
O MAIS RÁPIDO E EFETIVO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE LÍDERES DO BRASIL!

Leader Coach Training



O CURSO
Trata-se de um programa de Treinamento em Coaching para Líderes, licenciado pelo Behavioral Coaching Institute 
(BCI), entidade internacional de reconhecimento mundial em Coaching Corporativo. 

É uma formação para desenvolvimento de liderança, pautada nas mais modernas e eficazes práticas com 
aplicabilidade imediata na sua vida, na sua carreira e na sua empresa. 

O Leader Coach Training - LCT é resultado de mais 28 anos da ampla experiência do presidente do IBC, José 
Roberto Marques, em desenvolvimento de pessoas, no qual criou um conteúdo exclusivo, a partir dos maiores 
centros mundiais de Coaching e Liderança.

O programa está estruturado em 04 etapas, sendo cada etapa composta por conteúdos e dinâmicas, 
totalizando 20 horas de aprendizagem.

Em cada etapa os participantes terão a oportunidade de se desenvolver 
profissionalmente em trabalhos individuais e equipe, com atividades 
práticas e ferramentas construídas a partir das diretrizes da 
Andragogia e do Coaching, disciplinas fundamentais para o 
desenvolvimento de pessoas e equipes.
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Etapa 1
AUTO GESTÃO
& COACHING

O LÍDER 
COACH

FERRAMENTAS DO 
LEADER COACH

GESTÃO DE 
MUDANÇAS

COMUNICAÇÃO E 
FEEDBACK

EQUIPE DE ALTO 
DESEMPENHO

Etapa 2 Etapa 3

Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6



OBJETIVOPÚBLICO-ALVO
Desenvolver Líderes Extraordinários, 
com o pensamento, competências e 
posturas de Alta Performance!

Líderes, Executivos, Gestores e todos os profissionais que, 
através da autoliderança e ferramentas de Coaching, almejam 
potencializar sua performance e maximizar os resultados em 
sua vida e carreira!

“Pessoas comuns, resultados comuns. Pessoas diferentes, Resultados Extraordinários!” 

José Roberto Marques, Presidente do IBC. 

José Roberto Marques, Presidente do IBC. 
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O QUE É
LEADER COACH
“Leader Coach é o líder que se apropria do Coaching como filosofia e metodologia de trabalho para 
conduzir pessoas e equipes à alta performance. É aquele que desperta e desenvolve o potencial infinito 
que existe em cada um de seus liderados. É o líder que incentiva, engaja e prepara a equipe para evoluir 
continuamente e ir sempre além, na busca de resultados efetivos e extraordinários para a organização.”
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BENEFÍCIOS
Adquirir habilidades de Coaching para aplicação imediata em todos os quadrantes da Liderança (Liderança de si mesmo, Liderança na família, Liderança na sua Empresa);

Utilizar o Coaching como processo contínuo para o desenvolvimento de sua equipe, de si mesmo, e dos seus stakeholders;

Desenvolver uma nova filosofia para obtenção de resultados humanizados;

Retenção constante de colaboradores e talentos, bem como, redução substancial do turnover.

Conquistar recursos poderosos para ter Comunicação e Relacionamento mais eficaz.

Aumento do índice de satisfação e qualidade de vida no trabalho;

Desenvolvimento do comprometimento para o alcance de metas e alta performance. 
DIFERENCIAIS

O mais eficiente programa de treinamento de curto prazo para desenvolvimento de liderança do Brasil;

Treinamento teórico, vivencial e prático;

As melhores ferramentas de Coaching;

Instrutores altamente capacitados;

Metodologia de aprendizado exclusiva;

Certificação, reconhecimento e credibilidade Internacional do IBC.
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SIMULAÇÃO DO AMBIENTE EMPRESARIAL 
E BUSINESS GAME
Durante o LCT são realizadas diversas dinâmicas e atividades em grupo a fim de proporcionar aos participantes desafios para entenderem e aplicarem os conceitos 
abordados durante a formação.
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PESQUISAS
Confira os resultados de pesquisas realizadas por instituições mundiais de notoriedade, que reforçam e evidenciam os motivos pelos quais o Leader Coach 
é tão requisitado pelo mercado:

Pesquisa feita pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas – PUC Campinas, com 10 executivos que passaram por processo de Coaching, aponta 
que:

das empresas que usam Coaching 
tiveram ROI de 100%.

melhoraram a flexibilidade

deles conseguiram melhorar o ambiente 
e os relacionamentos no trabalho

das empresas realizam Coaching para 
desenvolver lideranças de alta performance.

melhoraram a produtividade

dos profissionais aumentaram seu desempenho 
após realizarem o processo de Coaching

aperfeiçoaram a capacidade de ouvir

se mostraram mais abertos às 
mudanças organizacionais

70%

100%

80%

86%

80%

86%

48%

90%

Fontes: International Coach Federation – ICF e Harvard
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“Empresas são Resultados de Pessoas.”
José Roberto Marques

Organizações reconhecidas pela qualidade da gestão organizacional, consideradas referências em seus respectivos segmentos de atuação, já implantaram a cultura do 
Coaching para obtenção contínua de Resultados Extraordinários. Você terá acesso ao conteúdo de alta qualidade e padrão internacional que o IBC já desenvolveu em 
grandes organizações:

CREDIBILIDADE E CONFIANÇA
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São 20 horas de intenso aprendizado e capacitação em 02 dias consecutivos recheados 
de interação, profundidade, técnicas e ferramentas. Cocriarmos um ambiente de alta 
performance de aprendizado e desenvolvimento. Além disso, você terá atividades 
práticas para certificação (pós - treinamento).

Ao concluir a formação completa de 20 horas do Leader Coach 
Training LCT, você receberá o certificado  com um dos maiores 

reconhecimentos internacionais, o Behavioral Coaching Institute - BCI

CARGA HORÁRIA

CERTIFICAÇÃO
INTERNACIONAL
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20h
Dois Dias de Intenso Aprendizado



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
Abaixo uma amostra do conteúdo programático, desenvolvido exclusivamente a partir dos maiores centros de Coaching e Liderança do Mundo

Um Excelente Leader Coach é

“Eu como Líder” - Estado Atual X Estado Desejado

O que é Coaching. Definições do Coaching

Resultados do Coaching

Princípios absolutos do coaching.  As necessidades básicas do ser humano.

Competências de Coaching na Liderança

Ouvir na Essência e Perguntas Poderosas

Rapport / Relacionamento e Ambiente Seguro

Diálogo Interno – Self 1 e Self 2

Modelo de Conversa de Coaching

Autofeedback 

Autogestão 

Tríade do tempo e Produtividade

Gestão de Prioridades

Liderança Situacional

Gestão da equipe

Criando Equipes de Alta Performance

Comunicação Efetiva e Pessoal

Canais de Comunicação

O Convívio entre gerações

Feedback Assertivo e Efetivo
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GALERIA IBC
“No futuro todos os líderes serão Coaches. Quem não desenvolver essa habilidade, automaticamente será descartado pelo mercado.” 
Jack Welch, o CEO mais Admirado do Mundo.

Solicite Atendimento - Clique Aqui!Leader Coach Training



Solicite Atendimento - Clique Aqui!Leader Coach Training 11

ÚNICA INSTITUIÇÃO
CERTIFICADA ISO 9001

A ISO 9001
Foi fundada em 1947, em Genebra na Suíça para facilitar acordos comerciais entre países, padronizando processos e qualidade de produtos e serviços, para que esses atendessem 
aos requisitos globais.  A ISO 9001 é utilizada em grande parte do mundo e suas normas norteiam padrões, não só de produção, mas de gerenciamento de processos de execução.

O IBC e Seus Reconhecimentos
A certificação ISO vem manter a gestão, execução de atividades e entrega aos clientes a fim de garantir produtos e serviços de qualidade e excelência.

O Instituto Brasileiro de Coaching agora é recomendado e certificado pela ISO 9001, a certificação 
se deu através de um rigoroso processo de adequação, implementação e avaliação de processos, 
que durou cerca de dois anos. Todos os departamentos do instituto foram avaliados.

 Clique aqui e veja o certificado em formato digital



INSCREVA-SE agora no Leader Coach Training 
e torne-se um Líder de Alta Performance!

Solicite Atendimento ou Fale com Seu Consultor
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CENTRAIS DE ATENDIMENTO EM TODO BRASIL

www.ibccoaching.com.br
atendimento@ibccoaching.com.br

Solicite Atendimento - Clique Aqui!Leader Coach Training

São Paulo:

Campinas:

Rio de Janeiro:

Vitória:

Belo Horizonte:

Curitiba:

Florianópolis:

Porto Alegre:

Brasília:

Goiânia:

Salvador:

Recife:

Fortaleza:

(11) 4062-0988

(19) 4062-0988

(21) 4062-0988

(27) 4062-0988

(31) 4062-0988

(41) 4062-0988

(48) 4062-0988

((51) 4062-0988

(61) 4062-0988

(62) 4062-0988

(71) 4062-0988

(81) 4062-0988

(85) 4062-0988


