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Considerada um dos pontos mais críticos nas relações interpessoais e inter-departamentais, a comunicação sempre emerge como competência na qual as relações mais assumem o satismo e a insegurança. Avaliações climáticas e de satisfação já mostraram que as empresas precisam desenvolver uma comunicação transparente e
eficaz de forma transparente e eficiente e respeitar sempre o outro lado. Queremos enfatizar a importância da autoconfiança nas relações e no poder, que tal comportamento é buscar resultados. Seja confiante: sem agressividade ou passiva — uma maneira de ser mais objetivo e sábio. Neste treinamento, os participantes aprendem a
criar resultados de forma mais eficiente, menos estresse e pressão usando comunicação e comportamento confiante. Objetivos para discutir a importância da comunicação em um contexto empresarial, destacando o uso de recursos verbais e não verbais. Pondere as qualidades e benefícios compartilhados de se tornar confiante nas
pessoas que admiramos. Introduza e discute o conceito de auto-sediação e seu impacto no contexto atual das relações humanas. Construa uma matriz de autoconfiança e enfatize o comportamento: agressivo, passivo, passivo agressivo e convincente. Associar a matriz da autoconfiança com nossas relações diárias, expandindo nossa
compreensão de nós mesmos, lendo os outros e entendendo que a autoconfiança é uma situação. Dê passos através da autoconfiança e da autoestima através do potencial persuasivo de todos nós. Destaque os direitos, responsabilidades e benefícios do comportamento confiante para o melhor desempenho. Enfatize o efeito dizendo
não e sua importância expressa pelo comportamento persuasivo. Destaque os importantes fundamentos e guias no desenvolvimento de um plano de mudança pessoal e profissional, aproveitando o potencial persuasivo que todos podem explorar. O programa de público-alvo é indicado especificamente para profissionais que exercem
funções de gestão e para todos os outros profissionais que precisam melhorar o autoconhecimento, salvar o autoconhecimento e expandir as habilidades quando estão relacionados às pessoas, beneficiando-se de seu melhor desempenho por meio da comunicação e comportamento confiante. O programa de comunicação interpessoal
e seus elementos Comunicação verbal e não verbal com características humanas admiramos teste potencial convincente O que é autoconfiança? Ser convincente: uma característica importante do ambiente corporativo atual beneficia-se de se tornar uma matriz de construção convincente da autoconfiança no comportamento Evideing:
agressivo; passiva, passiva agressiva e convincente compreensão de que a autoconfiança é uma situação de característica comportamental é ou não tem vantagens convincentes para qualquer comportamento e se não há premissas convincentes comportamento confiante Trabalhe com autoconfiança e auto-respeito para desenvolver
habilidades diga não às práticas confiança É possível ser convincente: acredite! Motivos para comportamento confiante Metodologia do plano de desenvolvimento pessoal (*) Submissão de conceitos e reflexões. As ferramentas são utilizadas para autoanálise e autoidentificação dos participantes. Veja e discuta vídeos guiados que
correspondam aos termos com os quais você está lidando. Concretizar as experiências em grupo decorrentes dos temas destacados pelos participantes, auxiliando-os nas situações cotidianas dos grupos de trabalho, ampliando suas percepções compartilhadas e ambiente de trabalho a iguais. Nota: Se este programa for realizado com
modalidade interna, é apropriado que haja alinhamento prévio buscando situações que possam ser reproduzidas para usar a autoconfiança em sala de aula. (*) Quando uma transmissão ao vivo ocorrer, a metodologia será adaptada para proporcionar o melhor resultado, levando em conta os participantes que estão afastados. &gt; &gt;
&gt; &gt; &gt; &gt; &gt; &gt; &gt; &gt;Para mim, o treinamento foi satisfatório e aplicando os princípios do dia da autoconfiança minha equipe e minha equipe. O treinamento superou as expectativas. Localização muito boa. Achei um ótimo conteúdo e muito dinâmico porque vimos uma série de cenários. Foi ótimo desenvolver seu
conhecimento, aprender e realizar. Prática mais profunda de como lidar com cada tipo de comportamento específico. Muito bom, o instrutor agiu de forma prática e objetiva. O treinamento ajudou a ampliar meu conhecimento sobre esse tema, além de ajudar a entender como agir de forma convincente em determinadas situações dia
após dia. O treinamento atendeu totalmente às expectativas onde podemos abraçar novos conhecimentos. Foi bom que eu tive a oportunidade de expandir os conceitos, técnicas e conhecimentos de treinamento. Parabéns ao CR BASSO por sua vocação de seu conhecimento. Muito boa, excelente didática. O instrutor tem amplo
conhecimento sobre o assunto. Muito rentável em todos os aspectos, especialmente com confiança em diferentes situações. Esse treinamento foi muito rentável, só ampliou meu conhecimento, o tutorial foi muito dinâmico com clareza e coerência. Treinamento importante para ampliar o conhecimento e avaliar o valor dos recursos
humanos. Excelente, ótimo, ótimo, ótimo, ótimo, ótimo, ótimo, ótimo Expandiu meu conhecimento, causou reflexão positiva e contribuiu de forma extremamente adequada. Pude pensar no meu comportamento com a autoanálise e ser capaz de entender e respeitar colegas e líderes. Sugiro que todos os departamentos participem deste
treinamento. Grande treinamento, compreensão da matriz da autoconfiança era uma nova base mais clara para a vida profissional. O treinamento abordou questões muito importantes que servem a ambos assim como a vida pessoal. Ter confiança é buscar resultados e adquirir conhecimento e bons relacionamentos. Gostei muito do
treinamento, era extremamente importante ter uma relação mais convincente entre departamentos. O treinamento me deu uma visão que eu não tinha na organização. O treinamento ajudou a esclarecer uma série de questões de comunicação. O instrutor deve ser parabenizado, mostrar domínio sobre o assunto e dar dicas dia a dia. Foi
um bom treinamento e ajuda a pensar no meu comportamento pessoal e profissional. Treinamento para conteúdo preciso e muita dinâmica. Onde descobri que a comunicação é importante para a empresa. Localização muito boa. Gostei muito da forma como o instrutor serviu no treinamento. Ele deu vários exemplos de como podemos
agir em nossas vidas diárias. Eu adoro! Uso conselhos importantes que aprendi no curso. Ótimo treinamento. Eu tomo isso como uma experiência de aprendizado ao longo da vida. Parabéns pela qualidade e desempenho do conteúdo de treinamento. A habilidade de mostrar e ser exatamente o que você ensina é incrível. É como se ele
te ensinasse a ser confiante, confiante! Foi fantástico eu gostaria de parabenizar Carlos Basso de forma clara e objetiva para nos lembrar das atitudes que deveríamos ter, a maneira certa de nos comportarmos diante dos desafios do nosso cotidiano. O treinamento foi muito bom e produtivo, tenho certeza que contribuirá para o
crescimento do Ato que realmente gostei da forma clara e objetiva com que o tema foi tratado. Ele usou a vida cotidiana como exemplo. O material utilizado é muito prático e fácil de entender. Um instrutor muito bom e persuasivo que nos motivou a melhorar nossa comunicação. Localização muito boa. Ele explicou a forma motivacional
e extremamente inteligente. Localização muito boa. No entanto, acredito que poderíamos simular apresentações para avaliar os pontos que cada participante deve melhorar. O instrutor é excelente e tem comunicação interativa com todos. Parabéns a ele por sua gigantesca habilidade de manter a atenção de todos do início ao fim do
treinamento. Superou minhas expectativas, me fez pagar por certos comportamentos que podem ser melhorados, e como a comunicação é importante. Eu amei. Foi muito produtivo! O curso adicionou muito ao meu trabalho e à vida privada. Localização muito boa. Gostei da dinâmica e da forma como foi apresentada. Parabéns pelo
excelente trabalho, equipe cr BASSO, como sempre superou expectativas maravilhosas palestra, tutorial explica muito bem e é super dinâmico. Um instrutor muito didático. Treinamento muito objetivo. programa! Contribuiu muito para o meu aprendizado e desenvolvimento. Treinar é ótimo, nos faz ver dia após dia de outras maneiras. O
instrutor tem muita segurança sobre este assunto. O curso é maravilhoso, ele para refletir sobre nossas opiniões e mudar o comportamento. A equipe, que estava com o instrutor, aumentou o nível de treinamento. Os cursos oferecidos pela CR BASSO, 100% ao vivo através da plataforma online, estão disponíveis através de um link
enviado aos participantes na véspera do evento. Características de acesso: Conexão à Internet pelo menos 5MB e Navegador (preferencialmente CHROME). Recomendamos que o participante use um fone de ouvido ou fone de ouvido. Peça mais informações siga o CR BASSO nas redes sociais: social:
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