LEAder Coach
Excellence Training

A quem se destina
Diretores, Superintendentes
Gerentes, Supervisores
Coordenadores, Líderes
Aspirantes a cargos de liderança
Empreendedores

Se o seu propósito É...
Inspirar pessoas, desenvolver-se para assumir
postos mais altos e gostaria de ser conduzido
em direação ao crescimento e a realização dos
seus objeitvos,

Esse treinamento é para você!
51 3516-0072

www.jefersonduval.com

51 9983-0072

treinamentos@jefersonduval.com

Objetivos

Benefícios

Elimina obstáculos e crenças;
Gera mais equilíbrio;
Acelera o desenvolvimento pessoal e proﬁssional;
Alinha Objetivos pessoais e organizacionais;
Deﬁne foco e metas;
Proporciona maior autoconhecimento;
Eleva o nível de autorresponsabilidade e compromisso;
Favorece a produtividade e iniciativa;
Estimula a criatividade e a inovação;
Identiﬁca e potencializa talentos, habilidades, dons e recursos positivos;
Eleva o nível de Motivação;
Favorece a capacidade de inﬂuenciar e desenvolver equipes;
Traz maior compreensão do que esperar dos proﬁssionais em cada fase
da vida e carreira;
Possibilita realizar acompanhamento e planejamento de carreira
e sucessão.

TRAINERS

Jeferson DUVAL

Empresário, há mais de 20 anos trabalhando em
grandes companhias como VOLVO, Linck Máquinas,
Volkswagem. Formado em Administração e Artes
Cênicas. Personal e Professional Coach pela Sociedade Brasileira de Coaching, BBCC - Brain-based
Coaching Certiﬁcate pelo Neuroleadership Institute.

Adriana duval

Mais de 10 anos de vivência em ambiente corporativo, implantando mudanças e coordenando projetos na área de desenvolvimento sustentável no
Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Formada
em Ciências Contábeis pela Universidade Federal
do RS. Personal e Professional Coach, Executive
Coach, Positive Coach, Alpha Coach, Master Coach
pela Sociedade Brasileira de Coaching

O Leader Coching Excellence Training
tem como objetivo o autodesenvolvimento
e a autonomia dos líderes, elevando a
capacidade de trabalharem com suas equipes.
Está pautado nas mais recentes pesquisas na área de
liderança, psicologia positiva e neurociência.
Todas as ferramentas utilizadas são testadas e
comprovadas cientiﬁcamente nos melhores centros de
referência em liderança e Neuroliderança. É vivencial pois
serão aplicadas diversas técnicas entre os participantes
visando desenvolver o poder pessoal, assertividade e o
aumento de performance. Trabalharemos ferramentas
eﬁcazes de comunicação que terão impacto imediato
na atuação do líder, proporcionando ambientes de
trabalho mais saudáveis.
O curso proporciona um grande salto na
atuação do líder, em sua imagem e na
qualidade de seus relacionamentos,
aumentando assim os seus
resultados.

CONTEÚDO

A biograﬁa humana: entender cada fase da vida, através da metodologia desenvolvida por Rudolf Steiner em ciclos de sete anos, a ﬁm de saber o que se pode
esperar de cada indivíduo, como estimulá-lo e quais aspectos favorecem sua
performance;
As fases da carreira: compreender as seus fases que existem na carreira executiva até o seu topo;
Deﬁnições de coaching, liderança e excelência de um Leader Coach;
Como fazer o cérebro trabalhar a nosso favor;
A descoberta do líder interior;
Construção do “meu conceito” como líder;
Comunicação eﬁcaz de um Leader Coach com sua equipe;
Feedback;
O líder como suporte para aprendizado da equipe;
Trabalhando as forças da equipe;
Prevendo as necessidades do liderado;
Alcançando resultados;
O preparo da equipe para a ação;
Modelo de reunião produtiva;
Processo de avaliação da equipe de uma perspectiva externa;
Mudança e sustentação de hábitos;
Delegando para desenvolver a si e a equipe.

CARGA HORÁRIA
24 HORAS

