Treinamento de Alta Performance para quem busca
desenvolver habilidades em liderança, utilizando o
processo de Coaching.

Líder Coach
O líder coach é aquele que mobiliza toda a sua equipe
por meio do estímulo e sem persuadi-la com a ideia de
obrigação.
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Benefícios para o participante

 Aumentar o desempenho da capacidade do líder para alcançar
o resultado esperado;
 Fortalecer as relações interpessoais;
 Desenvolver habilidades através de ferramentas utilizando o
processo de Coaching;
 Alavancar o poder da comunicação e atrair clientes e parceiros;
 Melhorar a gestão do tempo para que possa alavancar a
produtividade;
 Elevar a Qualidade de Vida, pessoal e profissional.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Composição:
•
•
•
•
•

Conceitos, fundamentos básicos e avançados de coaching.
Técnicas e ferramentas com comprovação científica.
Desenvolvimento de competências do coach.
Desenvolvimento de liderança.
Temas inspiracionais e atuais sobre o coaching, suas aplicações e benefícios.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Estratégias para gestão de times de Alta Performance;
Maior poder de negociação;
Motivação;
Autogestão;
O novo líder é o Líder Coach;
Exercendo seu potencial máximo como líder;
Autoconhecimento.
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Investir em um Líder Coach
Investir em um profissional com a postura admirável de um Líder Coach permite à
empresa obter resultados interessantes para o seu crescimento. Esse profissional sabe
criar metas que sejam impactantes para empresa e traça estratégias de sucesso. Ele ainda
passa a promover um desenvolvimento coletivo e individual de sua equipe, pois acredita
no potencial de cada um.
Poder contar com profissionais que tenham uma boa visão do mercado, que sabem se
arriscar por estratégias que enxergam como relevantes, pode atribuir resultados positivos
para a sua empresa. Ter um Líder Coach comandando uma equipe permite ter resultados
satisfatório, pois ele sabe exatamente o que fazer para estimular a sua equipe e contar
com profissionais que sejam considerados de alta performance.
É interessante investir no Líder Coach pois ele pode proporcionar uma melhoria contínua
em sua empresa como um todo e ainda é adepto da filosofia de feedbacks. Apostar neste
profissional pode ajudar a empresa a mudar a sua imagem diante do mercado.
Ficou interessado no Líder Coach e tudo que ele representa em uma empresa?
Entre em contato com o Instituto Mesquita Coaching e garanta sua participação Curso Líder Coach.

Instmc.com.br

Turma – Líder Coach
Horário das 19:00 às 22:00
10 encontros (toda Terça).
Carga horária de 30 horas
Material incluso e Certificado Líder Coach
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O instituto Mesquita Coaching surgiu da ideia de aprimorar
ainda mais o potencial das pessoas.
O IMC tem por objetivo promover cursos de alto desempenho, através
dos Treinamentos de Líder Coach, Coaching de vendas, Oratória e
Atendimento de Alta Performance.
Sempre visando o desenvolvimento humano dos seus alunos.

No Instituto Mesquita Coaching entram pessoas comuns,
e saem líderes diferenciados para a vida pessoal e
profissional.
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 (77) 3611-4981
(77) 9.9956-8099

 contato@instmc.com.br

 elbia@instmc.com.br
 Facebook: @instmesquitacoaching
 Site: www.instmc.com.br
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