GERAR E INCREMENTAR
RELAÇÕES DE CONFIANÇA

PROGRAMA DE 1 DIA PARA COLABORADORES E ASSOCIADOS

Confiança: A competência fundamental
nos dias de hoje que pode ser aprendida
Esta é a nova moeda de troca no mundo
conectado e colaborativo de hoje. Ao contrário
do que muitas pessoas pensam, estabelecer
confiança é uma competência que pode ser
aprendida.
Quando há pouca confiança, as pessoas
desconfiam umas das outras, do chefe
e da organização. Deixam de se comunicar,
especulam e desconectam-se. Como resultado,
a produtividade baixa e os custos aumentam.

Quando há muita confiança, a comunicação,
a criatividade e o envolvimento melhoram.
A produtividade aumenta e os custos diminuem,
tendo em conta que a atenção é redirecionada
para os objetivos e não para os medos
e a frustração.
Através do workshop Gerar e Incrementar
Relações de Confiança®, os indivíduos tornam-se
competentes na utilização da estrutura,da linguagem
e dos comportamentos que caraterizam
as equipas e as organizações de alta confiança.

Todos contribuem para uma organização de alta confiança.
No percurso de aprendizagem Gerar e Incrementar
Relações de Confiança®, os formandos
identificam e abordam “intervalos da confiança”
a nível da sua confiança pessoal e das suas
relações profissionais. Tendo por base a utilização
de situações de “trabalho real” nas sessões
de trabalho, os participantes vão:
•

Praticar os 13 Comportamentos de Alta
Confiança para desenvolver, restaurar
e aumentar a confiança.

RESULTADOS

COMPETÊNCIA

CAPACIDADES

OS 4 NÚCLEOS
DE CREDIBILIDADE

•

Criar um Plano de Ação de Confiança para
aumentar a credibilidade e a influência pessoal.

•

Praticar a comunicação de forma clara,
respeitosa e direta.

•

Identificar como aumentar os níveis necessários
de confiança com os colegas de trabalho.

•

Melhorar o seu histórico de compromissos
através de um Processo de Cooperação Mútua.

INTENÇÃO

CARÁTER

INTEGRIDADE

“Podes não ser capaz de controlar tudo, mas podes influenciar certas coisas.
A confiança começa em ti.”
STEPHEN M. R. COVEY
Autor do livro “The Speed of Trust”

Parceiro
Exclusivo
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O workshop Gerar e Incrementar Relações de Confiança proporciona aos participantes a linguagem,
os comportamentos e as ferramentas necessárias para aumentarem a sua credibilidade pessoal
e desenvolverem relações assentes na confiança e que geram resultados sustentáveis.
Como resultado, os participantes vão ser capazes de:

A CONFIANÇA
EM PERSPECTIVA
CONFIANÇA PESSOAL
O PRINCÍPIO DA CREDIBILIDADE

CONFIANÇA INTERPESSOAL
O PRINCÍPIO DO COMPORTAMENTO

Construir o seu próprio caso de confiança,
identificando o impacto dos “Impostos da Confiança”
e dos “Dividendos da Confiança” nos seus projetos
de trabalho atuais.
Demonstrar confiança através do carácter
e da competência e assumir a responsabilidade
pelo aumento da sua própria credibilidade pessoal.
Substituir comportamentos incertos pelos
13 Comportamentos de Alta Confiança para
desenvolverem, restaurarem e aumentarem
a confiança nas suas relações mais importantes.

Kit do Participante
Trust Action Plan (TAP)

•

Guia do Participante

•

Cartões de Ação de Velocidade
da Confiança

•

Livro “The Speed of Trust”

Use this tool individually or with a group to decide what action to take to inspire
trust in a given situation.
DESIRED OUTCOME

CURRENT SITUATION
Confront reality by describing the situation clearly and factually.

ACTION PLAN
Identify key actions you will take and behaviors you will model to close the gap
between the situation and the outcome. Use the Trust Action Cards as a resource.

®

The 5 Waves of Trust
This file is available for download at http://www.speedoftrust.com/downloads.

•
•

NEW YORK T I M E S B E S T S E L L E R

Declare your intent by describing your outcomes as specifically as possible.

App Speed of Trust Digital Coach

Trust Action Cards
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VERSION 3.0

“As trust is manifest in each successive
wave, the effect of trust becomes
cumulative and exponential.”

Plano de Ação de Confiança
(Trust Action Plan – TAP)

The One Thing That
Changes Everything

Foreword by

Stephen R.
Covey
Author of The 7 Habits
of Highly Effective
People

STEPHEN M.R.

COVEY
WITH REBECCA R. MERRILL

STEPHEN M. R. COVEY
The Speed of Trust

Speed of Trust ACTION CARDS
www.speedoftrust.com

Para mais informações sobre o workshop Gerar e Incrementar Relações de Confiança, fale com
o seu parceiro FranklinCovey ou contacte-nos através do telefone 213 303 166. Visite também
o site www.franklincovey.pt/gerar-incrementar-relacoes-confianca/
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