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Objetivo

Uma conversa (relacionamento) sobre o que é relacionamento e como eles 
acontecem no meio virtual;



Tópicos
- O que é relacionamento?
- Por que é importante se relacionar?
- Onde e como ocorrem os relacionamentos?
- Relacionamento no mundo virtual
- Ferramentas de comunicação



O que é relacionamento?



Por que é importante se relacionar?

O que?

Como?

Por que?



Onde e como ocorrem os relacionamentos?

“As pessoas são contratadas pelas suas habilidades técnicas, mas são demitidas pelos seus 
comportamentos” 

Peter Drucker

Fazer o teste: http://weltavares.com.br/testeibcc

-



Águia: FAZER DIFERENTE!
Pontos fortes

● idealizadores
● criativos
● foco no futuro
● intuitivos
● gostam de delegar tarefas

Pontos a melhorar

● impacientes
● escutam pouco
● não gostam de centralização 

de poder
● ignoram  aqui e agora

Quando liderados, é muito importante manter sua 
liberdade de se expressar e fazer exceções.



Gato: FAZER JUNTO!
Pontos fortes

● gostam de trabalhar em 
grupo

● sabem delegar tarefas
● são persuasivos
● sabem manter relação 

harmoniosa

Pontos a melhorar

● são muito sentimentais e 
sensíveis

● evitam ao máximos os 
conflitos

Quando liderados devem ser elogiados por seus trabalho e 
evolução



Tubarão: FAZER RÁPIDO!
Pontos fortes

● foco nos resultados
● não gostam de repetir 

tarefas
● pró-ativos
● são competitivos

Pontos a melhorar

● impulsivos
● por não gostar de 

burocracias, por vezes 
pulam etapas e regras

● não gostam de delegar 
tarefas

Quando liderados devem ter sempre metas claras e 
objetivas



Lobo: FAZER CERTO!
Pontos fortes

● metódico
● detalhista
● pontual
● correto
● previsíveis

Pontos a melhorar

● tem dificuldade em arriscar 
em algo que não conseguem 
fazer do início ao fim

● podem atrapalhar o 
andamento dos processos 
pelo excesso de detalhes

Quando liderados devem ter a metas e prazos de modo 
claros!



Relacionamento no Mundo Virtual
Virtual ou real?

Dinâmico ou virtualizado?



Ferramentas de comunicação



Sua vez, outra vez!
● Dúvidas
● Percepções
● Descobertas



Olhar...

Aprendi que olhar não é olhar de cima, mas 
olhar na altura dos olhos

Do filme “Asas do desejo”



Contato
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