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Editorial
Muitas vezes o tempo parece não ter passado durante o espaço que vai entre o início
de um projecto e o momento em que o estamos a rever e, de alguma forma, a avaliar,
reavaliar, verificar, enfim: percorrer em tudo o que de positivo e menos positivo que
esse mesmo projecto encerrou.
Quando fazemos essa retrospectiva a ideia deve ser sempre poder corrigir passos
com menos êxito, ideias que não foram bem-sucedidas mas, e fundamentalmente,
podermos verificar todas as iniciativas, ideias, pequenos projectos e outros que foram
na realidade bem-sucedidos.
Esses são os passos que queremos conseguir repetir, melhorar até mas, e
definitivamente, conseguir ter a consciência do modo como os percorremos.
No âmbito do desempenho comercial de uma organização é muito comum existir
uma filosofia de averiguação dos passos errados, dos movimentos mal-sucedidos etc.
Nós na Pure Behaviour, para além de tudo isso, temos um cuidado extremo em saber
exactamente o que é que fizemos de facto bem; as razões que nos levaram a ser
bem-sucedidos neste ou naquele facto, naquele ou no outro projecto.
Esse é o desafio: conseguir sempre fazer da melhor maneira, conscientemente
de forma a podermos ser capazes de repetir sempre que necessário os gestos que
resultam.
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TREINO vs FORMAÇÃO

om o decorrer do tempo surgiram
sempre várias discussões a
propósito dos objectivos dos
processos de formação e, ao mesmo
tempo, da sua posição face ao
conceito de treino.
Para lá das considerações mais ou
menos académicas que podemos por
em perspectiva, e que muitas vezes se
prendem a posições de convicção simples,
podemos considerar que o primeiro
conceito – TREINO – não é necessariamente
antagónico ao de FORMAÇÃO.

A Formação começou por ser uma
resposta a necessidades de aprendizagem
dos colaboradores de uma organização,
pesados e considerados em termos da
necessidade dessa mesma organização
independentemente das necessidades
pessoais e específicas de cada um dos
potenciais alvos dessa mesma intervenção.
Na realidade tratava-se de passar
conceitos, metodologias e ferramentas
operacionais destinadas a suprir
desenvolvimentos
não se trata de tecnológicos,
“conferir” talento aos alterações de processos
produtivos e inclusão
indivíduos mas, e sim, de competências de
gerir o talento que eles “conhecimento” mais
ou menos lato.

já possuem fazendo
com que o mesmo possa
emergir e ser patente no
comportamento.

Depois evoluímos para
perspectivas mais
comportamentais da
formação, incluindo o
conceito de aquisição
de competências de comportamento
que poderiam ir desde a forma de
gerir conflitos a comportamentos mais
formatados: vendas, liderança, gestão do

tempo etc.
Estamos na era da Gestão do Talento e, esse
facto pressupõe uma alteração que muda
de alguma maneira o paradigma: não se
trata de “conferir” talento aos indivíduos
mas, e sim, gerir o talento que eles já
possuem fazendo com que o mesmo possa
emergir e ser patente no comportamento.
Hoje em dia estamos perto de mais uma
grande mudança: na realidade tudo
acaba por se resumir a transformar
os comportamentos inconscientes
em comportamentos conscientes,
salvaguardando a especificidade de todos
os comportamentos e todas as abordagens
e estruturando as melhorias a desenvolver
com base no conhecimento de “quem sou”,
“como sou”, “como faço” etc.
Estamos de alguma forma – e aqui excluise a chamada Formação Técnica, que
contempla a aprendizagem formal de
processos, técnicas e operações – a chegar
`Idade dos Níveis.
Assim, poderíamos
considerar que Treino
seria o que referimos
anteriormente – Formação
que contempla a
aprendizagem formal
de processos, Técnicas e operações,
através da passagem do conhecimento
e foco na formatação/normalização/
operacionalidade das competências
formais- e, neste contexto, Formação/
Desenvolvimento como o envolvimento do
processo na descoberta das características
específicas de cada no sentido de as
“melhorar” e desse modo posteriormente
tornar conscientes.
Que valores
em que acredito?
porquê?
como?
o quê?
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NEUROPHARMA 2.0
O NeuroPharma tem este ano o desenvolvimento para a sua versão
2.0 ou, se preferimos, a sua evolução de acordo com aquilo que são
as realidades mais actuais do mercado da industria farmacêutica,
nas suas especificidades e na sua idiossincrasia em termos da
relação que neste mercado se estabelece comercialmente entre os
vários actores da arena-mercado.
Trata-se de uma intervenção formativa, na componente do
desempenho comercial, desenhada para as realidades específicas
da Indústria Farmacêutica, seja no seu factor específico da
operação de venda, seja na particularidade da Indução de Venda
O Neuropharma 2.0.está cada vez mais desenvolvido e actualizado
em função do mercado real, das caraterísticas operacionais e
quadro regulamentares dos nossos dias e, ao mesmo tempo,
implementa um processo de flexibilidade na estrutura das equipas
que optimiza os processos de Indução com o Cliente , Fidelização
pela relação, Avaliação individual e da equipa; Segmentação com
base nos perfis comportamentais e, também, dota os líderes das
equipas comerciais de ferramentas específicas de liderança no
quadro particular deste mercado.
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Mudança

Pure Behaviour tem uma
“assinatura” que, de algum modo,
regista a nossa posição face à
Mudança, à sua importância no
contexto pessoal e organizacional,
assim como norteia o desenvolvimento das
nossas propostas de intervenção.

Daqui podemos adquirir algumas
afirmações:
1.Só mudamos “para melhor” – ou pelo
menos temos essa intenção prévia
2.Mas Q- NUNCA é igual a zero

No contexto mais Lewiniano – Kurt Lewin – a Mudança é um processo que consiste,
simplificadamente, em “descongelar” os processos/hábitos/etc, passar por um processo de alterar e
desconfigurar – naquilo que poderíamos apelidar de um caos organizado - esses mesmos processos/
hábitos e, finalmente, após atingir o nível que pretendemos, voltar a “congelar”
os novos processos/hábitos obtidos.

DESCONGELAR
CRIAR O AMBIENTE
ADEQUADO

>

MUDANÇA
CONSOLIDAR A MUDANÇA
PARA O ESTADO
ADEQUADO

>

RECONGELAR
REFORÇAR PARA
ANCORAR A
MUDANÇA

Modelo de Mudança de Kurt Lewin

No entanto, a fórmula abaixo pode, de uma
maneira talvez mais pragmática, enunciar
as questões envolventes da mudança
de um ponto de vista comportamental e
psicossocial.

m= Q+ > QPodemos legendar os componentes desta
dizendo que m = Mudança, Q+ = Mais
valias adquiridas com a mudança e Q- =
percas/”custos” dessa mesma mudança.
Neste contexto podemos “ler” a fórmula
com a seguinte enunciação:
A Mudança (m) realiza-se quando:
as mais valias que vamos adquirir com essa
mudança (Q+) são pelo menos iguais ou
maiores que as
percas / custos dessa mudança(Q-)

Significa isto que todos os processos
de mudança, e por maioria de razão os
processos que envolvem comportamentos e
estruturas comportamentais, tem um custo
associado.
Significa também que mais do que focar
nas mais valias da mudança se deve ter
em conta disponibilidade para suportar as
percas/custos da mesma.
E, na realidade, nas organizações como nas
pessoas em geral, a decisão da necessidade
da mudança nem é muito difícil de alcançar:
o que manifesta muito mais dificuldade é
a decisão de “pagar” o custo ou suportar a
perca que essa mudança pode acarretar.
No fundo estamos a falar de uma
questão de foco!
E nesse foco pode estar o factor de sucesso
do processo!
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PNLLIGHT
A Programação Neurolinguística (PNL) é uma ferramenta
comportamental que se tem vindo a implementar nos
processos de desenvolvimento pessoal de uma forma
progressiva.
A formação estruturada em PNL consiste
em vários níveis de certificação que, de uma
forma sequencial, permitem a formação nos
instrumentos de uma forma sistemática.
O modelo do curso de PNL Light que a Pure
Behaviour desenvolveu consiste numa introdução
aos conceitos de base e ferramentas de PNL,
com um foco no desenvolvimento pessoal
individual de cada um dos participantes, assim
como a apresentação e prática de algumas das
ferramentas fundamentais da metodologia numa
perspectiva de apresentação e aplicação das
mesmas na vida real.
A utilidade destas ferramentas vai, desde
a simples utilização de um ponto de vista
pessoal, aos processos de relacionamento em
equipa e em grupo, à forma de perspectivar esses
mesmos relacionamentos e, a aplicação na prática
do conceito de postula que a melhor forma de aumentar
o leque de hipóteses de um indivíduo face a um facto, a uma
convicção ou a uma perspectiva é acrescentar informação ao seu
mapa pessoal.
Assim podemos dizer que este produto tem como objectivo
precisamente aumentar o mapa pessoal de cada um dos
participantes, permitindo-lhes assim aumentar o leque de
hipóteses de escolha nos seus comportamentos e interacções, assim
como nas suas percepções.
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Serviços Online - 2020

ão podemos dizer que planeámos
sempre esta alternativa de
prestação dos nossos serviços com
uma forte vertente tecnológica,
com recurso às tecnologias de
comunicação.
Não seria verdadeiro ignorar o peso que a
situação que ocorre nos dias de hoje, ligada
à pandemia que assola o mundo, a Europa
e o país, teve nessa nossa decisão.
No entanto, e à semelhança do que muitas
vezes acontece em situações de crise, as
circunstâncias aguçam o engenho e a
procura de soluções que
Na realidade, possam mitigar os efeitos
acreditamos, dessa mesma crise.

a realidade
da Formação
Presencial nunca
mais será igual

Neste momento a Pure
Behaviour está a converter
a maior parte dos seus
produtos e intervenções
a uma realidade mais
virtual, mais dependente
de factores novos de comunicação ao
mesmo tempo que, e sem descurar
aqueles que foram os nossos produtos
identitários ao longo dos últimos 4 anos,
nos estamos a focar numa oferta que seja
adequada à realidade destes tempos e,
de alguma forma, solução para apoiar as
circunstâncias específicas dessa mesma
realidade.

Workshops Online – num processo de
streaming interactivo – com os temas de
Gestão Emocional ou de Gestão do Pânico;
sessões online de suporte de Life Coaching
são, neste momento, as intervenções
nas quais nos estamos a focar e para
as quais estamos a converter processos
e a desenvolver novas formas de os
proporcionar.
Na realidade, acreditamos, a realidade
da Formação Presencial nunca mais
será igual e, da mesma maneira, o tipo
de intervenções que se irão fazer ao
nível comportamental também está a
sofre uma mutação irreversível que, de
algum modo, pode até ser propiciadora
de desenvolvimentos francamente
interessantes e positivos.
Estamos portanto ao dispor dos nossos
clientes, e de todos os interessados, para
partilhar com eles o nosso trabalho, as
ferramentas que desenvolvemos e, agora
de maneira diferente, continuar a estar
presentes do processo de desenvolvimento
e optimização do seu capital Humano.
Os tempos que nos esperam serão
aquilo que quisermos fazer deles e, nós
queremos que eles sejam repletos de novas
oportunidades e de novos desafios!
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Líder 4.0

lguém escreveu um dia que o
verdadeiro objectivo de um Líder é
proporcionar ao seu colaborador o
maior número de possibilidades e
alternativas possíveis, aumentando
o seu mapa pessoal e, dessa forma,
potenciar as suas hipóteses de escolha.
Os conteúdos desta acção estão desenhados
na perspectiva da nova Liderança, do tipo
de líderes que hoje em dia são essenciais
nas organizações, nas equipas, nos grupos
e nos projectos
Na realidade as 4 partes em que está divida
a acção consistem numa nova forma de
abordagem às questões da liderança, numa
visão de utilização de ferramentas de
coaching e Programação Neurolinguística
(PNL) como instrumentos fundamentais
desse mesmo processo de liderança.
A PNL nasce nos Estados Unidos nos
anos 60, fundamentalmente por Richard
Bandler e John Grinder e, simplificando
as coisas, consiste num conjunto de
técnicas comportamentais e de processos
destinados à busca e prática da excelência.

O que faz com que os líderes de sucesso
sejam realmente bem-sucedidos?
Que características tem essas pessoas que
os diferenciam tanto dos outros?
Que recursos utilizam?
Porque fazem as coisas deste ou daquele
modo?
Quais são as suas convicções?
Quais são os seus valores?
Quais os pormenores do seu
comportamento que os distinguem tanto?

PARTE 1 – PROCESSOS COMPORTAMENTAIS
1. Conceito dos “eus”
2. Estilos Sociais
3. Perfis de Comportamento
4. First Insight
5. Processos de Adaptação
6. Posições Perceptivas
7. Rapport
8. Linguística
PARTE 2 – PROCESSOS DE GRUPO
1. Roteiro de Coaching do Lider
2. A equipa
3. O grupo
4. Quem é quem dentro do grupo
5. Níveis dinâmicos:
a) Estratégico
b) Táctico
c) Operacional
6. Tarefas
7. Motivação
8. Envolvimento de Objectivos
9. Modelo de Comunicação
10. Ferramentas
PARTE 3 – META PROGRAMAS E NÍVEIS 		
NEUROLÓGICOS
1. Os meta programas
2. Níveis neurológicos
a) Alinhamentos
b) Crossing
c) Processos de mudança
d) Motivação e Níveis Neurológicos
3. Convicções e Valores
a) Realinhamento de Valores
PARTE 4 – APLICAÇÕES E EXERCÍCIOS
PRÁTICOS
a) Auto questionários
b) Aplicações de Posições
Perceptivas
c) Aplicações de Modelos
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“

Design thinking

design thinking é uma abordagem
centrada na capacidade humano
na inovação, que se baseia no
kit de ferramentas do designer
para integrar as necessidades das
pessoas, as possibilidades da tecnologia e os
requisitos para o sucesso dos negócios”.
O Design Thinking utiliza elementos do
kit de ferramentas do designer, como a
empatia e experimentação, para chegar a
soluções inovadoras.
Ao utilizar a ferramenta Design Thinking,
você toma decisões com base no que
os seus clientes (internos e externos)
realmente querem, em vez de confiar
apenas em dados históricos ou fazer
apostas arriscadas com base no instinto e
não na evidência.
Pensar como um designer pode
transformar a maneira como as
organizações desenvolvem produtos,
serviços, processos e estratégia. Essa
abordagem, a que se chama de Design
Thinking, reúne o que é desejável do
ponto de vista humano com o que é
tecnologicamente viável e economicamente
viável. Também permite que pessoas que
não são treinadas como designers usem
ferramentas criativas para enfrentar uma
vasta gama de desafios.
VIABILIDADE
CONVENIÊNCIA

SUSTENTABILIDADE

Objectivos
• Crie diferenciação, lealdade e valor
comercial a longo prazo, atendendo às
necessidades de seus clientes e superando
as expectativas.

• Compreenda melhor as interações que
as pessoas mantêm com sua empresa
e mostre as áreas e oportunidades de
problemas através de um mapa de jornada
do cliente.
• Concentre seus esforços escolhendo os
momentos mais impactantes para projetar.
• Permita que outras pessoas entendam
e executem sua visão com um plano de
serviço.

Conteúdos
1ª INTRODUÇÃO AO CONCEITO
Obtenha uma introdução às maneiras
como o serviço é pensado hoje e às
qualidades que definem um bom serviço.
2ª EXPANDA A SUA JORNADA
Aprenda a ver o serviço como uma jornada
do cliente que se desdobra ao longo do
tempo e escolha momentos importantes
para sua organização.
3º TORNE OS MOMENTOS EM REALIDADES
Pense em maneiras de dar vida aos seus
momentos de serviço e crie um protótipo
para aprender mais sobre um momento
específico.
4º PARTILHE A VISÃO
Aprenda a organizar os componentes
de um serviço em um plano de serviço e
compartilhe a visão do seu serviço com
outras partes interessadas.
5º CONCLUSÃO
Saiba por que a iteração constante é
um elemento fundamental do design
de serviços e crie um plano de projeto
de design de serviços resumindo suas
principais sugestões e destacando seus
planos para o futuro.

1.
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Identificar a
questão que
nos inspira
a encontrar
soluções
criativas

2.

Procurar
inspiração
nas
necessidades
reais das
pessoas

3.

Libertar
do óbvio e
procurar as
soluções mais
inovadoras

4.

Dar forma às
ideias para
concretizar e
melhorar

5.

Testar, refinar e
redefinir atrás
de feedback e
experimentação

6.

Criar e
partilhar
a historia
humana
de forma a
inspirar
outros
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A

PNL Negócios

Programação Neurolinguística
(PNL) consiste num conjunto
comprovado de ferramentas
psicológicas, que pretendem tirar
o melhor do comportamento e
recursos disponíveis. É, de fato, uma
disciplina sobre outras disciplinas.
Agora, mais de 40 anos depois a sua criação,
a 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 vai treiná-lo sobre os elementos
fundamentais e habilidades da Programação
Neurolinguística, otimizados para uso

• Ter impacto junto dos seus interlocutores e
influenciar de forma construtiva;
• Gerir as suas emoções e as dos seus
interlocutores.
• Empregar adequadamente técnicas de
comunicação não verbal.
• Aplicar uma linguagem oportuna para
descobrir necessidades, contornar objeções
ou resolver conflitos.
• Utilizar os seus recursos pessoais e os
dos seus interlocutores para enfrentar a
mudança e novas situações.

Objetivos

• Desenvolver a programação mental de
objetivos, de forma adequada e eficaz.

• Demonstrar flexibilidade e estar cómodo
nas relações interpessoais.

• Desenvolver a sua habilidade para
melhor compreender e manusear mais
informação.

Uma formação que lhe permitirá:

• Desenvolver a capacidade de estabelecer
relações de qualidade.

• Adquirir maior flexibilidade nas suas
abordagens para facilitar as situações de
troca e de negociação.
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Team evaluation
Como avaliar o desempenho e a eficácia de
uma equipa?

P

oucas tarefas têm respostas claras
e erradas. Mesmo quando as
equipas têm medidas específicas de
produção, qualidade e prazo que
não refletem na eficácia.
Uma equipa pode esgotar a execução
de uma tarefa, subutilizar ou danificar
relacionamentos interfuncionais para
concluir a tarefa ... não podemos chamar
isso eficácia.

3 dimensões da eficácia da equipa
1. Quão bem os resultados da equipa
atendem à qualidade, quantidade e prazo
das pessoas que recebem, reveem ou usam
esse resultado
Quando uma equipa gera um resultado
totalmente inaceitável para o cliente, essa
equipa não é eficaz - não importa o quanto
a equipa tenha tentado ou sua avaliação do
produto.
A maneira como as equipas são vistas como
eficazes é mais frequentemente baseada em
alguém fora da equipa do que em qualquer
medida objetiva de desempenho.
Devemos identificar quem é o (s) cliente
(s) ou cliente (s) da equipa para avaliar
a eficácia.
2. Como o processo de realização do
trabalho aumentou e diminuiu o desejo dos
membros da equipa de trabalharem juntos
de forma interdependente no futuro
Algumas equipas trabalham de uma
maneira que torna impossível que as
pessoas trabalhem juntas novamente, por
exemplo, o rancor mútuo pode tornar-se
tão evidente que as pessoas escolhem o
fracasso coletivo em vez de compartilharem

conhecimento ou recursos entre si. Noutras
equipas, as pessoas tornam-se altamente
qualificadas para trabalhar juntas,
resultando num desempenho que se torna
cada vez melhor ao longo do tempo.
Devemos examinar se a capacidade de
uma equipa aumenta ou diminui com o
tempo para avaliar a eficácia.
3. A quantidade/volume em que a
experiência da equipa contribui para o
crescimento e o bem-estar pessoal dos
membros da equipa.
Algumas equipas operam de maneiras que
bloqueiam o desenvolvimento de membros
individuais e fazem as pessoas sentirem
que as suas necessidades pessoais não
são relevantes para o sucesso da equipa.
Outros oferecem aos membros da equipa
amplas oportunidades de aprendizagem
e satisfação. Mesmo quando o objetivo
da equipa não tem nada a ver com
desenvolvimento pessoal, o impacto da
experiência da equipa no indivíduo afeta a
eficácia da equipa.
Devemos observar como o trabalho
da equipa cria uma oportunidade de
crescimento e bem-estar no indivíduo
para avaliar a eficácia da equipa.
Determinar a eficácia de uma equipa
envolve mais do que contar resultados.
Devemos considerar critérios sociais
e pessoais, além da complexidade do
desempenho das tarefas, dependente dos
clientes, colegas de trabalho e ambiente da
própria equipa.

PRODUTIVIDADE
BEM-ESTAR

INTERDEPENDÊNCIA
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Certificação em coaching
rocura soluções para a sua
organização/equipa?
Pretende conseguir apoiar o
desenvolvimento e competências
dos seus colaboradores?

Pretende ser um pivot no desenvolvimento
pessoal, seu e dos que o rodeiam?
Gostaria de ter acesso às mais actuais
ferramentas de desenvolvimento pessoal
no contexto da organização e pessoal?
O Coaching é considerado por muitos, nos
nossos dias, a ferramenta do futuro!
A possibilidade de apoiar o desenvolvimento
dos outros, o potencial de resolução
de problemas, de limitações; a questão
dos processos de decisão, o contexto
da inteligência emocional em ambiente
organizacional e/ou pessoal, entre outros,
são as novas formas e técnicas de intervir
na sociedade, nos indivíduos e nas
organizações.
O Coaching é, hoje em dia, cada vez
mais, uma ferramenta fundamental
no processo de Gestão de Talentos
e de Desenvolvimento Pessoal e de
Competências.
Na organizações, nos grupos, nos projectos,
na gestão de Recursos Humanos, nos
processos de Liderança, na formação
e desenvolvimento e em muitas outras
áreas, a ferramenta de Coaching está
na vanguarda dos melhores processos e
tecnologias dos nossos tempos.
O Coaching consiste também na
possibilidade de poder optimizar e
aumentar o “mapa” pessoal de cada
pessoa e, deste modo, esta é a chave para a

possibilidade ter mais hipóteses de escolha
de caminhos, de processos e opções de
desenvolvimento.
O Coaching pode ser apresentado de
muitas maneiras e de formas mais ou
menos descritivas mas, na realidade,
a nossa assinatura de empresa – Pure
Behaviour – resume, de alguma forma, o
conceito em si:
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Módulos
1. INTRODUÇÃO AO COACHING
2. PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO
PESSOAL
3. METODOLOGIA DO COACHING
4. LIDERANÇA vs COACHING
5. METODOLOGIA DO COACHING -parte II
6. COACHING E PNL
7. ANÁLISE
8. A SESSÃO
9. PRÁTICA E MENTORING
10. APRESENTAÇÃO DE PROJETOS E
AVALIAÇÃO
APLICAÇÃO
FERRAMENTA
ENEAGRAMA

FERRAMENTA DE
COMPROMISSO COM
O PARTICIPANTE

REUNIÃO DE
DIAGNÓSTICO

SESSÕES

AVALIAÇÃO
COMPORTAMENTAL
E ESTABELECIMENTO
DE OBJECTIVOS

ANÁLISE E PONTO
DE SITUAÇÃO

ESTABELECIMENTO
DE CONTRATO DE
COACHING

COACHING

AVALIAÇÃO E
RELATÓRIO FINAL
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Formação em mentoring

ervir como mentor traz muitos
desafios e recompensas, com os
melhores mentores a trabalhar
para moldar seus mentees como
outros líderes, em vez de apenas
bons seguidores. Se bem feito, o impacto a
longo prazo da orientação pode oferecer
benefícios de mudança de vida e de carreira
para ambas as partes.

Mentoring and Coaching: Similar,
mas não o mesmo...

Os termos mentoring e coaching costumam
ser usados de forma intercambiável, o
que engana o público. Embora sejam
semelhantes no apoio ao desenvolvimento
de alguém, eles envolvem disciplinas muito
diferentes na prática.
O mentoring consiste em um
relacionamento de longo prazo focado no
apoio ao crescimento e desenvolvimento do
mentorado. O mentor se torna uma fonte de
sabedoria, ensino e apoio, mas não alguém
que observa e aconselha sobre ações
específicas ou mudanças comportamentais
no trabalho diário.
Módulo um: Introdução
Quebra-gelo
Itens de limpeza
O estacionamento
Objetivos do Workshop
Módulo Dois: Definição de Coaching e
Mentoring
O que é Coaching?
O que é Mentoring?
O modelo GROW
Módulo Três: Estabelecer metas Metas
Metas no contexto GROW
Identificar áreas de objetivo apropriadas
Definir metas SMART
Módulo Quatro: Entender a Realidade
Obter uma imagem de onde você está

Identificar obstáculos
Explorar o passado
Módulo Cinco: Desenvolvendo Opções
Caminhos de identificação
Escolher a sua abordagem final
Estruturar um plano
Módulo Seis: Concluir Tudo
Criar o plano final
Identificar o primeiro passo
Ficar motivado
Módulo Sete: A Importância da
Confiança
O que é confiança?
Confiança e treino
Construir a confiança
Módulo Oito: Dar Feedback
O Feedback Sandwich
Fornecer críticas construtivas
Incentivar o crescimento e o
desenvolvimento
Módulo Nove: Ultrapassar Barreiras
Obstáculos comuns
Reavaliar metas
Foco no Progresso
Módulo Dez: chegar ao Fim
Como saber quando e se alcançou o sucesso
Transição do mentee
Envolver tudo
Módulo Onze: Como Mentoring é distinto
de Coaching
As diferenças básicas
Misturar os dois modelos
Adaptação do modelo GROW para
mentoring
Focar no relacionamento
Módulo Doze: Terminar
Revisão do Posicionamento
Lições aprendidas
Conclusão de planos de ação e avaliações
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Coaching individual – coach.com
PURE Behaviour põe à disposição dos seus clientes um pacote de sessões de Coaching
individual – Coach.Com – estruturados de uma forma objectiva e destinado aos
processos de desenvolvimento pessoal e/ou profissional dos participantes.

Este pacote consiste num processo que envolve uma avaliação individual,
estabelecimento e negociação de objectivos a atingir e de 10 sessões individuais, focadas em
objectivos específicos, intervalaras por uma sessão de avaliação intercalar, que pode ou não
permitir acertos de estratégias a utilizar e, finalmente, a elaboração de um relatório individual
final.

N

Coaching de equipa
uma perspectiva de intervenção em equipa, o Coach.Com pode ser estruturado em
forma de intervenção direcionada a um grupo/equipa, no sentido de desenvolvimento
das sinergias do grupo, factores de motivação, estruturas de avaliação, planeamento de
desenvolvimento de competências , com recurso a intervenções em grupo e/ individuais
conforme a situação que se apresenta.

Do mesmo modo, a intervenção contém uma estrutura de tempo pré definida, negociação e
estabelecimento de objectivos de grupo, avaliação inicial da equipa e relatório final.

N

Avaliação para avaliadores

a maior parte dos processos de avaliação de desempenho que são aplicadas nas
organizações, e para além das considerações sobre o método, o instrumento e as
ferramentas que são utilizadas em cada caso, existe uma questão que, de algum modo, é
transversal a quase todos os casos :
A intervenção/papel do avaliador dentro do processo!
A sua motivação para o processo, a identificação das mais valias que o mesmo encerra em si e
ferramentas e pistas que podem ser utilizadas no processo por todos esses avaliadores que, não
sendo especialistas em Recursos Humanos, tem no entanto papel fundamental no processo de
Avaliação de Desempenho de uma organização.
A Avaliação para Avaliadores consiste num workshop muito focado nas questões práticas que o
tem contém , com a duração de 8 horas, destinados todos os colaboradores de uma organização
que tem, no âmbito das suas funções a tarefa de avaliar os seus colaboradores e as suas equipas
e, ao mesmo tempo, adquirir competências que lhes permitam tirar partido funcional do
momento de avaliação e, dessa forma, optimizar o processo de trabalho.
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Gestão de projectos

programa de GESTÃO DE
PROJECTOS compreende uma
abordagem aos temas com
um componente prática e de
apresentação de casos reais como forma de
tratamento das questões envolvidas.
O programa está desenhado de uma
perspectiva de envolvimento dos temas
na realidade de cada uma das empresas
e das particularidades dos seus mercados
e dos seus procedimentos instituídos em
cada um dos casos, recorrendo sempre
que possível e exemplos específicos e
a exercícios adaptados a essas mesmas
realidades particulares.

fundamentos de gestão de projetos
Conceitos fundamentais
Definir o Projeto
Criar o Cronograma e Orçamento
Gerir o Cronograma e Orçamento
Gerir os Problemas
Gerir o Âmbito
Gerir a Comunicação
Gerir o Risco
Gerir a Equipa
Gerir a Qualidade e Métricas
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Ferramentas de avaliação
e avaliação de potencial

Pure Behaviour é, neste momento,
parceira e representante de uma
plataforma internacional de
Avaliação, desenvolvida por
uma equipa técnica de Psicólogos,
consultores empresariais, empresários
e Coachs, que sentiram a necessidade
de um suporte tecnológico sistémico e
inovador para alavancar os resultados de
seus clientes, além dos seus próprios. São
várias técnicas, ferramentas e conceitos de
diversas metodologias de desenvolvimento
humano, como a Psicologia Positiva,
a Programação Neurolinguística, a
Neurociência e o Coaching, todas reunidas
em um só sistema.
Para empresas, referimos que estudos
apontam que 80% das causas de demissão
de recém contratados ocorre por problemas
na seleção e que a contratação errada pode
chegar a 70% do custo anual do cargo/
função se considerarmos custos diretos
e indiretos e 87% das demissões são por
problemas comportamentais. Não se deve
entender problemas comportamentais
como “Mau Comportamento”, mas
como comportamento não alinhado às
expectativas da área.

Esta metodologia permite desde
logo:
-Um controle apurado do processo de
avaliação
-A escolha dos tipos de testes que se
pretendem aplicar: dependendo do output
que se pretende;

Envolvimento de mais do que um “agente”
no processo:
-Análise individual
-Análise 360º
-Enquadramento na função
-Enquadramento na organização
-Relatórios simples e funcionais
-Teste DISC
-Planos de Desenvolvimento Individual
-Identificação de características
comportamentais: Liderança e outras
-Perfil comportamental
-Swot Pessoal
-Análise de processos de Gestão do tempo
-Análise de Cenários  
Com esta nova metodologia os consultores
da Pure Behaviour cruzam as entrevistas
individuais – metodologia de entrevista
com critério – presenciais, com os dados
obtidos pelos testes escolhidos pelo cliente
que são respondidos online, num simples
computador ou tablet pelos objectos da
avaliação, diluindo assim o factor distância
e a gestão do tempo o que, em limite, se
traduz numa economia de custos e de tempo
utilizado pelos colaboradores.
Sendo uma metodologia que integra
diversas dimensões da pessoa humana:
na sua versão comportamental, analítica,
lógica, interacção humana e social entre
outras, permite-nos ter uma visão integral
da pessoa a um nível 180º e 360º. As
organizações são agora mais do que nunca
as pessoas que contratam. Por isso, através
de este assessement/avaliação/validação,
poderemos ter uma visibilidade imediata da
pessoa que trabalha connosco que vai para
além do que poderemos ver ou interpretar.
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MK R Marketing relacional
treino de em Vendas e Negociação
é, ainda hoje, um dos factores
de diferenciação que permite a
sustentabilidade e desenvolvimento
de negócio.

Acresce que a negociação de serviços, pela
perenidade da oferta, necessita de contextos
comportamentais de nível diverso da venda
pura e dura de produtos.
Em mercados em que a diferenciação e
a fidelização são objectivos vitais para o
êxito da performance, ambas se atingem,
entre outros factores, pela qualidade da
relação que se consegue estabelecer com
os consumidores cliente desses mesmos
mercados.
O treino MK r pretende realçar as
características pessoais positivas na
performance habitual de cada indivíduo,
passa-las ao nível do seu consciente,
optimizá-las e permitir que o “negócio” se
construa em cima de uma relação planeada,
estruturada que serve de condutor aos
processos negociais.

Conteúdos
• Exercícios de aplicação comportamental
As âncoras Posições perceptivas
Temperamentos de Kirsey a)
autodiagnóstico Processos de Integração
• Comunicação Relacional Negociar com
vários Intervenientes Negociação: Processo
de Liderança Aspectos Comportamentais da
Liderança em ambiente Negocial
• “Linguagens” Relacionais Intuições

vs conhecimento Posturas indicativas
Linguagens “não verbais”.
a) Gestos
b) Olhares
c) Tonalidades
d) Posicionamentos relativos
• Negociar em contextos multiculturais
Pontes negociais:
a) A relação como forma de estabelecer uma
“ponte” negocial
b) Conhecer o “estilo” do(s) outro(s) e o
nosso
c) Conhecer as motivações do(s) outro(s)
d) A “ponte dourada” – conceito e aplicação
• Negociação com mais de um interveniente
a) Do espaço do problema para o espaço da
solução
b) Definição de meta para a negociação
partilhada
c) A “arena” negocial como espaço dinâmico
d) O Planeamento:
e) Conhecer os outros
f) Ter os objectivos bem definidos
g) Conhecer (me)
h) Alternativas e/ou caminhos paralelos
• Aplicações práticas • Síntese e Fecho
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Conflito e gestão emocional

abemos hoje em dia que no cerne
de todos os comportamentos, e
mesmo naqueles que vulgarmente
poderemos chamar os nossos
“comportamentos profissionais” está
a capacidade de sermos capazes de gerir a
estrutura emocional que, de alguma forma
condiciona esse mesmo comportamento.
O Workshop de GESTÃO EMOCIONAL
destina-se a todos aqueles que querem dar
um passo em frente na sua consciência
emocional, na forma de a gerir, de ter
presente o seu impacto nos outros, no
mundo que os rodeia e em si próprios.
Consiste numa sessão de um dia (1)
preenchida com conceitos aplicados à
prática e à realidade do dia a dia; dos
instrumentos que podemos utilizar para ser
capazes de tirar o melhor de nós estando
consciente do potencial emocional que a
cada momento nos envolve e nos define.

Inteligência emocional e tomada
de decisão
Tópicos Gerais:
• Tomada de decisão
• Estruturas emocionais do processo
• Decisão e conflito
• Decisão Emocional e Equipa
• Implementação da decisão
• Comunicação Emocional

Conteúdos

1. O Valor da Inteligência Emocional (IE) a)
Conceitos básicos

2. As Sete Capacidades da Inteligência
Emocional numa Equipa
a) Primeira Capacidade: Identidade da
Equipa Exercício
b) Segunda Capacidade: Motivação
Exercício
c) Terceira Capacidade: Conciência
Emocional Exercício
d) Quarta Capacidade: Comunicação
Exercício
e) Quinta Capacidade: Tolerância ao Stress
Exercício
f) Sexta Capacidade: Resolução de Conflitos
Exercício
g) Sétima Capacidade: Atitude Positiva
Exercício
3. O “Jogador de Equipa” com IE
a) Liderar uma equipa emocionalmente i
nteligente
b) “Meça” o seu “pulso emocional” c)
Comunique de forma directa
4. Tomada de Decisão
a) Conceitos de Tomada de Decisão (TD)
b) Metodologias
c) Importância da TD
d) Ferramentas práticas de TD
5. Tomada de Decisão e Ausência de Emoção
a) Processos de integração
b) Sinalização
c) Importância da componente emocional na
decisão
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Motivação
Equipas de alta performance

a actualidade, um dos maiores
desafios das organizações é a
gestão de pessoas. As empresas
precisam priorizar o investimento
nos seus colaboradores, de modo
a proporcionar qualidade de vida e,
consequentemente, aumento na produção e
optimização dos resultados.
E qual é a melhor forma de investir nos seus
colaboradores?
Por meio do desenvolvimento do seu capital
humano. Na realidade, o mercado está cada
vez mais exigente em busca de mão de obra
qualificada.
O treino motivacional é uma das grandes
apostas das empresas, pois incentiva o
crescimento profissional e promove o
envolvimento.
É essencial que os gestores e colaboradores
em geral estejam cientes das metas e
objetivos a serem atingidos para alcançar o
sucesso.
Mas, além de ter bem definidos os objetivos,
é muito importante recompensar seus
funcionários pelas metas atingidas. devese investir em recompensas, prémios
e reconhecimento aos colaboradores
colaboradores.
No entanto, verifica-se que apenas os
prémios não garantem que os colaboradores
continuem motivados. Desse modo, as
pessoas devem ser reconhecidas pelo seu
desempenho, ou seja, sobre o que fez e foi
excelente, superando as expectativas.

• Esteja presente e mostre o seu apoio e o
seu interesse
• Mostre a cada uma qual o seu papel no
plano estratégico da empresa
• Integre diferentes equipas
• Valorize as ideias e as inciativas dos seus
colaboradores
• Ofereça benefícios sobre a forma de
parcerias
• Defina metas claras
• Inspire pelo exemplo
• Devolva sempre o seu feedback
• Celebre as vitórias SEMPRE!
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SERVIÇOS
SERVIÇOS DE PSICOLOGIA ÀS EMPRESAS
Coaching Individual
Terapia – Protocolos para empresas
DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL
Ferramenta de Diagnóstico operacional
e/ou de equipa, com enfoque em
factores de DESEMPENHO, AMBIENTE
ORGANIZACIONAL, MAPAS DE
COMPETÊNCIAS, PLANO DE CARREIRAS
e ESTRUTURA ORGÂNICA
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