
LÍDER COACH – LIDERANDO PARA ALTA PERFORMANCE 

 

OBJETIVO 

 

O Sebrae Mais Líder Coach irá desenvolver e capacitar o líder que existe em você, 

contribuindo para o desempenho da sua equipe e, consequentemente, da empresa. 

A estratégia de abordagem apoia-se no desenvolvimento de habilidades e no uso de 

ferramentas que te possibilitam participar diretamente do desenvolvimento individual dos 

colaboradores de sua equipe. 

 

ESTE CURSO É PARA VOCÊ GESTOR DE EQUIPES! 

 

Um gestor exemplar é o que todos os colaboradores esperam em uma empresa. 

Com técnicas, ferramentas e habilidades para melhorar o seu desempenho e o de sua equipe, 

a partir de então, você estará habilitado para reconhecer potenciais, desenvolver competências 

e orientar na definição de metas claras e tangíveis que contribuam para os objetivos da 

empresa, além de poder se tornar um líder de referência para sua equipe. 

 

CONTEÚDO 

 

 Conceitos e tendências de liderança; 

 Conceitos e ferramentas de Coach; 

 Releitura do ambiente e da cultura organizacional; 

 Relações de poder; 

 Liderança Ética; 

 Expectativas dos liderados; 

 Clima organizacional. 

 

CARGA HORÁRIA E FORMATO 

 

A solução tem uma carga horária total de 36h, formatada em 02 (dois) workshops, sendo que 

cada workshop possui dois encontros: 32h de capacitação presencial, divididas em 04 (quatro) 

encontros de 8h + 4h de atividades práticas através das sessões de coaching por participante. 

 

Workshop I 

 

Encontro 1: serão abordados conceitos e tendências de liderança e ferramentas de coach. 

Encontro 2: dedicado a uma releitura do ambiente e da cultura organizacional da sua 

empresa, quando questões como valores e comunicação interpessoal serão confrontadas com 

a busca pura e simples dos resultados econômicos e financeiros do seu negócio. 

 

Workshop II 

 

Encontro 1: serão explorados temas como relações de poder, mudança nas organizações, 

liderança ética, expectativas dos liderados e clima organizacional. 

Encontro 2: o fechamento do programa é feito com reflexões e debates sobre estratégias de 

liderança de alta performance, sob a perspectiva do líder coach. 

 

Atividade prática e de apoio 

 

Após os workshops, você participará de sessões de coaching, tendo em vista dois objetivos 

complementares: o acompanhamento de um profissional no seu processo de capacitação como 

Líder Coach e a vivência, na prática, dos princípios fundamentais de coaching. 

 

 

 



DURAÇÃO:  
 

• Workshop 1: 

  - 16 horas de capacitação presencial; 

- 1 sessão de coaching individual de 1 hora. 

 

• Workshop 2: 

- 16 horas de capacitação presencial; 

- 3 sessões de coaching individual de 1 hora. 

 

 

O QUE VOCÊ GANHA COM O CURSO? 

 

 Autoconhecimento; 

 Auto avaliação; 

 Ferramentas para o exercício da liderança; 

 Impacto do comportamento do líder nas equipes; 

 Processo de feedback. 

 

 

E AO FINAL DO CURSO, O PARTICIPANTE PODERÁ: 

 

 Compreender como obter melhores resultados pela liderança dos talentos humanos na 

empresa. 

 

 Assumir comportamento de Líder Coach que promova o desenvolvimento de uma 

equipe de alta performance. 

 

 Utilizar procedimentos, técnicas e ferramentas no exercício da liderança que favoreçam 

o engajamento da equipe na busca dos resultados pretendidos na empresa. 

 

 

PERFIL PARA PARTICIPAR DA SOLUÇÃO 

 

Público alvo: Empresários, diretores, gerentes, supervisores e coordenadores, responsáveis 

por equipes de trabalho em empresas – Porte EPP (faturamento anual entre R$ 360.000,00 e 

R$ 3.600.000,00) e que possuam em seu quadro funcional, no mínimo 4 (quatro) 

colaboradores. 

 

 

VALOR DO INVESTIMENTO E FORMAS DE PAGAMENTO 

 

Investimento: R$ 1.000,00 (hum mil reais) válido para 02 participantes, sendo um, 

impreterivelmente, o empresário. O pagamento poderá ser parcelamento de 1 + 4x no cheque 

sem juros ou em até 10x no cartão. 

 

 

INSCRIÇÕES 

 

Os interessados em participar da solução, poderão procurar o SEBRAE mais próximo ou ainda, 

se manifestar, preenchendo e enviando a Ficha de Inscrição – Líder Coach, para o e-mail 

da ADR – Agência de Desenvolvimento Regional do Sebrae no município que deseja participar, 

que após o recebimento, entraremos em contato para confirmar a disponibilidade da vaga e 

programar o pagamento, conforme relação de endereços e telefones para contato a seguir. 

Obs.: O Cronograma Estadual está na última página. 

 



INFORMAÇÕES E CONTATO 

 

Site: http://www.es.sebrae.com.br/lidercoach  

 

Agência de Desenvolvimento Regional Vitória – Telefone: 0800.570.0800 

Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, nº 1.000, Centro – Vitória/ES 

Espaço Empreendedor (ao lado do Edifício Trade Center) 

E-mail para envio da ficha de cadastro: sebraemais@es.sebrae.com.br 

 

Agência de Desenvolvimento Regional de Aracruz – Tel.: (27) 3256-6420 / 3256-6276 

Endereço: Rua 15 de Novembro, nº 92, Centro – Aracruz/ES 

E-mail para envio da ficha de cadastro: atendimento.aracruz@es.sebrae.com.br  

 

Agência de Desenvolvimento Regional Cachoeiro de Itapemirim 

Tel: (28) 3521-0880 / 3518-9744/ 3522-0228 

Endereço: Av. Beira Rio s/n, Bairro Guandú, Cachoeiro de Itapemirim/ES 

E-mail para envio da ficha de cadastro: atendimento.cachoeiro@es.sebrae.com.br  

 

Agência de Desenvolvimento Regional Colatina – Tel: (27) 3721-4347 

Endereço: Rua Michel Dalla, 66, Centro, Colatina/ES  

E-mail para envio da ficha de cadastro: atendimento.colatina@es.sebrae.com.br 

 

Agência de Desenvolvimento Regional Guaçuí – Tel: (28) 3553-1410 / 3553-1360 

Endereço:Rua Capitão Waldir Alves de Siqueira,240,Centro, Guaçuí/ES 

 E-mail para envio da ficha de cadastro: atendimento.guacui@es.sebrae.com.br 

  

Agência de Desenvolvimento Regional de Guarapari – Tel.: (27) 3361-1918/3261-8418 

Endereço: Rua Joaquim Fonseca, 244, Muquiçaba, Guarapari/ES 

E-mail para envio da ficha de cadastro: atendimento.guarapari@es.sebrae.com.br  

    

Agência de Desenvolvimento Regional Linhares – Tel: (27) 3371-1069 / 3371-1258 

Endereço: Avenida Rufino de Carvalho 819, Loja 1 e 2, Centro, Linhares/ES 

E-mail para envio da ficha de cadastro: atendimento.linhares@es.sebrae.com.br  

  

Agência de Desenvolvimento Regional Nova Venécia – Tel.: (27) 3752-7504 

Endereço: Rua Alegre, 62, Centro (Espaço do Empreendedor da Prefeitura), Nova Venécia/ES 

E-mail para envio da ficha de cadastro: atendimento.novavenecia@es.sebrae.com.br  

 

Agência de Desenvolvimento Regional São Mateus – Tel.: (27) 3767-2015 

Endereço: Av. Monsenhor Guilherme Schimitz, 817, Bairro Sernamby, São Mateus/ES 

E-mail para envio da ficha de cadastro: atendimento.saomateus@es.sebrae.com.br  

  

Agência de Desenvolvimento Regional Serra – Telefone: (27) 3198-8412 

Endereço: Av. Talma Rodrigues Ribeiro, nº 5416 – Pró-Cidadão (antigo Shopping Norte), Portal de 

Jacaraípe, Serra/ES 

E-mail para envio da ficha de cadastro: atendimento.serra@es.sebrae.com.br  

 

Agência de Desenvolvimento Regional Venda Nova do Imigrante  

Telefone: (28) 3546-1700 

Endereço: Rua Alberto Zavarize, 37, loja 01 – Vila Betânia, Venda Nova do Imigrante/ES 

E-mail para envio da ficha de cadastro: atendimento.vendanova@es.sebrae.com.br  
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