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Com níveis de estresse elevados, os pré-vendedores e 
vendedores que não conseguem trabalhar sua 
inteligência emocional logo se desmotivam, passam a ter 
dificuldades em construir relacionamento com os 
prospects, o que impacta diretamente nas metas e muito 
provavelmente em breve serão demitidos por exercer 
baixa performance, sofrerão de burn out, dentre outras 
reações muito comum entre profissionais da área. Afinal, 
sem motivação, se torna quase impossível uma entrega 
constante de bons resultados.

A verdade é que quando um trabalho de alto estresse, 
como o de pré-vendas, encontra um pré-vendedor com 
baixa inteligência emocional, o resultado é CAOS na certa.

68% dos profissionais de vendas consideram 
seu estilo de vida DESAFIADOR

81% dos profissionais de vendas trabalham
+ de 40 horas semanais

54% dos profissionais de vendas consideram 
seu estilo de vida ESTRESSANTE

1 em cada 2 profissionais ouviu de amigos e/ou
familiares que trabalham demais



Como uma baixa Inteligência Emocional pode 
prejudicar um profissional:

O QUE É INTELIGÊNCIA EMOCIONAL (IE)?

Se refere à capacidade das pessoas de reconhecer, 
compreender e gerenciar suas emoções e as dos 
outros. Essa capacidade permite que os indivíduos 
adotem uma ampla gama de sentimentos que são 
capazes de impulsionar uma ação desejada e atingir os 
objetivos considerados como sucesso.

Tendemos a pensar que as decisões de compra são 
baseadas apenas em um raciocínio e decisão lógica, mas 
na verdade, o campo de estudo da Economia 
Comportamental, por exemplo, concentra-se em estudar 
como fatores irracionais, emoções, psicologia e cultura 
afetam as decisões econômicas de um indivíduo. O 
processo de vendas é uma experiência emocional para 
todos os envolvidos no processo, pré-vendedor, lead e 
vendedor.  Isso implica em dizer que, quanto mais o 
profissional entender as emoções aplicadas em uma 
interação de vendas, maiores as chances de fechamento.

Falta de capacidade de lidar com a rejeição

O dia a dia de um pré-vendedor é repleto de ligações e 
conversas diárias com leads, TODO DIA ele será rejeitado 
por algum contato em alguma ligação, e aí entra a 
capacidade de adaptação. A IE gera resiliência, e essa é 
uma skill de extrema relevância para um profissional de 
pré-vendas. Quem tem um baixo IE não lida facilmente 
com os vários NÃOs que recebe. O que é inevitável, pois 
isso faz parte da operação de um pré-vendedor.



Baixa performance e produtividade

Em situações desafiadoras, os profissionais com baixa IE 
não terão os inputs e o mindset necessário para superar a 
situação, a automotivação é um elemento 
importantíssimo da IE. Sua ausência irá refletir nos 
indicadores-chaves e metas.

Impaciência constante

Pré-vendedores devem desenvolver um senso interno de 
urgência, mas não significa que a paciência deva ser 
esquecida. Ela continua sendo uma virtude inegociável 
para o sucesso. Sem inteligência emocional, é fácil cair nos 
gatilhos de stress que o ambiente proporciona.

Reduz empatia

Sem empatia, construir rapport e cultivar relacionamentos 
com colegas e clientes é extremamente difícil. A empatia 
permite que os profissionais ouçam ativamente seus 
prospects, só assim será possível descobrir seus objetivos, 
prioridades e principalmente os pontos de dor para que 
você posicione sua empresa como solução. Depois fica 
fácil desenvolver soluções personalizadas que atendam às 
necessidades dos clientes e expectativas.

As emoções fazem parte do ser humano e ignorá-las, 
mesmo nos negócios, é sempre uma atitude errada. A 
economia pode ser guiada pela oferta e demanda, mas as 
decisões de compra ainda são influenciadas pelas 
emoções. Com o mercado de vendas cada vez mais 
competitivo,  o profissional com alta Inteligência 
Emocional torna-se cada vez mais disputado. 



PROFISSIONAIS COM INTELIGÊNCIA EMOCIONAL DESENVOLVIDA:

Estão cientes de seu próprio estado emocional e 
podem controlar suas emoções. Eles sabem como 
encobrir emoções que podem afastar os clientes (por 
exemplo, falta de entusiasmo, ansiedade, distração, 
irritação, medo, nervosismo, etc).

Possuem paciência como pilar principal de suas 
emoções. Isso significa que eles podem continuar 
prospectando com muita energia, mesmo sabendo que 
vai demorar para fechar o negócio.

Sabem discernir os estados emocionais dos clientes e 
podem se adaptar e alinhar suas próprias emoções com 
isso.

Dominam os seus argumentos a fim de instigar os 
gatilhos emocionais certos para exercer domínio na 
ligação com o lead.

Permanecem positivos mesmo em meio a toneladas de 
rejeição, possuem alta resiliência. Não levam rejeições 
para o lado pessoal e consistentemente evitam abrigar 
emoções negativas. 

Conseguem estabelecer fortes conexões emocionais 
com os prospects e são excelentes em compreender o 
que eles sentem, precisam e esperam. 

Estabelecem fortes vínculos emocionais com os 
prospects melhoram significativamente as taxas de 
conversão, retenção, satisfação e o sucesso do cliente.



10 COMPETÊNCIAS PARA FORTALECER
A INTELIGÊNCIAEMOCIONAL (IE):

1. Autoconsciência: capacidade de discernir,
reconhecer e compreender o próprio estado
emocional. 

2. Autocontrole: habilidade de controlar fortes emoções e 
humores para evitar ações involuntárias que enviam sinal 
negativo para clientes em potencial, colegas e clientes.

3.Automotivação: saber gerar impulsos, entusiasmo e 
positividade pessoalmente, mesmo em situações 
sombrias e clientes.

4. Empatia: aptidão de ver e compreender as coisas da 
perspectiva da pessoa envolvida.

5. Curiosidade: característica que leva os profissionais de 
pré-vendas a ouvir, fazer as perguntas certas e entender 
mais sobre os prospects, para aplicar uma solução 
personalizada.

6. Resiliência: permite que lidem com objeções, apesar 
da frustração e outros contratempos.

7. Gerenciamento de relacionamento:  saber construir 
conexões significativas, gerenciar conflitos e influenciar 
outras pessoas.

8. Socialização: construir rapport e manter conexões 
significativas com outras pessoas.

9. Gerenciamento de Stress: essa habilidade envolve 
várias técnicas e terapias para ajudar os profissionais a 
avaliar e gerenciar com eficácia seus níveis de estresse.

10. Escuta Ativa:  requer foco total e concentração de 
intenção, permitindo que os profissionais formulem 
soluções responsivas para clientes em potencial.


