
LÍDER COACH - LC

Coaching como filosofia de Liderança



QUEM SOMOS

A Progrhedir 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-os a alcançar resultados extraordinários e sustentáveis.

Conceitualmente, PROGREDIR, também, como “progresso”, vem do latim gradus, “passo", avançar, mudar para melhor. O objetivo inicial 

era ajudar as pessoas a "mudar para melhor". Em 2013 a Progredir ampliou seu escopo e passou a desenvolver projetos voltados

para o Desenvolvimento Humano mais bem elaborados e pautados nas melhores e mais modernas ferramentas de Gestão do 

Comportamento Humano disponíveis no mundo, em função das necessidades e demandas do mercado. 

A inserção do "RH" no nome da empresa, veio para reforçar o foco no desenvolvimento humano, sua paixão por pessoas e enfatizar que, 

todas as nossas soluções são elaboradas e desenvolvidas tento como foco o bem mais preciosos das organizações, as pessoas. 



O QUE É COACHING ?

Coaching é um processo que utiliza técnicas, ferramentas e recursos de 

diversas ciências. Algumas pessoas dizem que Coaching é ciência, mas na 

realidade é um cocktail, um mix de recursos e técnicas que funcionam em 

ciências do comportamento (psicologia, sociologia, neurociências) e de 

ferramentas da administração de empresas, esportes, gestão de recursos 

humanos, planejamento estratégico e outros.

É um processo que produz mudanças positivas e duradouras. Conduzido de 

maneira confidencial, individualmente ou em grupo, o Coaching é uma 

oportunidade de visualização clara dos pontos individuais, de aumento da 

autoconfiança, de quebrar barreiras de limitação, para que as pessoas possam 

conhecer e atingir seu potencial máximo e alcançar suas metas.

Coaching é uma metodologia nova que busca atender as seguintes 

necessidades humanas: atingir metas, solucionar problemas e desenvolver 

novas habilidades.



Coaching é um movimento social, dinâmico e complexo, alguns autores consideram seu surgimento na década de 70 e colocam como 

marco a publicação do livro "The Inner Game", outros consideram o surgimento na década de 90 a partir da publicação do livro 

"Coaching for Performance" em 1.992.

Segundo Jack Welch, ex-CEO da GE, no futuro todos os Líderes serão Coaches, e aqueles que não se adaptarem a esta realidade 

estarão fora do mercado. Isso significa dizer que aquele que não é Coach, não é Líder.

Líder Coach é uma capacitação em Coaching. Trata‐se de um programa de Treinamento em Coaching para Líderes,

É um método de desenvolvimento de liderança, prático, interativo e motivador, com aplicabilidade imediata na sua vida, na sua carreira 

e na sua empresa. 

COMO SURGIU ?

‘‘No futuro todos os Líderes serão Coaches"

Jack Welch, ex ‐ CEO da General Eletrics e um dos executivos mais admirados  do mundo.



A IMPORTÂNCIA DE INVESTIR EM TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Pesquisa recente divulgada pelo McKinsey Global Institute aponta que: Faltarão 40 milhões de pro-

fissionais qualificados no mundo até 2020. O Brasil, figura como segundo país que mais sofre com 

a escassez de profissionais qualificados, e segundo o estudo este é um desafio vivenciado por 71% 

das empresas do país. 

Este é um dos principais reflexos de um país, que vai bem ao que tange a economia, mas muito mal

no quesito educação, uma vez que a correlação entre o crescimento econômico e a formação de pro-

fissionais, além de deficitária, é de má qualidade. Assim 90% dos líderes no Brasil, enfrentam um 

grande dilema pela falta de qualificação. Preocupadas com a baixa qualificação da mão de obra brasi-

leira, 76% das empresas investem em programas de treinamento para seus profissionais. É o que 

mostra um estudo realizado pela Amcham (Câmara Americana do Comércio). Segundo ainda esta pesquisa, além dos treinamentos, 60% 

das empresas subsidiam cursos externos para a capacitação de seus funcionários, enquanto 40% desenvolvem parcerias com centros de 

formação.

Os recursos investidos devem-se a um motivo principal: a preocupação com a modernização e a manutenção do nível de competitividade. 

Com uma competição cada vez mais acirrada a cada ano que passa, as empresas precisam produzir e vender produtos diferenciados para 

consumidores cada vez mais exigentes.



Daí a necessidade constante de investir em treinamentos – sejam eles mais voltados para o aprimoramento técnico ou tecnológico (como é 

mais comum nos setores químico/petroquímico e mineração/metalurgia/siderurgia), ou concebidos para modificar o comportamento das

pessoas (como ocorre nos setores de prestação de serviços).

Estes dados mostram a importância de investir no desenvolvimento do capital humano. Entretanto, esta é uma questão ainda maior, pois ao 

investir nas pessoas, as empresas estão assumindo também sua responsabilidade social em colaborar para a qualificação da mão de obra 

nacional. 

Isto impacta diretamente na realidade econômica, educacional, cultural e social do

nosso país, e proporciona aos treinamentos com foco em desenvolvimento de habili-

dades técnicas e comportamentais, conhecimentos a que não tiveram acesso antes e

maximização dos resultados.

Investir em Treinamento e Desenvolvimento. Essa é nova realidade nacional!

A IMPORTÂNCIA DE INVESTIR EM TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO



PESSOAS, O VERDADEIRO DIFERENCIAL COMPETITIVO

Numa pesquisa realizada por Cynthia Montgonery, professora do curso 

de Administração de Empresas da Havard Business School, foi 

constatado que, para superar uma empresa que ocupa o primeiro lugar 

no seu segmento e tem como base o desenvolvimento das pessoas, são 

necessários 7 anos.

Se a mesma empresa que ocupa uma liderança pautada no preço do 

seus produtos, em apenas 60 dias ela pode ser superada.

Nesse sentido, se a empresa está nessa colocação pela propaganda e 

publicidade, em 1 ano ela pode ser superada.

Conclui-se, portanto que para uma empresa ser líder em seu segmento 

e manter-se nesta posição, é fundamental investir no desenvolvimento 

de seu capital humano.

Veja o gráfico quemostra o poder de se investir nas pessoas

Por: Cynthia A. Montogomery - Harvard Business School



PROGRAMA

A Capacitação em Líder Coach é composta de 2 dias das 8h 

às 20h*, totalizando 24 horas presenciais. 

*pode haver variação para mais dependendo da turma.

OBJETIVO

Desenvolver, treinar e capacitar os participantes para 

utilizar o Coaching como estilo de Liderança, modelo 

para resultados sustentáveis e uma filosofia para uma

vida em crescimento contínuo.

• Desenvolver uma atitude de ação para conquista 

de resultados

• Liderança e Comunicação

• Evoluir o pensamento, competências e posturas 

como Líder

• Fornecer ferramentas de Planejamento

• Criar um ambiente para evolução através de troca 

de experiências e networking

• Possibilitar conceitos e ferramentas de Coaching 

para atuação como Líder Coach em todas as 

áreas de vida.



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução ao Coaching; Coaching e Liderança

Avaliação Comportamental e de Liderança; Crenças e 

Valores

Emoções Básicas do Ser Humano; Plano de Ação

O Poder de Perguntar; Missão e Visão

Roda da Vida do Líder Coach; Roda da Liderança

Ouvir na Essência, Orientação para Resultados

Feedback Assertivo e Comunicação Humana

Senso de propósito; Senso de pertencimento;

Aumento da produtividade; Quebra de crenças 

limitantes.

Cultura de Alta Performance; Perceber pontos fortes 

e pontos a serem melhorados;

Maior engajamento; Retenção de Talentos;

Diminuição dos níveis de stress; Diminuição de turn

over

Melhor gestão do tempo; Aumento do índice de 

satisfação e qualidade de vida no trabalho

BENEFÍCOS



O Líder Coach foi projetado para todos os profissionais que buscam fazer mais, em menos tempo. Buscam melhorar e acelerar seus 

resultados; querem munir-se de recursos técnicos e emocionais para alcançar e manter a alta performance. Pessoas que desejam se 

conhecer melhor e entender mais de comportamento humano.

“Quanto mais eu me conheço, mais eu me curo, mais eu me potencializo” – José Roberto Marques

PÚBLICO ALVO



 Todas as ações (Avaliação, desenvolvimento, Follow Up) e ferramentas 

e formulários para prática de coaching aplicado a Liderança

 Planejamento (Levantamento de dados, estruturação do briefing, 

definição dos objetivos e necessidades a serem atendidos)

 Estudo de Case (Seleção, preparação e análise das dinâmicas, 

metodologias, conteúdo e técnicas

 Execução (Realização do programa, apresentação de conteúdo, 

dinâmicas e vivências) Material didático completo

INCLUSO NO INVESTIMENTO



ALGUNS DE NOSSOS CLIENTES E PARCEIROS



CANAIS DE ATENDIMENTO LOCALIZAÇÃO - PROGRHEDIR

relacionamento@progrhedir.com.br
www.progrhedir.com.br
facebook.com/progrhedir
@progrhedir progrhedir
65 9804-0814 | 65 3052-2115

mailto:relacionamento@progrhedir.com.br
http://www.progrhedir.com.br/

