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Recorde Nacional dos 60 metros planos, Pista
Coberta
Dizia Victor Hugo: "os homens têm os sentidos mas as
mulheres têm a intuição". Uma afirmação que traduz a
diferente perceção que mulheres e homens têm em
relação ao estado emocional dos filhos. E que encontra
fundamento nos primeiros dois anos de vida do bebé,
em que as mães, como se sabe, são especialmente
próximas.
Numa ida a um Centro Comercial deparei-me com o
seguinte cenário: uma criança de 3/4 anos de idade
corre pelo corredor principal. Corrida desajeitada,
marcada pelos desequilíbrios, como é próprio da idade.
De repente, vejo uma mulher a convergir na
perseguição da criança. Razão: a criança aproxima-se
das escadas rolantes.
A distância percorrida pela mulher ultrapassa os
cinquenta metros. No último momento agarra o braço
do filho e salva-o de cair na escada.
A mãe percorreu os mais de cinquenta metros em
tempo recorde. De saltos altos e de saia travada.
Carregada de compras.
No ponto de origem da corrida o meu olhar encontra o
do pai… Faz sinal de alívio… Teve tempo de se assustar e
formular uma previsão. Os sentidos disseram-lhe uma
coisa do género: "o meu filho vai-se espalhar ao
comprido!"
A mãe, numa reação intuitiva e emocional, fez o que
era preciso.
Não se tratou de uma experiência científica, de
resultados medidos e eficácia comparada. Mas
retivemos disto uma ideia: as emoções operam com
maior rapidez do que a razão no que toca à tomada de
decisão.
Nos primeiros anos de vida dos bebés as mulheres
treinam o futuro dos filhos. Transmitindo-lhes a empatia
necessária ao sucesso nas suas vidas. O olhar terno, a
comunicação não-verbal, o carinho e a compreensão
expressos no sorriso da mãe, constituem o primeiro
sinal da importância dos outros para o nosso sucesso.
A liderança no feminino é por isso baseada em
experiências de vida diferentes da liderança dos
homens. Na política, nas empresas, nas escolas e nos
quartéis podemos contar com a afirmação progressiva
desta força.
As mulheres são diferentes dos homens a liderar. Em
muitos casos são melhores, porque treinaram mais do
que nós.

TW - Qual o balanço que faz das sessões de Coaching on Job realizadas pela TW
Consultores Moçambique no PSH?
MS - O resultado das sessões está à vista e é muito positivo.
A observação, análise e a estratégia implementada deram origem a mudanças de
comportamentos.
Temos efetivamente melhoria nos vários departamentos trabalhados, na
produtividade, na organização, trabalho em equipa e ambiente de trabalho o que se
traduzem em resultados.
TW - Em que medida a metodologia utilizada pela TW Consultores Moçambique deu
resposta às necessidades atuais do PSH?
MS - A grande mais-valia da TW é a qualidade da sua equipa, energia, versatilidade,
capacidade analítica, critica e criatividade para se adaptarem a realidades culturais
distintas, faz com que consigam implementar modelos que dão origem a mudanças
de comportamentos.
Um dos grandes fatores para o sucesso dos projetos da TW foi perceber a realidade
local, cultural e história da empresa. Só com muita experiência e tendo em conta estes
fatores, é que foi possível estabelecer a ligação emocional, conseguir o empenho de
cada elemento da equipa que se traduziu em mudança de comportamentos.
TW - O que destaca no trabalho desenvolvido pela nossa equipa, nos 3 níveis de
intervenção, Coaching a Managers, Coaching on Job e ao nível da área de RH?
MS - Eu destaco os resultados obtidos nos três. Alguns destes níveis tiveram
intervenções diferentes, mas em todos conseguimos ter melhorias significativas.
Destaco a melhoria efetiva de cada líder de equipa, a rapidez da mudança com
análise on job, feedback e sugestão imediata. Na área de RH realço o trabalho
desenvolvido na análise detalhada da equipa para posteriores tomadas de decisão.

Escola de Formação Interna – Treino de Formadores / Treinadores TW
Concluiu-se no passado dia 19 de março a nossa formação interna “Pensar e Intervir como um Treinador”, que tinha
por principal objetivo a preparação de novos treinadores, capazes de intervir nos nossos programas, de uma forma
coerente e perfeitamente alinhada com a nossa metodologia.
Foram 70 horas de uma formação que permitiu obter e treinar competências em áreas tão diversas como: Liderança,
Gestão de Equipas, Coaching, Trabalho em Equipa, Comunicação, Negociação Comercial, Condução de Reuniões,
Organização do Trabalho e Gestão do Tempo, PNL e a Gestão de Recursos Humanos.
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“TREINO
COMPORTAMENTAL”
Decorreu entre fev. e mar. de 2016 o projeto
comportamental continuado com a Probos. Este
projeto contemplou a realização de 3 momentos
distintos de treino, contando com a participação
de 187 colaboradores e teve como principais
objetivos o treino das seguintes competências, de
acordo com os diferentes públicos-alvo: Liderança,
Gestão de Equipas e Comunicação (Chefias
Intermédias), Trabalho em Equipa e Comunicação
(Operadores) e Trabalho em Equipa, Coesão e
Motivação (Comissão Executiva, Chefias, Gestores,
Assistentes de Mercado e Operadores).

“Importantíssimo para o correto desempenho das
minhas funções.” Ana Santos, Gestão QAS

“PENSAR E INTERVIR
COMO UM TREINADOR”
Realizou-se no passado dia 18 de março, nas
instalações da Bresimar em Aveiro, o primeiro
módulo do programa continuado “Pensar e
Intervir Como um Treinador”. O tema deste
módulo foi “Gestão de Equipas e Motivação”
realizado com as chefias da Bresimar, sob a
orientação do Prof. Jorge Araújo.
“Muito bom. Vai com certeza melhorar o meu
contributo para a organização, vai potencializar
o meu desempenho.” Lúcio Tavares, Diretor
Técnico
“As dinâmicas e metodologias utilizadas foram
excelentes e com transposição para o dia-a-dia
da empresa.” Adelaide Martins, Gestora de
Qualidade

“CONHECER +”

Decorre o quarto ano do Projeto Conhecer +,
iniciado em Nov. de 2012 e composto por 30 ações
dirigidas a cerca de 1200 colaboradores da Galp
Energia. Neste projeto, a Team Work assegurou a
componente comportamental, onde através do
uso de metodologias de treino e teatrais são
treinadas competências de Trabalho em Equipa,
Comunicação e Gestão de Conflitos.
“Programa bastante completo do ponto de vista
de conteúdos de caracter empírico do curso
(constante a situações reais) o que facilita a
captação e memorização das mensagens.”
Augusto Miranda, E&P-Planeamento e Controlo
“Foi muito divertido e desafiante e permitiu
adquirir competências acerca de como trabalhar
melhor em equipa expondo pontos úteis e a
melhorar nos vários exercícios propostos.” Carla
dos Santos Rei, G&P/PRI-Regulação

“Esta formação, na minha opinião, foi das mais
construtivas e elaboradas em que já participei.
Bastante lúdico e conseguiram através de
«jogos» mostrar que a aprendizagem profissional
não necessita de formações totalmente teóricas,
até pelo contrário.” Fábio Santos, Operador
Impressão

O “LADO B” DE JORGE ARAÚJO
Como resume o Jorge Araújo?
Alguém com enormes expectativas acerca de si próprio. Visionário, numa constante busca de mais e melhor. Vaidoso, no sentido
de gostar de deixar sempre nos outros uma forte impressão pessoal, social e profissional. Generoso, por gostar muito de
partilhar, ensinar e treinar aqueles com quem trabalho ou reconheço que justificam o meu apoio. Intranquilo e sempre
insatisfeito acerca do que faço ou tenho para fazer. Por vezes obsessivo, pessoal e profissionalmente, no sentido de "nunca
parar para abastecimento e descanso"... Intransigente e intolerante com aqueles com quem trabalho e me desiludem, o que me
provoca por vezes alguns confrontos e também grandes desilusões. Sempre preocupado com a aquisição e a partilha do
conhecimento.
Impetuoso a ponto de nunca "ir fazer", preferindo sempre sentir que "já fiz"...
Com que filme gostaria que a sua vida fosse parecida?
"Mente Brilhante", nomeadamente pelo que este filme ilustra de luta pessoal por um determinado objetivo, reconhecimento dos
pares e, principalmente, a importância de estar acompanhado por quem nos faça "ganhar o norte" sempre que necessário.
O que há de melhor e de pior no Jorge Araújo?
De melhor, o estar sempre apaixonado e gostar de partilhar, de pior, tendência para por vezes "atropelar" os momentos dos que
me rodeiam...
Partilhe um sonho que pretende realizar.
Estão em curso os meus dois grandes sonhos. Ver reconhecido a nível nacional e internacional o projeto de consultoria
comportamental contido na Team Work Consultores. Fazer escola através da metodologia entretanto desenvolvida com a
designação de "Pensar e Intervir como um Treinador".
Qual o momento que define como tendo sido o melhor da sua vida?
Ter conseguido resistir e ultrapassar, com a ajuda e o sacrifício constante da Cristina Pimenta, o que entre 2011 e 2013 parecia
ser o fim do nosso projeto Team Work Consultores.
Todos os conteúdos inseridos nesta newsletter, como textos, logótipos, ilustrações, imagens, fotografias são da propriedade da Team Work - Consultores, e como tal, protegidos pelo código do direito de autor e
leis de copyright nacionais e internacionais. Esta newsletter é dirigida apenas a destinatários determinados pela Team Work, não podendo o seu conteúdo ser copiado, alterado, divulgado ou por qualquer forma
distribuído, salvo com autorização expressa da Team Work.
Esta newsletter pode conter ainda textos, ilustrações e fotografias de terceiros cuja publicação foi devidamente autorizada pelos seus autores e que não podem ser copiados, alterados, divulgados ou distribuídos,
salvo com autorização expressa dos mesmos.
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