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Editorial

CONVENÇÃO COMERCIAL 2016
“Tudo se Treina”

Fernando Moreira
Consultor/Ator TW

Uma CONVENÇÃO fora da caixa
No dia 7 de junho de 2016, a Convenção Comercial da TW foi
um sucesso. A metodologia da TW foi apresentada e tornada
prática à vista de todos os convidados. O conceito do “Pensar
e Intervir como um Treinador” de Jorge Araújo ficou bem
explanado e toda a Convenção ganhou um brilho particular,
quer pelo envolvimento, quer pela dedicação de todos os
intervenientes. Prova-o todo o feedback que temos recebido.
No entanto, sucesso à parte, sabemos que no mundo das
organizações, regra geral, procura-se em primeiro lugar fazer
a formação ideal. É objetivo dos departamentos de RH fazer o
melhor possível, a melhor formação de sempre – digamos
assim, fazer o ideal. Mas depois de muitas diatribes,
sobretudo orçamentais, acaba-se quase sempre por se fazer a
formação possível. Portanto, lá diz a máxima, se não
consegues fazer o ideal faz o possível.
Ora esta Convenção teve um momento particularmente
interessante em que a metodologia TW despoletou a
mudança deste paradigma.
O responsável por este momento foi Fernando Oliveira,
Administrador da Mundicenter (vou descrever a ideia então
expressa com palavras minhas):
“Estávamos errados quando cortámos horas de formação à
proposta da TW. Compreendemos que ficou algo por fazer."
E foi mais longe:
“Compreendemos que para haver mais horas era preciso
mudar a cultura da empresa, é esse o nosso objetivo, é isso
que vamos implementar.”
Conclusão: quantas pessoas terão esta perspicácia?
Quantas pessoas terão a capacidade de pôr tudo em causa
numa vontade genuína de mudar a estrutura da sua
empresa?
Quantas poderão ter a desenvoltura para afirmar – o possível
é pouco, sabe a pouco, procuremos o ideal.
Foi uma CONVENÇÃO fora, muito fora, da caixa.
E a TW estará sempre pronta a fazer o ideal, na medida do
possível!

No passado dia 7 de junho realizou-se na Fundação AEP, no Porto, uma sessão
de apresentação da Team Work a algumas empresas de referência no mercado
nacional. Estiveram presentes cerca de 30 gestores de topo e de RH de várias
organizações de relevo, que puderam ficar a conhecer um pouco melhor a atual
Team Work, a metodologia de treino comportamental que nos distingue, as
nossas principais áreas de intervenção e os diferentes mercados em que
intervimos.
Esta sessão contou ainda com o especial testemunho de alguns dos nossos
parceiros que partilharam um pouco das experiências que viveram com a Team
Work e o impacto dos projetos que desenvolvemos junto das suas equipas.
Em 19 anos de existência da Team Work, foi a primeira vez que realizamos este
tipo de iniciativa na região norte e, seguramente, não terá sido a última! Um
especial agradecimento a todos que puderam estar presentes e que nos têm
acompanhado ao longo de quase duas décadas.

Este é um livro que nos traz e gera conhecimento. Só por isso seria
essencial a quem tem funções de liderança de equipas. Mas tratase, muito além disso, de um livro que assinala, de uma forma
surpreendente, um curioso e inovador conceito sobre o “treino do
treinador” e, em consequência, sobre a génese e o âmbito da
função do “treinador do… treinador”.
A ideia de que um treinador pode e deve ser treinado é particularmente interessante, porque
acrescenta a outra ideia, igualmente importante, de que o treinador deve treinar-se, ou seja, numa
perspetiva de melhor se preparar na sua capacidade de compreensão, e de mais e mais se atualizar
no conhecimento.
Vítor Serpa
Diretor do Jornal “A Bola”
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“PENSAR E INTERVIR COMO UM TREINADOR” - WIELAND
Iniciou-se no passado dia 27 de maio o Projeto “Pensar e Intervir Como um Treinador”, a
desenvolver com a Wieland Thermal Solutions. Esta primeira sessão, dedicada ao tema da Gestão
de Equipas permitiu um primeiro contato com a metodologia de treino da Team Work Consultores e
contribuiu para um reconhecimento dos pontos fortes e fatores de melhoria da equipa. Esta ação
teve lugar no Axis Ofir Beach Resort Hotel, contando com a presença de 12 Chefias Intermédias. O
projeto irá continuar em julho, com o início do trabalho a realizar com a Direção da empresa.
“O programa tem toda a utilidade, principalmente se puder transferir conhecimentos para a
realidade.”
João Viana, Responsável de Logística
“O programa, na minha opinião, é muito importante e ajuda a melhorar a realidade nas
empresas, bem como o dia a dia das pessoas.”
Cátia Ferreira, Técnica Administrativa

ANA AEROPORTOS

LUSITANIA SEGUROS

INEGI

"MÓDULO DE LIDERANÇA
OPERACIONAL“

“INTERVENÇÕES
MOTIVACIONAIS“

“TREINO DE LIDERANÇA“

Decorreu durante o mês de maio de 2016 o
projeto
comportamental
continuado
denominado
“Módulo
de
Liderança
Operacional” com a ANA Aeroportos. Este
projeto contemplou a realização de 3
momentos de treino para diferentes turmas,
contando com a participação de 38
colaboradores e teve como principais
objetivos
o
treino
das
seguintes
competências:

Realizaram-se, entre abril e início de maio, cinco
“Intervenções Motivacionais” no âmbito da
Jornada de Reuniões Comerciais da Lusitania
Seguros, dirigidas a cerca de 450 Mediadores da
empresa e toda a estrutura Comercial da
Companhia, incluindo Presidente da Comissão
Executiva, Administrador do Pelouro, Diretores
dos Agentes do Norte, Centro e Sul, e Diretora de
Marketing e Inovação.

Realizou-se no passado dia 5 de maio a sessão de
kick-off do Projeto “Treino de Liderança”, nas
instalações do INEGI, no Porto. Neste momento de
abertura e arranque do Projeto, foi apresentada
aos 42 participantes a síntese do diagnóstico “On
Job” realizado pela Team Work Consultores, os
objetivos e o fluxo de trabalho do Projeto:
Diagnóstico “On Job”, sessão de Kick-off, um total
de 5 módulos de formação específica e uma
sessão final de Follow-up.
Foram já realizados dois módulos com 2 públicos
distintos: o módulo “Liderança para a Excelência”
dirigido a 12 Administradores e Diretores de
Unidade da organização e o módulo “Equipas de
Alto Rendimento” no qual participaram 30
Gestores de Projeto do INEGI, divididos em 2
turmas distintas.

Estas intervenções tiveram como principais
objetivos sensibilizar os presentes para a
importância de cada um adotar uma atitude
positiva e otimista no contexto do mercado atual,
da motivação ligada à flexibilidade e mudança, do
espírito necessário para enfrentar novos desafios
e conquistar novas quotas, assentes em fatores de
mudança como, por exemplo, a realidade e
peso dos meios digitais como forma de prestar um
melhor serviço aos Clientes e a todos os
intervenientes que se relacionam com a empresa.

“Inquestionavelmente relevante para a nossa
atividade.”

• Liderança;
• Gestão de Equipas;
• Trabalho em Equipa;
• Coaching.
“Programa extremamente interativo e
cativante face às necessidades diárias
inerentes à função.”
Eduardo Teles, Coordenador de
Monitorização Técnica.
“A formação está bem conseguida porque
nos permite no dia a dia utilizar as técnicas
sugeridas no nosso posto de trabalho.”
Carlos Silvestre, Supervisor de Socorros.

Nuno Correia, Diretor de Unidade
“As atividades ou os exercícios em sala, são
formas excelentes de partilha, motivação e
criação de sinergias, entre outros aspetos que são
muito importantes na liderança das equipas.”
Joana Madureira, Investigadora
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