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MUDANÇA É A
CHAVE DO
SUCESSO. MUDAR
É APENAS UM
COMPORTAMENTO!

NTRODUÇÃO

2019 será o nosso terceiro ano de actividade efectiva e, na
realidade, mais um passo em frente no projecto e no conceito de
Pure Behaviour.
Durante o último ano fomos solidiﬁcando a nossa presença no
mercado nacional e também no mercado de Angola, com mais
realizações e mais clientes em ambos os casos.
Os nossos produtos, para além da divulgação que sempre fazemos
ao longo do tempo, com incontáveis reuniões de apresentação de
serviços, com informação regular das nossas actividades e propostas, aumentaram os seus níveis de aceitação no mercado e, de
alguma maneira, a mensagem que está subjacente ao nosso conceito, à nossa abordagem e à forma como desenvolvemos as nossas
intervenções tem vindo a ser objecto de solicitações e de consultas
que, para nossa satisfação, tem vindo a aumentar sustentadamente.

MAS QUEREMOS MAIS!
Queremos continuar a divulgar os pressupostos subjacentes à nossa
assinatura de marca ‒ A MUDANÇA É A CHAVE DO SUCESSO!
MUDAR É APENAS UM COMPORTAMENTO! ‒ e, dessa maneira,
poder propor aos nossos clientes e aos nossos mercados as nossas
metodologias, os nossos produtos e, principalmente, o modo como
estruturamos e cultivamos as nossas parcerias.
No ano que entra estamos a fazer uma aposta reforçada nas áreas
do Coaching, nomeadamente com o reforço da implementação do
nosso produto COACHING.COM no sentido de poder sustentar as
metodologias e as abordagens clássicas dos processos de Coaching
com as necessidades práticas e pragmáticas das organizações,
nomeadamente com propostas concretas, objectivos claros e
perspectivas de retorno que sejam perceptíveis por todos os clientes
que optam por essa abordagem.
>>
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Este é também o ano da consolidação: dos nossos clientes, dos
nossos conceitos, da nossa forma de estar no mercado, das parcerias que já existem e das que são o futuro, dos nossos produtos e,
também, o ano da introdução de versões mais actualizadas dos
nossos produtos numa perspectiva de evolução, de cada vez mais
adequação às realidades actuais e de acerto do foco de todos eles.
Para todos os nossos clientes e para todos aqueles com quem temos
interagido durante todo este tempo; para todos aqueles que serão
nossos clientes, aqueles com quem teremos contactos parcerias,
troca de ideias, feedback etc.,
o nosso obrigado pela vossa presença e a nossa disponibilidade para
as vossas necessidades, ideias, sugestões e críticas.

Mais um ano, mais um pedaço do caminho!
Bem-vindos ao mundo de Pure Behaviour Lda
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. COACHING COM PNL
. GESTÃO DE PROJECTOS
. PROGRAMAÇÃO NEUROLINGUÍSTICA
. GSC
. MKⓇ
. AVALIAÇÃO PARA AVALIADORES
. GESTÃO EMOCIONAL
. TEAM EVALUATION
. ASSESSMENT E AVALIAÇÃO DE POTENCIAL
. PNL NEGÓCIOS
. COACHING INDIVIDUAL E DE GRUPO
. FORMAÇÃO EM MENTORING
. TEAM BUILDING
. ESTRATÉGIAS MOTIVACIONAIS
. NEGOCIAÇÃO RELACIONAL
. CERTIFICAÇÃO EM COACHING
. SERVIÇOS DE PSICOLOGIA ÀS EMPRESAS

CONHEÇA O NOSSO PRODUTO

PureBehaviour
MORADA
Rua Rodrigues Sampaio 19 4º A
1150-278 Lisboa
LIGUE-NOS
Portugal
+351

217 152 463|64

Angola
+244 926 165 566
EMAIL
i n f o @ p u r e - b e h a v i o u r. c o m
w w w . p u r e - b e h a v i o u r. c o m
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OACHING
COM PROGRAMAÇÃO
NEUROLINGUÍSTICA

Os conceitos e as práticas de Liderança são, nos nossos dias,
factores fundamentais no sucesso das organizações.
Seja na sua expressão mais operacional, seja na perspectiva da orientação, do perﬁl, do guia os grupos, as equipas e as organizações são,
no limite, a replicação de muitas das características dos seus líderes.
Muitas vezes encaramos os processos de liderança como se apenas
de processos se tratassem e, de alguma maneira, as questões mais
comportamentais estivessem de algum modo ausentes do desenvolvimento de competências dos líderes.
O produto COACHING com PNL alia um conjunto de ferramentas de
Programação Neurolinguística, escolhidas de acordo com os conceitos de liderança mais actuais, a um grupo de práticas de Coaching
dirigidas às questões pragmáticas do processo numa perspectiva de
integração dessas mesmas ferramentas e práticas no dia a dia do
proﬁssional e das suas necessidades.
Na realidade trata-se de integrar os pressupostos que a prática do
Coaching tem na realidade do dia a dia e, ao mesmo tempo, dotar
esses pressupostos de ferramentas que decorrem da aplicação de
instrumentos da Programação Neurolinguística.
Direccionado para participantes com funções de cheﬁa/coordenação
consideramos que o Coaching com PNL é um nível mais avançado
da Liderança, com foco nas capacidades e especiﬁcidades de cada
um, do seu potencial e margem de desenvolvimento, numa perspectiva de integração de envolvimento de grupos e equipas.
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ESTÃO
DE PROJECTOS

A Gestão de Projetos é cada vez mais uma área de relevante necessidade para a otimização de recursos materiais, humanos e ﬁnanceiros.
O correto planeamento das atividades, o conhecimento de processos, métodos, necessidades e recursos, são uma constante na
avaliação do procedimento de execução e do sucesso das organizações. Por isso mesmo, e porque é nesta realidade que a gestão de
projetos se insere e dela é a ferramenta essencial, a pertinência do
conhecimento aprofundado das ferramentas necessárias para o
planeamento.
Baseado nos pressupostos anteriores, a formação em Gestão de
Projeto visa dotar os formandos das ferramentas de execução e
avaliação desta fase preliminar de planeamento e, por isso mesmo os
conteúdos são transmitidos de uma forma sequencial e incidem
sobre as variáveis processuais, comportamentais e de output de
tarefa, incluindo ainda a necessária atenção à envolvente e consequentes ameaças/riscos, sem esquecer a potencialização dos pontos
fortes do produto ou serviço a desenvolver.
Sendo a tarefa de Gestor de Projeto uma ação tida hoje como
preponderante, o curso visa desenvolver competências fundamentalmente práticas nas áreas mencionadas, cumprindo os pressupostos
exigíveis para o exame de certiﬁcação e para o exercício de função.
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ROGRAMAÇÃO
NEUROLINGUÍSTICA ‒ Light

As técnicas da PNL são estruturas consideradas de sucesso em
diversas áreas, modeladas segundo métodos especíﬁcos, mundialmente experimentadas e comprovadas nos milhares de cursos que
ocorrem diariamente.

PERGUNTA : COMO ?
Como se realizam e alcançam OBJECTIVOS e se melhora a
QUALIDADE DE VIDA?
Como retirar da mente pensamentos incorrectos, prejudiciais, apegados a imagens do passado pouco válidas actualmente (através do
REIMPRINTING / REPROGRAMAÇÃO)?
Como se COMUNICA EFICAZMENTE para a superação de estados
e atingir objectivos desejados?
Como desenvolver NOVOS PADRÕES DE PENSAMENTO e comportamento, modiﬁcando crenças e valores, criando mais centralização e
focalização positiva, evitando os conﬂitos entre emoções e motivações?
Como empregar uma LINGUAGEM com o mínimo de
esforço e o máximo de efeito, ajudando-nos e ajudando os
outros?

>>
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Como atingir um máximo de RESULTADOS nas diversas interacções
pessoais \ relacionais e proﬁssionais?
Como criar RELAÇÕES DE EMPATIA (rapport) para uma melhor
relação consigo e com os outros, desenvolvendo a inﬂuência, motivação e entendimento, conduzindo o outro à
mudança?
Como compreender melhor o LADO POSITIVO DO CONFLITO e
lidar com este mais eﬁcazmente?
Como tirar o MÁXIMO DE SI e como activar o preenchimento nos
outros através no feedback?
Como construir um ambiente de APRENDIZAGEM e crescimento
contínuos?

E, O MAIS IMPORTANTE... como lidar comigo, com as minhas
preferências, com aquilo que me faz feliz, com os meus conﬂitos
internos, com os meus bloqueios do passado e como posso utilizar
isso tudo na realização dos meus objectivos pessoais, no trabalho, na
família, nas relações, no mundo...
e assim, estar ainda mais disponível para os outros?
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SC
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.
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.
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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.
O GSC não é mais um produto de formação que “ensina” as melhores
práticas do processo comunicativo, ou a forma de poder utilizar esse
mesmo processo de forma mais optimizada.
O GSC é um produto comportamental que opera na área da
utilização das competências inatas dos participantes, em
função das tarefas que tem de desempenhar na sua actividade
proﬁssional na área da comunicação com o cliente. O GSC trabalha
com e para os comportamentos, fazendo com que comunicar ‒ que
é desde logo um processo humano natural ‒ mantenha e optimize
essa mesma “humanidade”, focalizado nos resultados operacionais
pretendidos, diminuindo a margem de erro provocada pelo stress e
aumentando os níveis de operação dos proﬁssionais.
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KⓇ
MARKETING RELACIONAL

O Marketing Relacional (MK Ⓡ) é um produto direcionado a todos
os consultores para quem as relações com o cliente são primordiais.
Além das técnicas e dos segredos, a realidade espelha uma relação
entre duas ou mais pessoas, a qual pode representar uma vantagem.
Todos os proﬁssionais têm um “estilo” próprio de abordar um
negócio, um cliente, uma oportunidade. O “segredo” não está em
alterá-lo, mas, sim, dar-lhes consciência da forma como o fazem, de
modo a que, com as ferramentas comportamentais correctas,
possam potenciar, ainda mais, as suas “armas natas”.
A metodologia utilizada no Marketing Relacional (MK Ⓡ) baseia-se
na aplicação prática de conjunto de técnicas de treino comportamental e numa linha de desenvolvimento pessoal, passível de criar nos
participantes, uma dinâmica de “fazer para veriﬁcar”. Ao mesmo
tempo, a metodologia baseia-se em experiências comportamentais
que são adaptadas às relações comerciais a desenvolver e à actuação própria de cada proﬁssional.

PODEMOS ENUNCIAR OS SEGUINTES POLOS METODOLÓGICOS:
Método de Apresentação
Método de Player in the Play
Método de Debate
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VALIAÇÃO
PARA AVALIADORES

Dirigido a todos os colaboradores de uma organização que, tendo
tarefas de avaliador decorrentes da sua função de liderança, e não
sendo especialistas em recursos humanos e avaliação, tem necessidade de compreender os processos de avaliação de desempenho, as
suas especiﬁcidades, metodologias de abordagem aos processos e,
ao mesmo tempo, conseguir elencar todas as mais valias efectivas na
sua liderança de uma participação activa e objectiva nos mesmos.

CONCEITO DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO:

Modelos
Processo
Ferramentas
Objectivos
Outputs
Mais Valias do Processo

>>
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QUEM AVALIA O QUÊ?
Porque avaliar
Avaliar o desempenho versus o comportamento
Formas de abordagem
Ferramentas

INFORMAÇÕES QUE SE PRESTAM
Quais os dados importantes
Quais as formas de “ler” as escalas
Avaliação como perspetiva de desenvolvimento
Avaliações dispensáveis

PROCESSO
Cuidados a ter
Preparar a avaliação dos meus colaboradores
O que preciso ter em conta?
Avaliação antónimo de punição
Avaliação como ferramenta positiva
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ESTÃO
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.

OBJETIVOS
Adquirir técnicas comportamentais que utilizem a inteligência emocional como factor criativo para ajudar a resolver conﬂitos
interpessoais:
Saber reconhecer os seus estados emocionais;
Desenvolver a autorregulação e controlo das emoções, de
modo a que possam facilitar e não prejudicar a interação e
a performance;
Reconhecer as “emoções pirata” e manter autodomínio nas
situações de tensão e de conﬂito;

>>
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Melhorar a autoconﬁança, numa base equilibrada e
adaptada;
Melhorar as capacidades de adaptabilidade e resiliência
face a situações inesperadas e/ou adversas;
Desenvolver competências emocionais na relação com os
outros;
Desenvolver a capacidade de escutar os outros e com
preender os seus quadros de referência;
Ultrapassar os diferendos de personalidade, através do
fator de empatia, e saber lidar com a diferença e
diversidade de pontos de vista;
Desenvolver a “sensibilidade política” em relação às relações
de troca e às dinâmicas da organização;
Integrar-se num grupo de trabalho e contribuir para criar
um clima organizacional mais equilibrado;
Assumir-se como responsável e exemplo das mudanças
requeridas.
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EAM
EVALUATION

Muitas vezes condicionamos a avaliação das nossas equipas a
factores quantitativos, a objectivos atingidos ou a resultados
alcançados. É certo que todos são fundamentais no processo de
avaliação, mas o diagnóstico de uma equipa passa também por:

Recursos pessoais
Competências presentes
Competências potenciais
Emoções
Relação entre os elementos da equipa
Comunicação formal
Comunicação informal

O workshop de Team Evaluation é direcionado para líderes de
equipa e/ou pessoas com cargos de coordenação de grupos ou
áreas funcionais. O Team Evaluation permite dotá-los de competências de avaliação comportamental ‒ um factor de estabilidade das
equipas e, ao mesmo tempo, fundamental para a excelência do seu
desempenho.
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SSESSMENT
E AVALIAÇÃO DE POTENCIAL

O que é o Assessment?
A Avaliação de Perﬁl e Potencial ou Assessment é um processo que
possibilita identiﬁcar e avaliar com eﬁciência e de forma sistematizada as competências e o potencial de cada pessoa, através de técnicas e ferramentas devidamente preparadas para o efeito.
Através do Assessment, é possível conhecer e identiﬁcar as principais características da estrutura da personalidade e o potencial das
pessoas, de forma a geri-los e a propor mudanças, com o objectivo
de gerar melhores resultados. O Assessment possibilita a identiﬁcação de comportamentos e de competências disponíveis, criando a
possibilidade de utilizar esse capital humano face aos desaﬁos
presentes e futuros da organização.
O Assessment é um processo estruturado e controlado que visa
identiﬁcar as competências que o proﬁssional possui, assim como
também as oportunidades de melhoria, ou seja, as competências que
tem a desenvolver.
É também um processo que promove o autoconhecimento, o desenvolvimento e a gestão do conhecimento. É utilizado, ainda, para gerir
o capital humano nas empresas ou para orientar a elaboração de
planos de carreira e programas de desenvolvimento.
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Porque é que o Assessment é importante?
O Assessment potencializa a gestão do capital humano das
empresas, já que possibilita que se vincule e se integrem as competências comportamentais e técnicas do proﬁssional, promovendo o seu desenvolvimento em consonância com as necessidades
e objetivos da empresa. Proporciona, também, uma visão global
do colaborador e do seu potencial, o qual, ao ser analisado no
contexto organizacional, permite visualizar o quanto o proﬁssional
está preparado para a sua função actual ou futura ou se é
necessário desenvolver alguma nova competência. Cada proﬁssional é avaliado pelo seu potencial, pelo entendimento das suas
forças e fraquezas. Nesse sentido, proporciona-se um sistema de
gestão igualitário e coerente.
Para as empresas, o Assessment possibilita que elas consigam,
de forma rápida e eﬁciente, alinhar pessoas, processos e estruturas às exigências de resultados estabelecidas para a empresa.
Ele produz uma melhoria na produtividade, na medida em que
possibilita que o proﬁssional otimize as suas capacidades e
direcione o seu desenvolvimento. Gera, dessa forma, maior motivação e ﬁdelização do colaborador.
Por ﬁm, o Assessment possibilita a manutenção e o desenvolvimento de um banco de talentos para a empresa.

>>
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Situações que requerem Assessment.
O Assessment tem sido utilizado, normalmente, em empresas de
médio e grande porte, sendo voltado para proﬁssionais de nível
executivo, estratégico, cheﬁas, lideranças ou técnicos
especializados.

Ele é utilizado em processos de:

Seleção, Promoção, Mapeamento e Retenção de Talentos;
Diagnóstico (identiﬁcar as necessidades de Formação e
Desenvolvimento);
Desenvolvimento (promovendo desenvolvimento através
do autoconhecimento e simulações);
Planos de Carreira;
Sucessões de função;
Coaching.

>>
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Resultados Esperados

Para a Organização:
Maior conhecimento da equipe ‒ podendo identiﬁcar as
potencialidades e fraquezas de cada colaborador;
Aumento na produtividade;
Assertividade e agilidade na tomada de decisão no que diz
respeito à movimentação de pessoas;
Aumento na motivação e satisfação da equipe;
Retenção de talentos;
Otimização dos recursos para T&D.

Para o Profissional:
Maior produtividade;
Maior satisfação;
Otimização das suas potencialidades;
Autoconhecimento e autodesenvolvimento
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NL
NEGÓCIOS

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,
Este 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 que é que pode adquirir com este curso:
OS CONCEITOS BASE e os pilares sobre os quais foram
elaborados os conceitos de PNL
Adquirir a capacitação de convicções pode alterar a sua
vida;
O Modelo de comunicação que lhe permitirá ver as situ
ações como “elas realmente são”!

>>
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OBJECTIVOS: os fundamentos da realização
RAPPORT: Os fundamentos da inﬂuência
SISTEMAS DE REPRESENTAÇÃO: Tire o melhor proveito
SUBMODALIDADES: Faça o seu cérebro trabalhar para si
PADRÕES DE LINGUAGEM: Fique focado com as palavras
ÂNCORAS: O poder de “sentir” aquilo que quer
POSIÇÕES PERCEPTIVAS: Mude a sua posição de percepção
para atingir melhores resultados
ESTRATÉGIAS: Como fazemos o que fazemos?
NÍVEIS NEUROLÓGICOS: Mais chaves para atingir a congruência organizacional e pessoal
TEORIA DAS PARTES: Uma ferramenta para a sua congruência pessoal
COACHING SKILLS
JUNTE TUDO: O Campo Uniﬁcado da PNL
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OACHING
INDIVIDUAL E DE GRUPO

O coaching assume-se, actualmente, como uma das ferramentas
mais relevantes nos processos de desenvolvimento pessoal e de
desenvolvimento de competências.
Pressupõe um acomoanhamento personalizado e dedicado por
forma a permitir uma mais aﬁnada aproximação às questões e
objectivos que se pretendem trabalhar.
A Pure Behaviour aborda os processos de coaching e as suas
metodologias de uma forma pragmática e fundamental estruturada num plano prévio, em objectivos claramente deﬁnidos, em
ferramentas de assessment de diagnóstico e pós acção que
permitem, dessa forma, uma monitorização mais efectiva de todo
o processo.
Temos uma abordagem ao coaching de um ponto de vistada
intervenção individualizada e também, uma abordagem ao
coaching de equipas desde o processo da sua formação até aos
processos do seu desenvolvimento e implementação de competências.
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ORMAÇÃO
EM MENTORING

O QUE É O MENTORING
Conceitos e origens
Distinção entre o mentoring e outros modelos de desenvolvimento proﬁssional
O mentoring estutura de desenvolvimento de potencial

MENTORING NA ORGANIZAÇÃO
A estratégia da organização e o mentoring
Benefícios do mentoring para o mentor, mentee e
empresa
Mentoring formal e informal
O plano de mentoring:
Preparação
Concepção
Desenvolvimento
Alocação de recursos
Implementação

PERFIL DO MENTOR E DOMÍNIO DE COMPETÊNCIAS DE MENTORING
O Mentor
Papel e responsabilidades
Perﬁl
Requisitos comportamentais
Requisitos operacionais
Competências

>>
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Estratégias para o estabelecimento de uma relação de mentoring
bem sucedida
Modelo de comunicação
Filtros
Níveis de intervenção
A intervenção tridimensional
Filtros

CONDUÇÃO DO PROCESSO DE MENTORING
Processo de mentoring: estabelecer a relação, clariﬁcar
expetativas e obter o compromisso
Conduzir reuniões de mentoring
Especiﬁcidades da primeira reunião e contributos para as
reuniões subsequentes

FERRAMENTAS DE SUPORTE AO PROCESSO DE MENTORING
Tipologias de instrumentos de suporte ao processo de
mentoring mapas, grelhas de observação e avaliação
Criação e desenvolvimento de instrumentos de suporte
O Plano de desenvolvimento individual
Acompanhamento do plano de desenvolvimento individual
e balanço dos sucessos e insucessos: o balance score card
Avaliação
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EAM
BUILDING

São cada vez mais as empresas que recorrem ao Team Building
e com resultados bastante satisfatórios. Esta ferramenta alia o
factor lúdico às soft skills, aumentando a motivação garantindo
uma melhor integração dos objectivos da empresa, do trabalho
em equipa e do espírito de grupo.
A Pure Behaviour Lda desenvolve o Team Building Temático,
que parte de um denominador comum temático para uma abordagem lúdica de um evento, sempre tendo por base as competências comportamentais a adquirir e /ou a desenvolver.
O cliente escolhe o tema, que serve de ponto de partida para a
intervenção, para as ferramentas comportamentais a aplicar e
para o tipo de actividades lúdicas a integrar.
Todos os “momentos” e passos obedecem a um trabalho prévio de
desenvolvimento de soluções adequadas às questões reais que o
cliente quer trabalhar.
O conceito de Team Building Temático da Pure Behaviour Lda
permite enquadrar a vertente lúdica numa intervenção objectiva,
com um retorno previsível e mensurável, facilitando a integração
dos conceitos e competências de forma clara e orientada para
resultados.
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STRATÉGIAS
MOTIVACIONAIS

Equipas de Alta Performance

Encontramo-nos num mundo onde, e sem novidade, todos
procuramos o nosso sucesso e com ele a forma de o conciliarmos
com o que é entendido como sucesso organizacional nas instituições nas quais colaboramos. Ter work.life balance, saber gerir
objetivos pessoais e organizacionais, saber resistir às contrariedades, é cada vez mais uma competência que diariamente se
coloca em prática e que faz a diferença na eﬁciência pessoal e
organizacional.
Por tudo, o segredo parece estar em conseguir alinhar o sucesso
de todos com o sucesso das instituições nas quais participamos
ou com as quais colaboramos.
O engagement é a relação entre o contributo e a satisfação no
nosso trabalho. Ou seja, é a relação entre o que damos para o
sucesso dos outros e o que recebemos, muitas vezes, traduzido
em percepções e que, por isso mesmo, necessitam de alinhamento. É neste processo de criar congruências e estar consciente das
incongruências, que está a marca para as equipas de sucesso,
estando certos que as dinâmicas organizacionais são mais assertivas, quando são partilhadas por todos, encontrado assim objetivos comuns que se tornam bem mais profundos e motivadores,
porque mais intrínsecos.
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EGOCIAÇÃO
RELACIONAL

O processo negocial passou já muito para além da simples enunciação e aplicação de conceitos, “receitas” ou metodologias muito
estruturadas.
O Negociador da actualidade está fortemente ancorado nas suas
próprias capacidades pessoais e na sua idiossincrasia.
Nesse sentido a Pure Behaviour Lda apresenta o Curso de
Negociação Relacional:

TRANSFORMAR OS PROCESSOS INCOSCIENTES
EM PROCESSOS CONSCIENTES

Apoiar os participantes na tomada de consciência das suas
próprias capacidades e competências; apoiar os processos de
desenvolvimento das mesmas; fazer surgir recursos pessoais
aparentemente não presentes é a forma de optimizar cada vez
mais o processo de negociação e, dessa maneira, o que não se
trata a não ser apenas de um processo Relacional.
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ERTIFICAÇÃO
EM COACHING

QUE É O COACHING?

do comportamento humano. Tem como objetivo levar o indivíduo

ferramentas ao nível das organizações e procura uma certiﬁcação
de elevada componente prática, suportada com exemplos ‒ case
studies ‒ baseados em experiências reais, em ambiente organizacional.
São apresentados e praticados uma quantidade extraordinária de
ferramentas comportamentais de elevada eﬁcácia que permitem
construir um Modelo de Comunicação que considera os variados
níveis de consciência do indivíduo e as formas de intervenção
mais eﬁcazes.

>>
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desenhada para quem pretende conhecer e utilizar este tipo de
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A Certiﬁcação em Coaching desenvolvida por Pure Behaviour foi
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comportamental, maximizando resultados pessoais e proﬁssion-
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de resultados. O Coaching é de uma metodologia de melhoria
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sustentáveis com foco no aumento da performance e na melhoria
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ao estado desejado, através de mudanças e transformações

i f i c a ç
r t
ã
e

c

O Coaching é uma ferramenta de desenvolvimento e de gestão

Desenvolver e aperfeiçoar as competências chave para o uso do
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Coaching e integrar o desenvolvimento pessoas na prática do
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OBJECTIVO GERAL

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS
Conhecer os modelos e ferramentas de intervenção em Coaching;
Realizar o autoconhecimento e o processo de transformação
pessoal:
Dominar as principais técnicas de Coaching nas suas
diversas vertentes
Conhecer o conceito de Programação Neurolinguística e a
inﬂuência que tem no processo de Coaching

METODOLOGIA
As sessões do curso recorrem a métodos e técnicas pedagógicas,
tendo em conta os seus objectivos especíﬁcos e visando a
optimização das aprendizagens.

>>
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quais este curso está inserido;

O curso será composto de parte prática, de apresentação e
desenvolvimento de conceitos, com recurso a debate; apresentação de casos práticos e reais, dentro do possível próximos
da realidade dos participantes.
Recorrerá igualmente à potenciação das experiências especíﬁcas
dos participantes como modelos comportamentais a trabalhar.
Igualmente irá conter uma forte componente prática na aplicação
das várias ferramentas em ambiente presencial e, no caso de
projecto pessoal, de aplicação com tutoria para desenvolvimento
de capacidades e competências.
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Aceitação das normas de certiﬁcação internacional nas
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adquirir;
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Interesse declarado na prática posterior das ferramentas
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Disponibilidade e abertura ao processo;
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A metodologia a praticar pressupõe, por parte dos participantes:

EGOCIAÇÃO
RELACIONAL

A Pure Behaviour, através da sua vertente de serviços de Psicologia às empresas, desenvolveu um protocolo de colaboração que
permite a essas empresas poderem usufruir, para benefício dos
seus colaboradores, de uma panóplia de serviços de Psicologia.
Nesse sentido, as empresas podem aderir a um protocolo que
lhes dará a acesso a esses serviço.

Informações disponíveis nos contactos da Pure Behaviour Lda

30

,

