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FORMANDO TALENTO

Formação e Desenvolvimento
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A oferta pedagógica da Fórmula do Talento é, não só variada, como

maioritariamente desenhada à medida das necessidades específicas de

cada empresa.

Não obstante, disponibilizamos também um conjunto de ações que

compõem um portefólio de base orientado sobretudo para as áreas de

Gestão e Liderança, Vendas e Negociação e Serviço ao Cliente.

Estes produtos são padronizados e prêt a appliquer, ainda que a sua

aplicação seja o mais possível adaptada à realidade, às necessidades, e

à cultura dos nossos clientes, quer por via de alguns ajustes nos

conteúdos, quer na escolha dos exemplos, casos práticos e outras

dinâmicas a aplicar em sala.
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1. Formação à medida

2. Soluções Base

3. Dinâmicas FT

4. Workshops Criativos

5. Teambuilding

6. Coaching

Oferta Formativa
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A equipa da Fórmula do Talento dispõe de recursos e experiência que
lhe permitem atuar à medida das necessidades dos seus clientes,
criando e desenvolvendo intervenções pedagógicas ajustadas às
exigências específicas das empresas e suportadas por abordagens e
estratégias consonantes com a cultura de cada empresa, que visam
contribuir para o desenvolvimento, valorização, produtividade,
eficiência e motivação dos colaboradores.

Os programas que desenvolvemos resultam de um trabalho conjunto
com o cliente para diagnóstico de necessidades específicas,
levantamento de competências a desenvolver e consequente
adequação de conteúdos e metodologias.

A proposta de valor que a Fórmula do Talento disponibiliza é, por isso,
responsável, diferenciada e atrativa, por via da flexibilidade e da
rapidez das soluções que apresenta, da capacidade de as adequar às
exigências do mercado, da qualidade da sua equipa pedagógica e da
inovação que coloca nas dinâmicas pedagógicas das ações que
implementa.

… Porque o seu sucesso é o nosso sucesso!

Formação à medida
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Soluções Base

1. Liderança e Gestão de Equipas (níveis inicial e avançado)

2. Negociação e Vendas (níveis inicial e avançado)

3. Atendimento ao Cliente (presencial e telefónico)

4. Gestão de Reclamações

5. Comunicação Assertiva

6. Gestão de Conflitos

7. Gestão do Tempo e do Stress

8. Técnicas de Apresentação (Falar em Público)



1.1. Liderança e Desenvolvimento

Processo de Liderança
1. Liderança, poder e gestão
2. Estilos de liderança
3. Implicações da liderança nos resultados organizacionais 
4. Adequação dos estilos de liderança à diversidade dos 

colaboradores

Delegação
1. Níveis da responsabilidade
2. Tarefas a delegar
3. Consequências da delegação e da responsabilização deficientes

Avaliação
1. Avaliação e feedback como sistema de desenvolvimento
2. Características e procedimentos de uma avaliação eficaz
3. A importância do PAF - Plano de ação e feedback
4. Resolução de problemas e tomada de decisões
5. Processo comportamental de acompanhamento

Duração: 2 dias

1. Liderança e Gestão de Equipas
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Conteúdos programáticos



1.2. Liderança de Equipas de Alto Rendimento

Gestão de Equipas
1. Gestão participativa X gestão diretiva
2. Definição de limites: o que é negociável e não negociável
3. Condução de reuniões – fator crítico de sucesso

Motivação de Equipas
1. O papel do líder na motivação das equipas
2. A informação como ferramenta de gestão e motivação
3. Comunicar as decisões com sucesso

Desenvolvimento
1. Gestor coach - Papel do líder na evolução dos colaboradores
2. Modelo das âncoras da carreira de Edgar Schein
3. Treino prático (case studies)

Resolução de conflitos e tomada de decisão
1. Modelo “Thomas Kilman” na resolução de conflitos
2. Os 5 estilos de gestão de conflitos
3. Estratégias cooperativas vs. competitivas na negociação

Duração: 2 dias

1. Liderança e Gestão de Equipas
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Conteúdos programáticos



1.3. Os 7 hábitos das Pessoas Altamente Eficazes

“Plante um pensamento, colha uma ação; plante uma ação, colha um
hábito; plante um hábito, colha um caráter; plante um caráter, colha um
destino” (Stephen R. Covey).

Hábito 1: Seja proativo

Hábito 2: Comece com um objetivo em mente

Hábito 3: Primeiro, o mais importante

Hábito 4: Pense “win-win”

Hábito 5: Tente compreender, para ser compreendido

Hábito 6: Crie sinergias

Hábito 7: Afine o instrumento

Duração: 2 dias

1. Liderança e Gestão de Equipas
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Conteúdos programáticos



2.1. Liderança nas Vendas

Fases da venda
1. Fatores que influenciam o processo de venda
2. Adaptação aos diferentes tipos de interlocutores

Venda de atitude
1. Comportamentos das pessoas proativas
2. Estratégias de resiliência face a situações desafiadoras
3. Crenças limitadoras

Poder de negociação
1. Estabelecimento da relação 
2. Situação ganhador-ganhador
3. O fecho da venda

Treino prático de competências de venda, feedback e plano de 
desenvolvimento individual

Opcional: The Challenge Sale® (dinâmica descrita no slide 20).

Duração: 2 dias

2. Negociação e Vendas
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2.2. A Arte da Negociação

Fases da negociação
1. Estrutura do processo negocial: etapas e objetivos
2. Competências-chave do negociador
3. Estilos e estratégias de negociação
4. Novos contextos, novos métodos
5. Hard selling vs soft selling

Preparação da negociação
1. Importância da preparação
2. Agenda da negociação
3. Ferramentas de suporte à preparação
4. Avaliação do comprador
5. Posições, interesses e critérios de decisão
6. Análise do contexto e elementos periféricos

Condução da negociação
1. Discurso assertivo 
2. Quem é o cliente? 
3. As perguntas certas para um melhor diagnóstico
4. Identificação de sinais: linguagem, voz, gestualidade
5. Identificação de pontos comuns: linguagem, valores, interesses

(continua)

2. Negociação e Vendas
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Conteúdos programáticos



2.2. A Arte da Negociação (cont.)

Controlo da negociação
1. Sínteses parciais, reenquadramento e pontos de acordo
2. Argumentação persuasiva, influência e controlo
3. Fatores de poder na negociação comercial
4. Poder real vs. poder expresso na mesa de negociação

Lidar com manobras táticas e “armadilhas”
1. Concessões vs. Contrapartidas
2. Truques do comprador: ameaça da concorrência, ultimato…
3. Vulnerabilidades e respostas emocionais na negociação

Fecho da negociação
1. Contorno de objeções e satisfação do cliente
2. Estabelecimento de compromisso

Duração: 2 dias

2. Negociação e Vendas
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1. O que significa “Atender”?

2. As expetativas do cliente 

3. O atendedor enquanto imagem da empresa

4. Bom e mau serviço ao cliente – análise crítica

5. Papéis do atendedor: embaixador e especialista

6. Perfil do atendedor: competências, atitudes, comportamentos

7. Etapas do atendimento  - como rentabilizá-las

8. Obstáculos à eficiência do contacto com o público

9. Variáveis de um atendimento eficaz:

- Escuta ativa

- Postura reativa vs postura proativa

- Empatia e tolerância: eu e o cliente- diferentes perceções 

10. Dicas para o atendimento presencial, telefónico e escrito

11. H. E. A. R. T. – Atender com o coração

12. Linguagem não verbal (voz, ritmo, ênfase, articulação, etc.)

13. O poder do sorriso

14. Qualidade linguística (erros e tiques mais frequentes)

15. Linguagem positiva - intenção, motivação, persuasão

16. Dizer não de forma assertiva

17. A reclamação como oportunidade de fidelização

18. O Follow-up como ferramenta de manutenção do vínculo

19. Não basta satisfazer. Há que superar!

20. Compromisso de excelência no serviço ao cliente

Duração: 2 dias

3. Atendimento de Clientes
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Conteúdos programáticos



1. Porque reclama o cliente?

2. Objeção vs reclamação

3. Impacto da reclamação em cada um dos interlocutores

4. Qualidades de um gestor de reclamações eficaz

5. Ferramentas ao serviço da gestão de reclamações

6. Reparar o erro: quem, quando, como?

7. Prevenir o futuro: a comunicação interna e externa

8. A empatia em ação: como gostamos de ser tratados?

- Nós e o outro: espaços, tempos e estados de espírito

9. Erros a evitar

10. A reclamação como oportunidade: os conceitos de “sedução” e
“conquista”

11. Fidelizar o cliente que reclamou: a importância do follow-up

12. Maiores dificuldades no atendimento de reclamações - como
ultrapassá-las?

13. Comunicação eficaz: escuta ativa, reformulação, assertividade,
empatia, inteligência emocional…

14. Análise e reflexão de reclamações no contexto real da empresa

Duração: 2 dias

4. Gestão de Reclamações
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1. Comunicar = tornar comum!

2. Intervenientes e fatores que influenciam o processo

3. Formas verbais e não-verbais de comunicação

4. Quebra comunicacional e barreiras à comunicação

5. Consequências da comunicação ineficaz na vida pessoal e
profissional

6. Competências essenciais à comunicação assertiva: escuta-ativa,
empatia, inteligência emocional

7. Contributos da PNL: Sistemas de Representação e Rapport

8. Assertividade: definição, vantagens, dificuldades

9. Técnica DESC – Manejo e aplicação a situações do quotidiano

10. Treino de assertividade:

- Dizer que não

- Lidar com situações difíceis

- Avaliar

Duração: 2 dias

5. Comunicação Assertiva
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O que é um conflito?

1. Tipos de conflitos

2. Possíveis causas de conflito

3. Vantagens e desvantagens dos conflitos

4. A importância da distância emocional

A comunicação na gestão de conflitos

1. Os princípios da comunicação interpessoal

2. Estilos de Comunicação

3. A Assertividade na Comunicação e na Gestão de Conflitos

4. Técnicas Assertivas: escuta ativa, feedback, reformulação

Modelo “Thomas Kilman” na resolução de conflitos

1. Os 5 estilos de gestão de conflitos

2. Estratégias cooperativas vs. competitivas na negociação

3. Questionário de autoavaliação do estilo de gestão de conflitos

4. Vantagens e desvantagens de cada estilo de gestão de conflitos

Duração: 2 dias

6. Gestão de Conflitos
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1. Definição de objetivos – Técnica SMART

2. Estratégias para lidar com os desperdiçadores de tempo

3. A importância da Estrutura

4. Áreas-Chave de responsabilidade

5. Categorias de Trabalho

6. Matriz de Prioridades

7. Planeamento de Tarefas

8. Gestão da Agenda

9. Otimização das soluções tecnológicas: Outlook, ferramentas 
Google [opcional]

10. Cultura de e-mail

11. O stress: impactos negativo e positivo, e formas de o gerir

12. Saber dizer não (e saber dizer sim)

Duração: 2 dias

7. Gestão de Tempo e do Stress
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Comunicar Eficazmente

1. Dificuldades comunicativas e fatores facilitadores
2. Linguagem verbal, não-verbal e consonância
3. Elementos posturais
4. Diferentes tipos de apresentação e de audiência
5. Apresentação pessoal e impacto positivo
6. Mensagens eficazes
7. Competências sociais importantes: escuta ativa; empatia, inteligência 

emocional e assertividade
8. Desafios que se colocam ao orador

Preparação da Apresentação 

1. Vantagens e critérios
2. Escolha do momento, reserva do local e divulgação
3. Objetivos da apresentação
4. Seleção e sistematização de conteúdos
5. Definição de metodologias e estratégias
6. Recursos audiovisuais (escolha e conceção)
7. Regras para o uso de diapositivos em powerpoint
8. Gestão do tempo
9. Presentations Zen – uma simplicidade eficaz!
10. Planificação da Apresentação (plano da sessão)

(Continua)

8. Técnicas de Apresentação
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Desenvolvimento da Apresentação 

1. Testagem de local, equipamentos e materiais
2. Momentos-chave da apresentação
3. Lidar com situações mais problemáticas
4. Fidelidade ao plano versus improviso
5. Recurso a auxiliares de memória
6. Variações na atenção do público
7. Cuidados na utilização de recursos audiovisuais
8. Resposta a perguntas, interação e debate
9. Razão e emoção - aliança vendedora
10. Automotivação e autoconfiança
11. A importância da autoavaliação
12. Motivar e fazer a diferença pela “pessoalidade”

Apresentações simuladas

Análise crítica (pontos fortes e a melhorar e plano de evolução)

Duração: 3 dias

8. Técnicas de Apresentação (cont.)
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Duração: ½ dia

Packtypes

O Packtypes® é um jogo com cartas que permite identificar estilos
comunicacionais, pontos fortes, preferências e outras
características dos indivíduos, convidando-os a interpretar
determinados traços de personalidade e comportamento, e
fomentando a consciência, a inteligência emocional e o sentido
crítico sobre a sua forma de ser e de estar na relação com os
outros, bem como o modo como os outros tendem a reagir a si.

Os exercícios dinâmicos ajudam à transferência desta reflexão
para uma vasta multiplicidade de contextos, do pessoal ao
profissional, revelando-se particularmente útil para a
compreensão dos diversos perfis (comerciais, de liderança;
criativos, estruturados) e das dinâmicas de uma equipa.

Funciona como uma ferramenta de assessment, mas também
como um complemento a ações de desenvolvimento em
comunicação, trabalho em equipa e gestão de equipas.

Dinâmicas FT
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Duração: ½ dia

The Challenge Sale

Em busca constante de metodologias inovadoras na área da
formação, a Fórmula do Talento uniu-se à Science4You para criar o
primeiro jogo onde, no final, todos ganham.

O Quiz4You - The Challenge Sale® é um jogo de tabuleiro ao longo
do qual os participantes têm de responder a diversas questões e
resolver vários desafios relacionados com as temáticas da ação, de
forma a reunir uma molécula com quatro átomos de cores
distintas, e assim vencer o desafio.

Esta metodologia permite, de uma forma simples e divertida, a
apreensão de novas aprendizagens sobretudo na área das vendas
e negociação, mas também da gestão e do marketing, sendo
possível adaptar um dos baralhos à realidade específica de cada
empresa e área de negócio.

Dinâmicas FT
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Teambuilding

Training & fun

Desafios corporativos que promovem a comunicação e o trabalho de
equipa, conduzindo os participantes à colaboração na prossecução
de objetivos comuns. Para além do potencial motivacional que
encerram, estas ações põem também à prova a capacidade de
liderança e de decisão.

Workshops Criativos

• Story Telling
• Escrita Criativa
• Filosofia na Empresa
• Técnicas de Criatividade

… E outros
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Coaching

O coaching é uma relação profissional orientada para o cliente, que o
ajuda a alcançar resultados extraordinários na sua vida, no seu
trabalho e na sua carreira.

Através desta interação, os clientes aprofundam o seu
autoconhecimento, encaram as mudanças desejadas e, por via da
reflexão, da consciencialização e da responsabilização, orientam-se
para a ação, abrindo as portas a um maior desenvolvimento e à
melhoria do desempenho e da qualidade de vida.

O coach concentra-se no “onde” se posiciona o cliente no momento
presente e no “que” este está disposto a fazer para chegar onde
pretende no futuro.

Este processo apresenta-se extremamente útil para todas as pessoas
e organizações, sobretudo numa altura de grandes mudanças globais
como a que testemunhamos, em que os indivíduos e as organizações
procuram respostas internas para a otimização contínua, mantendo
uma identidade própria e verdadeira adaptada aos desafios atuais.



23

FORMANDO TALENTO

Formação e Desenvolvimento


