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IMPORTÂNCIA DAS SOFT

SKILLS

Oratória
Trabalho em Equipe
Liderança
Linguagem Corporal 
Adaptabilidade
Inovação

Você que pretende participar de uma entrevista ou processo
seletivo, veio ao lugar certo! Vamos tirar o frio da barriga e
entender um dos fatores mais importantes e decisivos para sua
aprovação: as Soft skills. 

Soft skills são um conjunto de habilidades interpessoais que
impactam o modo como nos relacionamos socialmente e como
somos vistos. Difícil de entender? Vou citar algumas dessas
habilidades importantíssimas para ficar mais claro:
 



Ao pensar nos tópicos acima, o termo “Soft skill” já começa a
fazer mais sentido, certo? Agora vamos entender o por que de
ser tão importante dedicar seu tempo para desenvolver essas
qualidades. Vamos pensar num cenário hipotético:

Imagine que você e outros cinco concorrentes estejam numa
sala de entrevista, realizando uma dinâmica em grupo. Vocês
estudaram na mesma faculdade, fizeram o mesmo curso e
apresentam o mesmo nível de conhecimento técnico.

Nesse cenário, o que você acha que irá te diferenciar dos
demais candidatos? O que garantirá sua vaga? As vivências e
experiências são importantes, claro, mas algo que vai chamar
muita atenção positivamente, serão suas habilidades
interpessoais, as tais soft skills.

Hoje, qualquer empresa, entidade ou organização procura
candidatos que saibam se comunicar claramente, lidar e
trabalhar em equipe, se portar bem durante uma reunião, etc.
Ou seja, é crucial saber os princípios dessas habilidades e
como mostrá-las durante o processo seletivo!

Vamos entender um pouco mais a fundo sobre as qualidades
mencionadas a seguir. 



TRABALHO EM EQUIPE

A capacidade de trabalhar em equipe é um dos pontos mais
valorizados pelos recrutadores. As empresas necessitam de
equipes que consigam se comunicar e agir em consonância,
gerando ambientes mais criativos, inovadores e agradáveis.

No Processo Seletivo, isso não seria diferente. Sempre se
atente para:

1- Incentivar a participação de todos os integrantes
2- Ajudar a guiar o grupo, sem ser autoritário
3- Prestar atenção na fala dos demais
4- Entre outros 

Um bom trabalho em equipe é quando todos os integrantes
estão cientes das tarefas dos demais, e todos trabalham juntos
para alcançar um objetivo em comum. 

Exemplo: Uma equipe disposta a entender o problema juntos, e
dividir as responsabilidades entre os membros de forma eficaz,
sempre se comunicando para evitar problemas simples, na
maioria das vezes se sairá melhor do que uma equipe que evita
se comunicar e pedir ajuda. 



LINGUAGEM CORPORAL 

A linguagem corporal é uma forma de linguagem não-verbal, ou
seja, um conjunto de expressões e gestos que acabam
influenciando consciente e inconscientemente os avaliadores.
Com a linguagem corporal adequada você pode passar a
impressão de ser confiante, competente, correto e até criar
conexão de rapport com o entrevistador. Por outro lado, pode te
dar a imagem de ser uma pessoa desleixada, desinteressada,
insegura ou antipática.

Vamos citar algumas coisas para não se fazer:
1- Sentar-se sem postura, torto, ou com a cabeça apoiada nos
braços
2- Não olhar para quem estiver falando
3- Ações repetitivas como coçar barba/cabelo
4- Entre outros (torne-se membro para treinamentos completos
e aprofundados)

 Ao conhecer e dominar algumas técnicas sobre o que fazer e o
que não fazer, você se sentirá ainda mais preparado e
confiante para arrasar em qualquer entrevista, processo
seletivo ou relação social. 
Exemplo: Assista vídeos de discursos do Steve Jobs e repare
em como ele tem presença de palco. Essa presença de palco
nada mais é do que um conjunto de soft skills, entre elas a
linguagem corporal. Alguns dos “segredos” de Jobs é manter o
contato visual e auxiliar seu discurso com gestos apropriados.



ORATÓRIA 

O locutor: Aquele que transmite a mensagem.
A mensagem.
O interlocutor: Aquele que recebe a mensagem.

A oratória é a arte e prática de falar em público com o bom
emprego das palavras e da linguagem, corresponde a um
conjunto de técnicas que auxiliam na habilidade de se
comunicar bem e com clareza (algo essencial em praticamente
qualquer situação que você venha a enfrentar), além do poder
de persuasão que uma mensagem objetiva e clara pode
apresentar.
A oratória é uma habilidade de comunicação, ou seja, há três
elementos envolvidos. 

1.
2.
3.

É importante sempre estar atento a:
1- Não falar muito rápido ou de forma monótona quando estiver
se comunicando;
2- Evitar vícios de linguagem como “né”, “tá”, “entende?” e entre
outros;
3- Utilize as ferramentas da voz a seu favor, varie o tom de voz,
ritmo e volume para atrair a atenção do público;
4- Domine o conteúdo e mantenha contato visual ao se
comunicar;



Exemplo: É fácil perceber o poder e o quanto a oratória é
fundamental em uma entrevista de emprego, quando o
entrevistador pede para você comentar uma atividade que
desenvolveu a habilidade de liderança, por exemplo, é
importante se atentar ao tempo e mostrar o resultado de uma
forma cativante e envolvente.

ADAPTABILIDADE 

A adaptabilidade é a capacidade que um indivíduo tem de se
adaptar e modificar seus comportamentos e pensamentos em
virtude de novas situações ou circunstâncias , como mudanças
tecnológicas e imprevistos. 

Quem apresenta essa habilidade compreende que o mundo
está em constante transformação, mantém-se preparado e bem
capacitado para lidar com novos métodos de trabalho ou
exigências profissionais, ou seja, são pessoas mais flexíveis,
proativas, capazes de aprender com as mudanças e enxergar
os benefícios e as oportunidades nas mudanças ocorridas.

A adaptabilidade também se revela na prática dos
relacionamentos interpessoais, pois saber trabalhar com
opiniões e ideias diferentes de colegas, sem desvalorizar as
suas próprias, pode demonstrar que a pessoa é aberta a
aprender com outras pessoas.



Exemplo: Você está realizando um projeto para determinado
cliente, porém, subitamente, ele muda as demandas, incluindo
aspectos não previstos. Em virtude disso, você se adapta
rapidamente às novas condições, buscando estabelecer os
contatos e planejamentos necessários para atender às novas
demandas.

LIDERANÇA

Liderança é a capacidade de influenciar e motivar as pessoas e
fazê-las agirem de modo harmônico e coordenado. É uma
competência que depende de vários aspectos, como
persuasão, empatia, comunicação, dentre outros

Exemplo: Durante uma dinâmica em grupo, você propõe ativa e
constantemente ideias para o grupo, ajuda a organizar a
solução do problema e, de modo geral, coordena as ações para
o funcionamento adequado do grupo



INOVAÇÃO

Inovação é uma competência que diz respeito à capacidade de
enxergar novas formas de realizar determinadas tarefas,
processos ou até mesmo novas maneiras de posicionar sua
empresa. Está muito relacionada com a capacidade de
identificar oportunidades e se antecipar às mudanças.

Exemplo: Numa sessão de brainstorming, você sugere uma
nova forma de realizar determinado processo, já que você
identificou alguns pontos que poderiam ser melhorados. Isso é
benéfico para você, pois facilitará seu trabalho, como também
para a organização em geral.

COMO DESENVOLVER SOFT

SKILLS 

Você pode desenvolver as soft skills sozinho(a) de duas
maneiras. Uma é através do autoconhecimento, pois é preciso
saber as suas próprias características e dificuldades, para
posteriormente buscar formas de aprimorá-las.



“Três maneiras de medir sua capacidade de se adaptar e
como melhorá-la”- Natalie Fratto, TED Talks - disponível no
Youtube
“Como falar de forma que as pessoas queiram ouvir” -
Julian Treasure, TED Talks. - disponível no Youtube
“O que é preciso para ser um grande líder” - Roselinde
Torres, TED Talks.- disponível no Youtube
“5 efeitos da linguagem corporal que todo líder precisa
conhecer”-Carol Goman.- Disponível no site da Forbes.

Outra maneira, é ao participar de situações em que seja
possível desenvolvê-las, como por exemplo, se você precisa
trabalhar melhor em equipe, busque se inserir em atividades e
projetos nos quais isso será necessário. Ademais, você pode
ter a oportunidade de aprimorar as soft skills através de
treinamentos internos na empresa que trabalha.

Além disso, é possível pesquisar muitos conteúdos na internet
ou livros. Algumas das nossas sugestões:



IMPACTOS DO CONTEXTO

ONLINE NOS PROCESSOS

SELETIVOS

Dado o novo contexto gerado pela pandemia, as empresas
tiveram que se adaptar rapidamente às novas circunstâncias,
de modo que muitas delas passaram a adotar o modelo online
de trabalho. Mas como isso impacta os processos seletivos?

Primeiramente, no que diz respeito a habilidades que serão
exigidas, uma pesquisa da empresa Robert Half identificou que
56% dos executivos brasileiros acreditam que as habilidades
comportamentais serão cada vez mais demandadas no mundo
pós-pandemia. Ainda de acordo com a mesma empresa de
consultoria em recursos humanos, algumas habilidades, como
alfabetização digital, adaptabilidade e inovação ganham ainda
mais importância. Mas, e em relação às avaliações em si?



De modo geral, o contexto digital traz diversas implicações aos
processos seletivos e, principalmente, aos candidatos às vagas.
Primeiramente, há uma maior dificuldade em relação à falta de
contato físico, o que dificulta a expressividade da comunicação
e as avaliações em grupo. Além disso, alguns aspectos
avaliados ganham mais importância. Por exemplo, no que diz
respeito à linguagem corporal, não será possível se expressar
tão bem por gestos. Porém, o contato visual e as expressões
faciais tornam-se muito importantes nesse sentido. Outras
habilidades, como liderança e trabalho em grupo, ficaram mais
difíceis de serem demonstradas, e o candidato deve se adaptar
a esse novo contexto para conseguir transmiti-las
adequadamente.

FINALIZAÇÃO

Esse foi um resumo introdutório desenvolvido pela equipe de
Gestão de Pessoas do FEA Consulting Club.
Esperamos que tenha sido útil e que ajude-o nos próximos
processos seletivos.
Lembrando que caso tenha interesse em treinamentos mais
aprofundados e completos, venha fazer parte do FCC!   
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