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MyPDACoach
Desenvolvimento Pessoal por meio de um Processo de Coaching



O QUE É O MyPDACoach?



COMO FUNCIONA?

Como Funciona?

O MyPDACoach tem como resultado a melhoria da auto

aprendizagem, crescimento e desenvolvimento por meio de um

processo objectivo. Irá também ajudá-lo a identificar os seus principais

pontos fortes e áreas de desenvolvimento.

Após reconhecer a importância do autodesenvolvimento, o

MyPDACoach irá guiá-lo e orientá-lo, enviando, por e-mail, tópicos,

observações, dicas, material motivacional e exercícios a serem

realizados com o objetivo de o manter focado, com energia e

motivado para continuar a trabalhar no seu autodesenvolvimento.

O MyPDACoach é simples, intuitivo e 100% auto gerido, assegurando

o sucesso do programa.



TESTEMUNHOS



AUTO-AVALIAÇÃO

Realizar o PDA
Levará de 10 a 15 minutos para preencher o Formulário PDA cujo 

resultado é  um relatório completo, descrevendo o seu Perfil 

Comportamental.

Por meio de uma metodologia simples, precisa e cientificamente 

testada, a Avaliação PDA permite descrever e analisar o Perfil 

Comportamental de uma pessoa.

A Avaliação PDA não classifica os perfis comportamentais como 

"bons ou maus", mas descreve as características comportamentais 

da pessoa avaliada.



FEEDBACK

Feedback PDA
Depois de concluída a avaliação PDA , o MyPDACoach enviar-lhe-á um

relatório completo que descreve, em detalhe, o seu Perfil Comportamental. O

Relatório PDA inclui diversas secções, como: estilo de liderança, tomada de

decisão e estilo de comunicação, como liderá-lo e motivá-lo, estilo de pensamento,

estilo de vendas, nível actual de motivação e energia, pontos fortes e áreas de

desenvolvimento, etc.

Se além de ler o seu Relatório PDA quiser receber um feedback

personalizado, o MyPDACoach providenciar-lhe-á uma lista de profissionais,

coaches e analistas PDA credenciados para que os possa contactar e solicitar

esse tipo de feedback.



ÁREAS A SEREM DESENVOLVIDAS

Definição dos Objectivos

Depois de ler e entender o seu Perfil Comportamental ou receber

o feedback de um Analista PDA, conseguirá seleccionar as

competências comportamentais que deseja desenvolver e

melhorar.

Além disso, o MyPDACoach permite-lhe definir o que é mais

necessário em relação às competências que escolheu, bem como

as acções relevantes e as metas pessoais a serem trabalhadas

durante a sua jornada de autodesenvolvimento.



PROCESSO MyPDACoach

Processo do MyPDACoach
Assim que selecionar a competência ou competências que deseja desenvolver, as

etapas de acção do Processo de Autodesenvolvimento MyPDACoach serão iniciadas.

Durante as 6 semanas de duração do processo, o MyPDACoach enviar-lhé-á

diariamente, por e-mail ou mensagem de texto, dicas, ferramentas, sugestões,

recomendações, artigos, lembretes e exercícios a serem realizados com o objectivo de

o ajudar a crescer e a aperfeiçoar-se. O MyPDACoach irá apoiá-lo e guiá-lo,

incentivando-o a mudar o seu comportamento e a demonstrar o seu novo

comportamento “diferente" ao longo de todo o processo de autodesenvolvimento e

crescimento pessoal.

O processo MyPDACoach inclui autoavaliações que permitem captar, de maneira

completa e detalhada, a evolução da sua mudança comportamental a cada duas

semanas.



FEEDBACK EXTERNO

Feedback Externo

Após concluir as suas seis semanas de autodesenvolvimento, o processo MyPDACoach

dar-lhe-á instruções de como convidar stakeholders (isto é, colegas, pares,

subordinados, chefias) a avaliá-lo e a compartilhar os seus pontos de vista e opiniões

em relação à sua mudança comportamental.

Assim, cabe asi decidir quem irá participar no seu processo de avaliação, e como isso

será comunicado aos stakeholders relevantes convidando-os para, posteriormente, o

avaliarem online de forma simples e eficaz em termos de tempo.

O ponto de vista dos stakeholders externos é de grande valor, uma vez que passará

a saber se os seus esforços e comprometimento foram eficazes e bem-sucedidos, e se

a sua mudança comportamental é percebida e observada pelos outros.



ACÇÃO

Convidamo-lo , e incentivamo-lo a participar da

jornada MyPDACoach para que se possa envolver e

focar no seu Autodesenvolvimento a fim de melhorar

a sua carreira.

Contacte-nos:

E-Mail: info@amaisangola.net ou salesao@pdainternational.net
Telefones: Carlos Vaz (+244) 937 488 107 / José Aires 930 920 522

mailto:info@amaisangola.net
mailto:salesao@pdainternational.net
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OBRIGADO!


