BEST WORK

PORQUE O MELHOR TRABALHO É SÓ UM.
O SEU!

ENQUANTO UNS ESTÃO CONFUSOS, VOCÊ
DEMONSTRA CLAREZA
ENQUANTO UNS ESTÃO CONSTRANGIDOS,
VOCÊ É FLEXÍVEL
ENQUANTO UNS VEEM ADVERSIDADE, VOCÊ
DESCOBRE OPORTUNIDADES

BEST WORK
PARE DE FAZER SÓ TRABALHO. COMECE A FAZER O SEU MELHOR

TRABALHO!
Provavelmente já todos sentimos que o tempo vai passando e o trabalho que produzimos não é
aquele que nós sabemos ser capazes de produzir. Todos sentimos que damos o nosso máximo e não

produzimos o nosso melhor trabalho. E não é por falta de talento ou por falta de esforço.
Todos temos que tomar decisões difíceis, gerir relacionamentos complexos, lidar com constantes
interrupções, adaptarmo-nos a mudanças permanentes, definir novas prioridades, perceber novas

realidades. Tudo sem perder o foco do que é verdadeiramente importante. E no meio de tudo isto é
muito fácil que o nosso melhor trabalho seja sabotado.
Atingir nosso potencial não é fácil. Exige esforço, dedicação, criatividade, e a ajuda de quem lhe quer

ver fazer somente o seu melhor trabalho.
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ESTRUTURA DO PROGRAMA
O Programa Best Work é um programa que desenhamos para o ajudar a identificar novas oportunidades
de crescimento, a construir relacionamentos valiosos e a tomar ações decisivas de modo a que consiga
utilizar os seus talentos ao máximo. É um programa multidisciplinar, constituído por diversos Workshops
de curta duração divididos em dois blocos:
1º Bloco de Workshops – “Os Outros no Meu Melhor Trabalho”


Dizer Não - 4h



Relacionamento Interpessoal - 8h



Tomada de Decisão - 4h

2º Bloco de Workshops – “Eu e o Meu Melhor Trabalho”


Comportamento Resiliente - 4h



Gerir a Mudança - 4h



Foco nos Resultados - 4h



Iniciativa e Proatividade - 4h
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PLANO DE CONTEÚDOS

DIZER NÃO – 4H
OBJETIVOS

CONTEÚDOS



Afirmar-se nas relações face a face;

1 - Desenvolvimento de atitudes



Melhorar a autoconfiança;



Saber escutar, dar e receber feedback;



Melhorar



Saber dizer “não” com assertividade;



Formular criticas construtivas

a

atitude

assertiva

perante

os

comportamentos dos outros;


Usar o “Não” para desenvolver a capacidade de
adaptação

aos

diferentes

atitudes/comportamentos.

tipos

de

2 - Criar compromisso com harmonia


O “Não” colaborador;



Adotar comportamentos win-win;



Desenvolver a autoconfiança e autodomínio;



Linguagem positiva;

3 – As Etapas do “Não” positivo


Preparação do não;



Execução do não;



Sucesso do não na relação

www.sparkle-business.pt

6

RELACIONAMENTO INTERPESSOAL – 8H
1 - A comunicação eficaz no grupo/empresa

OBJETIVOS





Identificar atitudes e comportamentos facilitadores

 A comunicação com o outro

na comunicação

 Atitudes e comportamentos comunicacionais

Promover um clima de confiança, cooperação e

 Barreiras á comunicação

harmonia

 Autodiagnóstico

Fomentar

o

relacionamento

dos

do

estilo

de

comportamento

individual

contributos

individuais

2

-

Domínio

e

impacto

da

comunicação

no

Desenvolver o feedback positivo entre as pessoas e

relacionamento interpessoal

as equipas de trabalho

 A comunicação verbal e comunicação não verbal – O
impacto no relacionamento interpessoal
 A escuta ativa e reformulação
 Empatia,
 Questões inteligentes no relacionamento interpessoal

3 - Prevenção e controlo de conflito na empresa
 Causas da conflito
 Tipos e consequências do conflito
 Conflito como ponte/veiculo de entendimento com o
outro

CONTEÚDOS
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TOMADA DE DECISÃO – 4H
OBJETIVOS




CONTEÚDOS

Distinguir e aplicar métodos e técnicas de tomada

1 - Desenvolver métodos pra decidir melhor: Decisão

de decisão

Individual

Ajustar os vários tipos de tomada de decisão ao



Como controlar as emoções – O QE;

contexto do momento



A racionalidade e as emoções na tomada de decisão;

Decidir com Inteligência Emocional;



Etapas do processo lógico - racional tomada de
decisão

2 - Identificar e classificar o seu estilo de tomada de
decisão
 Autodiagnóstico das tendências individuais (pontos
fortes e pontos fracos);
 Tipos de tomada de decisão
3 - Plano individual
 Modelos facilitadores da tomada de decisão;
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COMPORTAMENTO RESILIENTE – 4H
OBJETIVOS


Identificar

CONTEÚDOS
as

ameaças

ao

bem-estar

e

ao

desempenho e desenvolver técnicas para lidar com
as mesmas;


Identificar

 O significado de resiliência. Resiliência pessoal e
resiliência organizacional

técnicas

para

lidar

com

situações

adversas;


1- A Resiliência

 As características das pessoas resilientes
 Autodiagnóstico de resiliência.

Melhorar o comportamento resiliente, aumentando
assim a motivação, o desempenho e influenciando

2- Construção de um Comportamento Resiliente

positivamente os outros.

 Ferramentas

e

técnicas

para

construir

um

comportamento mais resiliente.
 A resiliência nas equipas de trabalho e na organização
 A resiliência como fator de sucesso e de superação
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GERIR A MUDANÇA – 4H
OBJETIVOS


CONTEÚDOS

Identificar a mudança como um desafio e as

1- Características da Mudança

situações críticas como oportunidades de melhoria

 As mudanças nas organizações e o seu impacto nas

e de desenvolvimento;



pessoas

Interiorizar os princípios da gestão eficaz da

 O stress da mudança

mudança;

 A resistência à mudança:

Entender as etapas da mudança individual e da
mudança organizacional

2- Implementar a Mudança

 Pró-atividade e abertura à mudança
 A zona de conforto:
 Técnicas de implementação de mudança individual e
no grupo de trabalho.
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FOCO NOS RESULTADOS– 4H
OBJETIVOS

CONTEÚDOS



Saber identificar , estabelecer e comunicar objetivos

1- Gestão do Tempo, Produtividade e Eficácia



Saber focar-se na tarefa e no valor da tarefa

Pessoal



Traçar objetivos adaptados quer a si quer a

 Análise do tempo e das prioridades;

organização

 Eliminar distratores e desperdiçadores de tempo

Identificar fatores de aumento de produtividade e

 Princípios da produtividade individual



implementá-los.
2- Definição de Objetivos

 Definir objetivos SMART
 Objetivos Individuais vs. Objetivos organizacionais
 Objetivos de curto e de longo prazo
3- Obtenção de Foco


Passar

da

identificação

de

prioridades

à

concretização


Definir prioridades pessoais e organizacionais



Definir

um

sentido

estratégico

às

ações

desempenhar.
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INICIATIVA E PROATIVIDADE – 4H
OBJETIVOS

CONTEÚDOS



Saber identificar comportamentos proativos

1- Iniciativa



Distinguir atitude reativa de atitude proativa

 A importância da iniciativa no nosso perfil de decisão



Reconhecer o impacto das nossas atitudes na

 Os três níveis de iniciativa

tomada de iniciativa

 Fatores bloqueadores de iniciativa



Implementar medidas
atitude mais proativa.

individuais para ter uma
2- Proatividade
 Comportamento proativo

 A influência da criatividade nas atitudes proativas
 Proatividade e abertura à mudança
 Fatores

impulsionadores

dos

comportamentos

proativos.
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QUEM SOMOS

QUEM SOMOS
A Sparkle Business Ignition é um projeto de uma equipa que se juntou porque tem uma visão
muito própria do papel da formação e da consultoria nas empresas: Acreditamos no talento das
pessoas e acreditamos na vontade que profissionais e empresas têm em vencer.
Não vendemos métodos, modelos ou programas. Somos sim uma equipa que adapta o seu know-

how e a sua experiência a questões específicas, a casos concretos. Ajudamos a identificar e a agir.
Porque acreditamos que quer pessoas, quer organizações podem ser notáveis.
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BEST WORK
PORQUE O MELHOR TRABALHO É SÓ UM.
O SEU!

Contactos

Av. do Brasil Nº1 5º Andar, 1749-008 Lisboa

start@sparkle-business.pt

+351 913 384 991

www.facebook.com/SparkleBusinessIgnition

www.sparkle-business.pt

www.twitter.com/sparkleignition

