Venha treinar outras formas
de ter poder e influência

23 de Março a 8 de Abril 2021

Positive Power and Influence®

Aborde as situações de uma forma
diferente e atinja os seus objetivos
Porque lhe parece que não é capaz de atingir os objetivos em certas
situações?
• É a forma como aborda a situação?
• É a maneira como influencia os outros em relação ao seu
ponto de vista?
No programa Positive Power and Influence®, descobre de que forma o
seu comportamento atual impacta os outros.

Além disso, descobrirá o que acontece quando muda as coisas e usa
uma estratégia diferente.
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O Programa Positive Power and Influence® é sobre si.
• Dá-lhe uma visão sobre o seu próprio comportamento de influência.

O que faz este
workshop ser tão
especial?

• Ao fornecer-lhe ferramentas e teorias específicas e ao usar um ciclo de feedback
intensivo, aprenderá a alternar com flexibilidade entre diferentes tipos de influência.
• Dessa forma, obterá o máximo de cada situação e alcançará os seus objetivos com muito
mais facilidade.
Transforme os seus planos e ambições em realidade! Poder e influência positiva, uma
habilidade para a vida! E nesta Pandemia ser influente é decisivo para dar a volta aos
resultados
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Visão Geral
Especificações

Programa sólido

Formação
• Inclui 4 sessões de 3 horas cada, das 10h às 13h.
• Sessões nos dias 23 e 25 Março e 6 e 8 Abril.
Assessment
• Executado no início do Programa, é o ISQ – Influence Styles
Questionnaire – um questionário a 360º que permite avaliar
a utilização dos Estilos de Influência em diversas situações.
• Pode acrescentar mais pessoas e ir analisando a sua
evolução ao longo de um ano.

Tecnologia para
aumentar o
feedback

•

O Positive Power and Influence® é realizado há 40 anos
e tem tido várias atualizações.

•

Mais de 300.000 pessoas participaram neste programa
e todos os dias mais pessoas estão a inscrever-se.

•

Está traduzido em 15 línguas e é utilizado em mais de
40 países.

Follow - Up para
garantir a
implementação

Aumentar a
autoconfiança para
outros contextos
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Para profissionais que
querem alcançar os seus objetivos
com sucesso

“Tenho certeza de que este será um
ponto de inflexão na minha vida
privada e profissional.”
Álvaro Torres,
Compras
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O que faz este Programa ser tão especial?
Combinação de uma teoria comprovada com muita prática
 Analisa o atual comportamento de influência para perceber
quais são os estilos naturais

 Quebra padrões de comportamento que o estão a impedir de
ser influente.
 Aprende novos comportamentos e pratica intensamente

Programa
cientifico

Facilitador
certificado

 Prepara e treina uma situação real, ficando com um plano
que pode aplicar imediatamente
 Tem ferramentas específicas para aplicar de forma fácil e
eficaz diferentes estilos de influência.
 Recebe feedback abundante e troca experiências com os
colegas para controlar rapidamente o comportamento recémaprendido.

Intervenção
personalizada
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Resultados para si
Abordar cada
situação da maneira
certa

O programa Positive Power and Influence® ensina-o a ser flexível na sua influência.
Perceberá que cada situação requer uma abordagem diferente, focada no objetivo ou na
pessoa com quem está a falar. Após a formação, é capaz de fazer uma diferença real:
• É firme sem magoar a outra parte

• Lida com conflitos e resistência de outras pessoas de forma eficiente
• É capaz de afirmar com eficácia o que deseja e quais os resultados que espera
• Cria entusiasmo e atrai outras pessoas com sua visão ou ideia
• É capaz de persuadir outras pessoas.
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Formadora e Coach deste
Programa
Isabel é fundadora e CEO da Bright Concept, , uma empresa avaliada pelos
clientes como o melhor fornecedor de Recursos Humanos em Portugal nas
áreas de Formação e Coaching durante vários anos. É especialista nas áreas
de Mentoring, Liderança, Coaching a Colaboradores, Pensamento
Estratégico, Inteligência Emocional, Trabalho de Equipa, Influência e
Negociação, Relação com o Cliente e Falar em Público.
É fundadora e foi Vice-Presidente do Chapter da ICF (International Coach
Federation) em Portugal.

Com 27 anos de experiência em consultoria, trabalha na Gestão da empresa
e com os clientes em programas de desenvolvimento como coach de
executivos e de equipas e é facilitadora de Workshops. Realiza ainda
assessments para diagnóstico e avaliação de competências.
Isabel é Licenciada em Psicologia Social e das Organizações (Universidade de
Lisboa), é Coach PCC certificada pela ICF, é EPC (Erickson Professional
Coach). É ainda formadora certificada do programa internacional “PPI Positive Power & Influence”.

ISABEL FREIRE DE ANDRADE

Aumente o seu
impacto pessoal

“Esta formação superou minhas
expectativas em todos os níveis, foi
realmente um evento de mudança
de vida.”

Anna Soporek,
Manager de portfólio
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O Programa PPI inclui

 Etapa 1: ISQ
Um mês antes da Formação,
faz o Questionário de Estilo
de Influência (ISQ), uma
avaliação de feedback a
360 graus que mapeia o seu
comportamento de
influência atual. Convida no
máximo 7 pessoas para
preencherem o ISQ sobre si.

 Etapa 2: Formação 4
meios dias online.

 Etapa 3: o programa de 28
dias.

Formação intensiva num
ambiente de aprendizagem
seguro com as condições
certas para aprender.

Prática de trabalho do dia-adia, onde trabalha os seus
objetivos de aprendizagem e
realiza os exercícios que
definiu para si mesmo.
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 Exercício de avaliação, no qual desenvolverá e discutirá seu comportamento de influência preferido.
 Discussão teórica do Modelo de Influência®.

Tópicos durante
os 2 dias de
Formação

 Avaliação de seu comportamento de influência e para definir objetivos de aprendizagem específicos.
 Explorará o poder de diferentes estilos de influência com base no Influence Model® e aprenderá a
implementá-los de forma eficaz usando simulações curtas e outros exercícios.

 Discussões individuais, exercícios de grupo onde irá refinar ainda mais sua compreensão do
comportamento de influência eficaz e aprender a alternar entre os diferentes estilos de influência.
 Exercício de Situação de Influência Crítica. Essa é uma situação de influência, relacionada à prática,
que é importante para si e que pode aplicar num futuro próximo no seu trabalho.
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Qual é o investimento
Positive Power and Influence®
Program

O que inclui:

UMA INSCRIÇÃO
 12h de formação

590€
1600€

Oferecemos descontos de 10% caso se inscrevam 2 pessoas e 15% caso se
inscrevam 3 pessoas ou mais.
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Qual é o investimento
Positive Power and Influence®
Program

O que inclui:

UMA INSCRIÇÃO
 12h de formação

790€

 Diagnóstico ISQ a 360º antes e depois da formação

1800€

Oferecemos descontos de 10% caso se inscrevam 2 pessoas e 15% caso se
inscrevam 3 pessoas ou mais.
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Oferta VIP
Positive Power and Influence®
Program

O que inclui:

UMA INSCRIÇÃO
 12h de formação

990€

 Diagnóstico ISQ a 360º antes e depois da formação
 Coaching individual para preparar uma situação de influência

2100€

Oferecemos descontos de 10% caso se inscrevam 2 pessoas e 15% caso se
inscrevam 3 pessoas ou mais.
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Receba ferramentas práticas
para ser mais eficiente

“Totalmente eficaz, do ponto de
vista pessoal e profissional.”

Davide Bocciardo,
R&D Engenheiro
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POLÍTICA DE CANCELAMENTO

•

50% do valor do pagamento: Cancelamento da inscrição no
Programa de 21 a 40 dias corridos antes da data de início do
Programa.

•

100% do valor do pagamento: Cancelamento da inscrição no
Programa com 20 dias corridos ou menos da data de início do
Programa.

A Taxa de Cancelamento será dispensada se for enviado um
substituto para a vaga.

ACERCA DE NÓS
A Bright Concept tem formadores Certificados no PPI®
com experiência internacional, podendo ser dado em
Português, Inglês e Espanhol.

EM QUE ACREDITAMOS?

Acreditamos que dentro de si e da sua equipa está um
enorme potencial que só falta estimular para que possa
brilhar.
IT´S IN YOU!
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https://www.brightconcept-consulting.com/

Telefone.: (351) 217 230 791
E-mail: geral@brightconcept.pt

https://www.linkedin.com/company/bright-concept---it's-in-you/

SEDE EM LISBOA
Centro Empresarial Torres de Lisboa, Rua
Tomás da Fonseca, Torre G, 1º andar

AMÉRICA: BRASIL – MÉXICO – COSTA RICA - ARGENTINA – EUA
ÁFRICA: ANGOLA - MOÇAMBIQUE – MARROCOS

1600-209 Lisboa

ÁSIA: CHINA – SINGAPURA – MALÁSIA - ÍNDIA

EUROPA: ALEMANHA – ITÁLIA – ESPANHA - FRANÇA – IRLANDA – HOLANDA -
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