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Curso de Hipnose – Módulo I Executive and Bussiness Coaching Certi�cation – EBCC

Já é formado em Coaching e quer se especializar com conteúdos de modelos e ferramentas para aplicar Coaching em Líderes e Executivos de organizações,  mas está inseguro 
em lidar com este público tão especial?
 
É Executivo ou Empresário e quer ter uma percepção completamente nova do comportamento humano e desenvolvimento de equipes? Além de poder assessorar toda a 
equipe para lidar melhor com o estresse, a pressão do dia a dia e desenvolver novos comportamentos?
 
Quer se tornar um Líder ou Executivo capaz de focar nas atividades que trarão maior lucratividade, a tomar decisões mais bem fundamentadas e a desenvolver um plano de 
ação para atingir seus objetivos?
 

Esta Formação em Executive and Business Coaching Certi�cation – EBCC é para quem quer tornar-se Ninja em 
Coaching Executivo e Corporativo.

Programa de Especialização em Coaching Completamente voltado para ambiente Corporativo
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Objetivo

A Formação e certi�cação em Executive and Business Coaching Certi�cation – EBCC é dirigida àquelas pessoas que querem atuar em Coaching atendendo o público 
executivo, seja para trabalhar como Coach ou em organizações nas quais já atuem com processos de desenvolvimento pessoal e de mudança. Para executivos, gestores, 
diretores, líderes e gerentes que dirigem pessoas e equipes a todos os níveis e setores. Psicólogos, terapeutas, pedagogos e educação. 

Empresários de todos os segmentos. 

E a todos que necessitam de desenvolver-se para atingir metas pessoais e em suas carreiras pro�ssionais.

A Quem é dirigido?
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Desenvolver recursos, habilidades, competências e ferramentas práticas para o Coach atuar no 
Mundo Corporativo, Executive Coaching, Coaching de Carreira, Team Coaching, Business 
Coaching e no desenvolvimento de Líderes, Presidentes e CEOs

Objetivo:
 



Tel: 65 3052-2115 | www.progrhedir.com.br

Benefícios 

Nosso programa é integralmente e puramente com modelos e ferramentas de coaching e gestão e desenvolvimento de pessoas e executivos. Não aumentamos carga 
horaria colocando conteúdo irrelevante ao tema coaching.

Nossos Trainers são capacitados e experimentados Coaches, que com segurança conduzem os programas, tem experiência internacional em coaching e trabalharam 
em grandes organizações e atualmente prestam serviço para o público executivo e organizações nacionais e multinacionais.

Utilizamos ferramentas de medição e evolução da efetividade dos clientes, de forma  a tangibilizar os resultados.

Nossa área de desenvolvimento e pesquisa acompanha tudo o que há de mais e�caz acontecendo em todo o mundo, para estarmos sempre transmitindo conteúdo de ponta.

Nossas turmas tem número de participantes reduzidas para que o acompanhamento seja personalizado e efetivo.

As “PMC - Práticas Monitoradas de Coaching”, que são realizadas entre os módulos e após a formação são acompanhadas e os participantes recebem feedback especí�co 
sobre os trabalhos.
 

Porque escolher a Formação em Coaching da Progrhedir?
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Conteúdo Programático Alguns dados interessantes sobre Executive Coaching:
 

Estudos mostram que o retorno do investimento do Coaching é alto para as empresas. Executivos que passaram pelo processo de Coaching classi�caram o retorno 
quantitativo em 6 vezes o valor do investimento.   Algumas melhorias apontadas como resultado do Coaching:

Melhor relacionamento
de trabalho com s

ubordinados:

77%

Melhor 
relacionamento 

com chefe:

 71%

Melhor 
relacionamento 

com pares: 

63%

Aumento do 
nível de satisfação 

com o trabalho: 

61%

Aumento de 
comprometimento com 

a empresa:

 44% 

Executivos que 
participaram de treinamentos 

gerenciais aumentaram sua 
produtividade: 

22,4% 

E aqueles que tiveram 
Coaching, após esse 

mesmo treinamento, 
aumentaram sua 
produtividade em 

88%.

 

geral cresceu 18% 
no ano passado e movimentou  

mais de 2,5 bilhões de 
dólares.

Mercado de Coaching 88% das empresas 
do Reino Unido utilizam 

ou já utilizaram os 
serviços de um Coach

Mais de 70% 
das empresas Australianas 

já se bene�ciaram da 
metodologia de 

Coaching.
 

fonte: Revista Fortune
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Programa:

Mercado atual e futuro do Coaching Executivo
Desa�os ao trabalhar com executivos e suas principais necessidades
Os diferentes clientes de Coaching executivo
Razões de descarilhamento de carreira e barreiras para alcançar o sucesso
Melhoria contínua e breakthrough
Coaching para performance
Como explorer e maximizar forças
Fazendo escolhas e minimizando perdas
Estabelecendo conecção com maestria
O poder do Feedback +SARC+, gerando desenvolvimento
A arte de fazer acontecer: modelos de produtividade executiva
Estabelecendo prioridades e mensurando efetividade e investimento do processo com executivo
Como explorar o potencial criativo da equipe na prática
Apresentacão dos “PMC – Práticas Monitoradas de Coaching”
Como lidar com as adversidades, sem se deixar parar
Coaching desenvolvendo lideres: uma história real
Desenvolvimento de competencias: abrindo esta “caixa preta”
Business Coaching

Coaching em empresas de prestação de serviços
De�nições de Executive and Business Coaching
Ferramentas e técnicas para Executive and Business Coaching
Conceitos Organizacionais
Teorias e Ferramentas de Coaching
Características das Equipes de Alta Performance
Mudança comportamental efetiva
Crenças limitantes e emoções
Trabalhando com executivos
O mercado de Coaching
Gestão em diferentes contextos
Propostas e Projetos em Coaching
Vendas e Marketing em Executive and Business Coaching
As diferentes Gerações
Assessments para o mundo empresarial
Conceitos de Liderança
Avaliação 360°
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Metodologia:
 

O programa é montado de uma maneira construtivista, em que os participantes exercitam os conceitos visando o aprendizado através da descoberta.

Considerando que as pessoas possuem diferentes tipos de aprendizagem, estes dois conceitos trabalhados harmoniosamente é que dão o resultado de um nível de 
entendimento elevado, pois exploramos todos os sentidos na busca pela captura de aprendizagem, a audição, a leitura, a fala e até mesmo o tato, através de exercícios 
vivenciais.

Combinamos a teoria e a prática em trabalhos individuais e de grupos, sessões reais de Coaching, sessões práticas dirigidas com foco em temas e ferramentas especí�cas, 
que promovem mudanças de modelo mental e de comportamento, proporcionando segurança na atuação e aplicação de Coaching.

Durante todo o tempo os Trainers acompanham e monitoram as práticas de forma a garantir a plena utilização e aprendizagem do conteúdo.
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Acesso aos mais produtivos e efetivos modelos e ferramentas de coaching 
utilizados no mundo
Entender como funciona o mundo corporativo
Atingimento de seus resultados de forma objetiva
União do Coaching à cultura organizacional
Melhoria nas relações interpessoais e aumentos da produtividade
Redução do turnover
Maior comprometimento por parte de líderes e colaboradores
Melhoria da retenção e recrutamento dos talentos

Aumento de autoestima e otimismo
Aumento da segurança para lidar com coaching executivo
Mais segurança para lidar com gestão de pessoas e conduzir processos de coaching
Dar feedback de forma que gere aprendizado
Aprender como, na prática, desenvolver competências em si e em outras pessoas
Quebra de paradigmas e resistências por partes das pessoas
Melhoria nos relacionamentos empresa / clientes e fornecedores
As ferramentas recebidas lhe proporcionarão ganho signi�cativo de produtividade, com 
melhor aproveitamento de seu tempo

Benefícios Para a empresa e participantes:
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Ampliação da atuação como Coach
Táticas para lidar com a resistência de executivos de alto escalão
Conhecimentos atuais e aprofundados sobre o Coaching executivo
Maior percepção para identi�car as políticas organizacionais
Maior e�cácia de seus processos de Coaching com Executivos e Líderes
Ampliação de sua rede de relacionamentos

Aumento do ROI (retorno sobre o investimento)
Técnicas comprovadas
Direcionar as atividades de trabalho para os resultados esperados
Identi�cação assertiva do per�l comportamental do líder
Aprendizado sobre alavancar resultados positivos em ambiente competitivo

Benefícios      Para a o Coach:
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Carga horária:

TOTAL : 120 horas

12h
      supervisão

72h+
presenciais

36h+
atividades

Em 3 encontros de 4 horas, você 
irá ampliar seus conhecimentos
com acompanhamento pro�ssional.

São 72 horas de conteúdo, práticas
e dinâmicas, para levá-lo ao seu 
máximo potencial.

Durante as 36 horas de atividades,
você será levado à excelência 
através da prática.
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Investimento:

Temos condições especiais para grupo de pessoas e projetos 
In Company.

Consulte seu Consultor para mais informações sobre investimento
e formas de pagamento.
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Master Coach Sênior.
 Treinado diretamente pelo Dr. Shayne Trace (Master Coach Sênior – BCI).
 Master & Trainer Training em Programação NeuroLinguística.
 Possui Especialização em Hipnose Erikisoniana e Transe Conversacional.
 Especialista em Gestão de Empresas,  MBA pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).
 Formação Superior em Marketing.Consultor de Empresas, contando com mais de 100 empresas atendidas.
 Escritor, Autor do livro: Segredo da Venda em 360° e Liderança Emocional.
 Diretor Executivo  da Escola Americana de Coaching.
 Acumula experiência de mais de 10 anos na área de Vendas, Liderança e Gestão, além de mais de 3.000 
horas em atendimentos como Coach, mais de 2.000 horas em Programas de Capacitação e Formação, tendo 
treinado e capacitado mais de 5.000 alunos 
 

Histórico do Trainer:      Leyder R. Nunes



 
Em nossos treinamentos e palestras contamos com a presença de professores, acadêmicos, gestores, empresários, consultores, líderes e 
executivos de algumas das maiores empresas do Brasil e do mundo. Contamos também com grandes parceiros educacionais.  Veja alguns 
dos nossos clientes e parceiros:

Tel: 65 3052-2115 | www.progrhedir.com.br

Clientes & Parceiros



A Progrhedir - Desenvolvendo Pessoas e Organizações é especialista no desenvolvimento de pessoas e utiliza as melhores
e mais modernas ferramentas de Gestão do Comportamento Humano.

Através de produtos e serviços de alto nível e uma equipe altamente capacitada, a Progrhedir leva soluções em Coaching e 
Desenvolvimento Humano por meio de programas In Company e turmas abertas para mais de 05 Estados do Brasil.  Além de 
projetos customizados para empresas de todos os portes e segmentos.

A Progrhedir  tem  o propósito de promover o desenvolvimento humano e o fortalecimento das competências de líderes e 
equipes, baseada em diretrizes práticas, modernas, sustentáveis e alinhadas à estratégia organizacional.

 

Missão

Proporcionar às pessoas e 
organizações

desenvolvimento contínuo, 
ajudando-as a alcançar

 resultados extraordinários e 
sustentáveis

Visão

Ser referência pela excelência
 e entrega de resultados a seus 

clientes, parceiros e colaboradores, 
utilizando-se do que há de mais

 moderno no mundo em 
ferramentas, métodos e 

processos de 
desenvolvimento

 humano 

Valores

Ética em todas sua ações e 
relações

Transparência
Compromisso

Sustentabilidade 
Paixão por Pessoas 

A Progrhedir



Estamos presentes em:

Canais de Atendimento

relacionamento@progrhedir.com.br

www.progrhedir.com.br

(65) 3052-2115 - Progrhedir
(65) 9804-0814 - Progrhedir
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