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Os acasos não acontecem por acaso
Na semana passada tive, por acaso, uma surpresa agra-
dável que, por acaso, resultou num interessante negó-
cio. O que aconteceu? Por acaso, recebi uma chamada 
de uma amiga de negócios. Há meses que não tínha-
mos contacto, mas, por acaso, lembrou-se de mim. Per-
guntou-me se estaria interessada em desenvolver um 
workshop de motivação para a equipa de vendas dela. 
Por acaso, estava. Elaborei uma proposta que ela acei-
tou, por acaso – ou não foi por acaso?
Os acasos não acontecem por acaso. Vamos analisar: a 
minha amiga viu a nossa publicidade no site da Câmara 
de Comércio e Indústria Luso-Alemã e lembrou-se de 
mim. Quando me explicou o assunto por telefone, fiquei 
interessada porque realizar workshops faz parte do meu 
negócio. E, por fim, convenci-a no telefonema e com uma 
proposta competitiva que eu era a coach certa. Atrás dos 
“acasos” todos estava de facto uma série de méritos: tra-
balho, visão e investimento.
Ao encher o discurso com “por acasos”, não ganhamos 
nada. Há lubrificantes melhores, ou seja, neutros, para 
aumentar o fluxo da linguagem. Porque será, então, que 
tiramos mérito a nós próprios com “por acasos”? Há duas 
razões: por (falsa) modéstia ou por hábito e falta de consci-
ência na comunicação. Nenhuma das razões contribui para 
um discurso eficaz, por isso o “por acaso” é de evitar. Uma 
boa comunicação é um fator decisivo para ter sucesso.
Hoje já existe uma certa sensibilidade para uma comuni-
cação cuidada. Já falamos em “investimentos” em vez de 
“custos”, já “aproveitamos oportunidades” em vez de as 
“não perder”. No entanto, ainda há imenso potencial. Para 
ter um discurso mais positivo basta tomar nota das expres-
sões negativas que utilizamos e substituí-las por positivas. 
A aplicação do novo vocabulário promete sorrisos e rea-

ções animadas. Como vai reagir o seu colega quando res-
ponder com um “perfeito!” ou “boa!” em vez do habitual 
“não há problema” ou “pode ser”? Experimente!

Quem pergunta, conduz
Depois de dar um brushing ao vocabulário, a sua 
comunicação está agora cheia de expressões posi-
tivas. Isso significa que está com uma comunicação 
muito mais eficaz, motivadora e inspiradora. Chegou a 
altura de introduzir outra ferramenta poderosa: a per-
gunta. Antes de concluir e afirmar, podemos pergun-
tar. A vantagem é que a pessoa com a qual falamos 
se mantém aberta. Quando fazemos afirmações pre-
maturas, a pessoa pode sentir-se agredida. Quando 
fazemos perguntas, é mais provável que a pessoa con-
tribua para uma comunicação mais fluida. Perguntas 
demonstram interesse e mantêm o foco no outro. Uma 
vez que estamos com as rédeas na mão quando per-
guntamos, é da nossa responsabilidade manter o diá-
logo positivo. Com perguntas condicionais e hipotéti-
cas, por exemplo, podemos levar o outro a uma vista 
mais ampla e estimular a sua criatividade. “Se conse-
guíssemos luz verde para o projeto, quem convidaria 
para a equipa?” ou “Se pudesse começar de novo, o 
que faria diferente?”. Há vários tipos de perguntas, 
o leque vai da psicologia à inquisição. Cuidado com 
perguntas de acusação, manipuladoras ou sugestivas. 
Podem ter uma carga negativa.
Palavras positivas e perguntas são duas ferramentas 
essenciais de uma comunicação eficaz e bem-suce-
dida. Quer aplicar logo as duas? Parabéns! Isto é uma 
excelente decisão. Já está a caminho rumo à comuni-
cação de alta performance.
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