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People First é a solução que permite ter a harmonia indispensável 

nas pessoas e entre departamentos, para que a empresa possa, a 

partir daí, florescer. Não é possível ter elevados índices de 

produtividade se não existir um ambiente saudável ao nível das 

relações humanas.

A solução People First parte do pilar ‘não faças aos outros 

aquilo que não gostas que te façam a ti’. Esta máxima é 

desdobrada em pontos tão fundamentais como o respeito, a 

delegação de poderes e a criação de um espírito de equipa.   

Esta NÃO É é uma solução 

convencional de coaching.

A solução People First

baseia-se em ferramentas 

de lógica e de causalidade -

algo que deve ser visto como 

uma ‘lufada de ar fresco’ 

nestas áreas de ‘soft skills’.

1. PORQUÊ  O PEOPLE FIRST?
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Empresas com uma elevada taxa de atrito (turnover das pessoas).

Colaboradores com elevados níveis de stresse.

Falta de confiança entre a gestão de topo e o resto da pirâmide.

Empresas que pretendem melhorar o seu desempenho ao nível das relações humanas.

Ganhar competências ao nível de um pensamento forte, lógico e rigoroso.

Empresas com lentos processos de decisão, especialmente onde o teletrabalho tem um 

peso considerável.

Empresas com desalinhamentos entre as pessoas e os departamentos.

2. O MERCADO-ALVO DA SOLUÇÃO PEOPLE FIRST
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3. PROBLEMAS COMUNS ENDEREÇADOS PELA SOLUÇÃO PEOPLE FIRST

As novas ideias 
são mal 
aceites.

As pessoas têm 
medo de errar e 

sofrer 
represálias.Não existe um 

verdadeiro 
espírito de 

equipa.
As pessoas 

têm dificuldade 
em delegar.

As pessoas 
estão 

constantemente 
a apagar fogos.

Por que razão 
isto estará a 
acontecer?

Lista de efeitos 

recorrentes e 

indesejáveis, 

resultantes de uma 

falta de harmonia.
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As pessoas            
têm elevados 

níveis de stresse.



Fase I 

É preciso endereçar as áreas da empresa onde a solução People First irá incidir. As pessoas 
recebem treino em lógica e em relações de causa e efeito que permitirão resolver, no dia-a-dia, 
os problemas das relações humanas, nomeadamente a apresentação de novas ideias para o 
negócio, a delegação de poderes e a criação de um espírito de equipa. É ainda feito, por um 
tempo a definir um coaching e acompanhamento às pessoas que receberam treino. 

Fase II 
Quando a restrição passa a estar nas operações ou no mercado, e no caso da empresa querer 
atingir um novo patamar de desempenho e estabilidade. Neste sentido, ajudamos a empresa a
implementar a solução de gestão mais adequada às suas necessidades.

4. CARATERÍSTICAS DA SOLUÇÃO PEOPLE FIRST
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MACRO ATIVIDADES SEMANA 1 SEMANA 3 SEMANA 6 SEMANA 9

1.
Definição dos termos e condições 
com o Cliente*.

2.
Definição dos meios de suporte à 
iniciativa.

3.
Realização dos Pilotos de 
Aceleração Rápida (PAR) – fase I.

4.
Reuniões de coaching, follow-up e 
pontos de situação da iniciativa.

* À luz contratual, as fases são módulos independentes - o Cliente tem liberdade de escolha.

• A solução é composta por 3 PAR de 2 dias cada e a tempo inteiro.

• Cada PAR tem sempre uma componente de formação e uma implementação blitz do que foi acordado.

• O líder (champion) da iniciativa é um Top Manager, que participa ativamente nos PAR.

• Os PAR estão profissionalmente documentados, para que o risco de insucesso seja mínimo.

• A sequência de implementação da solução via PAR é um modelo testado e comprovado.
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5. O PULO DO GATO
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Uma das armas mais fortes ao alcance de uma empresa está na 

capacidade do pensamento sincronizado das suas pessoas.

Para se atingir esse alinhamento real e uma linguagem comum é 

necessária uma implementação cíclica: top-down e bottom-up. Para 

isso, cada pessoa precisa participar, em mais do que um PeopleFirst, 

tanto na pele de chefe, como na de subordinado.

5. O PULO DO GATO

Esta solução não é por isso uma ação de 

formação, mas antes um mecanismo que 

leva à mudança na forma de pensar e              

de resolver os problemas, o que só                  

se consegue com o treino que                                    

a repetição proporciona.

Entraria num avião onde 

o piloto tem 250 horas 

de voo ou 5000 horas?

O pensamento treina-se 

e treinar exige tempo. 
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A implementação da solução segue uma estrutura e uma sequência específica 

de passos lógicos que permite ver as ‘pegadas’ das ações presentes e futuras. 

Explicita-se em cada caixa, o porquê de se querer tomar cada ação e numa 

sequência específica comunicando-se assim eficazmente toda a iniciativa à 

empresa, minimizando a resistência à melhoria.

Excerto de uma parte da STT, para a fase I.

5. O PULO DO GATO

A árvore de estratégia e tática (STT) 

PeopleFirst é ainda desdobrada em 

checklists standard que ajudam a 

responder se uma determinada ação 

(caixa) está ou não terminada.

1. Elevar a 
restrição RH

2.1 Delegação de 
poderes (-)

2.2 Potenciar 
novas ideias (-)

2.3 Potenciar o
espírito de equipa 



(Se for o caso) tirar a empresa de uma situação de crise financeira que tem por 
base uma crise humana.

Forte alinhamento das pessoas no sentido top-down e bottom-up.

Exposição dos verdadeiros problemas das equipas.

Maior produtividade.

Pessoas mais felizes.

Boa assimilação de uma nova forma de pensar e de olhar para o negócio.

Primeiros resultados ao fim de 1 mês.

6. RESULTADOS
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7. PRESSUPOSTOS

Nível elevado de maturidade dos participantes (reconhecimento 

de que a harmonia e alinhamento estão aquém das expetativas).

TOP Manager é o primeiro a querer gastar o seu capital político 

para fazer as coisas avançar.

As pessoas estão verdadeiramente interessadas em melhorar e 

participam nos PAR a tempo inteiro e, por vezes, por mais do 

que uma vez.

11

A qualidade de uma 

solução é diretamente 

proporcional à qualidade 

dos seus pressupostos.




