A DICA DE CONSULTORIA deste
mês, com base na experiência internacional ONE
MINUTE IDEAS do Institute of Management
Consultants USA, aborda as três perguntas para
ajudar a alcançar o objetivo de agregar valor,
apresentado por David Phillips da Faster Glass e
gentilmente traduzido por Ananda Vianna, com
publicação autorizada pelo ICM USA. As seguintes
perguntas agregam valor a qualquer reunião
presencial ou remota:
O que você está tentando realizar? Essa
pergunta produz muito mais diálogo e informação
que a tradicional pergunta “Qual é o seu maior
problema ou desafio?".
Como podemos...? Desta forma você se posiciona,
desde o início, como parceiro para a solução e
estimula brainstorm de ideias ao invés de buscar
soluções prematuramente.
O que mais...? Evite tornar-se míope na fase de
solução de problemas. Essa pergunta possibilita
rever o objetivo inicial, retornar e considerar outras
opções. Esse é o momento em que algumas das
maiores
descobertas
podem
acontecer.
Ira Miller, membro da Carolina’s Chapter
apresentou, em seguida, uma quarta pergunta:
Ajude-me a entender... Essa é uma pergunta mais
fomentadora do que desafiadora. Ela dá tempo para
reconfigurar um pensamento e representa um lugar
seguro para explorar e refazer suas ideias.

DICA: Procure fazer suas próprias variações
com a técnica de fazer perguntas. Eu acredito
que você vai se surpreender com o aumento
de ideias úteis que resultarão daí.

VOCÊ SABIA ?
CONSTANTINUS INTERNATIONAL AWARD

O ICMI organiza desde 2011 o Constantinus
International Award para promover a excelência
em serviços de consultoria de organização.
Saiba mais em: http://ibco.org.br/constantinusinternational-award/

BENCHMARK INTERNACIONAL
Compartilhando atividades realizadas pelo
ICMCI
e
que
podem
apoiá-lo
no
desenvolvimento
da
Consultoria
Organizacional. Você pode acessar uma série
de Webinars sobre temas como: “Managing
Teams
in
Turbulent
Times”
(Link: https://www.youtube.com/watch?v=MeP
YrHosGYs&feature=youtu.be)
Ou
“Coaching
after
Dissasters”
(link: https://bit.ly/3bI91Yn)
Saiba mais sobre o ICMCI e seus serviços
lendo o artigo elaborado pelo associado
Cristian Welsh Miguens, membro ativo do
ICMCI: http://ibco.org.br/o-icmci-cmc-global-eos-seus-produtos-e-servicos-a-disposicaodos-associados-do-ibco-cristian-welshmiguens/

DIA INTERNACIONAL DO CONSULTOR
DE ORGANIZAÇÕES
O ICMCI e o IBCO comemoram todos os anos,
no dia 04/06, o Dia Internacional do Consultor de
Organizações. Um dia especial para valorizar a
profissão do consultor de Organizações e sua
contribuição para melhoria de empresas públicas
e privadas, cidades, estados e países. Esta
comemoração teve um Webinar especial
promovido pelo ICMCI, no dia 04/06/2020, o qual
está disponível no canal do Youtube do ICMC
em https://gj.al/Dv3sm7
O IBCO realizou seu evento comemorativo com
Webinar realizado no dia 05/06/2020 o qual está
disponível
no
canal
do
Youtube:
https://youtu.be/PEy815R0-kc
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