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episódio 01
o que são hard & soft skills;
porque elas são um dif3r3ncial;
quais são as mais procuradas pelo
mercado.

O QUE SÃO
HARD &
SOFT
SKILLS?

POR DEFINIÇÃO
HARD SKILLS
SÃO
CAPACITAÇÕES
TÉCNICAS QUE
UM
PROFISSIONAL
PODE ADQUIRIR
ATRAVÉS DE
CURSOS,
TREINAMENTOS
E ETC.

SOFT SKILLS
SÃO
COMPETÊNCIAS
COMPORTAMEN
TAIS ,
HABILIDADES
ASSOCIADAS
ÀS INTER
RELAÇÕES E
AUTO GESTÃO.

Fisiologicamente falando as soft skills
definem-se como capacidades mentais e
emocionais, orientando-se na parte direita
do cérebro. Já as hard skills correspondem à
capacidade técnica desenvolvida pela parte
esquerda do cérebro – a metade da lógica.

A busca atual de mercado
pelas soft skills vem
embasada na necessidade
de aprimorar a gestão dos
relacionamentos de
trabalho. Para tanto é
necessário auto gestão de
tempo, administração e
análise de tarefas e
equilibrio emocional. Uma
empresa dedicada ao
crescimento e expansão
está comprometida a
identificar e desenvolver
soft skills nos seus
colaboradores.
Um estudo feito por
universidades norte
americanas, entre elas
Harvard, concluiu que é
possível melhorar a
produtividade em até 12%
com base em soft skills.
Essa é uma métrica muito
atraente para as
empresas, que vêm
buscando as softs skills
com avidez, tornando o
desenvolvimento das
mesmas um diferencial no
mercado.

diferenciais

SELEÇÃO ESPECIAL
COMUNICAÇÃO EFICAZ | 1
A comunicação verdadeira e eficaz
inclui a transmissão e a

interpretação das ideias de uma

forma que se consiga passar para

outra pessoa exatamente o que se
está querendo dizer. Quando isso

ocorre, a pessoa se torna capaz de

falar para os mais diversos públicos
e, possivelmente, alcançar os
objetivos que buscava com a
comunicação.

PENSAMENTO CRIATIVO | 2
No mundo dos negócios, um

colaborador com um pensamento

criativo consegue trazer alternativas
singulares para uma crise. Quem
demonstrar mais facilidade na

elaboração de soluções de forma
rápida e inovadora terá a

preferência das empresas. Está

intimamente associada à uma visão
360graus.

SELEÇÃO ESPECIAL
resiliência | 3
A resiliência é a capacidade de se recuperar depois

de enfrentar adversidades. Mais do que força, é algo
que exige uma certa maturidade psicológica. A

pessoa com essa característica consegue lidar com
problemas, se adaptar a mudanças e resistir a

pressões.Ela pode ser considerada a base de todas
as soft skills.

EMPATIA | 4
Em primeiro lugar, ela é importante
para a relação entre líderes e

colaboradores de uma empresa. Em
relacionamentos nos quais existe
alguma forma de hierarquia ou

liderança, se colocar no lugar do
outro pode tornar a gestão mais

aberta e humana. Essa “soft skill” é,
portanto, a chave para uma boa
gestão de pessoas.

Em seguida, esta é uma habilidade
crucial para a relação entre a

empresa e seus clientes. A empatia

vai ajudar a primeira a entender qual
a necessidade exata do consumidor.
Com isso em mente, fica mais fácil

fazer um discurso mais direcionado e
persuasivo para impulsionar a

companhia no mercado em que atua.

SELEÇÃO ESPECIAL
ÉTICA | 5
A ética é um aprendizado da vida e engloba tanto a
postura em relação à pontualidade quanto a

responsabilidade com o trabalho de maneira geral. É um
conjunto de valores que nem todos possuem.

Quanto menor a disponibilidade de profissionais que

valorizem a ética no ambiente de trabalho, mais essa
característica se tornará um diferencial entre os
colaboradores.

SELEÇÃO ESPECIAL
LIDERANÇA | 6
Essa capacidade possibilita que o profissional seja
mais do que um bom funcionário. Isso ocorre

porque ela é produto da união de todas as demais

habilidades. É praticamente impossível ser um líder
sem saber se comunicar bem, sem facilidade para

trabalhar em equipe, sem empatia ou criatividade.
Conquistar a liderança e saber manuseá-la faz
colaboradores trabalharem como um time,
assumirem responsabilidades e, ainda,

conseguirem explorar o melhor das pessoas.
Fonte: Forbes Brasil
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