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Ao	  final	  desse	  módulo,	  quero	  
ser	  capaz	  de...



Regras	  iniciais
ü Não	  há	  neste	  espaço	  “Professores”	   e	  “Alunos”	  mas	  “Aprendizes”.

ü O	  espaço	  será	  criado	  por	  nós	  conjuntamente,	   e	  sem	  nossa	  presença	  
física,	  intelectual	  e	  emocional	  nada	  	  acontecerá.

ü 3	  regras	  do	  jogo:

1. Não entendeu, 
Pergunte.

2. Não concordou, 
Questione.

3.Se teve um insight, 
torne público.



Sentir – Pensar -‐ Agir
A	  PARTIR	  DE	  QUAL	  LUGAR	  EU	  INTERAJO	  COM	  O	  MUNDO?



ESCUTATÓRIA
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“Minha	  capacidade	  de	  agir	  e	  ouvir	  é	  limitada	  
pelos	  meus	  modelos	  mentais”	  



intervalo



Articulação	  Institucional	  – ou	  como	  jogar	  xadrez...



Poder
Como	  você define	  o	  fenômeno PODER?



Alavancas	  Individuais	  de	  Poder

Informações, 
Conhecimento

Boas relações 
de trabalho

Habilidade 
diagnóstica

Agendas 
inteligentes 
para ação

Redes  -
Capital Social

Bom histórico 
(track record)

O que você traz em sua caixa???



Analisando	  a	  sua	  “caixa”

Enumere	  de	  1	  a	  6	  (1	  mais	  forte,	  6	  mais	  fraca)	  

1. (	  	  	  )	  Qualidade	  das	  relações	  de	  trabalho	  que	  você	  
desenvolve	  com	  as	  pessoas;	  

2. (	  	  	  )	  Informações,	  Conhecimento	  (tradução e	  síntese) -‐
indique	  quais	  áreas;	  

3. (	  	  	  )	  Habilidades	   diagnósticas	  (entender	  pessoas	  e	  
situações)	  e	  políticas	   (comunicar-‐se	  bem	  com	  grupos	  
diversos);	  

4. (	  	  	  )	  Qualidade	  de	  sua	  Rede	  pessoal	  e	  
profissional(capital	   social);	  

5. (	  	  	  )	  Histórico	  de	  realizações	   (track record);	  

6. (	  	  	  )	  Agendas	  inteligentes	  de	  ação	  – senso	  de	  
oportunidade	  (timing)	  
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Mapeamento	  

2.  Análise  de  reputação

3.  Análise  do  processo  
de  decisão

1.  Análise  Posicional

Metodologias



Mapeamento	  Posicional	  e	  Relacional
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Construa	  o	  seu	  Mapa	  

• Identificação	  das	  Organizações,	  Entidades,	  
Instituições	  presentes	  no	  campo
• Identificação	  das	  pessoas	  relevantes	  para	  o	  
processo	  decisório	  (sua	  perspectiva)	  e	  suas	  
posições	  nestas	  organizações
• Identificação	  das	  relações	  existentes	  entre	  os	  
atores	  representados.	  Suas	  conexões?	  Suas	  
entradas	  de	  rede?	  Seus	  pontos	  cegos?





Sobre Influência
O	  que é fundamental?



Mapear

Objetivos Desvendar

Moedas Relacione-‐
se

Influencie

Resumo	  modelo	  Cohen	  -‐ Bradford
Influência sem Autoridade



Obstáculos	  à Influência
InternosExternos

• Diferencial	  de	  poder	  muito	  
grande

• Diferentes	  Objetivos	  ou	  
Prioridades

• Medidas	   e	  recompensas	  
incompatíveis

• Rivalidade,	   ciúme

• Falta	  de	  conhecimento	   sobre	  
como	  influenciar

• Atitudes	   que	  cegam
• Medo	  de	  reações
• Inabilidade	   em	  focar	  as	  próprias	  
necessidades	   e	  os	  benefícios	  
para	  os	  outros



Táticas de	  Influência
Quais as	  que uso com	  mais frequência?
Quais eu percebo não serem efetivas?
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Mapa do	  projeto
Articulando Stakeholders




