
- Qual o papel do Gestor de QSSMA 
dentro do processo (Através de 
Ferramentas QSSMA). 

- Formação da Personalidade; 
- Formação e Reconhecimento do 
mundo; 
- Herança Genética; 
- Id, Ego e Superego. 
 

- Autoconhecimento; 
- Cérebro Trino; 
- Crenças, Valores, Virtudes e Para-
digmas. 
 

- Ferramentas de Gestão e                
- Medição e Apresentação de Indi-
cadores. 

- Apresentação de Modelos de pesqui-
sas de Campo; 
- Técnicas de Criação de Gestão espe-
cífica (diagnóstico). 

- Programas de QSSMA 
(conceituados internacionalmente). 
 

   CURSO 1 

COMPORTAMENTAIS DE QSSMA  
Master Behavior Safety (MBSHEQ)® 

CERTIFICAÇÃO EM PROGRAMAS  

Objetivo:  Sensibilizar à mentalidade da nova liderança sobre o que muda ao assumirmos novos padrões de comportamentos, 
novos hábitos e gerir melhor o tempo. Trazer conceitos para potencializar resultados por meio de gestão e engajamento de 
pessoas.  Visão sistêmica de engajamento e pesquisa de campo para busca de um resultado transformador.  
 
Destinado à: Profissionais das áreas administrativas, advogados, engenheiros, técnicos, recursos humanos e profissionais com 
cargos de liderança, que buscam alto desempenho e evolução constante afim de transformar as áreas e os programas de 
QSSMA em algo sustentável e mais humano. Atualizar-se com técnicas e ferramentas atuais, já conceituadas e aplicadas em 
outros países. 
 

Objetivo:  Apoiar os Lideres da organização a ampliarem a consciência sobre o papel que possuem no desenvolvimento de seus 
liderados e na busca de resultados transformadores. Assumir papéis de liderança no clima organizacional, na saúde emocional 
dos colaboradores, no nível de comprometimento das pessoas e na criação e manutenção de resultados organizacionais.     
Aumentar Eficácia como líder coaching em QSSMA, conhecendo origens e base de dados para elaboração programas           
comportamentais sustentáveis em QSSMA, melhoria de relacionamento e cooperação para os resultados.  
 

Destinado à: Profissionais das áreas administrativas, advogados, engenheiros, técnicos, recursos humanos e profissionais com 
cargos de liderança, que buscam alto desempenho e evolução constante afim de transformar as áreas e os programas de 
QSSMA em algo sustentável e mais humano. Atualizar-se com técnicas e ferramentas atuais, já conceituadas e aplicadas em 
outros países. 

MÓDULO 2 

- Gatilhos Mentais; 
- Mudança de Hábito; 
- Técnicas de Influência e Persuasão; 
- Sabedoria, Força, Coragem e Ação. 

- Comunicação Assertiva; 
- Escuta Ativa; 
- Expressões, Tonalidade de Voz; 
- Conversas Transformadoras; 
- Mudanças de Paradigmas 

- Expansão de Consciência; 
- Modelo Psicológico baseado nos 
Níveis de Consciência; 
- Expressões, Tonalidade de Voz; 
- Conversas Transformadoras. 



- Storytelling; 
- Mudando a história de vida; 
- Self ie 
- Personas e Papéis 

- Competências; 
- Construindo o “Eu Ideal” 
- Pontos Fortes e Desafios; 

- Identificando  Padrões; 
- Origem dos Medos; 
 
 

- Ferramentas de Coaching em 
QSSMA; 
 - Medição de Resultados  de 
Aprendizado; 
- Indicadores de QSSMA. 

- Psicologia Positiva; 
- O poder dos Pensamentos, Senti-
mentos, Emoções, Vibração, Palavras, 
Ações e Reações. 
 

- Formação de Coaching em 
QSSMA ; 
- Conceitos Gerais e modelos de 
aplicação. 

MÓDULO 3 

CERTIFICAÇÃO EM COACH QSSMA 

SHEQ COACHING® 

Objetivo:  Conhecer ferramentas para atuar como um líder coach em QSSMA, 
com a ampliação da capacidade para acelerar a performance de equipes e criar 

uma cultura de sucessão e desenvolvimento de talentos. Compreendendo     
padrões e buscando, de forma consistente, a mudança do modelo mental. 
 
Destinado à: Profissionais das áreas administrativas, advogados, engenheiros, 
técnicos, recursos humanos e profissionais com cargos de liderança, que      
buscam alto desempenho e evolução constante afim de transformar as áreas e 
os programas de QSSMA em algo sustentável e mais humano. Atualizar-se com 
técnicas e ferramentas atuais, já conceituadas e aplicadas em outros países. 
 
 


