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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 


