
Self and Professional Coaching Certi�cation – SPCC
Programa de Formação e Certi�cação em Coaching

"No futuro todos os líderes serão Coaches. 
Quem não desenvolver essa habilidade, automaticamente
 será descartado pelo mercado". 
                                                       Jack Welch, ex CEO da GEneral Eletric



A PROGRHEDIR – DESENVOLVENDO PESS0AS E ORGANIZAÇÕES
A Formação em Coaching da Progrhedir, Self and Professional Coaching Certi�cation – SPCC, é um programa voltado para quem quer
investir em si mesmo, usufruir plenamente do seu potencial e obter excelência na realização de suas metas e objetivos.
O Coaching permite que o cliente desenvolva suas habilidades e alcance seus objetivos, explorando o máximo de seu potencial criativo, 
intelectual e emocional, promovendo uma grande mudança tanto na área pessoal quanto na pro�ssional. 
 
De�nições: O Coaching cria consciência, potencializa a escolha e gera mudanças, libera o potencial pessoal para maximizar sua 
performance.  
 
Coaching - É a arte de aumentar a performance humana.
Coaching - Promove excelente performance em curto, médio e longo prazo.
Coaching - É uma metodologia que gera conversações efetivas, identi�cação e reformulação de valores, mútuos e busca de soluções.
Coaching - É uma metodologia nova que busca atender as seguintes necessidades humanas: atingir metas, solucionar problemas e 
desenvolver novas habilidades.

Coaching - É uma poderosa ferramenta de desenvolvimento e gerenciamento do comportamento humano, e tem como objetivo levar
o indivíduo ao estado desejado através de mudanças e transformações sustentáveis com foco no aumento da performance e na 
aceleração de resultados. 

É um processo de aprimoramento de competências que reúne conhecimentos, ferramentas e técnicas de diversas ciências e áreas do 
conhecimento como Psicologia, Neurociência, Administração, Programação Neurolinguística (PNL), Gestão de Pessoas, Antropologia, 
Sociologia, entre outras.
 
O maior benefício do Coaching é o aumento de resultados positivos nas diversas áreas da vida do cliente.
 



O PROGRAMA 
 
O programa de Formação e Certi�cação Self and Professional Coaching Certi�cation
 - SPCC da Progrhedir é o mais moderno programa de formação de Coaching no Brasil, 
que tem como base a metodologia desenvolvida pelo Behavioral Coaching 
Institute, considerada por 3 anos consecutivos pela Survey ICAA como a número
1 em treinamento de Business and Organization Coaching Training. 
 
O programa de Formação e Certi�cação Self and Professional Coaching 
Certi�cation - SPCC® é destinado às pessoas que desejam desenvolver os 
seus potenciais de e�ciência e pro�ssionalismo em Coaching, no padrão 
internacional.

PÚBLICO ALVO 
 
Pessoas que queiram ampliar sua área de atuação em seu negócio ou 
pro�ssão atual e para qualquer pessoa ou pro�ssional que queria 
aprender a de�nir metas claras e objetivas, desenvolver novas 
competências e habilidades utilizando técnicas e ferramentas 
essenciais para o seu crescimento pro�ssional e pessoal. 
  



 
O programa de Formação Self and Professional Coaching Certi�cation - SPCC 
é a melhor e mais completa formação em Coaching do Brasil e proporciona uma experiência 
única de vida e carreira, com o objetivo de formar Coaches Pro�ssionais, capacitando pessoas e 
líderes a promover mudanças e evolução, proporcionando aos participantes:

 

Ao realizar a formação SPCC da Progrhedir, você estará munido de técnicas e 
ferramentas, tendo um diferencial competitivo de mercado, pois desenvolverá 
habilidades e aprimorará competências para alcançar seus resultados em um curto
espaço de tempo. Estará apto a aplicar seus conhecimentos em Coaching em 
pessoas, equipes e organizações, tanto no âmbito pro�ssional como pessoal. 

Além disso, este programa visa ensinar uma metodologia para aumentar o 
nível de resultados, realização, sucesso pessoal e pro�ssional, plenitude e 
felicidade, na área pessoal, nos negócios e carreira, nos relacionamentos e na 
qualidade de vida. 
 

            Crescimento pessoal e pro�ssional
 Uma nova oportunidade de Carreira
 Desenvolvimento de Liderança
 Aquisição de novas e poderosas habilidades e competências

OBJETIVO



     
 
 Uso pleno de potencialidades e habilidades; 
 Aceleração do desenvolvimento pessoal e pro�ssional; 
 Aumento de performance; 
 Realização, sucesso e equilíbrio; 
 Clareza nos objetivos de vida; 
 Acesso a poderosos recursos emocionais;
            Transformação de sonhos em planos realizáveis; 
            Melhoria na capacidade em produzir resultados;
 Melhora como Líder.

Desenhar um plano pro�ssional e de carreira
Recursos Potencializados 
Entender os mecanismos da motivação e aumentá-la
Aprimorar a con�ança e a autoestima 
Ser uma pessoa mais equilibrada e otimista
Estabelecer harmonia interna 
Sentir-se bem consigo mesmo
Aumento de �exibilidade e adaptabilidade às mudanças
Melhora na disposição, saúde e energia
Equilíbrio entre áreas pessoal, pro�ssional e relacionamentos 
Melhoria na qualidade de vida 

           

 

POSSIBILITA 
 
Autoconhecimento 
Autodesenvolvimento
Perceber pontos fortes e pontos a serem melhorados
Avaliar o nível de stress e eliminá-lo
Fazer uma autoavaliação do seu estado atual
Planejamento Pessoal e Pro�ssional
Visão Sistêmica 
Foco
Estabelecer metas e objetivos claros e alcançáveis
Descobrir sua missão de vida e se alinhar com ela
De�nir um futuro brilhante e um caminho até ele

       BENEFÍCIOS DA FORMAÇÃO



CONTEÚDO DE PONTA, COM O QUE HÁ DE MAIS MODERNO NO CAMPO DO 
DESENVOLVIMENTO HUMANO: 
 

O que é Coaching
História e evolução do Coaching
As diferenças do Coaching e outras modalidades
Bases, conceitos e fundamentos
Conceitos de feedback
Tipos e nichos de Coaching
Princípios da PNL
Neurociência
Per�l habilidades e competências essenciais do Coach
Pressupostos fundamentais do Coaching
Ética na prática do Coaching
Modelos & Frameworks Internacionais de Coaching
Per�s Comportamentais Humanos
Ferramentas Para Prática de Coaching
Cognição & Pensamento 

 
Aprendizagem, Crenças e Valores
Missão, Visão e Propósito
Crenças Limitadoras  
Tarefas e experimentos                                                                      
Trabalho Orientado para a Solução
Perguntas Poderosas
Comportamento Humano
Liderança
Coaching Assessment
Como Iniciar Seu Negócio com Coaching
Código de ética
Coaching de Marketing Para Pro�ssionais Autônomos
Coaching Para Apresentações em Público
Coaching Para Vendas e Negociação                                                                                  
E muito mais...



04  TITULAÇÕES

LÍDER COACH

ANALISTA 
COMPORTAMENTAL

PROFESSIONAL COACH

SELF COACH



POR QUE INVESTIR EM COACHING 
Executivos que participaram em treinamentos gerenciais aumentaram em 24% sua produtividade. Aqueles que tiveram Coaching, após 
este mesmo treinamento, aumentaram sua produtividade em 88%. Public Personal Manangement Journal 40% dos executivos nos EUA, 
já passaram pelo processo de Coaching. Jornal Executive Chanel 90% das empresas que constam na lista da Fortune utilizam o processo 
de Coaching.

Durante o 27º CBTD (Congresso Brasileiro de Treinamento & Desenvolvimento), realizado em 2012, uma pesquisa promovida entre 266 
gestores e pro�ssionais das áreas de Treinamento & Desenvolvimento e Educação Corporativa das maiores empresas do país, 
apontou que:

      100% dos pro�ssionais de Treinamento & Desenvolvimento e Educação Corporativa consideram o Coaching como uma metodologia 
efetiva para o desenvolvimento de lideranças.

      83% dos entrevistados acreditam que o que há de mais importante em um líder é o foco nas pessoas e o Coaching é a ferramenta que 
existe de mais efetiva para desenvolver pessoas.

      97% dos entrevistados consideram que existe escassez de líderes e, por isso, a grande necessidade das organizações de desenvolver 
seus líderes e preparar futuros.

      74% a�rmar que os líderes não estão preparados para reter e desenvolver talentos.

       70% acredita que os pro�ssionais que ocupam os cargos de liderança não estão preparados para dar e receber feedback
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31%

17%
14%

31% habilidades interpessoais

17% entusiasmo e motivação

14% trabalho em grupo

Sobre competências de um pro�ssional, o estudo apontou as mais 
valorizadas:

     33% acreditam que a principal competência que um líder precisa ter é uma 
comunicação efetiva com a sua equipe

     20% dos participantes da pesquisa a�rmaram que os líderes de suas 
respectivas empresas utilizam o Coaching como Filoso�a de
 Liderança

     63% das pessoas nunca �zeram um treinamento ou processo de 
Coaching

     84% das empresas pretendem investir em programas de 
desenvolvimento de pessoas

     58% das empresas ainda não oferecem processos de Coaching aos 
colaboradores

     55% das empresas não oferecem treinamento em Coaching para 
lideranças
     55% das empresas não oferecem treinamento em Coaching para 
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CARGA HORÁRIA
150 horas* 
Distribuídas em 08 dias (dois módulos de 4 dias cada um) +  atividades 
complementares. 

(*)96 horas presenciais (a maior cara horária presencial do país) + 54 horas 
de atividades complementares.

HORÁRIO
 08 dias das 8h00 às 20h00* 
(*) É possível haver variação de horário, para mais ou para 
menos, dependendo do grupo.

INVESTIMENTO
R$ 7.981,95 parcelados em até 10x no Cartão de
Crédito ou Cheque

R$ 7.582,85 á Vista (05% de desconto).

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



CLIENTES & PARCEIROS  
 
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:



A PROGRHEDIR
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 



Estamos 
presentes em:

Canais de Atendimento

presentes em:

relacionamento@progrhedir.com.br
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