principais forças, qualidades, virtudes ou 

talentos? 

PONTOS FRACOS 
Quais são os teus pontos fracos a serem 

melhorados, principais fraquezas, erros 

ou dificuldades de relacionamento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potenciar/Maximizar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melhorar ou Atenuar 

OPORTUNIDADES 
Que oportunidades existem para 

aproveitares estas forças e alcançar os 

teus objetivos? 

AMEAÇAS 
Quais as ameaças ou fraquezas que te 

impedem de ser ou agir como um ALPHA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aproveitar /Acompanhar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliminar ou Minimizar 
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Quando concluíres a tua análise SWOT acima, vais compreender-te um 

pouco melhor, isso significa que começas a ter consciência do teu real 

potencial, mas para chegares ao teu real valor, isso é um 

investimento que vais ter de fazer em ti… 

Significa que tens de investir em ases para ganhares esta espécie de 

poker, os tais: 

7 Passos iniciais para seres um Autêntico Campeão são: 

 

“Somos contratados pelas competências técnicas e 

somos demitidos pelas nossas competências 

comportamentais“. Peter Drucker 

Esta frase do pai da administração moderna, ilustra bem a lógica de 

evolução contínua dos passos 1 a 7 que vais aprender e pôr em prática 

se queres almejar a ser uma pessoa com sucesso e elevar a tua 

AUTOESTIMA! 

•AUTOAPERFEIÇOAMENTOPASSO 1

•PAIXÃOPASSO 2

•AUTODETERMINAÇÃOPASSO 3

•AUTORIDADEPASSO 4

• INTELIGÊNCIA

EMOCIONAL
PASSO 5

•AUTOCONFIANÇAPASSO 6

•ASSERTIVIVIDADEPASSO 7

A
U

T
O

E
S

T
IM

A
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Responde pontuando de 1 a 10 o seguinte exercício: 

Avalia o teu conhecimento atual relativamente a: 1 a 10 

Conhecimento de Produto / Serviço  

Conhecimento da Concorrência  

Conhecimento de novos mercados   

Capacidade de partilhar conhecimento (dar para receber!)  

Conhecimento de ferramentas comportamentais (PNL; Coaching)  

Conhecimento de software de produtividade (ex.:MS OFFICE)  

Conhecimento de línguas  

Conhecimento de ferramentas de gestão  

Conhecimento de métodos de liderança de pessoas  

Conhecimento de técnicas de condução/ negociação e fecho de vendas  

Conhecimento dos teus limites de autocontrolo (inteligência emocional)  

Conhecimento do estado de saúde?   

Como avalias a forma como tens cuidado do teu corpo?  

…  

Tudo começa nas tuas competências criativas, técnicas e táticas 

(Autoaperfeiçoamento - passo 1), razão maior pela qual te 

contrataram ou criaste o teu negócio e termina nas tuas competências 

comportamentais (razão pela qual deves desenvolver a Assertividade 

– passo 7) 

Vamos então à explicação de cada um dos 7 passos: 
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PASSO 1: Desenvolver o AUTOAPERFEIÇOAMENTO 

“O animal satisfeito, dorme” - Guimarães Rosa 

Esta vai ser a tua grande prioridade! O teu santo graal, ela é parte do 

meu lema favorito “cada vez melhor!” 

Significa antes de mais, que deves cuidar da tua imagem – é ela que 

te vai abrir as portas das relações públicas, por isso tens de começar 

por cuidar de ti, da tua indumentária/linguagem corporal e do teu 

próprio conhecimento (hard skill), trata-se de ação para te 

potenciares. Está relacionada com o desenvolvimento das tuas 

aptidões (física e mental), ou seja, a tua qualificação para o posto de 

trabalho. Isto é aperfeiçoamento técnico puro, normalmente só pode 

ser adquirido com ajuda ou ferramentas externas, como por ex. 

inscreveres-te num curso de línguas. A tua evolução na carreira 

depende disso, lembra-te de que o conhecimento é um diferencial no 

mercado de trabalho, o know-how adquirido, quando cria valor, deve 

ser pago! Será a tua especialidade de negócio, ESPECIALIZA-TE NO 

TEU NICHO, com um Serviço de Excelência em cima dos factores 

críticos de sucesso, pois precisas de ser muito bom e TREINAR 

focado nesse nicho para seres excelente no que fazes. Portanto se 

queres ser um campeão, desistir não pode fazer parte do teu léxico!... 

Já as soft skils apoiam-se mais na experiência adquirida e nas 

competências inatas (apoiadas na tua CAPACIDADE CRIATIVA) que 

tens de desenvolver para o teu negócio a partir da mudança de 

comportamentos e atitudes, não basta quereres… é preciso agires! É a 

tua mentalidade que determina o teu comportamento! Logo, os teus 
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resultados dependem da tua postura fisionómica e da forma como 

pensas! Investiga e treina também os PENSAMENTOS POSITIVOS! 

Na era da internet, ainda milhões de pessoas não sabem quase nada, 

nem mesmo sobre elas próprias? Há gente que sabe pesquisar na 

internet, e não sabe pesquisar dentro de si própria? Portanto 

assegura-te que te aperfeiçoas a cada dia… que sabes o real estado 

das tuas competências e aptidões, por forma a dares o melhor de ti! 

Não estou a dizer que procures as respostas para tudo, porque isso é 

uma utopia, uma ilusão. Estou a dizer-te que para seres um campeão 

no que fazes, mais vale feito que perfeito e que tens de desenvolver e 

cuidar do teu corpo e da tua mente e acima de tudo eliminar o stress! 

A mente é mais forte que o corpo, é a mente que comanda o corpo, 

por isso comanda a mente antes que a mente te comande a ti! 

-Sabes a diferença entre sonho e ilusão?  - O sonho (de preferência 

acordado) é possível… e a ilusão é impossível, por isso trata de 

abandonar as ilusões (que te consomem tempo e energia) e lutares 

pelos teus sonhos se queres ser alguém no mundo empresarial! Tens 

de desenvolver uma nova ATITUDE!   

Em suma, o aperfeiçoamento na tua área de atuação vai dar-te um 

grande conhecimento! Semear para colher é a lógica! 

E repara que conhecimento não é um passo em si, é antes uma 

consequência do teu aperfeiçoamento em relação às áreas e 

ferramentas que precisas de dominar! 
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Evita agir por impulso e enfrentar a concorrência, lembra-te que é pelo 

conhecimento único que te vão pagar – esse é o preço do saber! 

Essa é a decisão de escolheres entre trabalhar no segmento Low-cost 

e não ter tempo para ti, nem para mais nada ou, trabalhares na lógica 

High-cost e teres tempo para ti, para a tua família e para fazeres o que 

quiseres na tua vida! FAZ-TE PAGAR! – Atenção então à questão da tua 

Gestão do Tempo! (ver passo 3) – um passo transversal a todos os 

outros passos, se realmente queres tens de demonstrar isso 

disciplinando-te na questão da Gestão do Tempo – atenção à agenda! 

Responde p.f. numa linha… Para quem andas a CRIAR VALOR? 

R: 

Precisas de mais tempo? Não há! O tempo é igual para toda a gente…  

a verdadeira questão é que não existe falta de tempo, existe falta de 

interesse (ou de vontade), porque quando se quer tudo acontece.  

Define agora o teu NÍVEL DE SERVIÇO e depois ordena-as na coluna 

das prioridades em direção à excelência…  e põe em prática 1-a-1! 

NÍVEL DE SERVIÇO (baseado em) PRIORIDADE 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 
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Sabias que não se cobra pelo que se faz, mas pelo que se sabe! 

Sabes qual é o parafuso a apertar? 
 

Um especialista foi chamado para resolver um 

problema com um enorme computador e altamente 

complexo... Era um  super computador que valia 12 

milhões de dólares.  

 

Sentou-se em frente ao monitor, pressionou algumas 

teclas, mexeu a cabeça, murmurou algo para si 

mesmo e desligou o computador… 

 

Tirou uma chave de fendas do bolso e deu volta e meia num minúsculo parafuso. 

Então ligou o computador e verificou que estava tudo a funcionar perfeitamente. 

 

O Presidente da empresa mostrou-se surpreendido e quis pagar a conta no mesmo 

instante. 

-Quanto lhe devo? - Perguntou. 

-São mil euros, por favor. 

-Mil euros? Mil euros por alguns minutos de trabalho? Mil euros por apertar um 

parafuso? Eu sei que o meu computador vale 12 Milhões de euros, mas mil euros é 

um absurdo! Só lhe pago se receber uma fatura descriminada com tudo detalhado 

que justifique esse valor… 

O especialista abanou a cabeça e saiu. Na manhã seguinte, o presidente recebeu a 

fatura solicitada… 

 

Na fatura dizia: 

Serviços prestados: 

         Apertar um parafuso ……..….................. 1 Euro 

         Saber qual parafuso a apertar.......... 999 Euros 

 

MORAL DA HISTÓRIA: Valorize o seu potencial. 

 

Deves então, tornar-te uma pessoa melhor, reconhecer as tuas 

limitações e investir fortemente nas tuas qualidades para 

desenvolver novas competências e capacidades exclusivas! E, pensa 

seriamente em arranjar um MENTOR!...  
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PASSO 2: Empregar e CONTAGIAR PAIXÃO no que fazes 

Tu tens de vibrar! Sem PAIXÃO NEM ENTUSIASMO, nada feito!  

Isto significa que deves transpirar por uma CAUSA e transmitir a 

VISÃO do teu negócio, para toda a tua organização e para o mercado.  

Teres um autêntico fogo dentro de ti que incendeia os outros e ao 

mesmo tempo seres o corpo de bombeiros! É essa a razão do brilho 

nos olhos que se vê nos líderes que acreditam piamente no negócio 

deles … eles adoram o que fazem, porque são comandados pela visão 

e apaixonados pela causa, onde assenta o modelo de negócio que 

criaram! 

Significa, acima de tudo gostar muito do que fazes e ainda te pagarem 

por isso! (mas isso, eles não sabem! )  

Portanto, se compreendeste o passo 1, é muito importante começares 

já a gostares de ti, da tua imagem, de te veres ao espelho (que tem 

todas as respostas!) de manhã bem cedo e ir para o trabalho com 

paixão e sem te preocupares com o que os outros vão pensar ou dizer, 

que só te condiciona – dá o melhor de ti, foca-te em ti que os outros 

virão por acréscimo. 

Ser apaixonado é também desenvolver um sentido de humor 

equilibrado com as pessoas. Pois tens de saber a diferença entre 

engraçado e engraçadinho, para não te meteres em argoladas. 

Quem tem paixão, está contagiado de entusiasmo e ao mesmo tempo 

é contagiante. “Uma pessoa morre de paixão!” Contou-me um dia a 

minha mãe. 
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PASSO 3. AUTODETERMINAÇÃO para atingir os objetivos e 

gerir o tempo 

Aqui deves compreender que deves estabelecer uma META ALTA 

(ecológica, atingível e INEGOCIÁVEL num prazo fixado previamente) 

com “foco nos resultados” e com alguma pressão e “sentido de 

urgência”, característica Alpha, só se consegue com determinação e 

disciplina… é difícil conseguir benefícios na vida se não fores 

disciplinado, isto significa que se por via do passo 1, te inscreveres 

num curso ou ginásio, é mesmo para levares até ao fim, combinado? 

Por isso, a autodeterminação vai implicar de ti uma autodisciplina, 

esse é o preço do esforço que fazes por amor a ti, em direção aos teus 

objetivos. Significa mentalizares-te que tens de ser exigente em 1º 

lugar contigo mesmo e só depois com os outros. Se queres ser 

reconhecido como um líder, tens de primeiro dar o EXEMPLO, e 

abandonar quaisquer sinais ou atitudes de procrastinação! (inspira-

te no Cristiano Ronaldo!) e gere eficazmente o teu precioso tempo! 

12 dicas para superar  a procrastinação (Adiamento) 

1) Perguntar-me sempre…”QUANTO TEMPO DEMORA ISTO?” - Se demora 

menos de 2 minutos FAZER JÁ – chama-se o Poder do Agora, e fica feito!   

2) Esqueça as coisas que tem para fazer. – isto causa preocupação, ou seja 

um enorme cansaço cerebral.  Arranje um software CRM, uma equipa de 

apoio ou secretária que lhe lembre dessa infinidade de coisas só quando 

realmente foram precisas!  

3) Tarefas importantes tem sempre prioridade sobre as tarefas urgentes! 

4) 20% do seu tempo dá-lhe 80% do seu rendimento – Não trates todos os 

assuntos de forma uniforme, a Lei de Pareto diz para nos concentrar-mos 

nos assuntos importantes que abrem caminho para a rentabilidade. 
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5) Regule o seu tempo por uma agenda ou horário como nos tempos de 

escola! (Precisa mesmo de ver aquela papelada? A reunião é objetiva ou 

necessária? Atender pessoas é pelo tempo que elas quiserem? É escravo do 

telefone? Os telefonemas tem um tempo limite e um horário estabelecido? 

Use o telefone por lotes de tempo! 

6) Delegue eficazmente e eduque quem trabalha consigo! Dê-lhe 

indicações e regras claras da sua forma de trabalho para gerir o seu tempo. 

Não faça tudo sozinho! A equipa também vai crescer com as 

responsabilidades atribuídas. 

7) Resolva os problemas quando são pequenos, não espere que cresçam! 

8) Colocar o mais rápido possível os atrasos em dia para não lhe trazerem 

trabalho adicional e poder prevenir o futuro. 

9) Levar as tarefas até ao fim para ganhar mais autoconfiança e 

autorespeito! -  limpe a mente de preocupações desnecessárias, evitando o 

stress e a ansiedade. 

10) Aprenda a dizer NÃO! Mais vale ser honesto e sincero que não consegue 

que aceitar tudo e adiar continuamente por falta de tempo. 

11) Não comece o dia de trabalho a ver o email nem a ver a todos os 

momentos se tem um email novo, ele é um distrator, concentre-se em 

acabar as tarefas e defina um horário para ver o correio eletrónico. 

12) Descubra o poder do OUTSOURCING! Pague a quem lhe vai 

garantir ganhar imenso tempo e dinheiro. E Ainda ajuda a economia! 

Qualquer objetivo para ser alcançado, deve ter um método, um mapa 

para lá chegar. Ser disciplinado implica criares novos hábitos de 

pensamento, ação e linguagem para conseguires ir obtendo as tuas 

metas em direção ao(s) teu(s) objetivo(s)! 

Responde agora então… “Que estás disposto a fazer para 

conseguires o(s) teu(s) objetivo(s)?”  

R: Estou disposto a fazer…  
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Obviamente que quem é determinado é sinónimo que é detentor de 

uma AUTOMOTIVAÇÃO natural. 

“Não espere que te motivem! Motive-se!”   

Leila Navarro 

Assim, quando fores dotado de uma autodeterminação que implica 

autodisciplina, com consequência direta na boa gestão do teu do 

tempo, então estás de parabéns! Porque entretanto descobriste o que 

te motiva! Ou seja o teu motivo para a ação! É isso que significa 

motivação!   

Não percas tempo a tentar encontrar a motivação lá fora, ela está 

dentro de ti, podes ir às palestras motivacionais que quiseres, assistir 

a mil e um workshops que só te vão deixar emocionado e inspirado! A 

verdadeira motivação tem de germinar dentro de ti…  e isso é ser 

determinado, portanto PERMITE-TE! 

Agora vamos meditar…  - “O Que verdadeiramente te motiva?” 

R: O que me motiva é… 

 

 

"Não existem pessoas desmotivadas, existem objetivos que não nos 

motivam e que não nos inspiram"  

Anthony Robbins 
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PASSO 4. Assumires-te como AUTORIDADE com um plano 

de MARKETING PESSOAL1  

 

Aqui está um importante passo para dedicar atenção muito especial, 

porque o teu comportamento dita a tua imagem de marca, e isto 

nunca podes beliscar… Portanto, tens de ter um diferencial, de ser 

e agir como uma marca e seres considerado uma AUTORIDADE 

na matéria, e como tal, tens de estar disposto a correr alguns riscos 

de exposição, se queres ser visto como uma referência e projetar-

te, como por ex., relativamente à tua história de vida, às tuas fotos 

privadas nas redes sociais, enquanto orador em palestras, ou mesmo 

quanto a aceitar certos convites e a comparecer em eventos sociais, 

por isso, segue uma linha condutora e protege bem o teu bom nome, 

só assim conseguirás uma boa perceção e importantes 

recomendações. 

O marketing é um processo que não é estático, ele adapta-se ao 

mercado, assim, convém lembrar que temos de nos adaptar ao 

cliente ou grupo e nunca o contrário, pois o mercado e os clientes 

fazem uma imagem de nós pela comunicação que fazemos, daí ser 

muito importante no negócio, definir o nosso posicionamento -  o 

que queremos que o mercado percecione de nós e comunicar isso! 

Para isso precisamos de ter uma estratégia. Um bom plano de 

marketing pessoal assente em VALORES, onde se definem as tuas 

                                         
1 Ferramenta de valorização do ser humano em todos os seus atributos e características. Inclusive 

na sua complexa estrutura física e intelectual. 

Visa possibilitar a utilização plena das capacidades e potencialidades humanas na área profissional 

e na vida pessoal. 



 “7 Passos para seres um Autêntico Campeão no que fazes” - eBook grátis 2016© 

31 www.campeoesdevendas.com  João Vaz 

Coach de Vendas 

rotinas (ações), postura e filosofia de vida que te vai levar a ter 

carisma. 

A boa imagem da empresa depende por exemplo da exposição 

pública, como participação em eventos, palestras, redes sociais. 

Acima de tudo, ser sempre congruente. 

 

O marketing pessoal compreende os benefícios que obténs para a 

tua própria carreira, quando usas as ferramentas do marketing 

(Publicidade, blog ou website, cartão de visita, artigos de opinião, 

clubes a que pertences, eventos que organizas, feiras que participas 

etc.). 

O marketing pessoal é assim o diferencial pelo qual as tuas 

qualidades, serão (re)conhecidas, apreciadas e compradas e que 

fazem com que te consigas destacar dos demais…  

Portanto, elabora um plano de marketing pessoal assente nos 4Ps do 

Marketing, a saber: Produto, Preço, Promoção e Distribuição 

a) PRODUTO (Serviço)  Tu és o Produto! E este deve ser de 

primeira qualidade, se “enxergaste” o primeiro passo do 

autoaperfeiçoamento, então a qualidade percebida deve estar 

garantida, pois o teu serviço especializado deve ser o mais 

perfeito possível para satisfazer o cliente regularmente.  

Características do Produto:  

 Embalagem: Apresentação cuidada para causar boa primeira 

impressão; 

 Conteúdo: A aparência ilude pelo que tens de apostar no 

conteúdo e ter noção do teu alcance (limites) ao nível das 

Competências; Habilidades e Atitudes; Isto exige 

investimento em formação contínua. 
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 Marca: O teu nome representa a marca, pelo que quando o 

mercado pensar no teu nome deve associar ao quê? – pensa 

nisso; 

 Garantia: Mais que vantagens, o teu produto/marca deve ser 

credível e oferecer bónus e benefícios! Promete menos e dá 

mais é um dos segredos! 

 

b) PREÇO Quanto vale o teu tempo? –O que o teu mercado te 

reconhecer e estiver disposto a pagar… esse será o teu valor de 

mercado, ou o ordenado pelo qual te vais fazer pagar, 

estabelecendo o teu limiar mínimo. Quanto maior for a tua 

qualificação maior será o teu rendimento. Especialização e 

raridade têm um preço que o mercado está disposto a pagar na 

mesma proporção do que tu dás a lucrar (rentabilidade e 

empregabilidade) 

 

c) PROMOÇÃO  Divulgação ou comunicação eficiente e eficaz, é 

determinante para o teu sucesso. Compreende as ações 

estratégicas que vais fazer para exercer influência no mercado 

em tudo o que tem potencial de buzz e networking. Aqui, as 

ferramentas de comunicação ajudam-te a divulgar as tuas 

ideias e curriculum de referência revisto (que devem falar por 

si) é essencial para a formação da tua imagem de marca, a tal 

opinião formada.  

No marketing pessoal, a promoção faz-se através do buzz nas 

redes sociais e nas redes de networking (ex. disso é a rede BNI), 

onde a recomendação boca-a-boca com base na competência 

gera efeito multiplicador. Começa a pensar no teu canal de 

vídeo por exemplo no youtube ou na página profissional. 
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Toma cuidado também com o excesso de visibilidade, pois pode 

ser prejudicial para ti ou para a tua família, procura sempre o 

equilíbrio ecológico. Nem todos estão preparados para lidar 

com as questões do sucesso! 

 

d) DISTRIBUIÇÃO (place) Tem a haver com a tua disponibilidade 

e capacidade de recomendação e fazer chegar o Produto, de o 

promover e fazer pagar o tal preço. Isso significa que tens de 

estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas 

(mentes abertas para entenderem o teu potencial). Por isso, 

analisa sempre oportunidades para recomendar, para evoluir 

ou perspetivas de crescimento de acordo com o teu sonho! 

Numa empresa séria e com visão, a empresa e os colegas beneficiam 

com quem tem um marketing pessoal. Este é um ponto que deve ser 

falado e compreendido com as chefias e com a tua equipa, para que 

o teu sucesso seja o sucesso da empresa e vice-versa. É o que chamo 

de garantires um excelente backoffice que te dá o Suporte 

Organizacional, sem estrutura nem equipas alinhadas contigo não 

conseguirás progredir sozinho ou pelos menos será muito mais 

difícil… 

Por outro lado, se a empresa não compreender as 

vantagens que pode usufruir do teu marketing 

pessoal, isso significa que não consegues mudar a 

mentalidade na empresa, então está na hora de 

mudares de negócio… 
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10 Mandamentos do Marketing pessoal: 

1) Confiança – a base de tudo. Anos para conquistar, segundos para perder. 

2) Liderança – Habilidade de definir o seu próprio destino, que atrai, 

influencia e serve as pessoas. 

3) Visão – Inspiração para o futuro! Entende o que estás a fazer e porque o 

estás a fazer… 

4) Espírito de Equipa – Fazer um pouco mais que o que me pedem (mesmo 

sem ser solicitado). A lei do dar e receber! 

5) Maturidade e integridade – Capacidade de solucionar conflitos sem 

provocar mais conflitos (descobre como no passo 7) 

6) Congruência – O que dizes é igual ao que fazes! 

7) Visibilidade – Quem não aparece, desaparece. E tu, és uma marca! 

8) Empatia – Gerar química e reconhecer o mérito; 

9) Otimismo – Ver oportunidade em cada dificuldade. 

10) Paciência - A tal qualidade, que se não tivermos, vai deitar tudo a perder 

(ver o próximo passo) 

O que precisas de fazer para seres reconhecido como autoridade? 

R: preciso de … 

 

 

 

 

O que podes começar a fazer desde já? 

R: 
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PASSO 5. INTELIGÊNCIA EMOCIONAL para deter o controlo 

“Aprendi através da experiência amarga a suprema lição: controlar minha 

ira e torná-la como o calor que é convertido em energia. Nossa ira 

controlada pode ser convertida numa força capaz de mover o mundo.” 

Mahatma Gandhi 

Desenvolver a inteligência emocional, é uma habilidade 

essencial para conseguires o AUTOCONTROLO, isto significa 

maturidade, integridade e muita paciência (o maior erro dos 

jovens empreendedores), como tal deves ter o domínio de ti e 

da situação, de preferir as ações às palavras! Não te percas em 

autoelogios ao teu trabalho…  - Ghandi, também diz que  “é no 

silêncio que a natureza trabalha” O desempenho deve falar por 

si! O mérito tem de ser reconhecido e só há uma forma… 

trabalho! Até a sorte dá muito trabalho. Mas controlo, sugere que 

saibas controlar, pois não existe gestão sem controlo nem 

métricas, (chamados KPI’s –Key Performance Indicators) também a 

delegação é feita sempre com controlo, por isso tens de 

desenvolver a aptidão de conseguires o compromisso dos outros 

e conseguires obter sempre um feedback (se conseguires isso, 

tens as pessoas a trabalhar para ti e a reconhecerem-te como 

líder )  

Detém o controlo da agenda, o controla o teu precioso tempo. 

Uma dica para transmitires a ideia de controlo, deves manter 

movimentos lentos, ou seja, calmo e confiante, apreciar a 

paisagem… 
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Portanto, desenvolve a capacidade inteligente de gerires as 

emoções (tuas e dos outros), de gerir o impulso do imediatismo 

e os desejos para o teu futuro para teres o controlo total da 

situação. Isto é a base do conceito de liderança e inteligência 

emocional, pois, os verdadeiros líderes não perdem o controlo, 

nem as estribeiras perante uma situação de stress. É isso que 

garante a segurança e sobrevivência do grupo, tal como numa 

matilha ou alcateia… É justamente aqui que brotam os 

verdadeiros líderes. Eles são um exemplo e inspiram! 

Responde-me então abertamente a esta pergunta: 

- “De que te vale a tua inteligência se não controlas as 

emoções? Isto é, numa situação de pressão, de stress, onde 

os líderes se afirmam, tu vacilas e passas-te?” 

R: 

 

 

Compreendes agora como os outros elegem os líderes no seio 

do grupo, eles conseguem manter o controlo total da situação! 

Inspiram confiança (próximo passo) dão mais garantia de 

sucesso, alguns gostam e precisam de ser liderados (lembras-te 

dos betas?). 

O teu quociente emocional (Q.E), também te vai garantir uma 

melhor saúde e ser muito melhor gestor! 
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PASSO 6. Adquira AUTOCONFIANÇA  

Não esperes que alguém te inspire! Deves acreditar nas tuas 

capacidades de negociar e gerir os teus negócios por forma a 

conseguires atingir os objetivos, mas nunca confundir 

confiança com arrogância, e lembra-te também que o orgulho 

emburrece, por isso, trata de ocupar o teu espaço, de 

começares a criar a tua imagem de marca, de afirmar a tua 

personalidade assente na autoconfiança e inspirar confiança nas 

pessoas com quem te relacionas! 

É comummente aceite que uma pessoa com autoconfiança tem 

mais capacidade negocial, probabilidades de vencer na vida e 

inspirar outros, seja pelo otimismo natural, seja porque 

aumentou a sua autoestima. O esforço compensa sobremaneira. 

Se de alguma forma ainda não te consideras confiante, aplica 

este pequeno grande truque… começa a agir “COMO SE” … 

Experimenta então agir como se já tivesses autoconfiança, dessa 

forma a tua fisionomia e postura começam a assimilar que és 

uma pessoa cheia de autoconfiança! E depois é só transformares 

este treino em hábito!... mais uma vez, treina, treina, treina! 

O teu corpo e as tuas micro-expressões faciais falam, dito isto, 

significa que deves estar muito atento à tua Linguagem 

Corporal (os estudos científicos, comprovam que é responsável 

por 55% da tua comunicação - principalmente o uso das mãos – 

evita então por ex. colocar as mãos nos bolsos, movimentá-las 

excessivamente, coçar partes do corpo ou tocar no rosto) ao 
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invés disso, levanta os cotovelos, gesticula lentamente e com 

firmeza enquanto falas, mantendo as mãos ao lado do corpo. 

Enquanto falas, toca ao de leve na parte superior dos braços do 

interlocutor, mostrando a tua posição dominante. 

Também ao andar, deves prestar atenção à tua postura curvada, 

pelo que deves manter uma posição ereta, com o peito para a 

frente e encolhendo a barriga. 

A confiança é como um castelo de areia, uma vez desfeito nunca 

mais se consegue refazer… 

A confiança em alguém deve ser merecida e assente em valores. 

Comportar-se com confiança para inspirar uma empresa 

inteira…  e tu precisas de ter pessoas de confiança à tua volta! 

A autoconfiança vai obviamente desaguar na autoestima… e isso 

significa que vais sorrir muito! E isso é bom! Muito bom… porque 

o sorriso é grátis e é o melhor quebra-gelo do mundo! 

Com confiança plena em ti e na equipa terás mais sucesso e será 

a forma como exercerás influência no mercada e a ponte como 

o mundo vai interagir contigo. Com (auto)confiança, finalmente 

vais conseguir “vender-te” pois eles confiam em ti, e compram!  

E portanto, tens de acreditar cada vez mais em ti próprio e no teu 

caminho para o êxito, onde se quiseres eu te posso ajudar como 

coach ou mentor. 
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Vais encontrar muitas barreiras e problemas para resolver, mas 

substitui a palavra “problemas” por “desafios” e se reparares são 

justamente os problemas agora desafios que nos fazem crescer! 

5 Dicas para ganhares autoconfiança: 

1) Aprende a identificar a situação que te provoca falta de confiança 

e assegura-te que tens um plano B para uma abordagem 

persistente e diferente. 

2) Estar disposto a fazer um esforço e a correr o risco porque sabes 

que no final vai compensar. 

3) Agradecer ao teu subconsciente ou a quem te alerta, admitir e 

aprender sempre com os teus erros. 

4) Faz tudo aquilo que acreditas estar bem contigo mesmo e não te 

importes que os outros critiquem, Gandhi disse: 

 

5) INSISTE, PERSISTE E NÃO DESISTAS! A confiança trabalha-se e 

aperfeiçoa-se (lembras-te do passo 1?) 
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Então para seres mais autoconfiante o que precisas de fazer ao 

nível do…?: 

do COMPORTAMENTO preciso de: 

 

 

Do discurso  (PALAVRAS) preciso de 

 

 

dos GESTOS E DA POSTURA CORPORTAL preciso de…  

 

 

das EXPRESSÕES FACIAIS preciso de… 

 

 

do TOM DE VOZ preciso de ... 
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PASSO 7. COMUNICAÇÃO ASSERTIVA que aposta nos 

relacionamentos 

Não afastes as pessoas, pelo contrário, cultiva as relações, o último 

passo é o culminar que junto todos os outros passos vão ajudar-te a 

desenvolveres a tua imagem de marca e o teu negócio, assente na 

comunicação com assertividade… 

Responde p.f. às questões: Sim Não 

1- És do tipo de pessoa que tem dificuldade em dizer 

não? 

  

2- Ficas quieto ou concordas com outros numa 

situação polémica, para evitar confusões? 

  

3- Tens a sensação que “engoliste um sapo” com 

frequência? 

  

4- Ou és do tipo “Bate e depois pede desculpas”, 

arrependido do que fizestes? 

  

5- Tens mais facilidade para criticar que elogiar-te ou 

aos outros? 

  

6- Ao ganhares um presente, julgas que te querem 

influenciar? 

  

7- Não tens paciência para ouvir? 

 

  

8- Não desistes até que concordem contigo, ou seja 

vences pela insistência ou pela teimosia? 

  

Para! - volta para trás, não te ajuda nada tentares adivinhar o que se pretende com o teste, se 

achaste que mentistes, p.f. volta a responder de novo às questões, só assim te consegues ajudar a 

ti próprio, não há nenhuma solução para o mini-questionário… a não ser, seres o mais sincero e 

honesto! 

Se respondestes sim, para uma ou mais questões, precisas de 

trabalhar a assertividade e neste caso o coaching pode ajudar-te, pois 

entre passividade e agressividade acabas a ignorar as tuas próprias 
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necessidades (lembra-te que o EMPRESÁRIO ALPHA tem uma visão de 

longo prazo) ou a dos outros. O ALPHA centra-se no desenvolvimento 

das relações porque sabe que é a única maneira de assegurar o 

futuro… e a confiança e a assertividade são a cola das relações que 

asseguram o teu negócio! 

Este é mesmo o último passo, aquele que é o mais importante para 

desenvolveres relações maduras e profissionais mutuamente 

proveitosas, a habilidade de seres assertivo vai permitir-te completar 

o ciclo e navegar em velocidade de cruzeiro:  

 Ter o controlo das emoções (tuas e das equipas);  

 Controlar a negociação com mais confiança,  

 Desenvolver a habilidade de uma comunicação eficaz,  

 Aplicar a melhor estratégia de resolução de conflitos,  

 Delegar competências nos betas, sem contestações…  

 Libertar as cargas (psicológicas) e andares mais 

descansado! 

Ser assertivo, é ser nem agressivo nem passivo… ser assertivo é 

ter um propósito firme como filosofia de vida, que melhora 

a qualidade das tuas relações pessoais e profissionais. É a 

assertividade que te vai permitir construir relações saudáveis e 

maduras. Com assertividade tens as equipas contigo! 

Atenção também ao Tom de Voz (ele correspondente a 38% da 

tua comunicação), pois constitui a única linguagem universal, isto 

significa que seja em que língua for, toda a gente vai 

compreender o que disseste pelo tom de voz. 



 “7 Passos para seres um Autêntico Campeão no que fazes” - eBook grátis 2016© 

43 www.campeoesdevendas.com  João Vaz 

Coach de Vendas 

Ser assertivo, é a fórmula secreta em como vais começar a ser 

mais convincente e menos convencido! Deves portanto 

assumir a postura de um vencedor sem perderes a modéstia e a 

humildade para continuares a aprender! Porque só vais 

aprender se desenvolveres a capacidade de OUVIR! Um alfa fala 

assertiva e calmamente e traz até ao seu nível de voz os outros e 

não o contrário, ou seja ele não levanta a voz, levanta a moral! 

Como teu mentor, tenho de te lembrar que VAIS PRECISAR DE 

PESSOAS PARA ALAVANCAR O TEU NEGÓCIO, pois o segredo 

dos milionários é deixar de ser empreendedor para seres 

empresário e teres um SISTEMA DE NEGÓCIO que vende sem a 

tua presença física! 

Como serias se tivesses o tal conhecimento extra, se estivesses ainda 

mais motivado e apaixonado, mais disciplinado, denotando um 

grande controlo da situação, capaz de gerar confiança e liderar pela 

assertividade?... Imagina como seria isto tudo para ti? 

R: Seria… 

 

 

“Sê tu mesmo, mas nunca o mesmo” 

Gabriel, o pensador 

Espero que por esta altura já saibas melhor o que precisas de fazer… 
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E sabes uma coisa? - SE TU QUISERES MESMO, JÁ PODES COMEÇAR A 

POR EM PRÁTICA O TEU PLANO PARA TE TRANSFORMARES NUMA 

REFERÊNCIA DE SUCESSO isso significa que vais passar a ser 

admirado e respeitado e virão ter contigo e vão chover propostas! 

E tudo começa na fonte… o teu cérebro, as tuas crenças e hábitos! 

É justamente por isso, que desenvolvi um SISTEMA que te vai dar o 

PODER DE CONDUZIR A NEGOCIAÇÃO e O FECHO DAS VENDAS (e 

que uma vez transmitido esse poder, vais desenvolver uma nova 

atitude, uma nova mentalidade que fecha muito mais negócios!)   

Um SISTEMA baseado em MENTORIA E COACHING DE VENDAS, 

suportado por técnicas de Programação Neurolinguística (PNL) e 

linguagem subliminar (hipnose conversacional). 

Este sistema exclusivo que uma vez aprendido em formato TEATRO 

DE VENDAS, podes usar a vida inteira nas tuas negociações! Registado 

com o nome SOPRAR ® - é o tema do Nível 2 do Curso CAMPEÕES DE 

VENDAS COM PNL, um curso de 16h que vais gostar de fazer para 

conseguires ser bem-sucedido nas negociações empresariais. 

 

Agora, muito honestamente, eu não me considero um ALPHA, 

apenas descobri como Coach no meu trabalho com executivos, 

como posso TRANSFORMAR PESSOAS NORMAIS em PESSOAS COM 

SUCESSO, a serem um EXECUTIVO ALPHA ou a superarem 

complicados ambientes de negociação com os ALPHAS…  
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Como se fosse um papel que desempenho quando estou na minha 

função de empreendedor ou formador… Descobri isso, após muito 

estudo e investigação ao longo de mais de 14 anos de experiência 

como formador, que me permitiu chegar a formador do ano, um 

método, o tal SISTEMA de Coaching e PNL para lidar e Negociar com 

ALPHAS.  

Uma descoberta fantástica que, se tu estiveres preparado para a 

aprender, eu estou preparado para te o ensinar. 
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Agradecimento 

Queria agradecer-te por teres dispensado parte do teu precioso 

tempo. Espero que de alguma forma este conhecimento te possa 

ajudar a transformares-te num empreendedor ou empresário de 

referência! Quem sabe um dia nos encontremos nalgum corredor! 

Agora, gostava de te pedir duas coisas s.f.f.: 

1) Que partilhes o link e fizesses gosto/curtir/like na nossa página 

do facebook  www.facebook.com/vendascompnl  

2) Que partilhasses o meu site (www.campeoesdevendas.com )  

com os teus contactos, para que eu consiga o meu propósito de 

ajudar mais pessoas a terem sucesso, porque se mais 

empreendedores tiverem sucesso, significa que a economia 

avança e mais pessoas terão emprego e uma vida melhor. 

Espero um dia conhecer-te e ajudar-te pessoalmente, quer através das 

minhas palestras, dos nossos workshops, numa reunião 1-a-1 ou 

através da sessão estratégia de Mentoria/Coaching de Vendas que 

terei muito gosto em te oferecer se quiseres. 

Compreendo que neste momento, possas estar a ter algum 

sentimento mais CÉTICO ou mais ENTUSIASMADO (comigo aconteceu 

exatamente o mesmo) até conhecer o poder transformacional do 

Coaching de Vendas. Seja como for e independentemente disso 

“Quando o espírito estiver pronto, tudo o mais estará” escreveu 

William Shakespeare. Assim quando nada nem ninguém te impedir e 

te sentires preparado para o próximo passo, então só tens de marcar 

http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
http://www.campeoesdevendas.com/
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gratuitamente por email ou telefone  a tua 

Sessão Estratégica de Coaching de Vendas    

 

De qualquer maneira, podes receber no teu email truques e dicas 

sobre desenvolvimento pessoal e profissional e se um dia sentires que 

te poderei ajudar não hesites em me contactar, sendo certo que se 

continuares a fazer as mesmas coisas, os resultados são os mesmos… 

Com a consciência que dei o melhor de mim e a certeza que ficou ainda 

tanto por dizer e fazer, por isso qualquer dúvida ou questão, podes 

entrar em contacto comigo…ou quem sabem marcamos encontro no 

curso CAMPEÕES DE VENDAS COM PNL!  

Forte ABRAÇO! 

João Vaz 
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O que aprendeste? 

 

 

 

 

 

 

 

O que vais fazer? (…nada? Vai ficar tudo na mesma?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Força, nunca sabemos quem estamos a inspirar!  

info@treinodevendas.com 

Tel.: +351 91 878 84 16 

Skype: paravenda 
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Programa do Curso “CAMPEÕES DE VENDAS COM PNL” – Nível 1 

        

WORKSHOP 1 (8h) – ATITUDE MENTAL DE UM CAMPEÃO! 
 
Módulo 1 - MINDSET DE CAMPEÃO  

1.1. Autoconhecimento – Triangulo do sucesso! 
1.2. Crenças e Mitos das Vendas; 
1.3. Apresentação e Atitude Profissional; 
1.4. Fórmula para o Sucesso; 
1.5. CAFÉ do Vendedor; 
1.6. Conhecimento e competências fundamentais para as Vendas; 
1.7. Análise SWOT e Plano de Ação Comportamental;     
    

Módulo 2 - ESTRATÉGIA E PLANEAMENTO PARA O SUCESSO 
2.1. Conhecimento do cliente (a persona) – o convidado!  
2.2. METODOLOGIA V-REX® para gestão do tempo; 
2.3. 10 Tipos de clientes e possíveis respostas adequadas ao perfil do cliente; 
2.4. Estudo e análise da Concorrência; 
2.5. Funil de Vendas. 

   
Módulo 3 -O PREÇO 

3.1. Argumentações para fazer face ao preço; 
3.2. Como fazer uma Proposta vencedora; 
 

BÓNUS EXTRA :    
 
19 GATILHOS MENTAIS que aumentam até 10x as Vendas (1º dia) 

 

 

WORKSHOP 2 (8h) – POTENCIAR AS VENDAS COM PNL 
 
Módulo 1 – PNL  

1.1. O que é a PNL - Programação Neuro Linguística?  
1.2. Princípios e Pressupostos da PNL; 
1.3. O significado dos sistemas representativos – VAC; 
1.4. O funcionamento do cérebro; 
1.5. Metamodelo PNL; 
1.6. O que é a realidade? (Julgamento!);  
1.7. O “Rapport” - Técnicas e Graus de Rapport nos negócios; 
1.8. Erros nas vendas que afetam negativamente a sua empresa;  
1.9. Truques e Dicas para a tomada de decisão; 

         
Módulo 2 - ABORDAGEM AO CLIENTE 

2.1. Não faz sentido abordar sem antes pensar!  
2.2. Palavras a evitar ou saber usar subliminarmente; 
2.3. Palavras Mágicas / linguagem subliminar / comandos;  
2.4. Técnica Sandwich XYZ (para feedback adequado;)  

        
Módulo 3 - OBJEÇÕES E TÉCNICAS DE VENDAS 

3.1. Contornar as principais OBJEÇÕES em vendas; 
3.2. 50 Técnicas de Fecho em Vendas;  
3.3. Truques e Dicas de Negociação e Fecho;"       

 

BÓNUS Extra:    
 
21 PADRÕES DE HIPNOSE CONVERSACIONAL para influência e Persuasão (2º Dia) 
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 “CAMPEÕES DE VENDAS COM PNL” – Nível 2  

 

SISTEMA SOPRAR® - Teatro de Vendas – Advanced Negotiation Skills (16h) 

 
Módulo 1 – mini Revisão 

FASES DA NEGOCIAÇÃO (inclui Mini revisão de conceitos abordados no nível 1); 

Módulo 2 – Gatilhos Mentais 

80 GANCHOS E GATILHOS MENTAIS (BOTÕES EMOCIONAIS que disparam as 

decisões de compra); 

Módulo 3  - Teatro de Vendas 

TEATRO DE VENDAS – SISTEMA SOPRAR® - (simulações de negociação e fecho); 

 

BÓNUS Extra:    

 

BÓNUS 1.   - STORYTELLING EM VENDAS 

BÓNUS 2.   - LINGUAGEM HIPNÓTICA (hipnose conversacional) - Linguagem Subliminar 

em Vendas 

BÓNUS 3.  - NPC - Negociação com PREMISSSAS COMUNICACIONAIS (Micro-Expressões 

Faciais) 

 
Foto da 12ª turma, 1ª edição no Funchal – Madeira. 


