


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 contí-
nuo, 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 desen-
volver projetos voltados para o Desenvolvimento Humano mais bem elaborados e
pautados nas melhores e mais modernas ferramentas de Gestão do Comportamen-
to Humano disponíveis no mundo, em função das necessidades e demandas do 
mercado. 

Em 2014 a empresa passou a se chamar Progrhedir. 
A inserção do "RH" no nome da empresa, veio para reforçar o foco no desenvolvi-
mento 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. 

SOBRE A PROGRHEDIR



TREINAMENTO ENEAGRAMA – VIA EXPRESSA PARA O AUTOCONHECIMENTO

O Eneagrama é uma técnica aplicada no desenvolvimento de comportamentos, 
que permite a compreensão do funcionamento humano em suas particularidades. 
É utilizado como instrumento de autodesenvolvimento e de gestão de pessoas, por
permitir a identi�cação de comportamentos inconscientes e a compreensão dos 
mecanismos de defesas que atuam nas relações humanas. Sendo assim, oferece es-
tratégias para a mudança de comportamento e crescimento pessoal, pro�ssional e 
organizacional.

O Eneagrama é um mapa de autoconhecimento, utilizado desde a antiguidade, que
apresenta 9 tipos principais de personalidade, ou padrões de comportamentos, 
com seus distintos caminhos de evolução. É representado por um símbolo proce-
ssual de nove pontas.

O Eneagrama é uma fonte e�caz de respostas as seguintes questões:

– Como lidar melhor com as pessoas?
– Como entendê-las e fazer-se entendido?
– Por que tenho di�culdades em passar/compartilhar minha visão com outros?
– Por que tenho di�culdades com que as pessoas enxerguem meu ponto de vista?
– Por que meus atos e palavras, algumas vezes, são interpretados diferentemente
   do que pretendia?
– Por que não podemos ser objetivos no trabalho e deixar os problemas pessoais 
    de fora?
– Quem já não pensou assim alguma vez, em algum momento ou situação?
– Podemos ter esperanças de alcançar uma convivência satisfatória e produtiva?

Este conhecimento milenar, com origem no Oriente médio, ajuda a nos compre-
endermos, bem como aos nossos colegas de trabalho, familiares e amigos, resul-
tando em melhora prática na qualidade dos Relacionamentos, no âmbito corpora-
tivo e individual. O Eneagrama descreve as diferentes maneiras de pensar, agir e 
sentir. Vem sendo usado no mundo todo, como poderosa ferramenta na identi�ca-
ção dos principais traços comportamentais, que formam as 9 personalidades dis-
tintas. Aponta as motivações básicas de cada uma delas, bem como potenciais e 
pontos a serem trabalhados. Passamos a compreender as 9 Personalidades, ou as 9
 “VISÕES” de mundo, sob diversas nuances.
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PÚBLICO ALVO

Pessoas que visam aprimorar e desenvolver suas habilidades comportamentais pa-
ra melhorar as suas relações pessoais e pro�ssionais.

OBJETIVO GERAL

Proporcionar o autoconhecimento, garantindo a tomada de consciência sobre os as
pectos favoráveis da sua personalidade e aqueles a serem desenvolvidos, potenciali-
zando as suas relações.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Ao �nal do curso o aluno deverá ter informações sobre como:

Identi�car os aspectos positivos e aqueles a serem desenvolvidos do seu per�l;
Compreender os aspectos positivos de cada pessoa e as diferenças entre elas, 
conforme o padrão de comportamento;

Distinguir as ações que reforçam ou geram insatisfações nos relacionamentos;
Reconhecer os comportamentos adotados de forma automática e a motivação 
que os desencadeiam; Frear estas reações automáticas através da tomada de 
consciência;

Esclarecer quais são os principais comportamentos que desencadeiam o estresse;
Prever os efeitos de determinadas ações no comportamento das pessoas;

Pontuar quais são as virtudes a serem desenvolvidas e como acessá-las, de acordo
com o seu per�l;
Aprender a desenvolver suas habilidades comportamentais e garantir melhores 
resultados nas relações do seu dia-a-dia.
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CONTEÚDO

METODOLOGIA

BENEFÍCIOS PROFISSIONAIS

Os 9 padrões de comportamento e as diferenças comuns entre eles; 
Desenvolvimento dos relacionamentos pessoais e pro�ssionais; 
As principais emoções, como elas in�uenciam nossas vidas e a forma de adminis-
trá-las; 
O que leva ao estresse e o que motiva cada padrão de comportamento; 
Como lidar com o estresse do seu per�l; 
Como lidar com os outros quando entram em estresse; 
Neutralizando o estresse de cada padrão. 
As virtudes que resgatam a individualidade;

Aulas expositivas e práticas, com aplicação de técnicas, vivência em grupo e acom-
panhamento através de material didático. Haverá 1 (uma) sessão de consultoria 
individual para orientação da aplicação da entrevista com a técnica do 
Eneagrama.

. Team Building e Processos de seleção de pessoal

. Criar maior envolvimento e comprometimento da equipe

. Reduz-se o absenteísmo (faltas e atrasos)

. Potencializar pontos fortes e neutralizar pontos fracos

. Aumento da autocon�ança, autoestima e autoimagem

. Aproveitamento/reaproveitamento de talentos

. Melhora o relacionamento entre líder e liderado

. Aprender a ouvir e perguntar com maestria

. Melhor comunicação interna e externa

. Equilíbrio na tomada de decisões

. Melhoria do clima organizacional

. Melhoria do trabalho em equipe

. Desenvolvimento de lideranças

. Gerenciamento de con�itos

. Maior produtividade

. Potencializar pontos fortes e neutralizar pontos fracos

. Aumento da autocon�ança, autoestima e autoimagem

. Melhora o relacionamento entre líder e liderado



BENEFÍCIOS PESSOAIS
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. Autoconhecimento

. Lidar melhor com o estresse, pressão e ansiedades.

. Explorar conscientemente os mecanismos de defesa da própria personalidade

. Potencialização dos pontos fortes de seu Tipo Eneagramático

. Estratégias de autodesenvolvimento

. Aprender a lidar melhor com as emoções

. Identi�car comportamentos destrutivos

. Poderoso aliado para uma Comunicação e�caz

. Aprender a perceber as diferentes “visões” de mundo

. Usar a intuição e a sensibilidade na gestão de talentos

. Trabalhar a autoestima resgatando o equilíbrio na tomada de decisões

. Identi�car pontos fortes e fracos das personalidades, dons e talentos, estabele-
  cendo ligações-chave, para descobri-los em familiares, grupos de trabalho ou 
  equipes.
. Ampliar a percepção de mundo, para viver em harmonia com o meio.
. Aprender a ressigni�car a energia do corpo através do equilíbrio: físico, mental, 
  emocional e espiritual.

Este é o tesouro do processo de identi�cação e desidenti�cação de sua própria 
“máscara”. 

Aponta os mecanismos de defesas para entender como nos protegemos, o que 
(como e porque) rejeitamos, como forma de organização da própria personalidade,
com objetivo maior de sobrevivência.

Compreender a sabedoria do Eneagrama nos ajuda a descobrir o que nos impede 
de ver a verdade profunda sobre quem realmente somos. Ela nos mostra onde 
nossa personalidade nos faz “tropeçar” com mais frequência. Nossos comporta-
mentos e as feridas de nossas vivências, limitam-nos a um armário (ou máscara), 
ao qual recorremos e usamos como uma bengala, mas que não passam de zona de 
conforto.

O Eneagrama nos mostra nossas limitações para sairmos do armário (tirar a más-
cara) e nos preparar para viver sem limites, ativando nosso gigante interior; des-
pertando nosso potencial para o qual somos chamados.



BENEFÍCIOS ESPECÍFICOS
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A competitividade e os desa�os do ambiente corporativo requerem da parte dos 
empresários e executivos um sólido conhecimento do ser humano e suas motiva-
ções psicológicas. Este tipo de habilidade (psicológica) foi um dos destaques do 
trabalho realizado pelo Prêmio Nobel de Economia de 2002. Através dos cursos e
treinamentos em Eneagrama, as pessoas aprendem não só a reconhecer em si pró-
prios, mas nos outros os principais traços Eneagramáticos, desenvolvendo plena-
mente cinco competências e habilidades extremamente exigidas pelo mercado de 
trabalho, que são essenciais a todos os pro�ssionais que lidam cotidianamente 
com pessoas, com diferentes motivações e visões pessoais.

As 5 habilidades essenciais são:

Negociação Estratégica: O conhecimento do Eneagrama é fundamental para 
pro�ssionais e executivos que realizam negociações estratégicas, pois o profundo
conhecimento dos comportamentos e atitudes dos seus clientes, parceiros, forne-
cedores e concorrentes gera vantagem competitiva.

Liderança e Motivação: Lideres com claro conhecimento dos estilos, motivações
e visões humanas reveladas pelo Eneagrama, tornam-se mais capazes e e�cientes 
na hora de motivar seus colaboradores para a realização plena dos objetivos 
organizacionais.

Trabalho em Equipe: Quando os integrantes de uma equipe de trabalho conhe-
cem seus pontos fortes e fracos entre si e aprendem a lidar com os seus Traços 
Principais (Tipos) e os de seus companheiros, todos desenvolvem um melhor nível
de comunicação, o que favorece a participação criativa e inovadora nos projetos.
Administração de mudanças e con�itos: Pro�ssionais conscientes dos seus “Tipos”,
aprendem como resolver os con�itos derivados do estresse provocado por mudan-
ças internas e/ou externas à organização.

Administração de mudanças e con�itos: Pro�ssionais conscientes dos seus 
“Tipos”, aprendem como resolver os con�itos derivados do estresse provocado 
por mudanças internas e/ou externas à organização.

Otimização de Equipes de Vendas: Vendedores treinados no Eneagrama apren-
dem a encantar os seus clientes, já que, o conhecimento das motivações psicológi-
cas reveladas pelo Eneagrama promove o aumento nas vendas.
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OUTROS BENEFÍCIOS
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Compreensão dos relacionamentos: Você entenderá melhor a dinâmica dos 
seus relacionamentos passados e presentes, bem como o papel que você desem-
penhou desempenha neles.

Autocompreensão: Você se tornará mais consciente dos seus próprios pontos 
fortes e poderá reconhecer e neutralizar aquilo que o impede de trabalhar ou rela-
cionar-se com os outros.

Interpretação das pessoas e atendimento a clientes: Quanto mais você 
aprender a entender seus parceiros, amigos, parentes e clientes; melhor poderá 
reagir as necessidades deles, expressar as suas e construir relacionamentos 
duradouros.

Comunicação e trabalho com as pessoas: Com uma compreensão mais pro-
funda de si mesmo e dos outros, você terá condições de trabalhar melhor, com 
seus entes queridos, colegas e amigos. 

Detecção e gerenciamento do stress: Ajuda a identi�car a origem de 90% de 
suas tensões, aprendendo métodos, alguns dos quais muito antigos, de reduzi-las. 
Como mudanças de estilo de vida e na comunicação que trarão mais harmonia 
para sua vida.
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ALGUNS DE NOSSOS CLIENTES



CANAIS DE ATENDIMENTO

relacionamento@progrhedir.com.br

www.progrhedir.com.br

facebook/progrhedir.com

@progrhedir

  65 3052 - 2115
                               

  65 9804 - 0814
                               

Progrhedir - Desenvolvendo Pessoas e 
Oganizações

                               


