FUNDAMENTOS

Aumentando a eficácia por meio da força de trabalho
O sucesso da sua organização depende de um forte desempenho individual em todos os níveis, incluindo
colaboradores de nível não gerencial, administrativo e suporte. Para alcançar um alto desempenho, é
necessário um conjunto comum de valores, comportamentos e habilidades que alinhe as capacidades
individuais à estratégia da sua organização.
Ajude todos os seus colaboradores a acessarem o melhor de si com o novo Fundamentos dos 7 Hábitos,
a introdução de um dia ao conteúdo de Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes®: Versão 4.0.*
Disponível presencialmente e ao vivo pela internet, o programa Fundamentos dos 7 Hábitos apresenta
princípios fundamentais, paradigmas e práticas dos 7 Hábitos e é especialmente adequado aos
colaboradores de linha de frente.
Os participantes aprendem princípios atemporais da eficácia humana que os impulsionam a uma maior
maturidade e a um melhor desempenho. Eles aprendem que o verdadeiro sucesso vem de dentro para fora.

Vitória Particular®
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• Em primeiro lugar, os participantes criam uma base de caráter ao se concentrarem em liderar e
gerenciar a si mesmos, atingindo, assim, a Vitória Particular.
Eles assumem responsabilidade total por suas escolhas,
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humores, ações e resultados. Estabelecem metas que
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equipe e organização e aprendem como executar
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suas metas concentrando-se no que é mais
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importante, não apenas mais urgente.
VITÓRIA PÚBLICA
PROCURE PRIMEIRO
COMPREENDER,
DEPOIS SER
COMPREENDIDO

Vitória Pública®
• Em segundo lugar, eles alcançam a Vitória Pública
ao aprender a trabalhar bem em conjunto e de forma
eficaz – parar gerar influência e impacto duradouros.
Aprendem o mindset da abundância mútua em todo
encontro, como se comunicar efetivamente com os
outros escutando e discutindo com empatia e respeito
e como resolver problemas em sinergia com soluções
melhores do que as que eles pensavam que pudessem existir.
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• Em terceiro lugar, eles aprendem como se renovar
e investir neles mesmos.
Conforme os colaboradores passam da dependência para a independência e para a interdependência,
eles vivem em primeira mão a experiência das recompensas por uma maior autodisciplina e uma
cooperação e colaboração incríveis.
*O novo Fundamentos dos 7 Hábitos substitui Os 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes: Sessão
Introdutória para Colaboradores Associados.

Os Fundamentos dos 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes, da FranklinCovey, ensina a:
• Assumir responsabilidade total pelos resultados.
• Identificar o que é mais importante em seu trabalho
e vida pessoal.
• Priorizar e alcançar suas metas mais importantes,
em vez de reagir constantemente a urgências.
• Colaborar de forma mais efetiva criando
relacionamentos de confiança e benefícios mútuos.
• Comunicar-se de forma eficaz em todos os aspectos
da vida, inclusive no mundo digital.
• Lidar com problemas e oportunidades
em colaboração criativa.

“Os 7 Hábitos são um
processo de crescimento
pessoal e interpessoal
comprovado capaz de
gerar impactos imediatos
e duradouros.”
– Stephen R. Covey

• Integrar melhoria e aprendizado contínuos.

Kit do Participante:
• Manual do Participante Fundamentos dos 7 Hábitos
• Ferramentas Pedras Grandes
• Cartões de Resumo dos 7 Hábitos
• Contrato de 21 dias
• Aplicativo Vivendo os 7 Hábitos™
*Imagens ilustrativas, conteúdo original em português.

Essa solução pode ser oferecida presencialmente em sala de aula ou por webinar on-line. Você pode
se capacitar para ensinar os Fundamentos dos 7 Hábitos ou um consultor da FranklinCovey pode
fazê-lo por você.

Para mais informações sobre os Fundamentos dos 7 Hábitos, da FranklinCovey, entre em contato
com um consultor de negócios ou ligue para (11) 5105-4400.
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