
Soluções de Treinamento
para Resultados Mensuráveis

Transformar
 para Melhor



Quem somos

A VITALSMARTS é uma empresa inovadora em 
TREINAMENTOS e CONSULTORIAS COMPORTAMENTAIS

CORPORATIVAS e DESEMPENHO ORGANIZACIONAL.



Principais soluções



» Promover DIÁLOGOS FRANCOS sobre 
   tópicos que envolvam altos interesses, 
   forte envolvimento emocional e muitos riscos;

» Aprimorar a PRESTAÇÃO DE CONTAS, 
   melhorar desempenhos e garantir a execução;

» Desenvolver LIDERANÇA pelo exercício
   da influência e gestão da mudança.

Principais benefícios



»  A maior parte do VALOR vem do 
   CONHECIMENTO, e de outros intangíveis.

»  MUDANÇAS são mais rápidas. 

»  INOVAÇÃO tem grande impacto nos resultados. 

»  Exige-se uma EXECUÇÃO aprimorada.

»  Busca-se um novo tipo de LIDERANÇA.

»  As pessoas têm OPÇÕES.

Atualmente
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Drucker, sobre Liderança

“
”

A CULTURA DEVORA
A ESTRATÉGIA NO
CAFÉ DA MANHÃ



Independente da marca...

>



Independente do produto...

>



Independente do processo...

>



“
”

Nenhuma estratégia é tão
brilhante a ponto das pessoas 
se tornarem desnecessárias.

Joseph Greeny



Problemas culturais
Pessoal: Cultura da Resistência
90% das principais conquistas da organização 
resultam sempre dos esforços do mesmo 
grupo de funcionários. E os outros funcionários?

Regra não escrita: “Faça o que 
lh e pedem – isso basta.”

Impacto negativo:
Execução: -24% 
Inovação: -22%

Fonte: Pesquisa VitalSmarts realizada com 7.000 gestores



Interpessoal: Cultura do Silêncio
A maioria dos funcionários vivencia 
a “agonia dos espectadores” – são 
testemunhas silenciosas de acidentes 
prestes a acontecer.

Regra não escrita: “Não cause problema.”

Impacto negativo:
Execução: -16% 
Inovação: -18%

Problemas culturais

Fonte: Pesquisa VitalSmarts realizada com 7.000 gestores



Problemas culturais
Equipe: Cultura da Conivência
Os funcionários adotam o código do silêncio.
Os gestores são forçados a atuar como 
disciplinadores, não como líderes.

Regra não escrita: 
“Não entregue ninguém.”

Impacto negativo:
Execução: -11% 
Inovação: -12%

Fonte: Pesquisa VitalSmarts realizada com 7.000 gestores



Problemas culturais
Organizacional: Cultura do Cinismo
Os líderes fazem promessas, mas não as 
cumprem. Grandes ideias dão em nada.

Regra não escrita: “Isso não vai dar 
em nada. Espere para ver.”

Impacto negativo:
Execução: -16% 
Inovação: -19%

Fonte: Pesquisa VitalSmarts realizada com 7.000 gestores



As quatro habilidades 
cruciais de um Sistema 
Operacional Cultural 



Quão robusto 
é o seu 
Sistema 
Operacional 
Cultural ?



Quantos % do 
seu pessoal 
contribui em
pleno potencial?



Quantos % do 
seu pessoal 
acredita poder falar
sobre tudo com todos,
se for para obter
melhores resultados?



Quantos % do 
seu pessoal 
se manifesta com 
os outros quando 
percebe que maus 
comportamentos irão 
afetar os resultados?



Quantos % do 
seu pessoal 
acredita que o 
plano de estratégias 
adotadas será um
grande sucesso?



Metodologias baseadas em QUATRO LIVROS 
NA LISTA DE BEST-SELLERS do New York Times!

Soluções premiadas como TOP TRAINING PRODUCTS por referências mundiais.



Impacto global

» são 17 escritórios 
   distribuídos pelo mundo;

» materiais traduzidos em 
   mais de 35 línguas diferentes;

» presença em mais 
   de 140 países;



Mais de 300 DAS MAIORES EMPRESAS DA FORTUNE 500
já trabalharam conosco e obtiveram resultados expressivos!



» Melhoria de 30 a 40% nos índices de qualidade;
» Redução de 90% nas reclamações de clientes;
» Redução de 50% no turnover;
» Aumento de 80% nos índices de satisfação dos colaboradores;
» Melhorias de 40 a 60% nas taxas de seguraça do trabalho e conformidade com normas;
» Impressionantes 98% de aderência para com comportamentos vitais traçados pela organização.

Resultados obtidos



Promova diálogos francos sobre tópicos 
que envolvam altos interesses, forte 

envolvimento emocional e muitos riscos.

Transformar
 para Melhor
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cruciais

O que é uma Conversa Crucial?



85% dos GERENTES DE PROJETOS afirmaram
ter recebido projetos fadados ao fracasso



14% sentiram segurança para se manifestar
e questionar o planejamento de projeto



Versatilidade da solução

Competências e áreas trabalhadas

»  Gestão de conflitos
»  Relacionamentos Interperssoais
»  Pensamento ganha-ganha (satisfação mútua)
»  Exercício da proatividade e sinergia
»  Comunicação interpessoal 
    e empática, ouvir para compreender
»  Criatividade e inovação
»  Iniciativa
»  Liderança
»  Negociação

Possíveis resultados

»  Promoverá uma cultura de diálogo aberto onde as equipes, 
    colaboradores e servidores sintam-se confortáveis para
    falar abertamento sobre qualquer assunto com qualquer
    pessoa de maneira assertiva e respeitosa
»  Irão otimizar a velocidade na execução 
    dos projetos mais importantes
»  Relacionamentos mais saudáveis, duradouros e 
    consequentemente que proporcionem melhores resultados
»  Confiança organizacional elevada
»  Reuniões mais eficazes, sinceras
»  Maturidade pessoal desenvolvida



“
”

Nossas vidas começam a acabar no
 dia em que calamos coisas que são

verdadeiramente importantes.
Martin Luther King Jr.



Aprimore a prestação de contas, melhore
desempenhos e garanta a execução.

Transformar
 para Melhor



Modelo da solução
O que é um gap de performance?
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Versatilidade da solução

Competências e áreas trabalhadas

»  Prestação de contas
»  Responsabilização individual e de pares
»  Pensamento ganha-ganha (satisfação mútua)
»  Accountability e Ownership
»  Comunicação interpessoal e empática, 
    ouvir para compreender
»  Integridade e honestidade
»  Iniciativa própria
»  Liderança e empreendedorismo
»  Relacionamentos Interperssoais

Possíveis resultados

»  Promoverá uma cultura onde as pessoas tenham 
    coragem e as habilidades necessárias para prestar 
    contas umas as outras
»  Se responsabilizarão quando deparadas com 
    violações de expectativas
»  Confiança organizacional elevada
»  Menor índice de violação de normas determinadas
»  Maturidade pessoal desenvolvida
»  Prazos para executar práticas de negócio reduzidos



Vince Lombardi

“
”

Responsabilização em um esforço conjunto — isso é
o que faz um time funcionar, uma empresa funcionar, 
uma sociedade funcionar, uma civilização funcionar.



Desenvolva liderança pelo exercício
da influência e gestão da mudança.

Transformar
 para Melhor



Modelo da solução



Definição

Influência

»  A habilidade de mudar comportamentos,
   uma das maiores capacidades que possuímos



Versatilidade da solução

Competências e áreas trabalhadas

»  Gestão da mudança
»  Pensamento sistêmico
»  Liderança baseada em influência
»  Criatividade e inovação
»  Execução
»  Team building
»  Comprometimento
»  Ownership

Possíveis resultados

»  Sucesso nas iniciativas de mudanças comportamentais 
    nas equipes e a nível organizacional
»  Correção de índices e métricas chave para do órgão
»  Implementarão a nível organizacional comportamentos 
    que antes pareciam “impossíveis” de serem adotados
»  Equipes mais engajadas, com visão sistêmica 
    do negócio/organização
»  Liderança influenciadora
»  Níveis de confiança elevados

  



“ ”
Liderança é influência intencional.

Michael McKinney



Treinamentos Abertos
Você, seus colegas e familiares
ou ainda diversos colaboradores
participam de um treinamento
aberto ao público.

Treinamentos In-Company
Metologias ministradas por 
facilitadores da VitalSmarts 
em local e datas definidos 
pela organização.

Certificação de Treinadores
Colaboradores da própria
organização se certificam 
para ministrar as nossas 
metodologias internamente.

Modelos de entrega



Processo In-company

»  Testes e diagnósticos

»  1º capitulo do livro

»  Artigos relacionados 

»  Aprendizado em sala de aula

»  Habilidades e estratégias

»  Vídeos e dinâmicas 

»  Sessões de 
    acompanhamento

»  Microlearning

1Pré-trabalho
Assessments 2Treinamento 3Follow-up

Coaching



Processo de certificação

1Engajamento
da Liderança 2 3Roll-out 

Organizacional
Certificação de

Treinadores

»  Desenvolvimento
    de referências

»  Reflexão das 
    necessidades
    organizacionais

»  3 dias de duração

»  Acompanhamento exclusivo
    com um de nossos 
    Master Facilitadores

»  Certificação internacional e
    plataforma de treinamentos
    com vídeos e atividades

»  Aquisição de materiais com
   descontos progressivos

»  Autonomia nas 
    definições de entrega



Livros Bestsellers

* *

* * versões dos livros disponíveis apenas em inglês



Materiais de Treinamento

Todos os materiais incluem:

»  Manual do participante

»  Cartas e cartões

»  Crachá de mesa

»  Certificado de conclusão

»  Avaliação de reação

»  Lápis com borracha



SITUAÇÃO PRINCÍP IOS & HABIL IDADES

1 Resultados e 
relacionamentos estão 

sendo prejudicados.

Você precisa ter uma Conversa Crucial. 
• Identifique os pontos de bloqueio.
• Descomplique com CPR.

2 Você precisa iniciar  
ou já iniciou uma   

Conversa Crucial.

Comece com o coração
 F ocar no que você realmente quer: para si, para as demais partes, para 
o relacionamento e para a organização (seus resultados de longo prazo).

3 As emoções estão 
começando a dominá-lo 

ou você está contando histórias 
pseudointeligentes.

Domine suas histórias pseudointeligentes – Conte o resto da história 
História de vítima:

“Estou fingindo não notar o meu papel no problema?”
História de vilão:

“Por que uma pessoa sensata, racional e decente faria isso?”
História de incapacitado:

“O que devo fazer neste exato momento para continuar na  
direção do que realmente quero?”

4 Se você precisar dizer 
algo difícil, seja honesto e 

mantenh a o ambiente seguro.

ECICI seu Caminho 
Exponha os fatos: “Eu vi que...” “Por duas vezes, você...” 
Conte sua história: “Estou começando a me questionar se...” “Tenho a 
impressão de que...”  
Indague a opinião dos outros: “O que você acha disso?” “Ajude-me a 
entender...” 
Converse sem impor: Exponha sua história e evite verdades absolutas. 
Incentive opiniões diferentes: “Você tem outra opinião?”

5 As pessoas já estão em 
silêncio ou agindo de forma 

agressiva porque você não 
percebeu os sinais de que isso 
iria acontecer.

Aprenda a enxergar
•   Aprenda a enxergar quando uma conversa está  

se tornando crucial.
•   Os primeiros sinais de que a pessoa está prestes a optar  

pelo silêncio ou pela agressividade .

6 Caso alguém tenha 
entendido mal sua intenção 

no que se refere ao seu Objetivo 
ou Respeito.

Esclareça  
“Não acho/quero dizer/pretendo ___ (medo/mal-entendido da pessoa).” 
“Acho/quero dizer/pretendo ____ (seu verdadeiro objetivo/ideia).”

7 A discussão não está 
progredindo. As pessoas 

estão batendo boca. Você está 
começando um projeto ou 
conversa difícil.

Crie um Objetivo Mútuo
Assuma o compromisso de buscar um Objetivo Mútuo.

“Podemos buscar uma solução com a qual ambos estejamos de acordo?”
Reconheça o objetivo por trás da estratégia.

“Por que você quer ____?” “Eu quero o seguinte _____.”
Crie um Objetivo Mútuo.

“Bom, se você conseguir ____ e eu conseguir ____,  
ambos ficaremos felizes”

Busque novas estratégias.
“Você tem alguma sugestão?” “Estava pensando se ajudaria se...”

8 Se alguém está prestes 
a adotar o Silêncio ou a 

Agressividade, significa que 
nem todas as suas ideias foram 
colocadas no Reservatório de 
Ideias Compartilhadas.

Explore os caminhos dos outros 
Pergunte: “Quero saber sua opinião sobre...” 
Espelhe: (Silêncio) “Você me parece relutante. Tem certeza de  
que concorda com isso?” (Agressividade) “Nossa, você parece bem 
chateado. O que está acontecendo?”
Parafraseie: “Você está dizendo que ____.” 
Encoraje: “Vocês acham que ____”

9Quando você estiver pronto 
para “partir para a ação.”

Parta para a ação – Determine Quem, faz o Que, Quando, e como  
será o Acompanhamento.
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a lei das  
conversas  
Cruciais
Quando sentir que está em um “beco sem saída”, lembre-se 

de que h á sempre uma conversa crucial que você não está 
encarando ou está tendo da forma incorreta.



MODELO COMPROMISSOS CRUCIAS®
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Modelo Princípios da Influência
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www.vitalsmarts.com.br (11) 2626.0915

Os treinamentos da VitalSmarts têm transformado estas e outras grandes organizações pelo mundo.

Quando investimos em pessoas, tudo se desenvolve



Soluções de Treinamento
para Resultados Mensuráveis

Transformar
 para Melhor

pela Training Industry

Entre as
MELHORES EMPRESAS DE TREINAMENTO 
EM LIDERANÇA DO MUNDO



Podemos ajudar sua organização a

A VitalSmarts foi fundada com o princípio de que ao investir em seus colaboradores, você habilita 
sua força de trabalho a executar melhor cada uma de suas práticas de negócio.

Isso porque entre as metas mais nobres de sua organização e os resultados que você busca está 
o bom e velho comportamento humano. A boa notícia é que, quando esses desafios 
comportamentais são abordados corretamente, os problemas são resolvidos, a produtividade 
aumenta e seu negócio prospera.

Porque em vez de nos concentrarmos em estruturas, sistemas, processos e até estratégias, nós 
nos concentramos em pessoas. Mais especificamente na forma como as pessoas se comportarm.

Por que escolher a VitalSmarts?

Por que somos diferentes? 

Nossa missão é ajudar indivíduos, equipes e organizações 
a tornarem-se comprovadamente mais vitais, por meio de 
uma mudança de comportamento, rápida e sustentável.

• Conversar sobre qualquer tópico 
de forma segura por meio do 
diálogo aberto

• 

• 

• 

Auxiliamos organizações a:

Prestar contas e ser 100% 
responsável pelos 
compromissos assumidos

Desenvolver líderes influênciadores 
e capacitados para promoverem 
mudanças comportamentais

Aumentar o engajamento e 
produtividade de seus colaboradores 
por meio de mudanças autodirigidas.

Mais de três milhões de pessoas em todo o mundo já aprenderam conosco como 
alcançar tudo isso – e com muito sucesso. Você também pode aprender.



Sistema Operacional Cultural

Certificação de Facilitadores  
Indivíduos ou facilitadores de sua organização se certificam para ministrar 
as metodologias internamente.

Treinamento In Company  
As metodologias são ministradas por um dos facilitadores de nossa equipe 
altamente qualificada, em local à sua escolha.

Treinamentos Públicos 
Você, seus colegas e familiares ou ainda diversos colaboradores participam
de um treinamento aberto ao público.

Como o treinamento é ministrado?

Três formas de começar 

Os treinamentos da VitalSmarts são realizados em sala de aula, em um ou dois dias consecutivos, 
ou organizados em um cronograma compatível com as necessidades de sua organização. Os cursos 
contam com o apoio de vídeos originais e premiados, muitas atividades práticas em sala, dinâmicas, 
trabalhos em grupo e oportunidades para aplicar as habilidades que estiverem sendo aprendidas à 
realidade do participante.

Nos treinamentos, os participantes adquirem uma visão mais completa das habilidades ensinadas 
nos quatro best-sellers da VitalSmarts – e têm amplas oportunidades para aplicá-las. Os mesmos 
contam com um robusto e bem desenhado material de apoio para introduzir os conceitos dos livros.

Nossos treinamentos trabalham em harmonia. Eles formam o conjunto 
de quatro habilidades cruciais que compõe as engrenagens de um 
Sistema Operacional Cultural saudável.

A VitalSmarts acredita que ao investirmos nestas quatro áreas, estamos 
investindo na formação de pessoas mais bem preparadas que formarão 
os pilares de uma organização com amplo potencial para inovar e 
executar suas metas mais importantes.



Eleito como

Treinamento do Ano
pela Human Resource 
Executive Magazine

Conversas Cruciais é um curso de dois dias que ensina como estimular uma conversa sincera 
para criar alinhamento e consenso em situações que as apostas são altas, as pessoas estão muito 
envolvidas emocionalmente e os riscos são grandes. Este programa pode ser aplicado em todos 
os níveis de sua organização. Ao aprender como falar e ser ouvido (incentivar os outros), você 
começará a trazer á tona as melhores ideias, a tomar decisões melhores e a executá-las com 
integridade e comprometimento.

Treinamento Conversas Cruciais

O que Conversas Cruciais ensina?

• Resolver desavenças 
individuais ou do grupo

O Treinamento Conversas Cruciais ensina os participantes a:

• 

• 

• Falar de forma persuasiva, 
sem rispidez

Construir aceitação 
e superar resistências

Promover o trabalho em equipe 
e tomadas de decisão melhores

Que Resultados posso esperar?

• Aumento na capacidade 
de inovação e execução

• 

• Funcionários mais satisfeitos

Relacionamentos profissionais 
de melhor qualidade

Quando as pessoas conseguem discutir as questões profissionais difíceis e tomar decisões 
melhores, as consequências positivas podem ser muitas, entre elas:



O Treinamento Princípios da Influência é um curso de liderança com duração de dois dias que ensina 
como promover mudanças de comportamento rápidas e sustentáveis em equipes e organizações. 
Ao aprender como identificar e neutralizar a complexa teia de forças por trás de resistentes 
problemas comportamentais que enfrentamos, você conseguirá tornar a mudança inevitável.

Treinamento Princípios da Influência

• Diagnosticar as causas dos 
problemas da equipe ou da organização

O Treinamento Princípios da Influência ensina os participantes a:

• 

• 

• Identificar comportamentos de alto 
impacto que, se colocados em prática, 
levarão aos resultados desejados

Motivar e habilitar outras pessoas sem 
depender tanto de autoridade formal

Utilizar as seis fontes de influência 
para fazer com que uma mudança
organizacional seja inevitável

Que Resultados posso esperar?

• Sucesso nas iniciativas de mudança, 
sejam elas para a equipe ou
para a organização

• 

• Redução nos erros e nas falhas nos projetos

Transformação na cultura corporativa

Construir uma estratégia de influência organizacional eficaz pode ter inúmeras consequências 
positivas, entre as quais:

Eleito como

Treinamento do Ano
pela Human Resource 
Executive Magazine

O que Prinicípios da Influência ensina?



Compromissos Cruciais é um curso de dois dias que ensina, passo a passo, como aumentar o 
nível de responsabilidade e prestação de contas das pessoas, a qualidade do desempenho e ainda 
garantir a execução das metas. Ao aprender como conversar sobre expectativas frustradas de 
modo a resolver os problemas e melhorar os relacionamentos, você aumentará a eficácia dos 
indivíduos, equipe e organização como um todo.

Treinamento Compromissos Cruciais

O que Compromissos Cruciais ensina?

• Responsabilizar todos da empresa 
pelos compromissos assumidos,
independentemente de cargo 
ou temperamento

O Treinamento Compromissos Cruciais ensina os participantes a:

• 

• 

• 
Dar voz às pessoas, trabalhando 
em conjunto para diagnosticar
problemas e encontrar soluções

Determinar as potenciais causas raízes 
da falta de alinhamento ou do
comportamento indesejado

Estabelecer um plano, em comum acordo, 
acompanhar sua execução utilizando 
boas práticas de feedback e gerenciar 
novas expectativas

Que Resultados posso esperar?

• Maior responsabilidade pelos 
compromissos assumidos e 
redução na perda de prazos

• 

• Indivíduos e equipes mais eficazes

Conversas individuais sobre 
desempenho mais produtivas

Quando as pessoas conseguem se posicionar com eficácia e discutir as lacunas no desepenho ou 
nas expectativas, as consequências positivas podem ser muitas, entre elas:



O Treinamento Mude Tudo que Quiser é um curso com duração de um dia que ensina uma 
metodologia revolucionária para lidar, com sucesso, com qualquer desafio de comportamento 
individual - no trabalho ou em casa. Os indivíduos aprendem a reconhecer as forças da influência 
pessoal, social e ambiental que estão atuando contra eles - e a revertê-las, usando-as a seu favor. 
Ao fazerem isso, tornam-se mais engajados e produtivos e multiplicam por dez a probabilidade de 
solucionar problemas complexos.

Treinamento Mude Tudo que Quiser

• Diagnosticar o que os está mantendo 
presos ao status quo

O Treinamento Mude Tudo que Quiser ensina os participantes a:

• 

• 

• Traduzir resultados de avaliação 
de desempenho em ação

Criar planos de mudança que levem 
a resultados desejados e duradouros

Utilizar as seis fontes de influência para 
tornar uma mudança individual inevitável

Que Resultados posso esperar?

• Uma força de trabalho mais engajada

• Problemas solucionados de forma inovadora

Quando as pessoas adquirem as habilidades necessárias á elaboração de uma estratégia de 
mudança individual eficaz, as consequências positivas são muitas, entre elas:

O que Mude Tudo que Quiser ensina?

• Funcionários mais produtivos



Saiba o que as pessoas estão dizendo...

(11) 2626.0915 info@vitalsmarts.com.br 
www.vitalsmarts.com.br facebook.com/vitalsmartsbrasil

Entre as 20 maiores organizações do mundo em treinamentos de liderança, a VitalSmarts combina três décadas de 
pesquisas à cinquenta anos do que há de mais novo na ciência social moderna focada em ajudar líderes e organizações 
a mudar comportamentos humanos e alcançar novos níveis de performance. A VitalSmarts atua com quatro conjuntos de 
habilidades cruciais, que quando aplicados de forma conjunta, criam culturas corporativas saudáveis e eficazes. Estes 
conjuntos são ensinados através de premiados treinamentos internacionais e nos livros best-sellers do New York Times: 
Conversas Cruciais, Compromissos Curciais, Princípios da Influência e Mude Tudo que Quiser. A VitalSmarts já atuou com 
mais de trezentas das Fortune 500 maiores organizações e treinou mais de um milhão de pessoas por todo o mundo.

Sobre a VitalSmarts

©VitalSmarts, L.C. Todos os direitos reservados. Proibida a cópia ou a reprodução deste material, no todo ou em parte sem a permissão expressa e por escrito da VitalSmarts. O Logotipo da Vital é uma marca comercial registrada VitalSmarts.

Mais de dois milhões de pessoas e trezentas empresas da Fortune 500 já perceberam a 
relação direta entre seu sucesso e as soluções de treinamento da VitalSmarts. Veja a seguir 
o que alguns de nossos clientes estão dizendo:

“Influenciar o comportamento humano é um dos 
maiores desafios dos líderes. O Princípios da 
Influência dá dicas poderosas de como promover 
uma mudança de comportamento duradoura.”

— Sidney Taurel, Ex-presidente &
CEO da Eli Lilly and Company

“As habilidades ensinadas no treinamento 
Conversas Cruciais produziram resultados 
imediatos e relevantes em nossos relacionamentos 
de trabalho, em todos os níveis da organização.”

— Russ Ford, Vice-presidente de
operações da Lockheed Martin

“O Compromissos Cruciais dá aos líderes 
ferramentas simples e eficazes para a abordagem 
de problemas difíceis e a busca de soluções.”

— Quint Studer, CEO do Grupo Studer

“Mude Tudo que Quiser é o melhor treinamento 
da VitalSmarts. Não importa se seu objetivo é 
alavancar sua carreira, motivar uma equipe ou 
salvar um relacionamento que passa por uma 
fase difícil – este curso apresenta a forma mais 
prática, rápida e certa de melhorar resultados 
dramaticamente.”

— George Okantey, Educador do
departamento de extensão da

Universidade de Purdue

Alguns de nossos clientes 
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