FUNDAMENTOS

PROGRAMA DE UM DIA PARA COLABORADORES E ASSOCIADOS

Confiança: A Competência Atual Crítica
e Passível de Ser Aprendida
Essa é a nova moeda de troca no mundo atual conectado e colaborativo. Ao contrário do que muitas
pessoas pensam, estabelecer confiança é uma habilidade que pode ser aprendida.
Quando há pouca confiança, as pessoas desconfiam umas das outras, do chefe e da organização.
Elas deixam de se comunicar, especulam e se desengajam. Como resultado, a produtividade desacelera
e os custos aumentam.
Quando há muita confiança, a comunicação, a criatividade e o engajamento se fortalecem. A produtividade
aumenta e os custos diminuem conforme a atenção é redirecionada para os objetivos, em vez de para
receio e frustração.
Na sessão de trabalho Fundamentos da Velocidade da Confiança®, as pessoas se tornam competentes
usando estruturas, linguagem e comportamentos que resultam em equipes e organizações de alta confiança.

Todos contribuem para uma organização de alta confiança.
Na sessão de trabalho Fundamentos da Velocidade
da Confiança, as pessoas identificam e abordam
“falhas na confiança” em sua credibilidade pessoal
e nas relações no trabalho. Usando situações
“reais de trabalho” na sessão, os participantes vão:
•

Praticar os 13 Comportamentos de Alta Confiança
para desenvolver, restaurar e ampliar a confiança.

•

Criar um Plano de Ação de Confiança para
aumentar a confiança pessoal e a influência.

•

Praticar a comunicação clara, educada e direta.

•

Identificar como ampliar os níveis necessários
de confiança com os colegas de trabalho.

•

Melhorar o seu histórico de manter
compromissos por meio do Processo
de Prestação de Contas entre Pares.

RESULTADOS

COMPETÊNCIA

CAPACIDADES

Os 4 Cernes
da Credibilidade
INTENÇÃO

CARÁTER

INTEGRIDADE

“Você pode não ser capaz de controlar tudo, mas pode influenciar certas coisas.
A confiança começa com você.”
STEPHEN M. R. COVEY
Autor de A Velocidade da Confiança
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A sessão de trabalho Fundamentos da Velocidade da Confiança fornece aos participantes a linguagem,
o comportamento e as ferramentas de que precisam para aumentar a credibilidade pessoal e
desenvolver relacionamentos com base em confiança, o que gera resultados sustentáveis.
As a result of this work session, participants will be able to:

A CONFIANÇA EM PERSPECTIVA

Construir seu próprio case de confiança identificando o
impacto do Ônus da Confiança e dos Dividendos de
Confiança nos projetos de trabalho atuais.

CONFIANÇA PESSOAL

Demonstrar confiança por meio de caráter e
competência e se responsabilizar pelo aumento
de sua confiança pessoal.

CONFIANÇA INTERPESSOAL

Substituir comportamentos incertos pelos
13 Comportamentos de Alta Confiança para
desenvolver, restaurar e aumentar a confiança
em relacionamentos-chave.

O PRINCÍPIO DA CREDIBILIDADE

O PRINCÍPIO DO COMPORTAMENTO

Kit do Participante

Trust Action Plan (TAP)
Use this tool individually or with a group to decide what action to take to inspire
trust in a given situation.
DESIRED OUTCOME

•

Manual do Participante
CURRENT SITUATION
Confront reality by describing the situation clearly and factually.

•

Cartões de Ação Velocidade da Confiança

•

Livro A Velocidade da Confiança

•

Aplicativo do Coach Digital
Velocidade da Confiança

•

Plano de Ação de Confiança

ACTION PLAN
Identify key actions you will take and behaviors you will model to close the gap
between the situation and the outcome. Use the Trust Action Cards as a resource.

®

The 5 Waves of Trust

Trust Action Cards
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VERSION 3.0

“As trust is manifest in each successive
wave, the effect of trust becomes
cumulative and exponential.”
STEPHEN M. R. COVEY
The Speed of Trust

Speed of Trust ACTION CARDS
www.speedoftrust.com

*Imagens ilustrativas, conteúdo original em português.

Para mais informações sobre os Fundamentos da Velocidade da Confiança, entre em contato com
consultor de negócios ou ligue para (11) 5105-4400. Visite também o site www.franklincovey.com.br
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