20 maneiras inteligentes de você conquistar as pessoas
Lidar com pessoas talvez seja o maior desafio do homem moderno, porquanto cada pessoa possui uma
essência sempar e, portanto, características distintas entre si, o que torna o mundo uma gama variada
de ideias e pensamentos, cabendo a nós, seres inteligentes, gerenciar tudo isso.

Vivemos na era do relacionamento, onde vencerá aquele que possuir carisma, confiança e
credibilidade para com os seus semelhantes. Em uma empresa, por exemplo, não adianta apenas
oferecer descontos, produtos inovadores ou prazos imperdíveis, e sim saber conquistar as pessoas, de
forma que, o cliente possa se lembrar de você de forma positiva e queira voltar para comprar
novamente, por conta do bom atendimento recebido.
Ás vezes, vejo pessoas inteligentíssimas, cheias de títulos e com uma megaestrutura em
mãos, mas que não possuem nenhuma noção da importância do relacionamento interpessoal para as suas
vidas, comprometendo assim, todo o seu futuro profissional por negligenciar um fator tão essencial para
todos nós.
Antes de qualquer coisa, devemos entender que lidar com gente é uma tarefa extremamente
difícil e exige paciência, preparo, inteligência e muita abnegação. Os conflitos interpessoais são normais
e é impossível agradarmos a todos, todavia, podemos criar estratégias para sermos bem quistos perante a
comunidade e consequentemente obtermos sucesso com relação a essa variável.
Desta maneira, elaborei 20 dicas para que uma pessoa consiga conquistar seu espaço na
sociedade através da conquista de seus semelhantes, confira:
1 – Seja você mesmo: jamais use uma máscara para agradar as pessoas e nunca concorde
com uma ideia para satisfazer uma opinião alheia, haja vista, que antes de mais nada, você precisa ser
uma pessoa de caráter, ou seja, alguém que é da mesma maneira o tempo todo. Infelizmente, algumas
pessoas vendem o seu verdadeiro eu, suas convicções, sua moral e sua ética em prol de alguns
reconhecimentos de gente que não tolera opiniões divergentes e que não são nem de longe democráticos,
portanto, crie suas virtudes e siga-as, pois, desta forma, você estará sendo luz em meio a um mundo
obscuro.
2 – Seja honesto: as pessoas podem até não querer toda a verdade, contudo, elas querem
você verdadeiro. A mentira é algo que destrona sua credibilidade e o torna alguém de palavra dúbia.
Assim sendo, busque demonstrar essa honradez, pois assim fazendo, você estará andando com a
consciência limpa e ninguém poderá acusá-lo de ser alguém ambíguo, tal qual grande parte dos políticos
brasileiros.
3 – Valorize seus inimigos: Dalai Lama diz que é somente através da ação de um inimigo,
que temos a oportunidade de exercermos a paciência, ora, ele está totalmente correto, pois, é nos caos e
na adversidade, que aprendemos a esperar e a manter nossa mente em um estado de homeostase,
confrontando nossos problemas e buscando as soluções para os mesmos. Destarte, que possamos sofrer
um pouco, para que possamos gerar o melhor atributo de nossa era dentro de nós, a saber: a paciência.
4 – Busque perdoar as pessoas: seus melhores amigos irão ofendê-lo de vez em quando,
perturbando sua paz mental. Isso acontece porque somos seres imperfeitos e erramos a todo o tempo,

mesmo com aqueles que mais amamos. Desta forma, devemos praticar esse ato divinamente humilde
que é o de perdoar, transformando nossas cicatrizes em simples manchas passageiras.
5 – Busque ter sintonia com as pessoas: procure ter reciprocidade com as pessoas, de
forma que aja um acordo mútuo entre vocês. Darei um exemplo simples de como isso funciona na
pratica: o nosso jovem craque Neymar, que recentemente foi jogar no Barcelona, está tendo a
companhia de ninguém mais, ninguém menos do que Lionel Messi, o atual melhor do mundo (na
verdade com uma certa hegemonia no cenário mundial, já que o argentino ostenta esse título já há
alguns anos), e, apesar do pouco tempo de adaptação que o brasileiro teve até agora, ambos, já
demonstram total concomitância, criando jogadas geniais e fazendo o público vibrar a cada tabela vista
entre eles. Isso acontece porque eles são jogadores com características parecidas, o que torna as jogadas
entre ambos fáceis de serem executadas, pelo simples fato de que eles se conhecem e sabem mais ou
menos o que o outro irá fazer. Da mesma maneira, todos nós devemos criar esse vínculo positivo com as
outras pessoas, objetivando fazer dessas nossas amizades, um elo forte em busca de nosso crescimento
pessoal e profissional.
6 – Busque ter a confiança das pessoas: herdar a confiabilidade das pessoas é uma tarefa
complexa e demorada, pois, não há conquistamos da noite para o dia. Porém, aquele que conquistá-la,
terá tudo em suas mãos, porquanto a credibilidade é o fator chave para que uma pessoa o tenha
verdadeiramente como um amigo fiel. Para que isso possa ocorrer, você deve cumprir todos os
compromissos firmados, estender a mão para a pessoa, quando ela estiver com problemas, buscar ser
presente nas ocasiões importantes para ela e principalmente, ser congruente com aquilo que você
professa com a boca.
7 – Procure ser alguém irreverente: a maioria dos seres humanos são padronizados e
pouquíssimos são aqueles que agem dissemelhante da maioria. Assim, busque ser inovador, criativo e
único, pois assim fazendo, você estará invertendo o curso natural das coisas, trazendo mais luz para a
vida das pessoas por conta da sua coragem e total insatisfação em seguir as regras impostas por uma
sociedade que pouco ousa, e que por consequência, quase nunca muda de lugar.
8 – Seja um bom comunicador: sua capacidade de transmitir uma mensagem de forma
coerente e coesa para uma pessoa é um fator ímpar para que você seja ouvido e principalmente
compreendido pela outra parte. Deste modo, busque melhorar sua dicção e eloquência, objetivando ser
uma pessoa que fala fluentemente. Além disso, procure ler constantemente, de forma a aumentar o seu
raio de conhecimento e também seu vocabulário.
9 – Seja humilde com as pessoas: um homem começa a se perder quando não cuida do ego,
principalmente quando ele recebe algum tipo de poder, deixando que o orgulho tome conta de sua mente
e coração e fazendo com que a prepotência seja o grande fator norteador de suas ações. Logo, a
humildade é uma qualidade singular para que uma pessoa fique longe de seu egocentrismo e de sua
autoadoração, e possa, através disso, ser reconhecidamente alguém que busca SER e não TER.
10 – Incentive as pessoas a falarem sobre si mesmas: busque incentivar as pessoas a
contar sobre suas experiências pessoais, objetivando ouvi-las e fazer ponderações inteligentes sobre o
que foi dito. Em outros termos, você precisa entender que algumas pessoas precisam de alguém para
ouvi-las, haja vista, que elas necessitam externar suas vivências para alguém que esteja disposto a
escutá-las com atenção e respeito.
11 – Mude sua rotina constantemente: frequentar os mesmos lugares, conversar com as
mesmas pessoas, comer sempre a mesma comida, fazer o mesmo trajeto todos os dias, são coisas

totalmente enfadonhas e entediantes, pois, onde há repetição, a criatividade não entra, e sem criatividade
nós morremos por dentro. Deste modo, procure fazer coisas diferentes, conhecer gente nova,
experimentar novos pratos, fazer novos percursos, pois assim fazendo, você sairá do seu pequeno
mundinho alienante e passará a transitar pelo gigantesco universo existente e consequentemente, poderá
ser alguém de ânimo renovado e certamente, atrairá pessoas de igual valor para o seu lado.
12 – Use seu carisma para conquistar as pessoas: você precisa aprender a encantar as
pessoas, gerando nas mesmas, um estado de contentamento total por elas estarem ao seu lado, sentindo
sua energia positiva. Observe o Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, ele não é o gênio da oratória e
tampouco o príncipe da formosura, contudo, ele sabe como ninguém como tratar as pessoas, de modo
que as mesmas se sintam amadas, pelo jeito carismático que ele possui (o visual alegre, a simplicidade
no momento da foto, as brincadeiras, etc.), desta maneira, busque observar e aprender com pessoas
como ele, que fazem do seu jeitão irreverente uma grande potência em sua vida pessoal e profissional.
Além disso, busque usar e abusar do sorriso, porquanto a alegria é algo muito bem valorizado pelas
pessoas e enobrece aquele que assim procede, gerando conforto e regozijo para os corações humanos.
13 – Saiba conversar com as pessoas sem ser enfadonho: a única forma de você ser um
bom conversador sem ser um chato é descobrindo e falando sobre assuntos que interessem a outra parte,
ou seja, se seu amigo gosta de futebol, busque se atualizar sobre o tema, ou, se seu amigo gosta de
política, procure saber as últimas notícias sobre a questão, ou, se você não souber nada sobre os assuntos
em foco, peça a ele para falar sobre algumas coisas que ele defende, diga a ele que você terá profundo
prazer e interesse em aprender sobre as ideias que ele possui, de modo a enriquecer seu conhecimento.
Assim procedendo, você será considerado um amigo interessante, por demonstrar ser alguém atencioso,
cortês e requintado.
14 – Motive as pessoas: você deve incentivar as pessoas constantemente, objetivando fazer
com que elas acreditem mais em suas potencialidades, de modo que essas criaturas se sintam mais fortes
ao seu lado, por saberem que alguém acredita em seus atributos. As pessoas precisam ser motivadas para
que possam querer e buscar se desenvolver, melhorando continuamente suas competências em prol de
atingir seus objetivos.
15 – Não viva reclamando da vida: ninguém gosta de ouvir queixas, pois, é totalmente
entediante ouvir pessoas negativas. Sendo assim, guarde seus problemas para si e busque ser uma pessoa
que enxerga as coisas de forma positiva (otimista), fazendo com que as pessoas percebam que você é
alguém que está sempre com uma postura reta, e não envergada.
16 – Controle suas emoções: por inúmeras vezes em sua vida, você será injustiçado,
humilhado e ridicularizado, contudo, é necessário que você mantenha seu equilíbrio interior e procure
ignorar essas situações, tendo em vista, que são coisas que fazem parte da vida, cabendo ao homem
aprender com elas, crescendo em maturidade e em vivência com a sociedade.
17 – Nunca seja juiz de ninguém: Jesus Cristo disse: “Não julgueis, para que não sejais
julgados.” O que o maior homem de todos os tempos quis dizer foi o seguinte: se todos nós cometemos
erros, logo, não temos autoridade para julgar ninguém, pois, todos somos seres imperfeitos e estamos
em condição de total igualdade. Por isso, respeite as pessoas e admire-as do jeito que elas são, buscando
ver os pontos positivos e se esquecendo dos pontos negativos, pois, desta forma, você não estará
querendo mudá-la e convencê-la a pensar do seu jeito, pelo contrário, estará deixando que ela tenha sua
própria vida, fazendo a mesma se sentir amada e totalmente a vontade do seu lado.

18 – Peça desculpas por seus erros cometidos: um pedido de desculpas é um genuíno
exemplo de humildade e de caráter, pois, é um ato que exige que desçamos do nosso pedestal e beijemos
os pés de uma pessoa que prejudicamos de alguma forma. Sem dúvidas, um homem que tem coragem
para agir assim, conquista não só o respeito da pessoa que recebeu o pedido de desculpas, mas de toda a
sociedade, sendo visto como alguém de fibra moral e total honradez.
19 – Seja alguém que pratica o bem em todas as instâncias de sua vida: nossa vida
consiste em escolhas, e essas escolhas refletem quem exatamente somos, assim sendo, seja bondoso e
seu reflexo será sempre positivo. Além disso, lembre-se de que a cada boa ação praticada por você, o
universo o retribuirá em igual valor, fazendo com que você colha exatamente aquilo que plantou. Logo,
use e abuse da caridade, pois, são atitudes como essas que fazem com que as melhores pessoas do
mundo se aproximem de você.
20 – Seja pró-ativo: não ande de braços cruzados, pelo contrário, seja uma pessoa de
atitude. Agindo assim, as pessoas entenderão que você é alguém que está sempre querendo ajudar, por
conta do seu jeito ativo e motivado. Em outras palavras, você deve levantar o dedo sempre quando
houver uma oportunidade de fazer um trabalho comunitário em sua cidade, ou, se predispor a ajudar
uma pessoa que está com dificuldades em alguma área de sua vida, tentando contribuir positivamente de
alguma forma, ou, tentar fazer uma surpresa para alguém que está fazendo aniversário naquela semana,
enfim, você deve buscar ser alguém que aparece nas situações sociais, fortalecendo sua imagem pessoal
através da contribuição fraternal para com os seus semelhantes.
Precisamos ganhar as pessoas com nossa inteligência, honestidade e caráter, causando uma
influência valorosa nas criaturas que fazem parte de nosso cotidiano, no entanto, jamais devemos nos
aproximar de nossos semelhantes por interesses, pelo contrário, esse deve ser um ato desprovido de
qualquer tipo de lucro, porque eu entendo que é algo que não tem preço e os seres humanos são mais
valiosos do que as coisas que eles criaram. Destarte, devemos gostar das pessoas e servi-las,
transformando nosso cenário através de nossas valiosas amizades.
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