OFICINAS DE GESTÃO
O “FAÇA VOCÊ MESMO” DA GESTÃO
As Oficinas de Gestão® são uma Marca Registada da GlobalConsulting® e consistem em sessões
de trabalho apoiado, com um cariz muito prático, onde se constrói ou desenvolve, de forma
orientada e sustentada, projectos e ferramentas de gestão, adaptados à realidade de cada
Empresa.
Para maior rentabilização dos trabalhos, no início é feito um enquadramento do tema, focado nos
conceitos e modelos fundamentais e em exemplos práticos com análise de casos concretos.
Depois disso, os participantes deverão focar-se na sua realidade concreta e definir objectivos de
realização claros para a Oficina.
A duração modular de uma Oficina de Gestão é de 2 dias, sendo este modelo flexível, de modo a
adaptar-se aos diversos casos e finalidades. A dimensão da equipa, que participa na Oficina,
pode variar, sendo ideal grupos de duas a seis pessoas, para trabalhar em cada projecto.
É um “ponto de honra” que, no final, a equipa tenha construído um projecto ou ferramenta
concretos que, de imediato, poderá ser aplicado ou implementado na Empresa.
As oficinas são um excelente investimento para a Empresa Cliente, pois permitem realizar
projectos concretos e úteis para a Empresa e, simultaneamente, constituem uma oportunidade
preciosa de “aprender fazendo”. São assim uma garantia de transferência da aprendizagem e
aquisição de competências por parte das equipas.
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TEMAS PARA AS OFICINAS DE GESTÃO
Podemos realizar…
Na sua Empresa, todos os temas que idealizar e que se situem na nossa área de
competência.
Os “Encarregados” pelas Oficinas são sempre profissionais muito experientes e com
amplo domínio dos temas e problemas tratados.
Eis algumas “Oficinas” que lhe sugerimos:

 Analisar e reportar os resultados da Avaliação de Desempenho
 Premiar ou ajustar salários com base na Avaliação de Desempenho
 Avaliar a Eficácia das Práticas e Processos da Gestão de Rec. Humanos
 Construir ‘Tableau de Bord’ de Recursos Humanos
 Construir inquéritos de Satisfação com o Serviço ao Cliente Interno ou
Externo

Dê corpo aos seus projectos nas nossas Oficinas de Gestão !
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