


O que é Coaching?
______________________

Coaching é uma poderosa metodologia de desenvolvimento 
e gerenciamento do comportamento humano, e tem como 
objetivo, levar o indivíduo ao estado desejado através de 
mudanças e transformações sustentáveis com foco no 
aumento da performance e na aceleração de resultados. 

É um processo de aprimoramento de competências que reúne 
conhecimentos, ferramentas e técnicas de diversas ciências e áreas 
do conhecimento como Psicologia, Neurociência, Administração, 
Programação Neurolinguística (PNL), Gestão de Pessoas, 
Administração, Psicologia Positiva, Antropologia, Sociologia, entre 
outras. 

Mais do que isso, Coaching é uma filosofia de vida, um processo 
de desenvolvimento contínuo, de aprendizagem, que produz 
mudanças positivas e duradouras, sendo uma poderosa metodologia 
de melhoria comportamental que impacta substancialmente nas 
habilidades e competências para atingir metas, solucionar problemas 
e promover crescimento contínuo, maximizando resultados pessoais e 
profissionais.



O que é o curso?
______________________
A Formação e Certificação em Coaching – FCC visa oferecer 
técnicas, ferramentas e conhecimentos em Coaching, para 
que então, você se torne um Coach Profissional capaz 
de atuar em qualquer nicho de mercado e promover o 
desenvolvimento pessoal e profissional de seus clientes. 



Para quem é o curso?
______________________

Descubra agora se essa formação é para você:

• Você tem a impressão que não está vivendo a vida    
 profissional que gostaria?
• Seu trabalho te proporciona liberdade para fazer aquilo   
 que deseja?
• Você sente que já atingiu todos seus objetivos financeiros? 
• Você deseja desenvolver e provocar mudanças na sua    
 careira e na de outras pessoas?
• Você consegue alcançar todas as suas metas e objetivos   
 profissionais?
• Você deseja aumentar sua produtividade e performance?
• Você sente que está estagnado e precisa de ferramentas   
 para alavancar sua carreira? 
• Você sabe que precisa dar um novo rumo para sua    
 vida profissional, mas não sabe o que fazer para isso    
 acontecer? 
• Você acredita que cresceu profissionalmente como    
 gostaria?  
• Você se sente desmotivado com a sua carreira? 
• Deseja contribuir de forma significativa dentro de empresas,  
 potencializando colaboradores e trazendo resultados    
 efetivos? 
• Gostaria de ajudar pessoas a desenvolverem novas    
 habilidades e ainda ser bem remunerado por isso? 



Objetivo
______________________
• Desenvolver o Profissional Coach;
• Proporcionar novas e poderosas habilidades e competências;
• Promover mudanças e evolução pessoal, profissional e de    
 liderança;
• Oferecer técnicas e ferramentas para a condução do processo de  
 Coaching.



Certificação 
internacional
______________________

A Formação e Certificação em Coaching oferece a você, 
reconhecimento mundial e certificação do BCI – Behavioral 
Coaching Institute, uma das mais respeitadas instituições de 
ensino de Coaching do mundo. 

O Behavioral Coaching Institute, possui Coaches formados 
em 50 países e é referência na criação e prática de 
metodologias de Coaching. A instituição dedica-se ao 
desenvolvimento organizacional de treinamentos e 
pesquisas em Coaching através de aplicações inovadoras 
das ciências comportamentais para os desafios 
enfrentados pelas organizações atuais e futuras. 



Benefícios
______________________

Ao final desse treinamento você pode:
Atuar como Professional Coach;

Utilizar as mais modernas técnicas e ferramentas de Coaching;
Iniciar uma jornada de crescimento e transformação;

Aplicar seus conhecimentos em Coaching em pessoas, equipes 
e organizações, tanto no âmbito profissional como no pessoal;

Aumentar a auto percepção e o autoconhecimento;

Aprimorar habilidades para alcançar resultados em curto 
espaço de tempo;

Desenvolver competências por meio do autocoaching e peer 
coaching.



Diferenciais
______________________
• Certificação Internacional; 

• Titulação de Professional Coach;

• Experiência vivencial e de aplicabilidade imediata;

• Metodologia de referencial global, sendo totalmente adaptada a  
 cultura brasileira. Oferecendo o que há de mais moderno, atual e  
 eficaz em  Coaching e Tecnologia Comportamental;

• Conteúdo de altíssima qualidade, com o objetivo de preparar e  
 capacitar profissionais para resultados extraordinários; 



Metodologia 
______________________
A metodologia tem como foco, oferecer através de técnicas 
e ferramentas comprovadas, a vivência do Coaching. Os 
conteúdos e as sessões realizadas durante a formação, 
são embasadas no conceito CAVE - Ciclo de Aprendizagem 
Vivencial e Experiencial, que evidencia que para que a 
mudança necessária ocorra, você precisa, questionar 
(descobrir), sentir (vivenciar) e fazer (praticar).

Carga Horária
______________________

Ao total são 04 dias de formação, 80 horas 
entre atividades presenciais e práticas. 



Síntese do Conteúdo
______________________
• Construindo minha história;
• Mudança de Mindset;
• Self e Psicologia;
• Os dois Hemisférios Cerebrais;
• O que é Coaching;
• O que o Coach faz?
• Tipos e modalidades de Coaching;
• Coaching e Abordagens similares;
• As 3 Inteligências do Processo de Coaching;
• Tipos de Mudanças no Processo de Coaching;
• Nichos de Coaching;
• Resultados do Coaching;
• Competências essenciais de um coach;
• Processo Evolutivo;
• Estado de atenção focada;
• Ponte ao futuro;
• Estrutura do Processo de Coaching;

E muito mais...



Sobre o IBC
______________________
O Instituto Brasileiro de Coaching | IBC, promove formações, 
treinamentos, programas, palestras e eventos sobre a 
metodologia de Coaching, desenvolvimento humano e 
capacitação de líderes em mais de 90 cidades do país. 

Outros diferenciais:

É a única escola de Coaching 
recomendada e certificada pela ISO 9001, 
certificação que atesta a qualidade das 
normas de padronização de processos 
de gestão de qualidade da empresa; 



Fundada em 1804, a Ohio CoB, é uma das mais tradicionais universidades 
estadunidenses. Oferece cursos de graduação, mestrado e doutorado. 
Localizada na cidade de Athens, a estrutura da Universidade permite 
atender milhares de alunos em diferentes áreas oferecendo faculdades de 
Artes e Ciências, Belas Artes, Business, Educação, Engenharia, entre outras.

Única escola de Coaching recomendada por uma das mais importantes 
universidades do mundo, a Universidade de Ohio:

&



O IBC possui reconhecimento de 6 órgãos internacionais em Coaching:

A central de atendimento ao Coach - CAC, é uma serviço vitalício, 
de suporte ao Coach, com atendimento e assessoria de Coaches 

especializados para sanar dúvidas e questionamentos sobre sessões, 
procedimentos, técnicas e ferramentas, dando todo o suporte para o 

desenvolvimento dos Coaches formados pelo IBC.

500.000
pessoas treinadas 250 projetos

corporativos 1milhão
de fãs 40 livros 

publicados++ + +
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Centrais de Atendimento
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https://www.facebook.com/INSTITUTOBRASILEIRODECOACHING
https://plus.google.com/u/0/106403073780347472126
https://www.linkedin.com/school/2117126/
https://twitter.com/ibccoaching
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