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Uma metodologia e estratégia de desenvolvimento direcionada para a Formação de Cochaes
alinhados com o que há de mais atual no mercado.

continua evoluindo à medida que um número

Os 6 valores
fundamentais do IBCI

cada vez maior de pessoas experimenta os resul-

Conﬁabilidade, Integridade, Competência, Autoconﬁança, Ca-

tados positivos de uma relação "um a um" segura.

pacidade, Conhecimento são os valores ediﬁcados e vivencia-

O Coaching que transcendeu o setor esportivo
drasticamente desde o início da década de 90

O Coaching como metodologia e processo para

dos em todas as formações do IBCI.

criar mudanças planejadas e propositais está pre-

Nossas formações oferecem o caminho para alcançar a exce-

sente no ambiente corporativo como uma estra-

lência no mundo corporativo, utilizando as técnica de Coa-

tégia positiva e poderosa para fortalecimento da

ching e Programação Neurolinguística aplicadas no acompa-

gestão e liderança, do desempenho e da produti-

nhamento proﬁssional, pessoal, de lideranças e formação de

vidade nos negócios.

equipes de alta performance.

Objetivos da formação.
1.
sobre a ciência do desenvolvimento de
2. Aprender
equipes e dinâmica de equipes.
a diferença entre grupos e equipes de
3. Aprender
trabalho.
a cultura da organização e o trabalho em
4. Explore
equipe.
Examinar as competências de coaching necessárias
5. para formação de uma equipe.
a diferença entre coaching necessárias
6. Conhecer
para formação de uma equipe.
Compreender o papel do Coach nas equipes de
7. Coaching.
o papel do treinador no treino do
8. Compreender
líder da equipe.
Saber avaliar a medir a dinâmica da equipe, a lide9. rança da equipe e os resultados do desempenho
Conhecer a história e o estado atual e futuro do
desenvolvimento da equipe.

das equipes.

e utilizar o Sistema 5M para a Eﬁcácia das
10. Conhecer
Equipes de Coaching como uma metodologia de
Coaching de Equipes e Líderes de Equipes.

O que você
irá aprender

Como o Coaching Executivo prepara o palco para
o Coaching de Equipes;
Uma história do Coaching de Equipes;
Coaching de Equipe: uma disciplina em evolução
para hoje e amanhã;
O valor do trabalho em equipe e do Coaching de
Equipe;
Oportunidades de treinamento de equipes;
Compreender o quadro conceptual para o
Coaching de Equipes;
As disciplinas e a Ciência aplicadas ao Coaching
de Equipes;
Teorias de tradições de treino de quipes;
Como o treinamento de quipes difere no local de
trabalho da psicologia do esporte;
Pré-requisitos para o treinamento de equipes;
Como o Coaching de Equipes apoia o Coaching
de Liderança;
A diferença entre grupos de trabalho e equipes;
Coaching de Grupo vs. Coaching de Equipe
Deﬁindo o Coaching de Equipes e as
competências de Coaching de Equipes;
O foco para o treinamento de equipes;

As etapas de desenvolvimento da equipe;
Formas de categorizar ou classiﬁcar equipes;
Comportamentos de equipe e modelos mentais;
Os elementos centrais do Coaching de Equipes;
Quatro maneiras que o Coaching de quipes
difere do Coaching de um para um;
Treinamento de quipes e funções e dinâmica dos
membros da equipe;
O papel da Equipe Coach - 4 perspectivas;
Relacionamentos dentro das perspectivas do
treinador da equipe 4;
Vincular o Coaching de Equipes com o Coaching
Individual de cada membro de equipe;
Adaptar a abordagem do Coaching à dinâmica
funcional das equipes;
Inﬂuências no desempenho e aprendizado da
equipe questões no treinamento de equipes;
Questões no treinamento de equipes;
Quatro principais participantes no treinamento
de equipes;
Diferenças entre líder e treinador de equipe;
Diferenças entre a liderança e a facilitação de
equipe;

Sete temas principais que apoiam o Coaching de
Equipes;

Quatro conversas geradas pela cultura de
desempenho da equipe;

Fators da cultura organizacional e equipes;

Objetivos da equipe, avaliação, desenvolvimento,
recompensas e reconhecimento da equipe;

Coaching de Equipe em uma cultura de
transparência;
O modelo Lencioni de Coesivência de Equipes;
Oito elementos do acordo de Coaching;
Quatro características da eﬁcácia da equipe;
Merindo a eﬁcácia da equipe;

Coaching focado em soluções e psicologia
positiva;
Coaching de Equipes como Coaching de
Desenvolvimento;
Exigência, armadilhas e ética no treino de
equipes;

Quatro qualidades de obetivos eﬁcazes da
equipe;

Vinte perguntas para fazer às equipes;

Cinco fatores que inﬂuenciam o engajamento da
equipe;

Questionário de excelência de equipe e líder de
quipe de colaboração;

Competências essenciais de um líder de quipe
eﬁcaz;

Questionário de eﬁcádia da equipe;

Treinar o líder da equipe;
Dez fatores restritivos no treino de equipes;
As três fases do processo de Coaching de Equipe;
Monitoramento e avaliação do processo de
Coaching de Equipe;
Coaching de Equipe é Coaching de Performance;
Coaching de Equipes e Gestão de desempenho;

Medidas de feedback de excelência da equipe;

O sistema de Eﬁcácia da Equipe 5M.

Estamos presentes em
Metodologia
presente
mais
de 20
países
em mais de 20 países,
em 5 continentes.
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E também em 17 estados
brasileiros e no Distrito Federal.

CONHEÇA NOSSAS FORMAÇÕES
Análise Comportamental DISC

Detenha o conhecimento de todo o
mapeamento e tendências
comportamentais.

Master Practitioner em
Comportamento Humano

Detenha o conhecimento avançado
de todo o mapeamento e tendências
comportamentais.

Professional Coach

Execuvite Coach

Leader Training

Business Traction

Formação das competências para
atuar como proﬁssional na área de
desenvolvimento humano.

Desenvolver e ensinar a
autoliderança para extrair o
potencial máximo das pessoas,
equipes e negócios.

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

Formação avançada para
empresários. Aprenda gestão com
maestria, garantindo crescimento
sustentável para seu negócio e
previsibilidade de resultados.

Veja o que estão falando sobre nós.

Tudo aquilo que eu não acreditava

Só temos a agradecer o que essa

Foi uma experiência muito

que eu não podia, como

formação trouxe para nós. Nós

positiva. Eu quebrei alguns

proﬁssional e como pessoal, esse

pensávamos pequenos, mas essa

curso tem me ajudado a ser

formação fez com que nós

merecedora de tudo aquilo que

víssemos o tamanho do nosso

eu acredito que eu realmente

negócio. Tudo que foi abordado

as dinâmicas muito boas, não foi

posso. É uma ferramenta incrível,

no treinamento foi de uma

algo cansativo, foi algo gostoso de

um processo maravilhoso.

maneira fantástica que só veio a

fazer e didático. E ajudou a

somar a nossa empresa.

paradigmas, porque eu nunca
tinha realizado nenhuma
formação online. As aulas foram
excelentes, o material muito bom,

melhorar o meu desenvolvimento
não só proﬁssional, mas também
pessoal.

Gleice Ribeiro de Oliveira
Aluna do Professional Coach

Ederson Matos de Liz

Aluno do Business Traction Empresa Liztur

Danúbia Kulba

Aluna de Análise Comportamental DISC Online

Inicie sua jornada
tomando a decisão certa.
Tornar-se um membro IBCI é formar um
network internacional, que gera oportunidades
e desenvolvimento contínuo.

www.instituteibci.com

/INSTITUTEIBCI

