


O que é Líder Coach?

Objetivo do workshop

O Líder Coach é aquele que exerce sua liderança utilizando técnicas e 
ferramentas do Coaching. Esse é um profissional que inspira pessoas 
e conquista pelo exemplo de suas atitudes, e não pelo autoritarismo 
ou imposição. 
O Líder Coach sempre objetiva o desenvolvimento pessoal e de sua 
equipe, motivando e estimulando a todos continuamente.

Extrair do método de Coaching, técnicas e estratégias de 
acompanhamento de liderados. Alavancar os resultados na liderança 
tradicional e gestão de pessoas, e principalmente o engajamento e 
comprometimento dos colaboradores, envolvidos em um projeto ou 
visão de futuro organizacional. 



 

 

 

Público-alvo

Benefícios

Empresários, gerentes, supervisores, profissionais e pessoas que 
almejam, através da liderança, desenvolver pessoas e evoluir os 
resultados da equipe e empresa.

Aumento e aceleração de resultados; 
Melhoria no planejamento e nas estratégias;
Construção de feedbacks assertivos; 
Aumento da performance individual e em equipes; 
Técnicas para treinar, desenvolver e motivar talentos; 
Superação de metas e maximização dos resultados individuais; 
Aprimoramento da inteligência emocional;
Aumento da autoestima, motivação e autoconfiança.



Diferenciais

Eficiente programa de curto prazo para desenvolvimento de 
liderança;
Treinamento teórico, vivencial e prático;
As melhores ferramentas de Coaching;
Instrutores altamente capacitados;
Metodologia de aprendizado exclusiva;
Certificação, reconhecimento e credibilidade Internacional do IBC.



Pesquisas

Confira os resultados de pesquisas realizadas por instituições 
mundiais de notoriedade, que reforçam e evidenciam os motivos 
pelos quais o Líder Coach é tão requisitado pelo mercado:

70% dos profissionais aumentaram seu desempenho após realizarem 
o processo de Coaching;
86% das empresas que usam Coaching tiveram ROI de 100%;
48% das empresas realizam Coaching para desenvolver lideranças de 
alta performance.

Fontes: International Coach Federation – ICF e Harvard



Pesquisas

Um estudo feito pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas 
– PUC Campinas, com 10 executivos que passaram por processo de 
Coaching, aponta que:

100% aperfeiçoaram a capacidade de ouvir;
80% melhoraram a flexibilidade;
90% melhoraram a produtividade;
80% se mostraram mais abertos às mudanças organizacionais;
86% deles conseguiram melhorar o ambiente e os relacionamentos 
no trabalho.



Conteúdo Programático

Competências emocionais do Líder;
Conexão na relação de liderança;
A arte de fazer acordos de Coaching;
Descobrindo valores ocultos nas pessoas;
Estabelecendo alianças e fazendo mediações;
Percepção e realidade (toda estória tem dois lados);
Construindo visão e compartilhando com a equipe;
Estruturando o feedback efetivo;
Negociando com a equipe;
Dinâmicas de aprendizagens experienciais (Andragogia).



 

Fortaleza/CE

09 a 11 de Maio

Workshop Líder Coach

Ou fale com seu Consultor.
Vagas limitadas!



 “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.
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