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Os significativos desafios da gestão 
contemporânea exigem uma 
diversidade significativa de 
competências para os ‘gestores’ 
atuais, qualquer que seja o setor
de atividade no qual exercem as suas 
responsabilidades.

Estando o conhecimento do que deve 
ser feito e de como deve ser feito, 
disponível e ao alcance de um click, a 
formação comportamental assume-se 
como um vetor que assenta na 
competência para trabalhar a atitude. 
Porque devemos comunicar de forma 
mais eficaz, liderar de maneira mais 
inspiradora, olhar para o cliente 
numa perspetiva 360º? O que 
podemos obter com uma atitude 
diferente perante os desafios?

A formação comportamental da PwC
assenta em metodologias práticas que 
visam criar sentido aos participantes 
para que estes sintam a necessidade 
de adotar uma atitude construtiva nas 
relações que estabelecem com os 
outros, sejam colegas, colaboradores 
ou clientes. 

Apresentamos uma versão 
atualizada do nosso portefólio 
comportamental, incluindo 
formação em comunicação, 
ação comercial, liderança 
e performance e treino de 
formadores em programas 
especialmente exigentes e 
intensivos, orientados para 
profissionais. 

Formação comportamental
Mais do que competências, atitude

Formação comportamental

Trabalhamos a formação 
comportamental a partir de três 
grandes temas, fundamentais
para o sucesso de qualquer 
profissional: a comunicação,
a liderança e a abordagem 
comercial. Dependendo dos 
objetivos do cliente desenhamos 
programas que combinam os 
conceitos base das competências 
que queremos trabalhar, com as 
metodologias que nos permitem 
obter melhores resultados em 
termos de atitude e mudança 
comportamental. 
O resultado é uma formação 
prática, em que os participantes 
são chamados a refletir sobre 
estratégias, soluções e modos de 
obter os melhores resultados para 
os desafios que têm entre mãos. 

Desafie-nos e embarque 
nesta aventura connosco!
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Comunicação
Para relações mais próximas

Formação comportamental

A comunicação é um dos principais pilares na nossa abordagem à formação 
comportamental. Na comunicação trabalhamos temáticas como os conflitos,
a persuasão, a influência, a argumentação e a expressividade. É através da 
comunicação que nos expressamos e estabelecemos a relação com o outro.
É natural que na escolha da nossa oferta tenhamos decidido dar à comunicação 
o protagonismo que merece. 

A abordagem à comunicação, assim como as metodologias a utilizar, 
dependem de um diagnóstico prévio feito junto do cliente, dos formandos
e das chefias. A abordagem será necessariamente prática, com o envolvimento 
dos participantes, contando com a facilitação dos consultores da PwC.

Os planos de ação são definidos ao longo das sessões, e a implementação
dos mesmos poderá ser potenciada por momentos de partilha de grupo, 
acompanhamento individualizado, sessões de coaching ou momentos
de reflexão orientada. 

“A retórica é a arte 
de conduzir as mentes 
dos homens”
Platão

Do contexto ao discurso. 
Abordamos a 
comunicação em todas 
as suas vertentes, 
analisando caso a caso 
a melhor forma de 
intervir para a torná-la 
mais efetiva e eficaz.

Competências 
de comunicação

Comunicação 
interpessoal

Eficácia na 
comunicação

• Inspirar através do storytelling
• Trabalho em equipa
• Gestão de conflitos  

• Comunicação oral e escrita
• Comunicar para desencadear

a ação
• Estruturação de conteúdos

de comunicação

• Argumentação e persuasão
• Falar em público

Exemplos de programas de comunicação dinamizados pela PwC’s Academy
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Liderança
Para relações mais duradouras

Formação comportamental

Os programas de liderança da PwC são 
sempre desenhados à medida do cliente, 
tendo em consideração as necessidades,
o contexto e os constrangimentos dos 
formandos, através de uma metodologia 
assente em casos práticos e discussão
em grupo.

Num mundo cada vez mais rápido, cada líder 
precisa de ser capaz de se adaptar 
constantemente e levar a equipa a resultados 
cada vez mais competitivos. 

Temas de 
liderança 

PwC

Competências
e processos

de liderança

Gestão
da  mudança

e criação de sentido

Inteligência 
emocional

na formação 
de líderes
de sucesso

Liderança
de equipas 
comerciais

Storytelling
e comunicação

Modelos
de liderança

A liderança é um fator determinante para
o sucesso de qualquer equipa. Ter líderes 
preparados e capazes de criar uma visão e um 
sentido para os seus colaboradores é o maior 
desafio das empresas que fazem de tudo para 
capacitar os seus líderes. 

Tendo em consideração os desafios da liderança
e as aptidões das novas gerações de líderes, a PwC
alterou a forma como oferece a formação
de liderança, tornando-a mais flexível. 

Analisámos quais os temas mais relevantes para 
uma liderança eficaz e construímos a nossa 
abordagem tendo em conta aqueles que precisam 
de ser trabalhados, dando maior flexibilidade
aos clientes e aos participantes. As metodologias 
utilizadas são ativas e podem revestir-se de 
inúmeros formatos, presencial ou à distância, 
sendo complementadas por um conjunto de 
recursos de auto-estudo, selecionados de acordo 
com as necessidades identificadas. 

Desta forma, mostramos na prática como 
responder a diferentes formas de aprender
e comunicar, respeitando a individualidade
de cada um, mas conseguindo criar uma visão 
alicerçada em resultados. 

“Nunca podemos 
atravessar o oceano se não 
tivermos a coragem de 
perder de vista a costa”
Cristóvão Colombo
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Vendas e ação comercial
Para relações mais produtivas

Formação comportamental

Negociação

Fidelização 
de clientes

Persuasão
na venda

Vender 
ideias

e serviços

Estratégias 
de vendas

O cliente está cada vez mais exigente 
e informado. Hoje o cliente estuda
o produto antes do momento
da compra e sabe exatamente aquilo 
que quer. 

Ser capaz de entender as aspirações 
do cliente e oferecer-lhe um serviço 
que vá ao encontro das suas  
expectativas é fundamental em todos 
os negócios. No entanto, só isso
não chega. 

Hoje, o cliente pretende que as suas 
expectativas sejam correspondidas 
ou, idealmente, superadas. 

O sucesso da sua empresa, bem como 
o seu, irá depender da capacidade
de relacionamento que as suas 
equipas comerciais conseguirem 
estabelecer com os clientes.

“Um pessimista vê
a dificuldade em toda
a oportunidade; um 
otimista vê
a oportunidade
em toda a dificuldade.”
Winston Churchill

Com forte componente prática, os workshops 
de ação comercial assentam numa 
metodologia de pedagogia invertida, 
desafiando os participantes a terem um papel 
mais ativo na construção do conhecimento 
através de exercícios de role playing, estudos 
de caso e construção de cenários reais.

A abordagem comercial da PwC
centra-se no cliente.
Os workshops de ação comercial 
partem de uma profunda análise 
aos comportamentos e aspirações 
do cliente para, em função disso, 
definir novas abordagens, 
antecipar comportamentos e saber 
como adaptar-se e evoluir de 
forma mais veloz. 

As temáticas dos workshops são 
definidas em conjunto com o 
cliente e a abordagem é centrada 
em casos práticos construídos à 
luz de cada setor, de forma a criar 
situações o mais próximas possível 
da realidade dos participantes. 
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Learning agents
Formação contínua de formadores

Formação comportamental

Propomos um ciclo de formação de treino avançado para formadores com
6 módulos diferentes, com a duração de 7 horas, cada. A formação
é totalmente prática e tem por base a aplicação dos princípios da Pedagogia 
Invertida “Flipped Classroom”, que estão na vanguarda das práticas que mais 
contribuem para a aprendizagem e retenção de conhecimentos.

Será dado um enfoque especial à componente prática da formação. Todos os 
módulos são baseados em exercícios, nos quais os participantes serão 
desafiados a aplicar a metodologia em causa, para que possam ficar com 
algumas ferramentas prontas a usar.

Todos os módulos são independentes, pelo que a frequência da formação, 
assim como a calendarização das ações podem ajustar-se à disponibilidade
dos formandos.

Storytelling
• Construção de narrativas
• Envolvimento
• Impacto

Gamification
• Jogos pedagógicos
• Ciclos de formação 

longa
• Metodologias 

de envolvimento

Jogos teatrais
• Trabalho

em equipa
• Comunicação
• Confiança
• Simulações 

e role playings

Construção de exercícios
• Role playings
• Estudos de caso
• Quizzes 

e dinâmicas

Design de conteúdos
• Estruturação de ideias
• Narrativa da formação
• Manuais e auxiliares 

visuais

Branded training
• A marca da formação
• Estratégias

de branding
• Plano de comunicação
• Meios e ferramentas

Um ciclo de formação com vários 
módulos independentes que se 
completam entre si, contribuindo 
para formações mais ricas 
e dinâmicas. 
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Envolvimento

Experiência

Relevância

Centrado 
em problemas 

PwC  7

Abordagem pedagógica
Para uma formação mais eficaz

Formação comportamental

A nossa abordagem pedagógica segue
os princípios fundamentais da formação 
de adultos. 

Estudos demonstram que os adultos aprendem melhor quando direcionam
a sua própria formação e quando esta é baseada em experiências de vida
e conhecimento pessoal. Por isso, incluímos nas nossas formações espaço para 
que a experiência e a partilha sejam os motivadores do debate e vetores para que 
os formandos possam definir os seus objetivos de aprendizagem. 

Outros princípios da andragogia como a relevância e a componente prática
da formação são também uma preocupação, assim como a co-criação e um 
ambiente colaborativo ao longo de toda a formação. 

Fruto da nossa experiência, promovemos essas competências inhouse
capitalizando as academias corporativas e formadores internos com novas 
abordagens.

Contacte-nos!

Facilitação 
e reflexão 
de grupos

Teatralização Demonstração
Jogos 
pedagógicos

Casos 
práticos

Preocupamo-nos com a metodologia de formação e combinamos 
as técnicas pedagógicas mais adequadas com o desenvolvimento 
das competências selecionadas pelos nossos clientes

Teino 
filmado



Equipa de coordenação
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Catarina João Morgado
Senior Manager da PwC’s Academy

Licenciada em Sociologia pelo ISCTE, Mestre em Gestão pelo ISG, com especialização em Gestão
do Potencial Humano, e Pós-graduada em TIC e Educação pela Universidade de Lisboa, liderou vários 
projetos de formação e recursos humanos na PwC. 

Atualmente é responsável pela equipa da PwC's Academy, desenvolvendo soluções de aprendizagem 
para o mercado. Atua ainda como Champion na área de Learning Technologies da firma. 

É formadora certificada e Associate Certified Coach (ACC). Dos projetos à medida desenvolvidos, 
destaca-se a conceção de elearnings e monitoria de formação comportamental para entidades como
a MEO, Grupo Montepio, Crédito Agrícola, Fidelidade, ANA, Mota Engil, LIDL, entre outros.

Formação comportamental
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ou à rede PwC. Cada firma membro é uma entidade legal autónoma e independente. Para mais informações consulte www.pwc.com/structure.

Informações
PwC’s Academy
Tel:   213 599 287
Fax:  213 599 986
pwcs.academy@pt.pwc.com

Lisboa
Palácio Sottomayor
Avenida Fontes Pereira de Melo, nº16
1050-121 Lisboa

Porto
o’Porto Bessa Leite Complex
Rua António Bessa Leite, 1430 - 5º
4150-074 Porto

Visite a PwC Portugal 
nas redes sociais
#PwC

Todas as notícias da PwC’s Academy 
estão agora em formato digital.
Conheça os artigos de análise, as entrevistas e o calendário de formação 
da nossa equipa especializada em formação a executivos.

Se a deseja subscrever, visite o website www.pwc.pt/hits ou contacte-nos.

hits.
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