
©SHL 2022 e seus afiliados. Todos os direitos reservados. 1

Entry Level Sales 7.1 
(International) Candidate Report

Nome do/a candidato/a:

Sample Report Candidate

Aviso

As informações contidas nestas páginas são de natureza confidencial e destinam-se única 
e exclusivamente à(s) pessoa(s) a que dizem respeito ou a outros indivíduos autorizados. 

Não deve basear-se nas informações do relatório como alternativa a determinados 
conselhos de um/a profissional devidamente qualificado/a. Se tiver dúvidas específicas 
sobre qualquer assunto, deve consultar um/a profissional devidamente qualificado/a.

Instruções

Este relatório destina-se a dar-lhe informações sobre os seus pontos fortes e fracos relativos às 
competências consideradas importantes para o sucesso neste tipo de trabalho. Além disso, o relatório 
fornece valiosas dicas e sugestões práticas para o/a ajudar a ter um desempenho de excelência no local de 
trabalho.

O resultado que lhe é atribuído descreve a forma como as suas respostas se comparam com a nossa base de 
dados constituída por respostas dos seus pares. A avaliação que realizou foi validada cientificamente por 
cerca de 30 anos de recolha e análise de dados estatísticos. As pessoas com resultados mais elevados nas 
dimensões tendem a ter um melhor desempenho na função nas áreas indicadas no relatório.

As dicas de desenvolvimento que recebe destinam-se a ajudar a melhorar as suas aptidões para cada uma 
das competências específicas. Todos nós, independentemente dos resultados obtidos, podemos melhorar o 
nosso desempenho na função implementando soluções de desenvolvimento adequadas e focando-nos 
estrategicamente em áreas que podem precisar de melhoria. Um compromisso com a melhoria pessoal 
significa iniciativa e planeamento do desenvolvimento, ambos importantes para o desempenho na função. 
Experimente usar este feedback para formular planos de desenvolvimento específicos relacionados com os 
seus objetivos e metas profissionais. Não tente fazer tudo de uma só vez pois o desenvolvimento pessoal não 
acontece da noite para o dia. Se obtiver um resultado na “zona vermelha”, pode tratar-se de uma área na 
qual deseje focar os seus esforços de desenvolvimento. Mesmo que obtenha um bom resultado, é 
importante que use as dicas de desenvolvimento para impulsionar o seu ponto forte nesta competência.

Este relatório é confidencial e o respetivo conteúdo destina-se a ajudar a prever o comportamento do/a 
candidato/a no trabalho. Salientamos que os componentes de avaliação incluídos neste relatório não têm 
uma ponderação igual. Alguns dos componentes são métricas abrangentes de comportamento e outros são 
mais restritos. As competências assinaladas com um asterisco (*) são métricas de comportamentos restritos. 
Apesar de estes comportamentos serem importantes para a classificação global, não são ponderados com 
um peso tão grande como outros componentes nesta solução. A nossa investigação indica que esta 
ponderação prevê da melhor forma o desempenho na função. Caso pretenda mais informações sobre este 
relatório (incluindo classificação) ou outros produtos disponibilizados pela SHL, contacte o seu 
representante local.
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Orientação para as Vendas

Trata-se de uma avaliação dos atributos relacionados com o sucesso em funções 
de vendas. A “orientação para as vendas” caracteriza-se por: persistência em 
ultrapassar obstáculos para fechar vendas, desejo de perseguir objetivos agressivos 
e conseguir resultados e elevados níveis de energia e resistência, mesmo depois de 
recusas/rejeições difíceis.

Pode ser provável que evite trabalho difícil ou desafiante ou desista mais rapidamente do que 
outros quando confrontado(a) com obstáculos ao tentar fechar vendas. Quando tem de definir 
objetivos, regra geral define os que não exigem grande esforço a atingir. Tende a preferir 
trabalhar a um ritmo lento e regular.

 Ao falar com um/a cliente relutante, escute com atenção, responda a todas as perguntas 
ou objeções que este/a tiver e persista para ganhar o respetivo negócio.

 Se não tiver sucesso na obtenção de negócio de um/a potencial cliente da primeira vez, 
tente novamente.

 Responda às perguntas do/a cliente de forma precisa e completa. Caso não consiga 
responder completamente a uma pergunta na reunião inicial, dê seguimento com a 
resposta completa.

 Tente definir objetivos que sejam difíceis de atingir. Divida o objetivo em partes mais 
pequenas, se possível, e recompense-se sempre que concluir cada uma das partes.

Compreende os outros*

Mede até que ponto o/a candidato/a observa e analisa o comportamento para 
compreender as reações e perspetivas dos outros.

Pode não procurar ativamente compreender o comportamento, as reações ou perspetivas de 
outros.

 Quando uma pessoa levantar uma questão, tente pôr-se no lugar dela; reflita sobre a 
questão pela perspetiva da pessoa. Pondere a razão pela qual a pessoa vê as coisas de 
uma perspetiva específica e tente compreender a respetiva motivação.

 Preste atenção às interações entre as outras pessoas para que consiga compreender 
melhor as relações entre os seus colegas de trabalho. Reflita sobre as diferentes 
experiências deles e sobre a forma como essas experiências têm impacto nas suas 
relações.
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Escuta com atenção*

Mede até que ponto o/a candidato/a escuta pacientemente e com atenção.

Pode interromper os outros em alturas inadequadas, preferindo falar, a ouvir. Poderá ser 
demasiado rápido(a) a formar uma opinião.

 Incentive amigos e conhecidos a falar-lhe sobre coisas que têm em mente. Escute com 
atenção e faça o mínimo de interrupções. Tente resumir à pessoa em que consiste a 
respetiva situação e o que ela sente em relação a ela. Peça-lhe feedback sobre o grau de 
exatidão com que captou os seus sentimentos e pensamentos.

 Quando estiver a escutar alguém, olhe para a pessoa e estabeleça contacto visual. Não 
interrompa; espere que a pessoa pare de falar e só depois faça as eventuais perguntas 
que tenha. Poderá achar útil anotar as perguntas à medida que a pessoa está a falar.

Mantém boas relações profissionais*

Mede até que ponto o/a candidato/a se esforça para desenvolver boas relações 
com os outros.

Pode não dar muito valor às suas relações profissionais e pode ser menos provável que aja de 
formas que fortaleçam tais relações ao longo do tempo.

 Tente estabelecer uma relação mais pessoal com os seus colegas. Tire tempo para 
conversar sobre tópicos não relacionados com trabalho. Tome nota do que o/a ajudou a 
criar estas relações e continue a usar tais comportamentos quando criar ligações novas.

 Procure oportunidades para ajudar os seus colegas mesmo em pequenas tarefas. 
Permita que os outros devolvam o favor e o/a ajudem, mesmo que não precise. Continue 
a disponibilizar a sua ajuda a vários colegas, tanto na sua equipa como fora dela e 
fomente tais relações quando adequado.
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Cria uma impressão positiva*

Mede até que ponto o/a candidato/a controla o seu próprio comportamento para 
criar uma impressão positiva.

Pode não se preocupar com a forma como se apresenta aos outros, preferindo apresentar-se tal 
como é.

 Vista-se de acordo com a sua função. Repare na forma como as pessoas à sua volta se 
vestem e foque-se em manter um aspeto e estilo de vestuário que correspondam ou vão 
além da imagem da sua organização.

 Seja simpático(a) para toda a gente. Tenha cuidado para não tratar os outros de forma 
diferente por pensar que são menos importantes do que você é. Parte da gestão da 
impressão que deixa nos outros consiste em ser sempre cordial e sincero/a nas suas 
interações.

Persuade os outros*

Mede até que ponto o/a candidato/a pondera, adapta e aplica estratégias 
diferentes para convencer os outros a mudar de opinião ou de comportamento.

Pode ter dificuldade em alterar a sua estratégia para persuadir outras pessoas a mudar de 
opinião ou de comportamento.

 Faça um esforço dedicado para se preparar para reuniões ou conversações. Pode ser 
mais confiante e persuasor(a) se evidenciar um conhecimento profundo da situação e 
uma compreensão dos pontos que estão em discussão.

 Pode ser útil aprender a “ler as pessoas”. Peça orientações a alguém que aparente ser 
bom nisso para aprender quais as estratégias que essa pessoa usa para compreender o 
que vai na cabeça das outras pessoas e sobre a forma como adapta a sua abordagem.
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Gera ideias novas*

Mede até que ponto o/a candidato/a cria abordagens inovadoras.

É provável que sugira algumas ideias inovadoras e imaginativas quanto tem oportunidade para 
tal.

 Avalie várias atividades de trabalho que poderia realizar com mais eficiência. Crie 
abordagens novas e inovadoras para as realizar. Pondere os prós e contras de cada 
abordagem. Apresente as suas ideias ao/à seu/sua superior/a e prepare-se para explicar 
por que razão acredita que as suas abordagens novas são mais eficientes.

 Identifique várias questões que você e a sua equipa resolvem com a utilização de 
métodos comprovados. Pondere até que ponto tais métodos funcionam e faça sessões 
de “brainstorming” para encontrar soluções novas para abordar tais questões. 
Experimente utilizar as várias abordagens e apresente as suas ideias à equipa depois de 
ter concluído qual a que funciona melhor.

Lida bem com a incerteza*

Mede até que ponto o/a candidato/a é produtivo/a quando as funções e situações 
não estão claramente definidas.

É provável que se mantenha produtivo(a) quando confrontado(a) com ambiguidade na sua 
função.

 Tente aprender a sentir-se mais à vontade com a incerteza no seu ambiente de trabalho. 
A incerteza proporciona muitas vezes novas oportunidades para inovação e crescimento. 
Quando confrontado(a) com ambiguidade ou incerteza, faça uma lista das formas 
possíveis de inovar e crescer.

 Monitorize ocasiões em que a sua preferência natural por normas e sistemas bem 
definidos pode dificultar-lhe lidar eficazmente com alturas de incerteza. Quando existir 
ambiguidade a curto prazo ou falta de clareza imediata, faça uma lista dos seus recursos 
fora do trabalho que o/a ajudam a sentir-se equilibrado(a) em alturas de mudança 
significativa.
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É bem-sucedido(a) sob pressão*

Mede até que ponto o/a candidato/a mantém as coisas em perspetiva e se 
mantém calmo/a e focado/a quando está sob pressão.

Pode ter dificuldade em manter-se produtivo(a) quando as pressões no trabalho aumentam.

 Procure conselhos na internet. Pesquise “técnicas para redução do stresse” e veja que 
conselhos surgem. Adapte os conselhos àquilo que aparente ser melhor para si. Procure 
conselhos que possa pôr em prática todos os dias quando não se estiver a sentir 
stressado/a, bem como conselhos para aplicar em alturas de stresse. Anote-os para se 
lembrar de os pôr em prática.

 Quando se sentir sob pressão, tente não se focar tanto em si próprio(a). Em vez disso, 
foque-se na questão e nas outras pessoas envolvidas. Recorra aos outros para obter 
orientações e apoio, se necessário. Isso ajudará a que se sinta menos ansioso(a) e a 
manter a produtividade durante alturas de stresse.

Controla as emoções*

Mede até que ponto o/a candidato/a controla as emoções negativas.

Pode ficar frustrado(a) em situações desafiantes e por vezes achar difícil ocultar esses 
sentimentos dos outros.

 Pondere usar algumas estratégias que o(a) ajudem a controlar as suas emoções. Por 
exemplo, se alguém tiver dito algo que o/a deixou zangado(a), dê tempo para se acalmar. 
Conte até 10 em silêncio antes de responder. Dedique tempo a organizar as suas ideias e 
a expressar-se sem mostrar as suas emoções.

 Valeria a pena despender tempo a refletir sobre a forma como gere as suas emoções. 
Tente desenvolver um perspetiva mais positiva. A forma como interpreta uma situação 
determina muitas vezes a forma como a aborda. Em vez de acreditar que coisas 
perturbadoras só lhe acontecem a si, pense no que pode fazer para reagir de forma 
positiva.
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Esforça-se por atingir resultados*

Mede até que ponto o/a candidato/a define objetivos exigentes e faz um 
determinado esforço para os cumprir ou ultrapassar.

Não é provável que defina objetivos muito desafiantes; em vez disso, foca-se em objetivos 
facilmente exequíveis que exigem menos esforço.

 Identifique um/a mentor/a que possa disponibilizar incentivo e orientação para o/a 
ajudar a desenvolver objetivos. Partilhe ideias e preocupações com o/a seu/sua mentor/a 
e peça-lhe que trabalhe consigo na identificação de áreas que quer desenvolver, que 
sejam desafiantes mas também exequíveis.

 Identifique uma tarefa por mês que exigirá esforço extra para ser realizada, o que o/a 
incentivará a esforçar-se por atingir objetivos. Depois, avalie as suas falhas e celebre os 
seus êxitos. Isto ajudará a salientar os seus pontos fortes e as áreas que precisa de 
desenvolver mais.


