
SOLUÇÕES
CORPORATIVAS
I N S T I T U C I O N A L

“Empresas lucrativas são resultado de equipes engajadas. Equipes engajadas são resultado de 
Líderes  preparados. Líderes preparados são resultado de desenvolvimento contínuo, constante e 

consistente." - José Roberto Marques 
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MAXIMIZE A EFICIÊNCIA
DE SEUS COLABORADORES 

E A PRODUTIVIDADE DE 
SUA ORGANIZAÇÃO.



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. Tem como missão proporcionar às pessoas e 
organizações desenvolvimento contínuo, ajudando-as a alcançar 
resultados extraordinários e sustentáveis.

Somos referência no que tange treinamentos e desenvolvimento 
através do Coaching. Nossos cursos oferecem experiências únicas, 
ricas e inovadoras, que irão contribuir expressivamente para o 
aprimoramento de suas competências e habilidades profissionais 
e pessoais.

Para nós da Progrhedir, Coaching é mais que um processo, é uma 
Filosofia de Vida, uma nova Profissão, um estilo de Liderança, 
Gestão e Comunicação capaz de proporcionar a conquista de 
Resultados Extraordinários.

NOSSA EMPRESA



Em nossa divisão de Consultoria Organizacional nosso foco
está na produção de resultados sustentáveis, soluções e
desenvolvimento de ações condizentes com a realidade de
mercado, respeitando valores e necessidades de cada
organização.

Nosso comprometimento com as ações e resultados conta
com a experiência prática e técnica adquiridas que garantem
diagnósticos de alta qualidade, soluções e implantação de
programas eficazes nas áreas de treinamento e
aprimoramento do potencial humano nas organizações,
promovendo o desenvolvimento de habilidades individuais,
interpessoais e intergrupais.

NOSSO FOCO



Nosso Objetivo
Acelerar o processo de desenvolvimento de gestores da empresa,
fornecendo referenciais e experiências para aquisição e
desenvolvimento das habilidades de liderança e de gestão, a fim de
que possam ampliar a interação com suas equipes e amplificar sua
capacidade de construir resultados diferenciados, gerando vantagem
competitiva.
Promover o conhecimento das técnicas de coordenação de recursos,
pessoas e resultados de um setor/departamento, desenvolvendo ou
aperfeiçoando competências de supervisão bem como atitudes e
habilidades de liderança de equipes.

EDUCAÇÃO CORPORATIVA



• Um projeto desenvolvido sob medida, de acordo com 
as características de sua empresa e de sua equipe.

• Baseado nos conceitos de formação de lideranças 
do “Pipeline da Liderança” de Ram Charam, 
sintetizamos as atribuições do líder em:

BASE DO PROGRAMA



Nosso objetivo é identificar ações de desenvolvimento que
capacitarão os gestores e colaboradores de sua empresa,
formando líderes e profissionais de alto desempenho
focados em resultados sustentáveis.
1. Entendendo o seu negócio:
Vamos entender as características do seu negócio:
valores, cultura, e necessidades de desenvolvimento
humano para oferecer o maior retorno sobre o
investimento.
2. Construção e apresentação da solução:
De acordo com as necessidades da empresa e o
orçamento disponível, customizamos uma solução sob
medida para você.

OBJETIVO



3. Execução e Gestão do Projeto
A solução aprovada é executada com excelência, maestria, confidencialidade
e comprometimento total.

4. Mapeamento dos Resultados
Aplicamos uma avaliação de reação e medição do retorno
sobre a expectativa com os participantes do programa para
obtenção de indicadores de satisfação.



Empresas lucrativas são resultado de equipes engajadas.
Equipes engajadas são resultado de Líderes preparados.
Líderes preparados são resultado de desenvolvimento
contínuo, constante e consistente. Neste sentido
apresentamos a nossa Academia de Lideres, um Programa
Intenso e Consistente de Desenvolvimento de Líderes.

Nosso objetivo com este Programa é conduzir líderes a um
processo de desenvolvimento de competências emocionais,
habilidades e atitudes que visam uma mudança de
comportamento através do autoconhecimento e feedback,
podendo assim, gerar excelência no desempenho
organizacional e nos resultados esperados.

ACREDITAMOS QUE...



1. Formação de Novos Líderes

 Foco: Promover continuamente a formação de novos líderes.
Manter um banco de profissionais preparados e aptos para suprir as
necessidades da empresa em posições iniciais de liderança.

 Objetivo: Formar novas lideranças, promovendo o conhecimento e
desenvolvendo habilidades e atitudes para a gestão e liderança de
equipes operacionais.

 Nível de Atuação: Programa em nível de FORMAÇÃO BÁSICA em
liderança de equipes e gestão operacional, para clientes internos com
potencial e sem experiência na função.

FRENTES DA ACADEMIA DE LÍDERES



2. Desenvolvimento de Lideranças para funções de Coordenação

 Foco: Suprir  a organização com profissionais preparados e aptos 
para atenderem as novas demandas de pessoal para a função.

 Objetivo: Promover o conhecimento das técnicas de coordenação 
de recursos, pessoas e resultados de um setor/carteira, 
aperfeiçoando competências de supervisão e desenvolvendo 
atitudes e habilidades de liderança de equipes. 

 Nível de Atuação: Programa em nível de DESENVOLVIMENTO de 
competências para a liderança de equipes e coordenação 
operacional de um setor, líderes da empresa com potencial e 
experiência em cargos de liderança.



3. Desenvolvimento de Lideranças para cargos de Gestão

 Foco: Suprir  a organização com profissionais preparados e aptos para 
atenderem as novas demandas de pessoal para a função.

 Objetivo: Promover o conhecimento das técnicas de coordenação de 
recursos, pessoas e resultados de uma unidade de negócio, 
aperfeiçoando competências de gestão e desenvolvendo atitudes e 
habilidades de liderança de equipes de alta performance. 

 Nível de Atuação: Programa em nível de DESENVOLVIMENTO de 
competências para a liderança de equipes e gestão tática-
operacional de uma unidade produtiva, dirigido aos líderes da 
empresa com potencial e experiência em cargos de liderança.



4. Formação de Gerentes

 Foco: Suprir  a organização com profissionais preparados e aptos para 
as posições gerenciais da organização com base no planejamento 
estratégico e no plano de crescimento da empresa.

 Objetivo: Promover o conhecimento das técnicas de coordenação de 
recursos, pessoas e resultados de uma unidade de negócio, 
aperfeiçoando competências de gestão e desenvolvendo atitudes e 
habilidades de liderança de equipes. 

 Nível de Atuação: Programa em nível de FORMAÇÃO técnico–gerencial 
para a gestão tática-estratégica de uma unidade de negócio, 
dirigido aos talentos de gestão da empresa.



METODOLOGIA

01
In Company

02
Oficinas

03
Comunidade

Virtual

Utilizamos a sala de treinamento para  teorias e 
vivências na prática do dia a dia  acompanhando 
novos resultados ou validando os já utilizados.

Fazemos Oficinas de Pesquisa, onde obtemos a 
percepção dos liderados sobre seus líderes, 
medindo sua evolução durante a aplicação do 
Programa.

Espaço virtual que promove a interação e contribui 
para a troca de experiências e desenvolvimento 
profissional por meio de ferramentas como grupos 
de discussão e biblioteca, onde disponibilizamos 
materiais extras (vídeos, e-books, artigos e 
apostilas) visando aprimorar o participante.



1. Entendendo seu Negócio
Necessitamos agendar uma visita às suas instalações afim de alinhar
percepções e expectativas para a construção do Programa.

2. Sensibilização e Apresentação da Solução
• Workshop: Com objetivo de criar a base para o desenvolvimento do

Programa de forma padronizada e validada pela diretoria ou
responsável. Buscar o comprometimento e participação dos
participantes para o desenvolvimento de Gestão de Processos,
Pessoas e Resultados.
• Participantes: Todos os que participarão do Programa ou que

tenham interface direta com as áreas de produção com foco no
resultado.

ETAPAS DO PROGRAMA



3. Construção e Aplicação de Conteúdo
Os conteúdos são desenvolvidos dentro das necessidades
de sua empresa e de acordo com as características dos
participantes, garantindo maior adesão e aprendizado.

4. Oficinas de Pesquisa
Identificaremos as ocorrências positivas, negativas ou com
dúvidas (Gaps), pesquisando com os liderados os processos
de mudanças que estão ocorrendo durante o programa.
• Metodologia: Observação por roteiro dirigido ou

entrevistas presenciais com liderados.
• Periodicidade: Em um programa que contemple todos os

módulos, prevemos uma Oficina a cada três módulos.

5. Avaliação do Programa

Contará com elementos quantitativos que nos permitam
avaliar a evolução do projeto para informar à Gestão sobre os
progressos e / ou tomar ações corretivas para focá-las.
Ao final do projeto haverá reunião com a diretoria e gestores
responsáveis para posicioná-los sobre o diagnóstico do
grupo, perfil de características e plano de ação.



ALGUNS DE NOSSOS CLIENTES



- Formação em Coaching – SPCC
- Formação em Coaching Executivo – EBCC
- Academia de Líderes
- Formação em Hipnose 
- Formação em Programação Neurolinguistica – PNL 
- Apresentação de Alto Impacto
- Excelência em Atendimento
- Coaching para Vendas
- Formação em Analista Comportamental - DISC
- Análise comportamental  (Assessment)
- Processos de Coaching (Individual e em grupo)
- Etiqueta empresarial
- Líder Coach
- Eneagrama
- Palestras, Workshops e Projetos In Company

PORTFÓLIO


