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O sucesso TEMOSTEMOS
DE DE 
TEMOSTEMOS
DE DE 

só se alcança
DE DE 
ACREDITAR ACREDITAR 
EM EM 

DE DE 
ACREDITAR ACREDITAR 
EM EM só se alcança EM EM 
NÓSNÓS

ÓÓ

EM EM 
NÓSNÓS

ÓÓPRÓPRIOSPRÓPRIOSPRÓPRIOSPRÓPRIOS

ENTREGAENTREGA SOMOSSOMOSSOMOSSOMOSENTREGAENTREGA
DEDICAÇÃODEDICAÇÃO

BONSBONSBONSBONS

DEDICAÇÃODEDICAÇÃO
SOMOSSOMOSSOMOSSOMOSAUTO ESTIMAAUTO ESTIMA SOMOSSOMOS
CAPAZESCAPAZES
SOMOSSOMOS
CAPAZESCAPAZES





Com esta entrega, esta dedicação,
e esta auto-estima permanentes

MUDAMOS
e conseguimos mudar o que queremos

Melhor ainda:
A  l ã    tA nossa relação com os outros
será mais genuína !!!g

E   i  ?E   i  ?E   i  ?E   i  ?E como o conseguimos ?E como o conseguimos ?E como o conseguimos ?E como o conseguimos ?





As conversas abrem as mentesAs conversas abrem as mentesAs conversas abrem as mentesAs conversas abrem as mentes
E desenvolvem as competências !!!E desenvolvem as competências !!!

Não
esqueçam !!!

Nã há t i !!!!Não há outra maneira !!!!
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Como começar uma conversaComo começar uma conversa
Abordagem 

1
2
3

Simpática
Cumprimentar
Criar clima de confiança
Assuntos de circunstância

Perguntar se tudo está bem
O que precisa ser melhorado

Ouvir atentamente3
4

Assuntos de circunstância

Decidir em conjunto e obter
compromisso
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É uma palavra bonitap
Mas... funciona? É possível?
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VAMOS EXPERIMENTAR ???VAMOS EXPERIMENTAR ???VAMOS EXPERIMENTAR ???VAMOS EXPERIMENTAR ???

Este é o seu compromisso...Este é o seu compromisso...Este é o seu compromisso...Este é o seu compromisso...
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Vamos chamar a isto o nossoVamos chamar a isto o nosso

lano xcelente      omportamentolano xcelente      omportamento

E queremos em permanência E queremos em permanência 
azer elhor nteligentementeazer elhor nteligentemente



Estão Estão 
convidados 

 f
convidados 

 fa fazer
este 
a fazer
este este 
exercício 
este 
exercício 
na folha
que está 
na folha
que está que está 
na vossa 
que está 
na vossa 
documentaçãodocumentação



T             i tTemos            minutos
SSomos capazes!!!



Reparem na importânciaReparem na importânciaReparem na importânciaReparem na importânciaReparem na importânciaReparem na importância
dos compromissos:dos compromissos:
Reparem na importânciaReparem na importância
dos compromissos:dos compromissos:dos compromissos:dos compromissos:dos compromissos:dos compromissos:
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brites santos@solvay combrites.santos@solvay.com
21 953 401321 953 4013


