
Executive  
Coach.

Formação das competências para atuar como  
profissional na área de desenvolvimento de  
profissionais, executivos e líderes.



O International Business
Coaching Institute (IBCI).
COM FOCO EM BUSINESS E EXECUTIVE COACHING

O Coaching que derivou da área desportiva evoluiu drasticamente desde o
início dos anos 90 e continua a sua evolução 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 a aumentar.

O foco do IBCI é em Business e Executive Coaching como metodologia e
processo para criar mudanças planeadas 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 na estratégia das empresas, coaches que estejam
qualificados para criar negócios rentáveis.



International Business  Coaching 
Institute em Portugal

O IBCI tem como objetivo promover e 
fortalecer o  Business e Executive Coaching 
em Portugal, fornecendo  capacitação, 
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  multiplicadores do seu 
conhecimento e  profissionais capacitados 
a oferecer com excelência com  soluções 
que levem o crescimento económico e o  
desenvolvimento das empresas com 
solidez e foco na melhor relação com a 
sociedade.

Diretrizes do Business e  
Executive Coaching do IBCI

-Implementar uma 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



.
Torne-se um talentoso Coach e Líder Executivo e desenvolva a capacidade 
de criar a sua própria estrutura de conteúdos e métodos para atender às 
necessidades dos seus clientes ideais.

• O que é Coaching Executivo
• Por que executivos contratar Coaches executivos
• 10 Oportunidades para Coaching Executivo
• As 3 dimensões de Coaching Executivo
• O Processo de Coaching Executivo
• Diálogo Coaching e conversa difícil
• Modelos de Coaching Executivo e Metodologias
• Frameworks de Coaching
• Gestão de clientes difíceis
• Apresentando o Coaching Executivo para clientes ideais
• Desenvolver a Proposta Executive Coaching
• Preços de Coaching Executivo
• Prática de Coaching Executivo e estudos de caso

Habilidades desenvolvidas nesta Formação de Executive Coach

Questionamento, Escuta Ativa, Resolução de Conflitos, 
Mediação  Diálogo, Apresentação e Conversas Difíceis

A formação.





Metodologia Presente em mais de 20 Países.
nos 5 Continentes

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

Portugal
Bolívia
Angola
Colômbia
Cabo Verde
Moçambique
São Tomé e Príncipe



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

Fale com um consultor.


