
LTO - Leader 
Training Online.

Liderança para potencializar pessoas e negócios



O International Business
Coaching Institute (IBCI).

COM FOCO EM BUSINESS E EXECUTIVE COACHING

O Coaching que transcendeu o setor esportivo evoluiu drasticamente
desde o início dos anos 90 e continua evoluindo à medida que um número
cada vez maior de pessoas experimentam os resultados positivos de uma
relação "um a um" segura. Atualmente, existem milhares de coaches em
todo o mundo. O coaching tem-se segmentado em subconjuntos de
acordo com as variadas necessidades do cliente - coaching de vida,
coaching de carreira, coaching de vendas, coaching de bem-estar,
coaching intercultural; e a opções continuam aumentando.

O foco do IBCI é em Business e Executive Coaching como metodologia e
processo para criar mudanças planejadas e propositais, está presente no
ambiente corporativo como uma estratégia positiva e poderosa para o
fortalecimento de gestão, liderança, desempenho e produtividade do
negócio.

Existe hoje uma crescente necessidade de coaches qualificados e
treinados para apoiar a estratégia corporativa, coaches que estejam
qualificados para criar negócios rentáveis.

O Coaching como metodologia e processo para criar
mudanças planeadas e com propósito está hoje presente
no ambiente empresarial como uma estratégia positiva e
poderosa para o fortalecimento da gestão, liderança e
desempenho para melhorar a produtividade do negócio.



International Business  

Coaching Institute no Brasil
O IBCI tem como objetivo promover e fortalecer
o Business e Execuive Coaching no Brasil,
fornecendo treinamento, recursos e
credenciamento para aprimorar e desenvolver
habilidades profissionais, metodologias, mapear
comportamentos, ensinar ética e valores e a
prática profissional do verdadeiro Coaching
Empresarial e Executivo.

Desta forma, o IBCI tem por objetivo
formar multiplic a do re s do s e u c o nhe c
ime nto e profissionais capacitados a
oferecer com excelência soluções que
levem o crescimento econômico e o
desenvolvimento das empresas com
solidez e foco na melhor relação com a
sociedade.

Diretrizes do Business e  

Executive Coaching do IBCI

-Implementar um nova iniciativa, programa e/ou plano
-Comunicação e apresentação
-Obter compromisso e maior alinhamento entre membros do 
corpo  executivo
-Melhorar os relacionamentos comerciais
-Implementar mudanças
-Desenvolver maior influência na organização
-Gerir conflitos
-Crescimento e sucessão da organização
-Melhorar as habilidades de liderança nas funções atuais e em 
novas  funções
-Aprender sobre novas funções (por exemplo, marketing, RH,  
finanças), onde há pouca experiência
-O  significado de "Liderança"
-Como fazer uma transição para um novo cargo ou para uma nova  
organização
-Integração trabalho-vida: estressores, saúde e bem-estar
-Como tomar decisões melhores e mais eficazes
-Desenvolver a clareza sobre as estratégias e direção 
organizacional

-Realização de melhorias de habilidades comportamentais em  
resposta à avaliação e feedback



.
O Programa de LTO, trata-se de uma formação de lideres criada
pelos dois maiores nomes do coaching no mundo, Dr. Shayne Tracy
(Presidente do IBC e membro Sênior do BCI Behavior Coaching
Institute) e Dr. Donald Carmont coach executivo com mais de 40
anos de experiência em desenvolvimento de líderes em mais de 30
países.

A Formação LTO é baseada no mais completo conjunto de
ferramentas e técnicas de desenvolvimento de lideres para
aplicação Imediata no seu dia a dia como gestor e para o
desenvolvimento do seu negócio.

Dr. Shayne Tracy possui mais de 25 anos de experiência em
desenvolvimento de lideres, é PhD em Avaliação de Desempenho e
juntamente com Dr. Donald Carmont desenvolveu um programa de
6 Módulos para trazer para o Portugal, o que há de melhor no
mundo para o desenvolvimento das lideranças. A cada etapa o aluno
terá acompanhamento do seu instrutor para um melhor
desenvolvimento e aplicação das ferramentas além de desenvolver
o seu conhecimento sobre as práticas da liderança.

Objetivo:
Desenvolver e ensinar a auto liderança aos participantes do LTO,
para que consigam extrair o potencial máximo das pessoas, equipas
e negócios.

A Formação.



.
A pesquisa: "Tendências Globais de Capital Humano da Deloitte
(2019)" observou que 80% dos entrevistados classificaram a liderança
como alta prioridade para suas organizações.

Público Alvo
• Gestores de Equipes
• Executivos
• Lideres
• Gerentes
• Donos de Empresas
• Profissionais em cargos de liderança
• Empreendedores
• Coaches

.. que queiram desenvolver a auto liderança e potencializar pessoas
e negócios.

Qual a importância da 
liderança nos dias de hoje?



Uma visão geral e comum da liderança é que ela é reservada para
empresas, governos, instituições religiosas e militares. Essa
percepção não é precisa.

A liderança é única para cada pessoa e é uma combinação de
características, valores e habilidades pessoais que podem ser
aprendidas e praticadas Sua abordagem é exclusiva e especifica
para enfrentar desafios e gerenciar suas transações diárias com
outras pessoas.
A habilidade de liderança é um conjunto das Competências mais
importantes que um individuo pode aprender e desenvolver pois a
liderança pode e deve ser aplicada em todas as áreas de nossas
vidas.
Aqueles que conscientemente desenvolvem seu estilo de liderança
são capazes de se posicionar adequadamente em qualquer situação.

Nos negócios, os lideres fortes ajudam as organizações a maximizar
a produtividade e atingir suas metas de negócios.
Os lideres fornecem visão, orientação e direção, motivação, ação e
estratégia.

É essencial que uma pessoa aprenda e pratique suas habilidades de
liderança para se tornar um líder competente e capaz na vida e no
trabalho.

A Liderança é uma jornada ao longo da vida. Convido você a
começar essa jornada com o treinamento do IBCI.

Uma visão Sobre Liderança.



Carga Horária.

12 Horas de 
Formação

+ Atividades Complementares

Certificação 
Internacional.
IBCI - International Business
Coaching Institute.

+
Manual



Módulo 1
Entendendo a Liderança

Módulo 2
As características da Liderança

Módulo 3
O processo de Liderança

Módulo 4
A Influência e o Poder da Liderança

Módulo 5
A Liderança Eficaz e Poderosa

Módulo 6
A Liderança Pessoal e Organizacional

Conteúdo 
Programático.



Liderança 
Organizacional 
6 Módulos.
Curso de Liderança Online 
1,5 Horas por Sessão



.

• O que é a liderança?
• Liderança está nos olhos de quem vê;
• O que os líderes produzem?
• Atributos essenciais à liderança;
• Tornando-se um Líder - a jornada da liderança;
• Auto-avaliação: o que a gerência sênior espera?
• Auto-avaliação: o que os seguidores esperam?

Módulo 1
Entendendo as Lideranças.



.

• A Liderança e o Caráter;
• Os três aspectos críticos da liderança;
• Os fatores críticos de sucesso da liderança;
• Gerenciamento vs. Liderança;

Módulo 2
Características da Liderança.



• O processo de liderança;
• Os três pilares da liderança;
• A liderança por autoridade, conhecimento e exemplo;
• Os dois modelos de liderança: empurrando e puxando;
• As estratégias de liderança e influência;

Módulo 3
Processo de Liderança.



• A autoridade e a liderança: diferença entre um chefe e um líder
• As bases de influência e o poder de liderança
• Seu perfil de poder e influência
• Os três componentes essenciais de influência da liderança

Módulo 4
A Influência e o 
Poder da Liderança.



• As características dos líderes poderosos e eficazes;
• As seis competências de líderes bem-sucedidos;
• Avalie-se nas seis competências de liderança;
• O suporte organizacional e a liderança;

Módulo 5
A Liderança Eficaz e 
Poderosa.



• Os mitos da liderança - um exercício;
• A Liderança Pessoal e Organizacional: Desafio de Liderança Organizacional;
• Uma metáfora para a liderança organizacional;
• O lado sombrio da liderança;
• Os vinte hábitos dos melhores líderes;

Módulo 6
A Liderança Pessoal 
e Organizacional.



Metodologia Presente em mais de Países.
nos 5 Continentes

• Canadá
• Usa
• México
• Panamá
• Venezuela
• Brasil
• Chile
• África do Sul
• Polônia
• Grécia
• Bulgária
• Índia
• Austrália
• Nova Zelândia



A maior Instituição de  
Business Coaching do Mundo.
Transforme sua vida e potencialize  
seu negócio através da liderança.

Fale com um consultor.
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