
ALCANCE RESULTADOS MELHORES VALORIZANDO A DIVERSIDADE DA SUA FORÇA DE TRABALHO

Nós pensamos que 
vemos o mundo como 
ele é, mas na verdade 
vemos o mundo como 
nós somos.”

Desafio:
Seus colaboradores sabem como compreender 
a diversidade e alavancar as diferenças entre 
eles para atingir resultados melhores?
Com a globalização dos mercados, ações judiciais de grande importância e um conjunto cada vez mais 
diversificado de colaboradores, as empresas estão enfrentando desafios maiores a cada dia no que diz 
respeito a acolher as diferenças. A verdade é que quanto mais aumenta a diversidade, maiores são as 
chances de conflito, falta de confiança, desentendimentos e estancamento da criatividade.

Workshop Valorizando a Diversidade da FranklinCovey

1. As pessoas ampliam o entendimento e aprofundam a confiança.

2. As pessoas se comunicam de forma mais produtiva.

3. As pessoas atingem altos níveis de colaboração.

4. As pessoas aumentam a criatividade e a inovação juntas.
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Além da mera confiança: Acolhendo a diversidade
Muitas organizações implementam treinamento sobre diversidade, mas 
geralmente enfocam apenas a aceitação e a inclusão, criando um ambiente 
“seguro” para que as diferenças existam dentro da organização. Agora imagine 
uma organização que vai além da mera tolerância; que assume a perspectiva 
de que cada colaborador, independente da raça, etnia ou gênero, é único e 
pode dar sua contribuição insubstituível – contanto que esse algo de único 
seja buscado, acolhido e valorizado.

A Solução:
Workshop Valorizando a Diversidade da FranklinCovey
Em muitas organizações, o treinamento em diversidade é uma exigência 
estabelecida tanto para reduzir a exposição jurídica como para ajudar 
os colaboradores a trabalharem melhor em conjunto. Mas para quê? 
Sensibilidade e consciência a respeito das diferentes culturas e perspectivas 
dentro da sua organização é um ótimo começo, mas o mercado global atual 
exige mais. Ao realmente “cultivar” a diversidade, você pode despertar o 
poder de seus colaboradores buscando de forma proativa e valorizando as 
diferenças. A partir dessa base de colaboração e entendimento, a inovação 
e a confiança vão fluir pela força de trabalho, levando sua organização a 
resultados que não poderiam ser alcançados de outra forma.

O programa dinâmico de um dia ajudará seus colaboradores a trabalharem 
juntos de formas novas e produtivas. Nosso objetivo é ajudar os participantes 
a aprenderem como compreender a diversidade e, então, procurar ativamente 
alavancar as diferenças para obter resultados melhores e duradouros.

O Workshop Valorizando a Diversidade é ensinado como um programa de 
um dia, conduzido por um facilitador. Após o treinamento, os participantes 
serão capazes de:

Ajude os membros da sua equipe a alcançarem resultados melhores valorizando a diversidade da sua força de trabalho.
Para mais informações sobre o workshop Valorizando a Diversidade, da FranklinCovey, entre em contato com um consultor de negócios 
ou ligue para (11) 5105-4400 para ser contatado por alguém da sua região que poderá esclarecer quaisquer dúvidas
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Princípios e Paradigmas
Os resultados que você obtém vem do 
que você faz. Por sua vez, o que você 
faz se baseia em como você vê o mundo 
ao seu redor – o seu “paradigma”. 
Quando seus paradigmas estão 
alinhados com seus princípios, 
você se comporta de forma diferente 
e obtém resultados melhores.

PARADIGMAS

ALCANCE RESULTADOS MELHORES VALORIZANDO A DIVERSIDADE DA SUA FORÇA DE TRABALHO

• Definir diversidade

• Entender a importância de uma força de trabalho diversificada

• Relacionar a ação de alavancar a diversidade aos resultados do negócio

• Ajustar-se a mudanças demográficas

• Contestar crenças e estereótipos improdutivos

• Reconhecer o valor da contribuição única de cada colaborador

• Liderar e trabalhar de forma eficaz com equipes diversificadas


