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DESTINATÁRIOS

STRUCTOGRAM® - O LADO HUMANO DOS NEGÓCIOS

PORQUÊ ESTEWORKSHOP?

• Uma análise do mundo profissional revela, claramente,
uma elevada proporção de profissionais especializados em
conhecimentos técnicos, comparativamente aos
profissionais especializados em conhecimentos humanos.

• Neste nível, o convite é para o desenvolvimento da
competência de “conhecimento dos outros” a partir do
conhecimento das suas bioestruturas. O conhecimento dos
outros implica, não só o reconhecimento das características
específicas do outro, mas também a tomada em
consideração dessas especificidades. Os melhores projetos
acabarão por ser um fracasso se não compreendermos as
pessoas que os devem realizar ou implementar.

• Empresários, empreendedores e líderes de todos os níveis
de hierarquia;

• Equipas que necessitem trabalhar juntas, para reforçar a
coesão e a cooperação entre os seus elementos.

• Profissionais que pretendam melhorar o impacto das suas
apresentações de produtos ou serviços.

• Porque STRUCTOGRAM® Training System 2, lhe dá a
oportunidade de perceber melhor a individualidade de
cada um e de adaptar o seu comportamento em relação ao
outro, permitindo-lhe evitar conflitos desnecessários;

• Porque conhecer o outro lhe permite perceber o que pode
ou não esperar dele, bem como garantir o apoio para os
seus projetos no respeito das perspetivas, motivações e
necessidades do outro, gerando confiança – a base de todas
as relações humanas;

• Porque receberá o livro “A chave para o conhecimento dos
outros” onde encontrará o TRIOGRAM® - o seu auxiliar
pedagógico deste nível.

01 de Dezembro de 2022, das
10:00h às 17:00h

225€ (duzento e vinte e cinco
euros) por participante

* Livro “Chave para o o
conhecimento dos outros”
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