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INTRODUÇÃO

Se você trabalha na área de Recursos 
Humanos, certamente, já ouviu falar em 
soft skills. Tratam-se de habilidades que as 

pessoas têm e que podem fazer toda a diferença no 
mercado de trabalho.

Se antigamente, apenas uma formação universitária 
era a garantia de um bom emprego, nos tempos 
atuais, outras habilidades são necessárias para isso. 
Nesse contexto, as soft skills são elementos que 
precisam ser de conhecimento dos profissionais de 
RH, que devem avaliá-las ao conduzirem processos 
seletivos nas empresas em que atuam.

Foi pensando nisso que desenvolvemos este 
e-book, que tem o objetivo de fazer com que você 
entenda como identificar e desenvolver as soft skills 
dos seus colaboradores. 

Nas páginas a seguir, vamos explicar:

• o que são as soft skills;

• como reconhecer os colaboradores que têm 
disposição para mudar;

• trabalhar as soft skills de forma integrada;

• como estabelecer uma cultura organizacional 
sólida; e

• dicas para conhecer o perfil de seus 
colaboradores.

Tem interesse em obter todos esses 
conhecimentos? Então, siga a leitura deste e-book e 
fique por dentro do assunto!

http://avaliacaodepessoas.com.br/
http://avaliacaodepessoas.com.br/competencias/soft-skills-o-que-sao-e-como-identifica-las/
http://avaliacaodepessoas.com.br/avaliacao-de-pessoas/como-encontrar-o-perfil-profissional-ideal-para-cada-cargo-da-empresa/
http://avaliacaodepessoas.com.br/avaliacao-de-pessoas/como-encontrar-o-perfil-profissional-ideal-para-cada-cargo-da-empresa/


ENTENDA O 
QUE SÃO AS 
SOFT SKILLS



6

ENTENDA O QUE SÃO AS SOFT SKILLS

São chamadas de soft skills as competências 
emocionais dos profissionais de uma 
empresa. Portanto, consistem em 

características que envolvem aptidões mentais 
e sociais de uma organização, que podem ainda 
ser desenvolvidas de acordo com a imersão dos 
colaboradores em uma cultura organizacional com 
características determinadas.

As soft skills são um complemento das chamadas 
hard skills, que são as habilidades que podem ser 
ensinadas, por meio de um curso ou treinamento. De 
maneira geral, as hard skills são os conhecimentos 
técnicos, e as soft skills são as competências 
emocionais, que complementam e garantem o 
melhor desenvolvimento nas empresas.

Algumas das principais soft skills que podem ser 
trabalhadas nas empresas são as seguintes:

http://avaliacaodepessoas.com.br/
http://avaliacaodepessoas.com.br/competencias/inteligencia-emocional-no-trabalho-como-identifica-la-nos-candidatos/
http://avaliacaodepessoas.com.br/competencias/inteligencia-emocional-no-trabalho-como-identifica-la-nos-candidatos/
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ENTENDA O QUE SÃO AS SOFT SKILLS

BOA COMUNICAÇÃO

A boa comunicação é essencial no 
ambiente corporativo, uma vez que 
todas as mensagens devem ser 
entendidas com clareza, para evitar 
que aconteçam mal-entendidos, 
que podem atrasar ou prejudicar o 
processo produtivo, por exemplo.

Ter uma boa comunicação, no entanto, 
não significa a obrigatoriedade de ter 
uma boa oratória, caso isso não seja 
necessário para a sua função. 

O necessário é que se tenha, no 
mínimo, a habilidade de saber se 
comunicar de forma clara com os 
supervisores e colegas de trabalho.

FLEXIBILIDADE

O mercado de trabalho evolui muito rápido, 
sobretudo, por conta do avanço das novas 
tecnologias. Por isso, é comum que as pessoas 
precisem mudar de função de tempos em tempos, 
por exemplo. Também podem surgir novas 
demandas de trabalho e alterações na rotina de 
trabalho. Assim sendo, é preciso ter flexibilidade 
para saber lidar com essas mudanças.

TRABALHO EM EQUIPE

É necessário que os trabalhadores tenham 
consciência sobre seus papéis na empresa e 
prezem pelo bom trabalho em equipe, sendo essa 
uma boa soft skill. Afinal, todos na organização 
precisam trabalhar pelo desenvolvimento de um 
objetivo em comum.

http://avaliacaodepessoas.com.br/
http://avaliacaodepessoas.com.br/avaliacao-de-pessoas/profissional-flexivel-por-que-a-adaptabilidade-e-fundamental-no-mercado/
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ENTENDA O QUE SÃO AS SOFT SKILLS

COLABORAÇÃO

A colaboração é uma soft skill que 
está extremamente ligada com a boa 
comunicação e com o trabalho em 
equipe. Cada pessoa tem aptidões 
específicas, de modo que, trabalhando 
de forma colaborativa, um pode 
ajudar o outro no grupo ao qual 
pertence, apresentando habilidade 
de comunicação clara e franca com 
bastante desenvoltura.

http://avaliacaodepessoas.com.br/
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ENTENDA O QUE SÃO AS SOFT SKILLS

EMPATIA

Ter empatia significa a capacidade psicológica de 
se colocar no lugar do outro. De tal modo, é preciso 
reconhecer situações pelas quais as demais pessoas 
estão passando e compreender como elas podem 
refletir nas ações tomadas.

Uma pessoa empática é receptível e amável, 
mostrando participação cooperativa no grupo ao 
qual pertence.

Agora que você já sabe o que são as soft skills e 
viu algumas das principais, precisa compreender 
que nem sempre as pessoas têm determinadas 
habilidades, sendo necessário que os líderes das 
empresas ajudem a desenvolvê-las. 

No próximo capítulo, falaremos mais sobre isso.

http://avaliacaodepessoas.com.br/
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RECONHEÇA E ESTIMULE QUEM TEM DISPOSIÇÃO PARA MUDAR

Existem pessoas que apresentam algumas 
soft skills já desenvolvidas, em função 
do seu convívio social, das experiências 

profissionais que já tiveram ou até mesmo por 
consequência de suas próprias personalidades.

Porém, há pessoas que não têm essas habilidades, 
e é preciso que os gestores, supervisionados pelo 
setor de RH, saibam reconhecer e estimular quem 
tem disposição para mudanças.

Para fazer esse trabalho, é fundamental que o líder 
esteja preparado e que trabalhe junto com um 
psicólogo. Juntos, devem comentar individualmente 
as carências de soft skills que cada um tem e que 
foram observadas no dia a dia, e embasadas após 
o colaborador ter sido submetido a um Teste 
de Personalidade, devidamente conduzido pelo 
psicólogo da empresa. 

Assim, se estiverem cientes dos pontos a serem 
desenvolvidos, poderão fazer atividades que 
estimulem essa mudança.

Com base nessas conversas, o gestor de equipe deve 
reconhecer e estimular quem tem disposição para 
mudar. Isso é avaliado como ponto positivo, pois 
cada individuo traz consigo uma série de valores e 
características que foram adquiridas por meio de 
experiências empresariais anteriores e familiares. 

Com o passar do tempo, os próprios 
colaboradores poderão ter consciência da 
relevância das soft skills e, assim, instigar que seus 
colegas também as desenvolvam.

Desenvolver as soft skills nos colaboradores, no 
entanto, é algo que precisa ser feito aos poucos. A 
seguir, vamos dar mais orientações sobre isso.

http://avaliacaodepessoas.com.br/
http://avaliacaodepessoas.com.br/treinamento-e-desenvolvimento/personalidade-no-trabalho-os-perfis-influenciam-no-desempenho-das-funcoes/
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TRABALHE AS SOFT SKILLS DE FORMA INTEGRADA

O aprendizado no ambiente de 
trabalho deve ser contínuo e 
os treinamentos e atividades 

educacionais precisam acontecer 
de forma constante. De tal modo, o 
desenvolvimento das habilidades 
deve ocorrer de forma integrada. 

Assim, ao mesmo tempo que se 
realizam atividades para desenvolver 
a boa comunicação, podem ser feitos 
exercícios para estimular o trabalho em 
equipe, por exemplo.

http://avaliacaodepessoas.com.br/
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TRABALHE AS SOFT SKILLS DE FORMA INTEGRADA

Os treinamentos para o desenvolvimento de soft 
skills podem ser feitos diariamente nas empresas, 
com uma quantidade de tempo que pode variar entre 
cinco e dez minutos diários. 

As atividades propostas deverão ser determinadas de 
acordo com cada soft skills a ser desenvolvida.

A ideia é que o processo melhore a capacidade de 
compreensão e retenção das informações de cada 
profissional, o que resulta em um aprendizado muito 
mais eficiente, dentro daquilo que foi proposto.

É importante que esses treinamentos sejam 
mensurados e, para isso, devem ser estipuladas 
metas individuais e coletivas. 

Essas metas podem ser embasadas nas ações 
e personalidade de cada pessoa, e também 
em resultados do grupo, como o aumento da 
produtividade.

O desenvolvimento de soft skills é mais eficiente 
quando conta com o apoio de um psicólogo. Isso 
porque esse profissional tem subsídios para interpretar 
questões da personalidade e, assim, sugerir atividades 
que podem ser mais eficazes para que os profissionais 
desenvolvam as habilidades necessárias.

Todos esses programas para o desenvolvimento de 
soft skills devem ser embasados nos preceitos da 
cultura organizacional das empresas, seguindo as 
diretrizes como missão, visão e valores.

http://avaliacaodepessoas.com.br/
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ESTABELEÇA UMA CULTURA ORGANIZACIONAL

A cultura organizacional é um termo bastante 
abrangente e, entre outras análises e 
conceitos, pode ser definida como o 

conjunto de valores éticos e morais em que 
uma empresa acredita. Porém, a cultura nunca 
deve ser vista como intacta, pois ela se reelabora 
cotidianamente, sem que, para isso, precise deixar 
de ser sólida. Em outras palavras, mudanças 
podem ser feitas na cultura, mas a sua base será 
praticamente sempre a mesma.

O antropólogo Ruben Olíven, renomado estudioso 
da cultura, diz em sua obra que, quando uma pessoa 
muda de país, absorve os hábitos e costumes 
daquela localidade e que o mesmo ocorre com os 
moradores locais, que podem adquirir novos hábitos 
ao entrarem em contato com o estrangeiro.

http://avaliacaodepessoas.com.br/
http://avaliacaodepessoas.com.br/treinamento-e-desenvolvimento/entenda-a-importancia-de-alinhar-os-colaboradores-com-a-cultura-da-empresa/
https://www.escavador.com/sobre/7333091/ruben-george-oliven
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ESTABELEÇA UMA CULTURA ORGANIZACIONAL

Isso também acontece dentro das empresas, pois os 
entendimentos de um funcionário podem colaborar 
para mudanças na cultura como um todo.

De tal modo, a cultura organizacional trata-se de um 
conceito que se cria na alta cúpula administrativa, ou 
seja, com seus proprietários e diretores, e se dissemina 
para os demais níveis da hierarquia organizacional.

Apesar disso, as empresas são formadas por pessoas, 
com ideias e princípios diferentes, que contribuem 
para elaboração e reelaboração da cultura 
organizacional. Para que os valores da organização 
não se percam, portanto, devem ser criados 
programas que incentivem o desenvolvimento de 
soft skills, para que os colaboradores possam ter um 
fit cultural com a organização.

Fazem parte da cultura organizacional a missão, a 
visão e os valores de uma empresa. A missão diz o 
que a empresa faz, enquanto a visão se refere aonde 
ela quer chegar, e os valores são princípios que 
devem ser seguidos para que a missão e a visão se 
cumpram. Essas diretrizes precisam realmente ser 
colocadas em prática na organização e não existirem 
apenas na teoria ou ficarem expostas em um quadro 
no hall de entrada.

As soft skills estão diretamente ligadas a esses 
preceitos da cultura organizacional. 

Se a empresa preza pelo feedback e a boa 
comunicação com seus colaboradores, por exemplo, 
essa é uma soft skill que deve ter prioridade para ser 
desenvolvida nos funcionários.

http://avaliacaodepessoas.com.br/
http://avaliacaodepessoas.com.br/avaliacao-de-pessoas/fit-cultural-como-avaliar-se-o-colaborador-se-encaixa-na-cultura-da-empresa/
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ESTABELEÇA UMA CULTURA ORGANIZACIONAL

Quando imersos em uma cultura 
organizacional bem desenvolvida, 
os trabalhadores de uma empresa 
também podem desenvolver melhor 
os seus perfis, tendo mais aptidão 
para as soft skills. Porém, isso não 
torna desnecessário conhecer o perfil 
de cada funcionário, pois as pessoas 
podem reagir de maneira diferente aos 
treinamentos feitos na empresa.

No próximo capítulo, vamos 
mostrar como você deve proceder 
para conhecer mais o perfil de 
seus colaboradores, para enxergar 
determinadas características que 
não são reconhecidas só com a 
convivência, mas sim com um estudo 
mais aprofundado.

http://avaliacaodepessoas.com.br/


CONHEÇA O 
PERFIL DOS SEUS 

COLABORADORES



20

CONHEÇA O PERFIL DOS SEUS COLABORADORES

Apenas a convivência não é 
suficiente para conhecer o 
perfil dos colaboradores e 

essa é uma prática muito importante 
para desenvolver soft skills. Afinal, 
apenas reconhecendo as forças 
e fraquezas de cada um, será 
possível propor programas de 
desenvolvimento adequados.

A seguir, vamos apresentar algumas 
dicas para que você saiba como 
conhecer melhor o perfil de seus 
colaboradores. Acompanhe e veja 
como aplicá-las na sua empresa.

http://avaliacaodepessoas.com.br/
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CONHEÇA O PERFIL DOS SEUS COLABORADORES

FAÇA ENTREVISTAS 
DE EMPREGO COM 
A PRESENÇA DE 
PSICÓLOGOS

O reconhecimento do perfil dos seus 
colaboradores precisa ter início ainda 
no momento anterior à contratação. 

Por isso, ao fazer entrevista de seleção, 
convém a participação de um 
psicólogo, que faça avaliações dos 
perfis de personalidade.

Também é possível simular situações 
comuns no ambiente de trabalho, 
como um conflito, para entender como 
cada candidato se sai na avaliação.

TRACE UM PERFIL PSICOLÓGICO 
DOS COLABORADORES

O perfil psicológico possibilita obter uma visão 
mais detalhada da personalidade, habilidades, e 
competências cognitivas e emocionais. Trata-se de 
um método essencial para identificar as soft skills.

http://avaliacaodepessoas.com.br/
http://avaliacaodepessoas.com.br/comportamento/entrevista-de-emprego-como-perceber-se-o-candidato-esta-mentindo-2/
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CONHEÇA O PERFIL DOS SEUS COLABORADORES

FAÇA TESTES DE PERSONALIDADE

Além das avaliações anteriores, ainda existe uma série de testes de 
personalidade que podem ser feitos com os colaboradores, para 
definir as formas como as particularidades de determinada pessoa 
podem intervir na forma como ela executa o seu trabalho.

Habilidades de liderança, perfis destinados para cargos mais 
técnicos, facilidade para o diálogo, entre outras características 
podem ser mensuradas e avaliadas em um teste de personalidade.

É relevante que os gestores de equipe demandem a realização de 
testes de personalidade de seus liderados para que tenham mapeado 
o perfil de competências emocionais do seu grupo de colaboradores, 
de modo que seja mais fácil identificar quais são as soft skills que têm 
prioridade para serem desenvolvidas na organização.

http://avaliacaodepessoas.com.br/
http://avaliacaodepessoas.com.br/avaliacao-de-pessoas/teste-de-personalidade-por-que-devo-entender-meu-funcionario/
http://avaliacaodepessoas.com.br/avaliacao-de-pessoas/teste-de-personalidade-por-que-devo-entender-meu-funcionario/
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CONCLUSÃO

O mercado de trabalho já percebeu que apenas 
conhecimentos técnicos não garantem o sucesso 
profissional de um colaborador. Ele precisa também 

desenvolver ações de perfil psicológico. É nesse sentido que 
entram as soft skills, que são competências dessa natureza que 
fazem toda a diferença para o trabalho nas organizações.

Esperamos que este e-book tenha contribuído para que você 
tenha um maior entendimento sobre esse assunto e possa 
desenvolver as soft skills na sua empresa. Ele pode servir como 
um guia, de modo que você deve salvá-lo em seu computador e 
consultar sempre que for necessário reforçar algum conhecimento 
que apresentamos aqui.

Disponibilize esta leitura também para os seus colegas do setor 
de RH, para que todos possam pensar juntos em estratégias para 
criar programas de soft skills na sua empresa. Afinal, o trabalho 
em equipe é uma das habilidades que precisam ser desenvolvidas. 
Obrigado pela leitura e até a próxima oportunidade!

http://avaliacaodepessoas.com.br/


A MAPA é uma empresa de tecnologia que desenvolveu o Método de Avaliação 
de Pessoas – MAPA para ser um competente instrumento de gestão de pessoas.

O Mapa é um instrumento que foi estruturado como uma bateria fatorial de 
avaliação da personalidade por meio de uma Escala de autorelato. A amplitude 
de traços avaliados pelo teste possibilita resultados mais profundos e, 
consequentemente, mais eficientes.

Fruto de décadas de pesquisa, estudos clínicos, inovação e investimentos, o 
Mapa se transformou em uma ferramenta para avaliação de personalidade online.

https://www.facebook.com/mapaavaliacoes/
https://www.linkedin.com/company/mapa-avalia%C3%A7%C3%B5es/
http://avaliacaodepessoas.com.br/
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