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Como construir uma grande carreira. 

“O que eu descobri em 6.000 horas“. 
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Palpites 

• O que é preciso em termos de atitudes, habilidades e conhecimentos para 
construir uma grande carreira na área comercial? 
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17. Em 6 anos nos tornamos uma das maiores recrutadoras de área comercial. 
18. Alguns clientes da Foursales: 
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Segundo Karl Albrecht, autor do 
livro Inteligência Prática – Arte e 
Ciência do Bom Senso “a 
inteligência prática é uma 
combinação específica de 
habilidades mentais que 
possibilitam que uma pessoa 
enfrente efetivamente os desafios 
e problemas da vida.  
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Raciocínio lógico. 

Inteligência 
emocional 

Inteligência 
prática 

Capacidade emocional. 
“Eficiência emocional”. 
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da alta performance. 
a. Não tem validação científica ainda, mas tem: 

a. 100.000 entrevistas. 
b. 12.000 testes aplicados. 

 
 

Raciocínio lógico. 

Inteligência 
emocional 

Inteligência 
prática 

Segundo Goleman esta inteligência é composta  
dos seguintes elementos principais: 
 
Conhecer as próprias emoções. Reconhece o que o desmotiva e motiva 
Controlar as emoções. Atua para sair do ciclo de desmotivação. 
Automotivação. Atua para manter-se otimista. 
Empatia. Genuinamente se importa e entende as “dores” do cliente. 
Sabe se relacionar. Otimizando suas relações interpessoais em prol do resultado. 
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precisa para crescer. 
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O tipo de projeto 

certo para você. 

Raciocínio lógico. 

Inteligência 
emocional 

Inteligência 
prática 

Atuar com produtos e 
serviços que dependam  

de relações interpessoais 
para funcionarem 

Serviços de confiança 
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Como saber se você é um profissional 

de alta performance? 

  
Eu realmente não entendo porque tão pouca gente tira  
referências e porque tão pouca gente entrevista por cases. São os dois  
jeitos mais simples de saber se alguém tem alta performance. 

 

Excelentes  
profissionais 

Referências 
excelentes. 

Resultados 
expressivos. 
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O que você precisa  

saber sobre o futuro. 
a. Ao passo que o conhecimento evoluía 2% a cada ano em 1950, atualmente  

estima-se  que ele evolua 20%. Se você não estudar ferozmente, em 5 anos  
você virará obsoleto. 

b. McKinsey indica que cerca de 50% das atividades que uma pessoa  
é paga para fazer hoje deverão ser substituídas por automação até 2030. 

c. Provável elitização, 20% dos profissionais c/ 80% dos salários. (Alugueis no VC). 
d. A maioria das tarefas de venda terão automação. 
e. Menos ofertas de vagas de vendas, mais de marketing. 

 
a. O que fazer? 

1. Aceite e se prepare para as mudanças antes que elas ocorram. 
2. Esqueça a liderança carismática, futuro da vendas é marketing + T.I. 
3. Aprenda a analisar toda a conjuntura da empresa. 
4. Desenvolva uma visão global de negócios. 
 
 

 
 
 
 


