Líderes de Alta Performance
Desenvolvemos líderes e equipes de alto desempenho e contribuímos para melhores
resultados de empresas e profissionais com treinamentos, palestras e outdoor training.
Atendemos de forma personalizada empresas como

Samsung, DHL, Natura,

Tupperware, Agilent, Pepsico, BlackBerry, Tirol, TVA, Correios e outros clientes em
convenções de vendas, seminários de formação de líderes, palestras de motivacionais,
coaching executivo e formação em coaching com certificação internacional.
Possuímos certificações pela International Coaching Community, International
Coaching Council, Behavioral Coaching Institute, Sociedade Brasileira de Coaching,
Academia Brasileira de Coaching e Net Profit Brasil / CAC.

Metodologia
Nosso estilo é bastante interativo e com alta qualidade visual.

Nossa metodologia é

inspirada em linhas internacionais como:


Brain Based Learning – Caine, Jensen, Lozanov



Andragogia – Thorndike, Rogers, etc.



Métodos Internacionais de Coaching – BCI, ICC,



Psicologia Positiva – Seligman, Csikszentmihalyi



Estilos de Aprendizagem – Kolb, Honey, Mumford



4MAT System – McCarthy



Inteligência Emocional – Goleman, Mayer, Salovey



Theory of Planned Behavior – Aizen



Múltiplas Inteligências – Gardner, etc.
Garantimos a personalização de seu treinamento ou palestra a partir do entendimento de
suas necessidades. Podemos desenvolver multiplicadores internos em sua empresa.

Programa Líder Coach Xpress – Líderes de Alta Performance
Participe deste evento transformador para líderes num final de semana com atividades
inesquecíveis de team building e team coaching no xvalley em Ibiúna visando:


Ampliar o autoconhecimento dos líderes para o alcance de melhores resultados;



Contribuir para o planejamento de metas de crescimento do líder e da equipe;



Apresentar ferramentas internacionais de liderança coach para aumento de
desempenho pessoal e da equipe;



Facilitar mudanças de comportamentos indesejados e o desenvolvimento de
habilidades e atitudes de sucesso;



Favorecer o aumento de produtividade e foco do líder proporcionando melhor
equilíbrio entre vida pessoal e profissional;



Aumentar o potencial de liderança e comunicação.

O que será abordado neste fim de semana incrível


Conhecendo o jogo interior do líder – a eliminação de pensamentos limitadores;



Como fazer perguntas que despertam opções e ampliam a percepção;



Perguntas para desenvolver habilidades, competências e atitudes nas pessoas;



A escuta ativa como ferramenta de desenvolvimento pessoal e profissional;



Como oferecer feedbacks eficazes e construir times de alto desempenho.



Conhecendo e usando melhor suas forças para atingir objetivos;



Planos para conquistar metas e o aumento de produtividade do líder e equipe;



Lidando com a pressão e o estresse sem perder o foco e a saúde.

Algumas atividades do programa
O Líder Coach Xpress utiliza técnicas de coaching em grupo em sala de aula, além de
atividades vivenciais externas leves tornando a aprendizagem muito agradável.
São dinâmicas e jogos em equipamentos construídos especificamente para tornar o
evento prazeroso e interativo sem constrangimentos ou desconforto:

Cross Breed – Conceitos de comunicação, tomada de decisão, trabalho em equipe, etc.
Balanced Score Board – Liderança situacional, administração do tempo, estratégia, etc.
Spider Works – Trabalho em equipe, planejamento, comunicação interpessoal, etc.
Off The Wall – Determinação, superação, foco, desafio, etc.
Flying Leadership – Escuta ativa, comunicação, confiança, inteligência espacial, etc.
Mini Golf – Atenção, trabalho em equipe, foco, confiança, liderança, etc.

Alguns Diferenciais do programa


Palestrante e Master Coach Trainer com experiência internacional;



Local privilegiado em contato com a natureza;



Turma vip e exclusiva com valor promocional para formadores de opinião;



Hospedagem e alimentação inclusas – adequadas ao propósito do programa;



Equipamentos, materiais e seguro de vida para todos os participantes.

Instrutor
Marcelo Homci é palestrante e trainer da Net Profit Brasil, a maior
franqueadora brasileira de coaching e da Academia Brasileira de
Coaching. Foi executivo da área comercial, marketing e treinamento
em empresas como Natura, Tupperware Brands e Jequiti do Grupo Silvio Santos.
É

coach

de

executivos

e

empresários

com

foco

em liderança,

mudança

comportamental e formação de times de alto desempenho. É analista quântico pela
Universidade Quantum e especialista em liderança, gestão de pessoas e comunicação
empresarial. É também Master Coach pelo Behavioral Coaching Institute – EUA e
Austrália, Executive e Personal & Professional Coach reconhecimento do ICC.
Realiza treinamentos e palestras de alta performance para empresas como Samsung,
O Boticário, Agilent, Grupo RBA / TV Bandeirantes, Tirol, Tupperware, Estácio UniRadial,
BlackBerry, Claro, Schuler e outras grandes empresas.

