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A MUDANÇA COMEÇA CONNOSCO!
Pure Behaviour Lda. vai já completar brevemente 2 anos de actividade, sendo que
a marca registada Pure Behaviour® existe já há cerca de 9 anos.
Direccionada desde o seu início para a Formação na área Comportamental, a
empresa tem, desde esse primeiro momento, estado focada no desenvolvimento
e implementação de produtos originais, de marca, desenvolvidos com base na
experiência da equipa e de todo o envolvimento dos seus elementos de mercado.
Na realidade é comum a apresentação de serviços de Formação com o rótulo de
“tailor made” sendo que , a experiência leva-nos a essa conclusão, a existência de
produtos direccionados a realidade especiﬁcas e a ambientes organizacionais
perfeitamente não é comum no nosso mercado e , dessa maneira, assumimos esse
factor diferenciador desde o inicio da nossa actividade.
A nossa operação centra-se na identiﬁcação de necessidades especiﬁcas,
realidades distintas e, dessa maneira, na procura de soluções
unicas, adaptadas e desenhadas para essas mesmas necessidades, realidades.
Utilizando frequentemente ferramentas comportamentais - ao nível dinâmicas e
das intervenções - suportadas nos conceitos e pressupostos da Programação
Neurolinguística, esse factor não faz da Pure Behaviour Lda. uma empresa
direcionada para o desenvolvimento e implementação dessas ferramentas ao
nível individual mas sim, pretende enquadrar esses mesmos conceitos e tecnicas
ao nível da intervenção nas organizações, de algum modo substituindo “velhos”
conceitos e práticas desatualizadas por produtos de ultima geração, geradores de
resultados efetivos,de feedback operacional real e,no ﬁm de tudo, potenciadores
daquilo que é o objectivo ﬁnal dos nossos clientes:
O retorno do seu investimento em termos operacionais
e de atingimento de objectivo!
Assim, Bem-vindos(as) ao Universo da PURE BEHAVIOUR para 2017. Aqui lhe
apresentamos os produtos que temos neste momento disponiveis para a sua
realidade, para as suas necessidades e para a sua organização, para as suas
expectativas, numa postura de parceria efetiva e convictos de estar a dar um
contributo importante para a otimização operacional e de performance da sua
empresa e dos seus colaboradores!

Tiago Tavares da Silva
Partner
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Programação Neurolinguística
Criada e desenvolvida nos EUA, inicialmente por Richard Bandler e John Grinder nos anos 60 do
Séc. XX, a Programação Neurolinguística (PNL) começou por ser um processo de investigação e
de pesquisa dos fatores potenciadores da Excelência no desempenho das pessoas. Na atualidade
as suas áreas de aplicação estão fortemente diversiﬁcadas sendo que, o princípio fundamental se
mantém vivo e como base dos desenvolvimentos conceptuais e técnicos:
Como e porquê os indivíduos atingem a
Excelência no seu desempenho?
Os pressupostos e técnicas da PNL são utilizados em processos de Coaching, Terapia,Treino
Comportamental,Intervenção Organizacional,Dinâmicas de Grupo, Metodologias de Comunicação
e outros, num universo que não para de crescer e, de algum modo, desenvolver conceitos,
aprimorar técnicas e apresentar novas visões do mesmo processo original.
A PNL é no fundo um Modelo de Comunicação,em tudo o que o conceito encerra e,
fundamentalmente, naquilo que é a comunicação do indivíduo consigo mesmo e com o ambiente
que o rodeia.
O pressuposto de que O Mapa Não é o Território abrange a visão da PNL naquilo que são os
pressupostos do envolvimento do indivíduo com o meio, com os outros, com
as suas memórias, com as suas emoções, com a sua própria vida, ajudando a desconstruir
Convicções Limitadoras, Emoções Negativas, realinhamento de Valores, de Níveis Neurológicos,
tudo isto em função da melhoria dos estados pessoais e de vida dos indivíduos e,
consequentemente, de tudo aquilo que eles inﬂuenciam no dia a dia.
comportamentais e pressupostos comunicacionais da PNL, aplica os mesmos nos seus produtos de
formação fazendo das mesmas experiências pessoais gratiﬁcantes e efetivas, no fundo
transformando cada ação de formação comportamental naquilo que em limite esta deve ser: um
processo de Desenvolvimento Pessoal.
Não estando direcionada para a formação especíﬁca de PNL, no seu contexto de formação de
proﬁssionais da PNL, a empresa tem como produtos mais signiﬁcativos dentro da mesma os
seguintes:
Coaching com PNL
Modelling Excellence
Pratitioner em Programação Neurolinguistica
PNL Negócios
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MK® Seja parte da relação
MK® é um produto direcionado para todos aqueles que operam comercialmente e para os quais
estas questões são fulcrais.
Para lá de todas as Técnicas de Vendas, para além ainda de todos os “segredos” da venda, a
realidade limita-se a conﬁgurar uma operação comercial como uma relação entre pessoas que,
num momento ou outro podem representar uma vantagem. Todos os proﬁssionais têm o seu
“estilo” próprio de abordar um negócio, um cliente, uma oportunidade. O “segredo” não está em
mudar aquilo que são as idiossincrasias próprias de cada um, mas sim, e de forma clara, fazer com
que tomem consciência da forma como operam para que, com as ferramentas comportamentais
correctas, possam usar as suas “armas” inatas no sentido de estabelecer a
relação que vai deﬁnir o seu sucesso.
A metodologia utilizada na aplicação de MK® é, desde logo, um conjunto de técnicas de treino
comportamental dirigidas para a aplicação prática dos conceitos e para uma linha de
desenvolvimento pessoal passível de criar, nos participantes, uma dinâmica de “fazer para veriﬁcar”
e, ao mesmo tempo, uma espiral de aquisição de experiências comportamentais adaptadas aos
processos relacionais a desenvolver, assim como aos processos
já existentes na performance de cada um.
Podemos enunciar os seguintes polos metodológicos:

1.
Método de Apresentação

.
2.

Método de Player in the Play

3.
Método de Debate
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Neuropharma Training
A Indústria Farmacêutica sofreu alterações e actualizações que, de algum modo, modiﬁcaram e
condicionaram a estrutura da actividade comercial dos DIMs e representantes comerciais das
marcas e empresas.
A Programação Neurolinguística, na sua vertente de ferramenta de comunicação e de relação
emocional permite, hoje em dia, uma abordagem comportamental da relação comercial e, dessa
forma, estruturar as relações desse tipo numa forte e resistente componente de ﬁdelização e
envolvimento.
O produto NEUROPHARMA TRAINING que a Pure Behaviour Lda desenvolveu e agora apresenta
tem, desde logo, três características fundamentais:

1.
Desenhado exclusivamente para a realidade do mercado farmacêutico na sua
componente de intervenção relacional directa

2.
Suportado em ferramentas de Programação Neurolinguística adaptadas, e em alguns casos,
criadas para essa mesma realidade, com recurso ao que de mais actual se faz hoje em dia ao nível
dos mercados e uropeu e dos Estados Unidos

3.
Estruturado num percurso desenhado para 2,5 dias de intervenção, (Equivalentes a 5 sessões de
4h) suportados em exercícios práticos, ferramentas de desenvolvimento pessoal aplicadas à
realidade proﬁssional dos destinatários em que a “representação” e a “modelagem” são factores
fundamentais.
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Gestão do Stress Comunicacional
Hoje em dia, o contacto e a necessidade de comunicação permanente com os mercados e com os
clientes são uma realidade em quase todas as empresas de prestação de serviços e não só.
Esta necessidade faz com que as empresas do ramo invistam constantemente na componente
formativa dos seus operadores e nas suas estruturas de proﬁssionais, seja na área técnica, de treino de
produto, de procedimentos, na manutenção de elevados padrões de qualidade e outros.
A formação comportamental cinge-se, na maior parte das vezes, aos clássicos “Atendimento ao
Cliente”, “Técnicas de vendas” e pouco mais. No entanto, uma das bases da performance de qualidade
dos proﬁssionais nesta área é, sem dúvida, a sua capacidade de lidar com o stress gerado pelos
processos de comunicação em contexto de serviço ao cliente e com as consequentes margens de erro
e de desperdício.
Por este facto, tendo em conta a crescente procura de serviços destinados aos sistemas de Apoio ao
Cliente e com vista ao desenvolvimento de soluções formativas adaptadas e dirigidas a realidades
especíﬁcas, a Pure Behaviour® desenvolveu um novo tipo de abordagem e colocou à disposição do
mercado o seu produto - GESTÃO DO STRESS COMUNICACIONAL, (GSC) - desenhado
exclusivamente para os proﬁssionais deste ramo de actividade.
Melhorar o desempenho, a atitude relacional, aumentar as margens de sucesso, focalização no cliente
e nos resultados - são algumas das questões consideradas e objetivadas no desenvolvimento e na
concretização deste produto. Igualmente importante, o foco no desenvolvimento de competências
de gestão de stress na actividade da comunicação permite aos proﬁssionais aumentarem os seus
graus de disponibilidade, de capacidade e de focalização nos objectivos de uma forma integrada e
optimizadora.
Na realidade, trata-se de proceder à “passagem” dos processos insconscientes para o nível consciente
e, desta forma, aproveitar as capacidades inerentes a todos para os processos de comunicação, de
forma a que essa operação surja naturalmente, diminuindo consequentemente os níveis de stress que
muitas vezes são colocados na mesma.
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Modelling Excellence
Os fatores que levam a que determinado indivíduo tenha um nível de desempenho e de
performance de elevada qualidade podem ser identiﬁcados de variadas maneiras, mas, de algum
modo, são sempre dependentes de questões que vão muito para além dos recursos existentes e
das circunstâncias de desenvolvimento dos mesmos.
Sabemos, hoje em dia, que aquilo que fazemos e o modo como o fazemos estão diretamente
ligados com questões como: as nossas convicções, os nossos valores, a expressão ﬁsiológica do
nosso desempenho etc.
Modeling Excellence é um produto de intervenção que pretende modelar os colaboradores de
excelência de uma organização, de um modo sistemático e suportado em fatores comportamentais
e de personalidade e, posteriormente, com base nos perﬁs de sucesso identiﬁcados e
esquematizados, praticar em regime presencial técnicas de imprinting que, de algum modo,
proporcionam novos recursos e novas bases de desempenho para todos os outros.
Não se trata de clonar comportamentos ou de, de um modo mais pragmático, fazer com que todos
façam as coisas da mesma maneira.
É apenas um processo comportamental de treino que permite o desenvolvimento de fatores
comportamentais ligados com a excelência dos desempenhos e da consciência dos mesmos.
Modeling Excellence é um produto
que está desenhado para a aplicação
com um único objetivo
Target: EXCELÊNCIA!
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Team Building
O Team Building tem assumido cada vez mais uma posição relevante na utilização que as empresas
fazem deste tipo de ferramenta.
De algum modo a união do fator lúdico com a envolvência de abordagens de softskills é uma forma
de poder garantir participações mais motivadas e, ao mesmo tempo, conseguir de alguma maneira
incorporar conceitos de trabalho em equipa, focagem e objectivos, espírito de grupo etc.
A Pure Behaviour Lda desenvolve um tipo de Team Building, designado por TEAM BUILDING
TEMÁTICO, que pretende construir as intervenções suportadas por um denominador comum
temático e, dessa maneira, abordar a componente lúdica do evento num contexto de objectivo de
conceito e de competências comportamentais a adquirir e/ou desenvolver.
Na realidade o tema que o cliente escolhe, enquanto mote da intervenção, determina o modus
operandis da mesma, as ferramentas comportamentais a aplicar e o tipo de atividades lúdicas que
podem/devem ser integradas na mesma.
O processo é desenvolvido numa forte componente de parceria operacional com o cliente e todos
os “momentos” e passos da intervenção obedecem a um trabalho prévio de desenvolvimento das
soluções reais para as questões reais a intervir.
O conceito do nosso tipo de intervenção perde assim o peso demasiado forte da envolvência de
evento lúdico e permite enquadrar esse pressuposto numa intervenção objetiva, com retorno
previsível e mensurável, assim como facilita a integração de conceitos e pressupostos de
competências de uma forma clara e direcionada para os resultados.
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PNL para Negócios
O QUE É?
PNL consiste num conjunto comprovado de ferramentas psicológicas, tirando o melhor de tudo o que
está disponível. É, de fato, uma disciplina sobre outras disciplinas.
Agora, quase 40 anos depois a sua criação, PNL tornou-se a tecnologia de escolha para muitas
empresas de sucesso.
O Curso de PNL para NEGÓCIOS oferece uma abordagem intensiva, emocionante e inovadora dos
modelos mais convencionais de treino corporativo.
Este curso irá treiná-lo sobre os elementos fundamentais e habilidades de Programação Neuro
Linguística, otimizado para uso em termos de negócios.
O nosso curso de PNL para Negócios pode ser a porta de entrada para o seu sucesso futuro.
DESTINATÁRIOS
Todos os proﬁssionais de todas as áreas que tenham o objetivo e interesse em desenvolver as suas
capacidades pessoais ao serviço do seu desempenho proﬁssional; todos aqueles que pretendem
conhecer e utilizar um conjunto de ferramentas comportamentais orientadas para os processos de
comunicação, liderança, resolução de problemas e conﬂito e estratégias de sucesso; todos aqueles
que pretendam optimizar a sua performance e concretizar os seus objectivos proﬁssionais de
resultados e sucesso e, ﬁnalmente: para todos os proﬁssionais que pretendem aumentar o
desempenho das suas competências pessoais e, dessa forma, tornarem-se cada vez mais efectivos na
gestão do seu negócio, da sua equipa, da sua carreira e da sua vida.

level

1
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Practitioner Programação Neurolinguística
O processo de aprendizagem e certiﬁcação da Programação Neurolinguística obedece, desde logo a
requisitos e regulamentações internacionais que, no caso de Pure Behaviour Lda, se inserem na ITA
NLP (International Trainers Academy of Neuro-Linguistic Programming) e nas certiﬁcações por esta
organização emitidas.
O nível 1 de aprendizagem, para todos aqueles que pretendem envolver-se no mundo da PNL e das
suas ferramentas de um modo mais intenso e aprofundado, é o Pratitioner em PNL que consiste numa
formação de 130h, com um curriculum perfeitamente estruturado que permite, a quem o pretender,
seguir em frente na aprendizagem, frequentando posteriormente os níveis Master Pratitioner e
Trainers Training, no âmbito dos requisitos da mesma organização.
A Formação está organizada com uma forte componente prática, de aplicação dos conhecimentos e
técnicas que vão sendo apreendidos no processo de aprendizagem, e contém avaliação quantitativa
e qualitativa com carácter eliminatório o que permite uma ﬁltragem muito cuidada dos resultados a
obter pelos participantes.
A PNL é na realidade um processo de Desenvolvimento Pessoal e, ao mesmo tempo, um conjunto de
técnicas comportamentais que são aplicáveis em áreas que vão desde a terapia, o coahing, formação,
e treino comportamental, até ao simples processo pessoal de desenvolvimento.
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Panorama Social
Criado e desenvolvido por Lucas Derks, psicólogo e professor universitário holandês, o Panorama
Social Mental é uma combinação de Coaching e Terapia, suportado nos conceitos da Programação
Neurolinguística, e de acordo com os mais actuais conhecimentos da Psicologia Cognitiva.
Panorama Social Mental é uma forma de geograﬁa da mente que, povoada de construções mentais,
formam a maneira como ﬁltramos a nossa realidade social e revelando que o “Eu” forma o centro e
que todas as nossas relações com o mundo estão directamente dependentes da nossa localização
(mental) dos outros.
Revela-nos a nossa auto-imagem e ajuda-nos a compreender, e a transformar a forma como vivemos
as nossas relações sociais, afectivas, familiares e proﬁssionais, através da descoberta do lugar que elas
ocupam no nosso mapa mental.
O Panorama Social Mental é utilizado como ferramenta de diagnóstico psíquico e social e aplicado no
tratamento de relações sociais do tipo: amor, ódio, desigualdade, poder, identiﬁcação, liderança...
E na melhoria das relações familiares, dinâmica de grupos, gestão de conﬂitos, negociação, aspectos
associados a crenças e outros sistemas sociais.
É altamente eﬁciente no trabalho de auto-imagem e auto-valorização, transformações no panorama
familiar e processos dentro de organizações.
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Inteligência Emocional e Tomada de Decisão
A Inteligência Emocional é a base do desenvolvimento pessoal. São as nossas
emoções que inﬂuenciam nas nossas decisões e são as nossas decisões que deﬁnem o
resultado da nossa vida. Este é um facto, uma verdade incontestável.
Assim, se as nossas emoções deﬁnem como vai ser a nossa vida, precisamos de
ganhar ferramentas para trabalharmos as nossas emoções.
Vantagens: A Inteligência Emocional trabalha diretamente o nosso
cérebro emocional, que inﬂuencia os nossos pensamentos, inﬂuenciando o nosso
comportamento, as nossas acções e consequentemente os nossos resultados.
Com isto queremos indicar que, trabalhando a nossa Inteligência Emocional,
melhoramos todas as áreas da nossa vida.

Conflito e Gestão Emocional
O conﬂito, parte integrante do relacionamento interpessoal em todas as
circunstâncias da vida proﬁssional, pode ser analisado como factor benéﬁco para
ultrapassar limitações pessoais/organizacionais, contribuindo para evitar conformismo,
acomodação ou produção de falsos consensos. O conﬂito pode ser um sinal de tomada de
consciência de problemas, constituindo um motor de progresso.
DESTINATÁRIOS
Todas as pessoas que desejam gerir de forma eﬁcaz as suas emoções, especialmente em
situações de tensão, e estabelecer relações interpessoais de qualidade.
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Coaching com PNL
O Coaching assume-se nos nossos dias como uma ferramenta relevante no processo de
desenvolvimento pessoal dos colaboradores das empresas actuais.
Existem diferentes formas de abordagem do Coaching sendo que, em alguns casos, o Coaching tem
uma vertente de processo individual e em outros, uma apresentação de desenvolvimento pessoal em
grupo/equipa.
A PNL esteve sempre de alguma forma presente na criação e desenvolvimento do Coaching enquanto
ferramenta de Gestão de Talentos e, desse modo, muitas das ferramentas comportamentais que são
utilizadas nos processos de Coaching tem naquela a sua origem.
O Curso de Coaching com PNL é, desta maneira, uma abordagem integral dos processos de Coaching
á luz da PNL de última geração e pretende, de alguma forma ser uma forma mais efectiva de
intervenção ao nível dos processos de desenvolvimento nas empresas e, dessa forma, ser uma forma
efectiva de incremento e optimização da performance dos colaboradores e das equipas.
Sendo que a PNL é um processo de desenvolvimento pessoal que, na realidade, tem mais ou menos
impacto na relação directa com o aproveitamento que o participante faz dos conceitos e e
ferramentas que lhe são apresentados, o Coaching com PNL é uma forma de dotar os participantes da
prática e do domínio de ferramentas comportamentais de Coaching, de conceitos e realidades
apresentadas aos seus colaboradores e, no fundo, de instrumentos de liderança dos processos de
aprendizagem necessários, sempre numa perspectiva da individualidade e especiﬁcidade do indivíduo
e numa visão do seu desenvolvimento integrado.
DESTINATÁRIOS
Todos aqueles que trabalham com pessoas, quer em funções de liderança e coordenação de equipas,
quer na perspectiva de formação e desenvolvimento de competências; Para os que no âmbito das suas
tarefas de liderança consideram o fator FORMAR como fundamental no processo e pretendem
adquirir ainda mais competências que lhes permitam optimizar esses mesmos processos.
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Avaliação de Desempenho para Avaliadores
No que consiste avaliação de desempenho para avaliadores:
Gerir desempenho é muito mais do que deﬁnir objetivos e avaliar resultados.
O sistema de avaliação e gestão de desempenho representa um instrumento vital na integração da
estratégia com as operações e na integração da performance organizacional com a performance
individual.
Com esta perspetiva em mente, neste curso abordamos os sistemas de avaliação e gestão de
desempenho na perspetiva:
1. Seus requisitos de sucesso.
2. Sua conceção e implementação.
3. Sua operacionalização.
DESTINATÁRIOS

1. Gestores de topo responsáveis pela gestão estratégica, gestão de operações e gestão de equipas.
2. Gestores e Técnicos de Recursos Humanos.
3. Gestores e Controllers de Planeamento e Controlo de Gestão.

1.
3.

OS OBJETIVOS DA FORMAÇÃO
No ﬁnal da formação os participantes deverão ser capazes de:
Integrar a relevância e impactos da Avaliação e Gestão do Desempenho na gestão da organização.
2. Compreender a inevitabilidade da integração das diferentes dimensões da
performance organizacional.
Participar ativamente na conceção, implementação e operacionalização de um Sistema de
Avaliação e Gestão de Desempenho.

1.

MÉTODOS
Alternância entre exposições teóricas e exercícios práticos–individuais e em grupo.
2. Análise de casos em subgrupos.
3. Debates dirigidos com participação ativa do grupo.
4. Simulações de situações representativas do contexto proﬁssional.
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Gestão e Engenharia da Formação
Em que consiste a gestão e engenharia da formação?
1. A Gestão da Formação é um processo essencial em qualquer entidade, não só para a optimização
dos recursos humanos e desenvolvimento de competências como, e não menos importante, para o
sucesso dos projectos e das empresas.
2. A Gestão e Engenharia da Formação consiste então num conjunto de conceitos, processos e
ferramentas, destinado a ajudar no processo de desenvolvimento e implementação das práticas de
formação nas organizações.
OBJETIVO GERAL
Este curso pretende proporcionar aos participantes o desenvolvimento de um conjunto de
competências fundamentais às funções ligadas à Gestão da Formação, envolvendo todo o processo
formativo, suas particularidades, os seus conceitos subjacentes e as suas ferramentas desde os
modelos de Diagnósticos, processos de Marketing Interno, até aos modelos de avaliação do Impacto
da Formação.
OBJECTIVOS ESPECÍFICOS

1. Gestão dos processos da formação
2. Marketing da Formação Interna
3. Propostas e contextos
4. O Cliente (Interno e Externo)
5. Implementação da decisão
6. Comunicação Emocional
DESTINATÁRIOS
Gestores e Técnicos de Formação e de Recursos Humanos; Formadores e outros proﬁssionais que
trabalham na área da Formação; Formadores/Consultores que desenvolvem ou venham a desenvolver
a sua atividade proﬁssional no âmbito da gestão, coordenação, acompanhamento e avaliação da
formação
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O Mapa Organizacional
Na maior parte dos casos as empresas, nomeadamente em Portugal, têm diﬁculdade em sair da
estrutura organizacional formal espartilhada em organigramas e mapas funcionais, dependentes
quase sempre de fatores alheios à dinâmica dessas mesmas organizações e, de algum modo,
suportados em estatutos e representações sociais.
Sendo que é verdade que as organizações – empresas são o espelho da sociedade em que se inserem,
não é menos verdade que essa mesma é, também ela, uma consequência do posicionamento das
organizações enquanto fator de impulso social.
O Mapa Organizacional é uma visão diferente das estruturas organizacionais, tanto no seu desenho
formal como na sua dinâmica funcional, que pretende apoiar as mesmas na geração de potenciais de
desenvolvimento, redução dos níveis de desresponsabilização, aumento e otimização da performance
e, fundamentalmente, ser consequente ao nível dos seus canais de comunicação interna e externa.
A relação formal dentro das organizações pode ser, e muitas vezes é, um facto de limitação do
desenvolvimento das mesmas e, quase sempre, uma inibição da inovação, da procura de novas
soluções para velhos e novos problemas.
Na realidade, este conceito começa por defender que, em termos organizacionais, na maior parte das
vezes não há RESPOSTAS ERRADAS, mas sim PERGUNTAS MAL FORMULADAS!
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