
ESTRATéGIA: INSTRUMENTOS E PROCESSOS
Diversificar o portefólio de ferramentas de apoio à gestão e ao crescimento organizacional

Duração: 3 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Gestores e outros profissionais das áreas do
planeamento, estratégia, direção, new business, entre outras.
Profissionais que desejem ganhar competências na utilização de
instrumentos e processos de conceção e definição estratégica.
Empreendedores e gestores de empresas.

Referência: 1080
Preço: 1.300,00 € (iva não incluído)

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:articular os diferentes conceitos, dimensões e níveis de
decisão estratégica;
escolher e aplicar ferramentas para identificar, organizar e analisar
fatores-chave do enquadramento estratégico;
otimizar os processos formais e tácitos de conceção e decisão
estratégicas na sua organização.

Métodos: Sessões teóricas e aplicadas de instrumentos:de análise
e planeamento estratégico e
para a tomada de decisão.

 BEST  As decisões estratégicas são tomadas em contextos cada vez mais marcados pela mudança acelerada, turbulência, incerteza e
imprevisibilidade. Assim, é essencial que as organizações e os seus quadros alarguem o seu portefólio de ferramentas capazes de
contribuir para “mapear o território estratégico" e de ser utilizadas em processos de tomada de decisão.

A componente central deste curso é dedicada à exemplificação de instrumentos e processos estratégicos para identificar, organizar e
interpretar fatores-chave do contexto decisional e analisar atores estratégicos.

Programa

Analisar as características e evolução do ambiente de negócios e da atividade da empresa

Exigências dos consumidores e dos clientes: a era “one to one”.
Aceleração da mundialização das atividades e da competição.
Impacto do comércio eletrónico nos canais de venda e de distribuição.
Modelo de Porter das 5 forças (a empresa e a evolução do ambiente).

Identificar o campo estratégico da empresa

Princípios da estratégia e das operações: as matrizes estratégicas (BCG, Mckinsey).
Análise da concorrência, mercados-alvo e posicionamento estratégico.
Efetuar o diagnóstico da empresa.

Conhecer as manobras estratégicas

Abordagens tradicionais da estratégia: domínio pelos custos, focalização, diferenciação ou aliança.
A progressão pelas vantagens concorrenciais: possibilidades e limites.
Orientação estratégica pela criação de valor.
Vigilância estratégica: ter sucesso pela antecipação.

Dominar a dimensão financeira da estratégia

Objetivos de rentabilidade, de crescimento e de produtividade.
Como financiar o desenvolvimento: endividamento, tesouraria, reforço dos capitais próprios.
Otimização das fontes de financiamento da empresa.



Desdobrar a estratégia na empresa

Partilhar a estratégia: equipa de reflexão estratégica.
Comunicar os objetivos estratégicos: obter a adesão.
Resistência à mudança: origem, natureza e modos de expressão.
Criar a dinâmica da mudança: conhecer e antecipar as fases de transformação de uma organização.

Fomentar a apropriação da estratégia pelos seus principais atores

Transformar objetivos estratégicos em planos a médio prazo, orçamentos de investimento e orçamentos operacionais.
Estabelecer grupos de projeto.
Conceber quadros de indicadores estratégicos: aplicar a orientação estratégica.
Dinamizar a estratégia: os cenários, as alternativas.
Manter a motivação: acompanhar os indicadores, reconhecer as performances excecionais e os sucessos coletivos.

Pontos Fortes

Elevada componente prática
Temas essenciais à gestão empresarial nos dias de hoje
Dinâmico e de acordo com necessidades atuais
Programa inovador e abrangente



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/1080

Datas e cidades: 04 Abril 2018 – Referência: 1080

Lisboa

14 Mai - 16 Mai 2018 10 Out - 12 Out 2018



PLANEAMENTO POR CENáRIOS
Decidir em contexto de incerteza

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Gestores e outros profissionais das áreas do
planeamento, estratégia, inovação, research, new business, entre
outras.
Profissionais que desejem ganhar competências na utilização de
ferramentas e liderança de processos de cenarização, prospetiva e
análise de tendências.
Empreendedores e gestores de pequenas e médias empresas.

Referência: 1105
Preço: 1.150,00 € (iva não incluído)

Objetivos: No final da ação os participantes serão capazes
de:desenvolver e utilizar cenários;
aplicar ferramentas para a tomada de decisão em contexto de
incerteza;
fazer o scanning da informação relevante para a tomada de
decisão;
identificar e criar vantagem competitiva a partir de tendências,
megatendências, incertezas e wild cards;
decidir sobre a oportunidade e a forma de implementação de
processos de environmental/horizon scanning e planeamento por
cenários.

Métodos: Laboratório focalizado na experimentação hands-on do
método dos cenários (scenario planning and thinking), uma das
metodologias mais utilizadas para a definição estratégica em
contexto de incerteza e mudança acelerada.

As decisões estratégicas são tomadas em contextos cada vez mais marcados pela mudança acelerada, turbulência, incerteza e
imprevisibilidade.

Assim, é essencial fornecer às organizações e aos seus quadros, ferramentas que incorporem a gestão da incerteza, “mapeando o
território estratégico" e orientando a tomada de decisão.

Este curso, em formato de laboratório, está focalizado na experimentação hands-on do Método dos Cenários (Scenario Planning and
Thinking), uma das metodologias mais utilizadas para a definição estratégica em contexto de incerteza e mudança acelerada.

Programa

Introdução - conceitos e métodos para pensar o futuro

Conceitos de base (cenários e horizon scanning - início da simulação)

Fontes de scanning.
Forças de mudança.
Tendências.
Megatendências / tendências pesadas – as forças que vão moldar o futuro.
Sinais fracos.
Wildcards.
Incertezas e incertezas cruciais.

O planeamento por cenários: a escola lógico-intuitiva, Porter e a escola francesa

Simulação de futuros possíveis: um processo de scanning e planeamento por cenários - continuação da
simulação



Simulação: da antecipação à estratégia / da antecipação à ação - conclusão da simulação

Cenários e horizon scanning: projetos e iniciativas

Notas sobre liderança e implementação de processos de prospetiva estratégica e cenarização

Pontos Fortes

Este curso integra, de uma forma dinâmica, interativa e com base numa simulação, duas atividades críticas no mundo de hoje e
respetivas ferramentas:

o scanning do contexto estratégico, explorando diferentes abordagens e ferramentas;
a simulação de futuros possíveis, através da construção e exploração de cenários contrastados e desafiantes.



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/1105

Datas e cidades: 04 Abril 2018 – Referência: 1105

Lisboa

12 Abr - 13 Abr 2018 09 Jul - 10 Jul 2018 10 Dez - 11 Dez 2018

Porto

08 Mai - 09 Mai 2018 06 Dez - 07 Out 2018



ESTRATéGIA E CRIATIVIDADE: DESIGN THINKING PARA A INOVAçãO NA EMPRESA
Uso estratégico da criatividade como catalisador de inovação e da transformação do capital humano único das organizações

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Gestores e outros profissionais das áreas do
planeamento, marketing, estratégia, inovação,
sustentabilidade, research, newbusiness, entre outras.
Profissionais que desejem ganhar competências na utilização e
implementação da abordagem do Design Thinking para potenciar a
inovação estratégica e a sua mais-valia nos processos decisionais e
criativos das organizações.
Empreendedores e gestores de pequenas e médias empresas.

Referência: 1140
Preço: 1.300,00 € (iva não incluído)

Objetivos: Através desta formação os participantes podem:Aplicar
a abordagem do Design Thinking para capitalizar o talento,
criatividade, engenho e conhecimento do capital humano das
organizações;
Implementar ferramentas criativas e analíticas com maior uso nas
abordagens Design Thinking para o entendimento de problemas e
exploração de soluções;
Criar, desenvolver, estruturar, planificar e implementar processos
participativos e colaborativos de Design Thinking.

Métodos: Laboratório teórico e prático (hands on) focalizado na
experimentação e compreensão-pela-ação da abordagem Design
Thinking (simulação Design Lab).
Será simulado um processo sistémico de Design Thinking com
aplicação direta de ferramentas criativas e de análise para a
identificação de novas oportunidades, resolução de problemas e/ou
criação de soluções estratégicas e inovadoras.

O capital humano é uma grande força empresarial e das organizações, muitas vezes pouco explorado e/ou utilizado.

A criatividade, talento e engenho das pessoas e das organizações é visto como um campo confuso, quase caótico e incerto, difícil de
gerir e, deste modo, com pouca utilidade estratégica. Porém, estes 3 elementos, muitas vezes de forma fortuita e ocasional, têm o
poder de abrir novos ciclos de negócio às empresas, com alto contributo na durabilidade e prosperidade das mesmas.

A necessidade do uso do engenho, criatividade, talentos únicos e conhecimento acumulado do capital humano das organizações tem
vindo a aumentar pelo seu potencial competitivo e inovador. O Design Thinking (DT) é uma abordagem que permite explorar de forma
aberta e participativa, porém estruturada e bem enquadrada, o potencial humano, para encontrar oportunidades, resolver problemas
e/ou explorar soluções válidas e singulares.

Este curso tem o intuito de, num equilíbrio entre teoria e prática, capacitar os participantes, as suas equipas, departamentos e as
organizações com uma abordagem sistémica, com novos processos e ferramentas que apoiam e fomentam o talento individual e de
grupo de forma colaborativa e estratégica.

Programa

Posicionamento histórico e princípios hereditários da abordagem do Design Thinking: definições, processos
e aplicações chave

Conceitos e processo base

Tipologias de perspectivas e o impacto estratégico.
Processos e objetivos associados à abordagem do Design Thinking - O processo sistémico e o seu impacto nos processos de
inovação.
Ferramentas associadas ao Design Thinking.
Capacidades chave associadas ao Design thinking.



Explorar de forma prática e aplicada o processo sistémico do Design Thinking

A importância da desconstrução da problemática e o conceito de “wicked problem”.
A lógica abdutiva.
Compreender as fases processuais – reflexão-na-ação.
Aplicar as ferramentas chave – ferramentas de base criativa.
A relevância da cultura virada para o trabalho em equipa e comum – a coconstrução.

O lado estratégico e competitivo da abordagem do Design Thinking

O enquadramento estratégico pela prospectiva.
A exploração de oportunidades pela inovação estratégica.
A criação de soluções pela apreensão da natureza do problema pela experimentação – Design Lab.

 

Pontos Fortes

Compreender as vantagens competitivas e os desafios culturais que advêm da abordagem Design Thinking;
Identificar participantes a envolver e compreender as ferramentas de gestão de grupos no processo Design Thinking;
Analisar os resultados por forma a identificar os fatores-chave e estratégicos com impacto na sua organização.



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/1140

Datas e cidades: 04 Abril 2018 – Referência: 1140

Porto

09 Abr - 10 Abr 2018 15 Nov - 16 Nov 2018

Lisboa

14 Mai - 15 Mai 2018 20 Set - 21 Set 2018



TOMADA DE DECISãO - MéTODOS E INSTRUMENTOS
Decidir para agir

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Responsáveis que desejam melhorar as suas
competências na tomada de decisão em situações de gestão de
recursos e de pessoas.

Referência: 567
Preço: 790,00 € (iva não incluído)

Objetivos: Distinguir e aplicar métodos e técnicas de tomada de
decisão complexa;
Resistir aos erros e ilusões que diminuem a qualidade das
decisões;
Identificar as características individuais que fomentam ou
perturbam a capacidade de decisão;
Tirar partido das ferramentas de apoio à tomada de decisão;
Usar técnicas de apoio à decisão em grupo;
Transformar a decisão num plano de ação.

Métodos: Para além das intervenções do formador, a metodologia
pedagógica do curso inclui exercícios práticos, envolvendo a
utilização de instrumentos de decisão, estudo de caso,
autodiagnósticos individuais e simulações de decisão em grupo.

Para quem tem responsabilidades de gestão e coordenação, para agir com eficácia em todos os domínios, é necessário desenvolver
boas práticas de tomada de decisão.

A tomada de decisão constitui uma atividade permanente e fundamental que influencia todo o funcionamento da empresa.

Programa

Desenvolver os métodos para decidir melhor: tomada de decisão individual

Como decidir: etapas do processo lógico-racional de tomada de decisão.
Pontos fortes e limites do método racional:

Avaliação do grau de incerteza da situação;
Análise e avaliação do risco na tomada de decisão.

Métodos para delimitar os problemas, estabelecer critérios e ponderar alternativas: multiatributos e trocas equivalentes.

Identificar e classificar o seu estilo de tomada de decisão

Autodiagnóstico das tendências individuais (pontos fortes e pontos fracos).
“Como tomo decisões?”
Tomar consciência dos automatismos pessoais na análise da informação:

Reações habituais em situações de crise e/ou de urgência.

Saber analisar a informação para decidir com eficácia

Racionalidade e intuição: processos opostos ou complementares?
Distorções e “armadilhas” na recolha e análise de informação para a decisão: ancoragem, disponibilidade e representatividade.
“De vitória em vitória até à derrota final”: evitar a escalada irracional de compromisso, ou como inverter ou redirecionar uma
decisão inadequada.

Tirar partido dos sistemas de apoio à decisão

Decisão assistida por computador.
Ferramentas de tratamento de informação para apoio à tomada de decisão.



Antecipar cenários de aplicação da decisão para selecionar a informação pertinente.

Decidir individualmente ou em grupo?

Várias cabeças pensam melhor do que só uma? Vantagens e desvantagens da decisão em grupo.
Graus de participação na tomada de decisão: quando consultar os parceiros e colaboradores.
Problemas na tomada de decisão em grupo: procedimentos e técnicas para melhorar a qualidade da decisão.
Técnicas de criatividade para a decisão em grupo:

Variantes do “brainstorming”.
Grupo Nominal Delphi.

Passar da decisão à ação: como garantir a adesão dos outros

Comunicar decisões - como reforçar a eficácia persuasiva das suas mensagens:
Em reuniões (equipas, comités ou outros);
Num contacto individual.

Conseguir a responsabilização de todos os implicados na decisão.
Elaborar um plano de ação coerente com a natureza da decisão.
Saber avaliar a eficácia das decisões: O balanço do plano de ação.

APÓS A FORMAÇÃO EM SALA:

OFERTA DE 1 MÓDULO DE E-LEARNING

Sistema de apoio à decisão.

Pontos Fortes

Enfoque pragmático – centra-se na prática de decisão no quotidiano.
Elevada abrangência – trata da decisão individual e nos grupos de trabalho.
Alta Aplicabilidade – fornece instrumentos de aplicação imediata na decisão individual e de grupo.
Um bloco completo de competências - os participantes adquirem práticas que lhes permitem enquadrar as decisões e comunica-las
eficazmente aos colaboradores ou aos colegas.
Aprofundamento - acesso a um módulo de formação e-learning que permite aprofundar a formação depois da sessão presencial.



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/567

Datas e cidades: 04 Abril 2018 – Referência: 567

Lisboa

04 Jun - 05 Jun 2018 12 Nov - 13 Nov 2018

Porto

08 Out - 09 Out 2018



DRIVE WORKSHOP
Aprender o que a ciência sabe e as organizações não praticam.

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Para todos os que, numa organização, lideram uma
equipa, têm ou gerem um negócio, para os marketeers,
comunicadores, profissionais de vendas, de RH ou outros tipos de
líderes organizacionais interessados em conhecer novos e
melhores meios para motivar pessoas.

Referência: 1107
Preço: 950,00 € (iva não incluído)

Objetivos: Uma formação que lhe permitirá:Desenvolver um maior
sentido de autonomia, mestria e propósito na sua organização;
Reconhecer as limitações e armadilhas das práticas de
“incentivação” com base em recompensas;
Criar uma mentalidade e uma atitude “I” (Intrínseca), por
contraponto à mentalidade e atitude “X” (Extrínseca);
Saber dinamizar uma estratégia motivacional que produza efeitos
multiplicadores positivos, com base na integridade e no
“empowerment” das pessoas;
Realizar balanços pessoais de performance e animar e conduzir
balanços de performance das equipas;
Criar projetos e desafios que suscitem a motivação e o
envolvimento;
Descobrir os talentos inovadores que existem na sua organização
  

Métodos: Os participantes treinam o modelo de motivação
intrínseca de uma forma interativa e prática, sendo evidenciada a
relação entre os três elementos essenciais da motivação
intrínseca, que são ilustrados com vários exemplos reais.

 BEST  O Drive Workshop™ abala os paradigmas tradicionais sobre o que realmente motiva os seres humanos e como é que podemos
usar esse conhecimento para trabalhar de um modo mais inteligente, ter uma melhor performance e viver a vida mais intensamente.

A maior parte das pessoas possivelmente ainda acredita que, no fundo, a melhor forma de nos motivarmos a nós próprios e aos outros
continua a ser a utilização de recompensas externas e materiais. Daniel H. Pink, no seu livro “Drive”, considera que esta crença é um
erro, embora persistente e muito generalizada. Para ele, o segredo da elevada performance e da plena satisfação - no trabalho, na
escola e na vida familiar - reside na profunda necessidade que as pessoas sentem de direcionar a sua própria vida, de aprender e criar
coisas novas e de dar mais e melhores contributos para o mundo em que vivem.

Faça aqui o download da brochura do Drive Workshop.

Programa

Um novo sistema operativo

O que nos mobiliza.
Recompensas e Reconhecimento.
Comportamentos Intrínsecos e Extrínsecos.
O que a ciência sabe e as organizações não aplicam a propósito da Motivação.

O “Segredo” do que verdadeiramente nos motiva

Motivação 1.0 e Motivação 2.0.
Motivação 3.0: Atualização de um Sistema Operativo para a Idade Concetual.
Porquê Motivação 3.0?
Uma atualização sobre as necessidades de envolvimento;
Os Motivadores 3.0: AUTONOMIA, MESTRIA E PROPÓSITO.



Por que razão os Motivadores 3.0 são mais apropriados para trabalhos mais complexos, criativos e concetuais?

AUTONOMIA – a vontade de autodirigir o nosso trabalho e as nossas vidas

Os Ingredientes da Autonomia:
Atividades;
Tempo;
Técnica;
Equipa.

MESTRIA – A vontade de ser sempre melhor em algo relevante

As três Leis da mestria:
A Mestria é Mindset;
A Mestria é Dor;
A Mestria é uma Assíntota.

As Três Condições Básicas:
Fluxo;
Clareza de Objetivos;
Feedback sobre Performance.

PROPÓSITO – O apelo para fazer o que fazemos ao serviço de algo superior a nós próprios

Propósito individual;
Propósito Organizacional; (Objetivos, Palavras, Políticas) - Alinhamento Organizacional.

Atividades e recompensas do Tipo X e do Tipo I

Os diferentes tipos de recompensas.
Caracterização das Atividades e Recompensas de Tipo X e de Tipo I.
Estratégias para promover as Motivações Intrínsecas.

O efeito de “Ressonância”

Características do efeito de “Ressonância” e os seus impactos na motivação das pessoas e das equipas

Pontos Fortes

UMA SOLUÇÃO “PREMIUM” no domínio da Motivação, que assenta nos resultados das mais recentes e avançadas investigações
sobre um domínio tão amplamente divulgado mas, por vezes, tão pouco compreendido.
O workshop está focalizado nos aspetos essenciais da motivação e do envolvimento dos colaboradores, de forma dinâmica, atrativa
e prática. Apresenta, por isso, um potencial significativo para obter elevados níveis de envolvimento, motivação, inovação,
mudança e redução do turnover nas organizações.



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/1107

Datas e cidades: 04 Abril 2018 – Referência: 1107

Lisboa

24 Mai - 25 Mai 2018 15 Nov - 16 Nov 2018

Porto

17 Set - 18 Set 2018



LIDERAR E GERIR A MUDANçA
Estratégias-chave para lidar com a mudança na organização

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Dirigentes de empresa, Quadros de topo, Gestores ou
responsáveis de equipas.
Organizações públicas ou privadas que desejam implementar
mudanças rapidamente, quer local quer internacionalmente.
Organizações envolvidas em processos de fusão ou aquisição.

Referência: 8501
Preço: 850,00 € (iva não incluído)

Objetivos: Através desta formação os participantes
podem:reconhecer o seu próprio perfil de líder da mudança;
identificar o perfil da sua equipa;
clarificar os seus objetivos de mudança e comunicá-los à equipa;
envolver a equipa e torná-la proactiva relativamente à mudança;
construir uma rede de aliados num ambiente de mudança;
ter sucesso nos primeiros passos rumo à mudança.
 

Métodos: Pedagogia ativa com recurso, entre outros, a:coaching
pelos pares: feedback e conselhos práticos em pares;
avaliação dos estilos de líder de mudança.

Os responsáveis pela gestão e direção de áreas ou departamentos são uma referência para os elementos das suas equipas. Como tal,
a forma como gerem contextos de mudança transforma-se num referencial para a equipa dado que, não só encarnam e representam a
organização, mas também devem saber responder com agilidade às evoluções do mercado e da concorrência.

Além disso, assumem riscos, atuam segundo novas regras e criam modelos de funcionamento inovadores.

Estas são apenas algumas das capacidades que as suas equipas esperam destas pessoas.

Atualmente, gerir implica lidar com a mudança! E, na mudança, os gestores são um guia  para as suas equipas:

o seu comportamento é uma referência para o comportamento da equipa durante a mudança;
simbolizam e representam a organização.

Para serem eficazes, precisam de ter flexibilidade e capacidade de levar as suas equipas a adaptarem-se rapidamente,
salvaguardando a competitividade da organização.

 

Programa

Introdução: os cinco talentos a desenvolver

Atitudes diferentes, para personalizar a mudança junto das partes interessadas: Cada nova situação é, em si mesma, uma
mudança.
O ritmo da mudança e a sua variabilidade:

na mesma empresa coexistem horizontes temporais diferentes;
a evolução dos projetos da empresa no contexto socioeconómico;
os ciclos humanos vs. os económicos.

Os 3 níveis da mudança.

Primeiro talento: encarnar a mudança

Os quatro estilos do líder da mudança:
estilo CONCETUAL: centrado no pensamento e nos processos;
estilo ESTRATEGA: centrado no pensamento e nas relações;



estilo MOBILIZADOR: centrado na ação e nas relações;
estilo METÓDICO: centrado na ação e nos processos.

Segundo talento: a sua lucidez para escolher a estratégia

Cinco princípios para alcançar a lucidez:
a aplicação prática dos 5 princípios da lucidez.

Lidar com a mudança:
dois grandes contextos de mudança.

Ser resiliente, preparar-se para mudar e criar a mudança.
A estratégia dos objetivos.
Ser lúcido quanto às vantagens de não mudar e às consequências negativas de uma mudança bem-sucedida.
Sete critérios para a definição de objetivos de mudança exequíveis:

A atratividade do objetivo;
A formulação do objetivo;
A precisão do objetivo;
A adequação do objetivo a valores importantes;
A responsabilidade pelo objetivo;
A aceitação das consequências inerentes à concretização do objetivo;
O primeiro passo em direção ao objetivo.

Terceiro talento: a sua capacidade de criar o futuro

Metáforas ao serviço da mudança:
motivar implica “trazer a lume” as emoções;
exemplos de metáforas;
três sugestões para utilizar metáforas;
o que englobam as metáforas?

Quadro de objetivos:
estados desejados;
perguntas de contexto;
dar largas à imaginação;
o carisma do líder da mudança;
técnicas persuasivas ao serviço da mudança.

Quarto talento: a sua rede de aliados

Três princípios para construir a sua rede de aliados:
para que servem as redes?
identificar aliados na equipa ou no grupo de projeto;
tipos de redes;

Que rede escolher?
O percurso provável da assimilação da mudança.

Quinto talento: os seus primeiros passos

As melhores mudanças começam com resultados imediatos.
Planear o progresso: mudanças temporizáveis e atingíveis.

Formação online opcional

Pode completar esta formação presencial com os seguintes módulos online:

Gerir a mudança: identificar o seu perfil;
Gerir a mudança: processos e instrumentos;
Gerir a mudança: criar uma visão de futuro;
Gerir a mudança: a rede de aliados;
Desencadear a dinâmica da mudança.

Pontos FortesNo final da formação os participantes estão aptos a:



demonstrar confiança no exercício do seu papel de “líder da mudança”;
transformar problemas em soluções;
melhorar a sua capacidade de influência construindo redes de aliados;
impulsionar o seu desenvolvimento profissional, tornando-se mais adaptáveis.
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COMPETêNCIAS AVANçADAS DE NEGOCIAçãO
Estratégias e táticas de negociação

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Dirigentes, quadros diretivos e outros profissionais
envolvidos em processos de negociação internos ou externos que
tenham frequentado o nível 1 “Estratégias e Táticas de
Negociação” ou negociadores experientes que pretendam
desenvolver as suas competências para lidar com negociações
complexas.
  

Referência: 566
Preço: 850,00 € (iva não incluído)

Objetivos: Uma formação que lhe irá permitir:tirar partido das
potencialidades do seu estilo de negociação;
usar competências estratégicas fundamentais para criar e dividir
valor numa negociação;
saber como posicionar-se numa negociação de grupo;
adaptar-se na negociação com parceiros de culturas diferentes;
conduzir negociações online.

Métodos: Pedagogia ativa e participativa, envolvendo treino
individual de situações de negociação, estudo e simulação de
casos.
Cada participante poderá refletir sobre o seu perfil individual de
negociador com a ajuda de instrumentos de autodiagnóstico e
estabelecendo um plano de progresso pessoal discutido com o
formador.

Nas organizações de hoje, a negociação é uma competência do quotidiano. Com o aumento da complexidade das estruturas e da
diversidade de objetivos, pessoas e grupos negoceiam cada vez mais frequentemente, a múltiplos níveis, com parceiros externos e
internos.

E as negociações são, por isso também, mais complexas, apoiadas em novos meios de comunicação à distância e com interlocutores
com diferentes backgrounds culturais, constituindo desafios mais complexos para o negociador.

No curso competências avançadas de negociação, os participantes poderão desenvolver competências avançadas de negociação que
lhes permitam:

melhorar a flexibilidade nas escolhas de estratégias negociais para as diferentes situações;
conhecer-se aprofundadamente como negociador para antecipar reações e compensar pontos fracos;
melhorar a eficácia nas e-Negociações (por email, chat ou videoconferência);
saber posicionar-se numa negociação com vários interlocutores;
preparar e conduzir negociações entre equipas.

Programa

Rever as competências essenciais do negociador

Fases do processo de negociação.
Pontos-chave da preparação da negociação: estabelecimento e avaliação da zona de acordo possível.
Gerir a informação disponível para evitar a “maldição do vencedor”.
Determinantes da escolha da estratégia negocial.
Interesses diferentes, resultados compatíveis: como detetar o potencial integrativo de uma negociação.
Pontos-chave da condução de uma negociação.
Este é um bom acordo? Como medir a eficácia dos resultados da negociação?

Desenvolver as competências pessoais de negociação

Conhecer-se como negociador e adaptar o seu estilo à estratégia escolhida: autodiagnóstico do estilo individual de negociação.
A orientação social na negociação (individualismo, cooperação e competição): consequências práticas para o resultado da



negociação.
Formas de abordagem da negociação: direitos, interesses e poder.
Estilos emocionais na negociação: descobrir as vulnerabilidades pessoais face às táticas dos oponentes.
Ser ou não ser... racional na negociação.
Conhecer e evitar os enviesamentos e ilusões nas decisões negociais: o mito da “soma fixa”, ajustamento às âncoras, escalada
irracional de compromisso.

Negociar em grupo

Particularidades das negociações multipartes.
Procedimentos para apresentação de propostas; como evitar a ”visão afunilada” dos acordos possíveis.
Técnicas para “alargar o bolo” dos recursos disponíveis.
A dinâmica das concessões e das contrapartidas entre múltiplas partes.
Moderar uma negociação em grupo: técnicas e procedimentos.

Negociar entre equipas

Constituição de uma equipa: distribuição de papéis negociais.
Negociar internamente: detetar e harmonizar as diferenças de preferências e interesses negociais no seio da equipa.
Determinar a responsabilização.
O uso tácito dos papéis negociais.

Usar persuasão na negociação

Como escolher e pôr em prática uma estratégia de influência.
Gerir o poder da informação para reforçar o efeito persuasivo das suas propostas.
Desenvolver um estilo persuasivo: organizar as mensagens, buscar a adesão dos oponentes, ampliar a intensidade da
linguagem.
Usar a persuasão para alterar a perceção de poder do interlocutor.

Lidar com negociadores truculentos: conversas difíceis

Como enfrentar táticas de ética duvidosa: técnicas e procedimentos adequadas a cada situação.
Gerir as emoções nas fases “duras” da negociação.
Evitar a escalada emocional: da estratégia clássica (G.R.I.T) à sincronização com o oponente.

Interpretar as situações específicas de negociação

Breve introdução à negociação intercultural:
O impacto das diferenças culturais na negociação: individualismo vs. coletivismo; igualdade vs. hierarquia; comunicação
direta vs. indireta.

Como tirar partido das diferenças culturais para “alargar o bolo” de recursos negociáveis.
Negociação online:

estabelecer uma relação de confiança via email, chat e videoconferência;
alterações da perceção do poder negocial por efeito da TI.

APÓS A FORMAÇÃO EM SALA:

OFERTA DE 1 MÓDULO DE E-LEARNING

Negociação intercultural.

Pontos fortes

Elevada abrangência – é aplicável a um leque variado de situações negociais que ocorrem em diversos contextos profissionais.
Excelência de conteúdos – o programa integra técnicas e procedimentos apoiados nos mais recentes resultados da investigação
sobre negociação.
Alta aplicabilidade – fornece instrumentos de aplicação imediata em vários tipos de negociações profissionais.
Método assente na prática – a aprendizagem assenta na contínua resolução de casos e treino de situações negociais.
Aprofundamento – acesso a um módulo de formação e-learning que permite aprofundar a formação depois da sessão presencial.
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CONDUZIR E GERIR ENTREVISTAS DE AVALIAçãO DE DESEMPENHO
Uma alavanca do desempenho empresarial

Duração: 1 dia

Tipologia: E-Learning Á distância

Para quem?: Todos os gestores que necessitam de conduzir
entrevistas de definição de objetivos e de avaliação.

Referência: 1141E
Preço: 250,00 € (iva não incluído)

Objetivos: Uma formação que lhe permitirá:Contribuir para a
motivação e autonomia da sua equipa de trabalho;
Conhecer estratégias para ajudar os elementos da equipa a
desenvolver as suas competências e a progredir no desempenho;
Conhecer instrumentos operacionais que o tornarão mais ágil e
flexível para reagir de forma mais precisa na gestão das pessoas.

Métodos: 5 módulos online
e-tutoria: acompanhamento individualizado, flexível e proativo do
participante (técnico e pedagógico).

Programa

Preparar a avaliação anual do desempenho

Preparar a entrevista anual de maneira estruturada.
Adotar uma atitude promotora de um diálogo construtivo.
Aplicar as grandes etapas da entrevista anual.
Garantir que a entrevista tem continuidade, por meio de pontos de follow-up.

Avaliar e alinhar objetivos de modo estratégico

Explicar o que é o alinhamento de objetivos.
Fixar objetivos: regras fundamentais.
Fixar objetivos qualitativos.
Empregar ferramentas para avaliar em que medida os objetivos são alcançados.
Lidar com situações críticas associadas à avaliação dos objetivos.

Desenvolver e manter competências

Situar o contributo da competência na prossecução do desempenho.
Avaliar as competências.
Elaborar planos de desenvolvimento - individual e coletivo.

O papel da ética e da integridade na avaliação

Identificar as situações de risco nas entrevistas de avaliação.
Diagnosticar e prevenir as tensões no trabalho.
Medir a sua responsabilidade social e praticar uma gestão ética nas entrevistas de avaliação.

Estabelecer um clima positivo para a comunicação

Lidar com as situações difíceis relacionadas com a empresa.
Lidar com problemas de interação entre o gestor e o colaborador
Lidar com um indivíduo difícil.



GESTãO FINANCEIRA PARA DIRIGENTES
Compreender os mecanismos contabilísticos e financeiros

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Gestores e Diretores de empresas.
Colaboradores das áreas Financeira, Contabilística e Administrativa

Referência: 295
Preço: 1.150,00 € (iva não incluído)

Objetivos: No final da ação os participantes serão capazes
de:desenvolver sentido crítico em Analise Financeira;
entender o ambiente de negócios da organização em que atuam e
em que medida a Gestão Financeira contribui para o sucesso da
organização;
dialogar eficazmente com os interlocutores da área financeira.

Métodos: Exposições e exercícios práticos.
Análise de casos.
Debates dirigidos com a participação ativa do grupo.

Numerosos Dirigentes de empresas bem-sucedidas no passado foram-no sendo, antes de mais, o comercial, o técnico ou o líder de
pessoas, delegando amplamente a função financeira.

Todavia, hoje essa função torna-se essencial. Os dirigentes devem, por isso, adquirir as competências indispensáveis para integrar a
dimensão financeira nas suas decisões.

Programa

Compreender as Demostrações Financeiras

As regras de elaboração da informação financeira.
A influência da fiscalidade sobre as contas.
A importância do anexo contabilístico.

Interpretar a informação financeira

Interpretar a informação financeira.
Passar dos conceitos contabilísticos aos conceitos financeiros.
Saber apreciar: os riscos incorridos, a rendibilidade real, a liquidez efetiva e as evoluções financeiras.
Dominar as abordagens: pelos fluxos e pelos rácios.
Os pontos-chave de análise financeira: EBITDA, ROI e RENTABILIDADES.

Dominar os Gastos

Calcular os gastos.
Gerir por orçamento.

Otimizar a performance financeira da empresa

Definir a estrutura financeira ideal.
Definir um equilíbrio entre o risco e a rentabilidade.
Integrar o crescimento interno e externo.
Determinar o efeito alavanca aceitável.

Analisar os rácios-chave

Saber apreciar:



os riscos incorridos: crise de tesouraria;
a rentabilidade real sobre os capitais:

a liquidez e o cash flow;
a dinâmica do crescimento.

Utilizar os rácios e a abordagem por fluxos: Tesouraria, Investimento e Capitais Investidos.
Os pontos-chave da análise financeira.

Orientar a política financeira

Performance financeira e política acionista.
Motivar as operações e desenvolver uma atitude de Gestão Financeira.
Construir equilíbrios: Capitais Próprios, Fundo de Maneio e Endividamento.
Exprimir e explicar uma política de distribuição de crescimento externo, de investimento e de rentabilidade Operacional.

Pontos fortes

Conhecimento de ferramentas ou técnicas utilizadas para controlar da forma mais eficaz a área de planeamento, análise de
investimentos e dos meios necessários para a obtenção de recursos para financiar operações e atividades da empresa.
Um curso que visa o desenvolvimento das organizações evitando gastos desnecessários e observando as melhores práticas para a
condução financeira da empresa.
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