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DESPERTE VERDADEIRAMENTE 
SEU GIGANTE ADORMECIDO.

Coaching.
 PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERNACIONAL



Este programa 

destina-se a 

pessoas de visão 

que desejam viver 

extraordinariamente 

e de forma 

compartilhada.

Um Programa para 

tornar-se 

ricamente realizado 

e despertar o 

potencial ilimitado 

de todos à sua volta.

Como conseguir 
o que você realmente quer
no mundo corporativo 
e na vida pessoal.
Coaching é atualmente a mais poderosa ferramenta para desenvolvimento 
de liderança e autoconhecimento. É um processo que visa aumentar o 
desempenho e a expansão significativa da performance humana, seja na 
área profissional ou produtividade pessoal. 
Coaching libera o potencial máximo das pessoas, para chegarem onde 
sempre sonharam e viverem poderosamente o que sempre idealizaram. 
É viver verdadeiramente uma vida de resultados. 
Este é único treinamento no Brasil com o conteúdo de formação 
dos líderes mundiais, leia-se Fortune 500, o ponto de partida para quem 
deseja vitória verdadeiramente em sua vida profissional e pessoal. 

Coloque-se em um ambiente que não lhe deixa escolha a não ser 
expandir e optar pelo desafiante. Fazer o que nunca fez para viver o que 
nunca viveu. Viver a revolução da atitude. 
É isso, exatamente isso, que oferecemos no Programa de formação 
Leader and Professional Coach®. Transformação de sonhos em realidade 
e descoberta de um novo mundo dentro de você mesmo.

Se seu desejo é crescer e ser o melhor, como pessoa ou empresa, é 
preciso obter esta formação. 

Leader and
Professional 
Coach®
Os segredos para despertar 
o gigante que existe em você.

www.actcoaching.com.br



Não importa que 

função você 

desempenha em seu 

local de trabalho. 

A única coisa que 

você precisa saber é 

que tem o poder de 

ser um líder 

extraordinário no 

mundo todo.

O que é o Leader and
Professional Coach?
O programa de formação , conta os segredos 
dos líderes mundiais e foi formatado para desenvolver o potencial que existe 
em você. 
Imagine como seria se você pudesse realizar mais em todas as áreas da sua 
vida, alcançando mais resultados positivos, conquistas, vitalidade, prosperidade, 
bons relacionamentos e um profundo sentimento de realização? 
Tudo isso é possível. 
Convidamos você a visualizar uma vida plena, próspera e feliz. 
A superar limites e permitir-se ir além. 

Leader and Professional Coach®

 Esta é uma modalidade utilizada 
pela Johnson e Johnson 

que conquista o coração das 
pessoas e as leva a alcançarem 

soluções extraordinárias.
Você criará metas apaixonantes

e fará com que as pessoas 
desejem grandes resultados.

Life Coach
Esta modalidade de Coaching 

está orientada para vida pessoal 
e em aspectos como 

relacionamentos, motivação, 
comunicação, família, 

auto-desenvolvimento, 
autorrealização, motivação, 

superação de conflitos 
e qualidade de vida.

Self Coach
Para você se auto-liderar, assumir 

verdadeiramente o controle de sua vida 
e nunca mais se sabotar.

Você se tornará corajoso para fazer 
o que antes acreditava ser impossível.

Esta metodologia o levará
a 

Um Leader Coach lidera 
com excelência profissionais 
de empresas e grandes 
corporações.

destacar-se na liderança 
de seu grupo e a tomar 
decisões conscientes 
com precisão e eficiência. 

Leader Coach

Para você alcançar 
alto desempenho com
grupos e equipes. 
*Módulo de iniciação.

*Team Coach

Liderança
Apreciativa

Professional 
Coach
Para você se tornar um 
especialista em coaching e ao 
mesmo tempo iniciar uma 
carreira como Coach Profissional. 
Um Coach Profissional, assessora 
pessoas, levando-as a refletir, 
chegar a conclusões, definir 
ações e, principalmente, agir 
em direção a seus objetivos. 
Seus clientes e/ou colaboradores
conquistarão metas e realizarão 
sonhos extraordinários.

6títulos 
internacionais
em uma única
formação



DESENVOLVA-SE 
E TRANSFORME TUDO 
À SUA VOLTA.
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1. Coaching: A metodologia dos Líderes Mundiais
2. Comunicação Interpessoal, Liderança e Condução de Reuniões  
3. Superação de Medo e Otimismo que Alimenta a Ação
4. Assertividade, Feedback e Solução de Conflitos
5. Criatividade e Inovação
6. Delegação, Empowerment e Treinamento de Líderes
7. Ética Coaching e Liderança Corporativa - Fase 1
8. Metodologia Científica e Supervisão Prática
9. Programação Neurolinguística (PNL) - Fase 1
10. Estabelecimento de Metas Audaciosas
11. Maestria do Desempenho Comportamental
12. Dinâmica de Grupos e Foco em Resultados - Fase 1
13. Inteligência Emocional e Psicologia Positiva
14. Liderança e Processos Decisórios
15. Administração do Tempo e Uso Qualitativo dele
16. Técnicas Comportamentais, Competências Emocionais e Motivação
17. Degraus da Liderança: Para uma Subida Profissional Extraordinária
18. Desenvolvimento de Missão Pessoal
19. Perfis Comportamentais: Identificar, Motivar e Liderar Pessoas tão Diferentes
20. Nascendo para uma Nova Vida.

Conteúdo/Ementa:



O que você quer ?

Auto-conhecimento e crescimento pessoal e profissional.
Alinhamento das áreas da vida com os seus valores essenciais.
Elaboração e conquista de metas audaciosas.
Identificação e transformação de crenças limitantes.
Identificação e fortalecimento de crenças fortalecedoras.
Superação de limites e obstáculos.
Desenvolvimento das competências necessárias para alcançar metas e ultrapassar limites.
Eliminação de bloqueios nas várias áreas de atuação (inclusive aprendizagem).
Administração de conflitos e melhora significativa dos relacionamentos.
Melhora significativa da criatividade e capacidade de aprender.
Aumento do nível de energia e alegria de viver.

Uma nova vida?

Leader and
Professional 
Coach®

Liderança?
Potencializar a performance e poder de decisão do líder e colaboradores.
Aumentar a capacidade de administrar mudanças.
Melhorar a resiliência, (capacidade de adaptação) e superar as adversidades.
Redução do estresse e melhoria da qualidade de vida no trabalho.
Redução das reações de desperdício.
Aumento da determinação para alcançar objetivos extraordinários.
Superação de desafios.
Aumento da produtividade e lucratividade.
Melhor qualidade de vida no ambiente de trabalho.
Capacidade de trabalhar eficientemente em equipes.
Melhor capacidade na resolução de conflitos.
Aumento do QI operacional.
Efetivação da liderança participativa.
Alinhamento das metas e valores pessoais com as metas e valores da empresa.
Desenvolvimento das habilidades para o sucesso pessoal e empresarial.
Aprimorar a administração de tempo, reduzindo o re-trabalho e melhorando resultados.
Solucionar conflitos e melhorar a qualidade dos relacionamentos.

www.actcoaching.com.br
O caminho para uma vida extraordinária passa pela Act Coaching. Act



SEJA UM GIGANTE NA VIDA E NOS NEGÓCIOS

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL DE MESTRE

DESPERTE SEU PODER SEM LIMITES
CONDUZA-SE A UM NOVO TEMPO E SUPERE-SE NAS DESCOBERTAS E SUCESSO.

ABANDONE A PESSOA QUE VOCÊ ACHA QUE DEVE SER E SEJA VOCÊ MESMO.

COACHING PODE REVOLUCIONAR TUDO
 TRANSFORME SONHOS EM REALIDADE E TRANSCENDA-SE COMO LÍDER PROFISSIONAL

REVOLUCIONE SEUS RELACIONAMENTOS E SEJA OBSESSIVO POR RESULTADOS

Uma metodologia 

concreta para 

superar o estresse, 

construir uma força 

de vontade 

invencível, elevar 

seu nível de energia 

e equilibrar sua vida 

pessoal.

Ganhos 
efetivos:

www.actcoaching.com.br

Descubra neste Programa de Formação como liberar 
seus potenciais mais elevados. Receba uma carga 
extraordinária para levar suas habilidades a novos níveis 
de performances de pico e experienciar novos níveis 
de transformação pessoal. 
Abrace a possibilidade de grandeza.
Experiencie a vida como uma aventura 
autorrealizadora - exploradora, 
significativa, enriquecedora, produtiva 
e divertida. 

Quão pronto você está
para ser libertado?

Lidere com 
Coaching.

Viva mais plenamente 
com amor, humor, 
conexão e contribuição.



Adquira a 

metodologia que 

está revolucionando 

empresas mundias 

como Google, GE, 

Facebook, Jonhson 

& Jonhson, Nasa e 

outras grandes 

corporações.                           

Seja um Coach e 

torne-se 

extraordinário com 

pessoas.

Para os que buscam 
a última fronteira e não 
apenas o próximo passo.
O  é um curso totalmente prático e vivencial. 
Um treinamento para você viver com PAIXÃO, VONTADE e LIBERDADE. 
Um programa baseado em neurociência para se arrepiar, para se fortalecer, para 
se encher de confiança, para se encher de alegria, para receber uma dose 
absurdamente incomparável de entusiasmo e energia. É também para conquistar 
(ou recuperar) FOCO, DIREÇÃO e CERTEZA em sua vida; para enlouquecer de 
MOTIVAÇÃO; para virar sua vida do avesso; para surpreender sua FAMÍLIA; para 
superar seus superiores; para aprender em poucos dias o que a maioria das 
pessoas não aprende em muitos anos.  

Leader Professional Coach®

Turmas em todo o Brasil.



Desenvolva-se
internacionalmente.
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Seja você também um profissional com credibilidade internacional.
As maiores Instituições mundiais de desenvolvimento humano
querem dar força ao seu currículo. Torne-se um membro.

Acreditamos em verdadeiros padrões de treinamento.

aipp
International Positive
Psychology Association

TM

Presente em mais de 110 países, a ICF
é o órgão de maior credibilidade nos EUA 
e em todo o mundo.
Torne-se você também um membro da ICF
e construa networking com mais de 20.000
profissionais.

O IPPA inclui pesquisadores, clínicos, 
educadores, estudantes, empresários, 
técnicos, consultores, especialistas e 
médicos de todo o mundo. Ela é a maior 
instituição Científica de Psicologia Positiva 
do mundo.

ASTD é a  maior associação profissional 
do mundo dedicada ao campo 
de treinamento e desenvolvimento 
de executivos.
Ser membro da ASTD lhe colocará em 
linha com o que de mais eficiente existe 
no campo de desenvolvimento 
comportamental e liderança.

Qualidade Act.

www.actcoaching.com.br

*



Modele novas 

formas de fazer 

negócios que gerem 

valor social, 

ambiental e ético. 

Lidere idéias 

inovadoras, 

lucrativas e 

competitivas.

Inspire! 
Executivos de grandes
corporações tem feito isso.
Estamos na era dos empreendedores. Líderes que sonham - e trabalham por 
seus sonhos. Líderes que têm atitude - e deixam suas marcas em qualquer coisa 
que façam. Líderes que criam, batalham por uma vida melhor - e, no caminho, 
constrói oportunidade para outros. Líderes que realizam - e se divertem, porque 
amam o que faz.

Acompanhe a evolução de grandes executivos 
após as formações da Act Coaching:
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A maior carga horária 
de liderança do Brasil
Formações em todo o País.

C.A. São Paulo

6º andar - Conjunto 62
São Paulo/SP

(11) 4063-7043
atendimento@actcoaching.com.br

Av. Paulista 2202
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A MELHOR 
INFRAESTRUTURA
DE TREINAMENTO 
COACHING NO BRASIL.

A MELHOR 
INFRAESTRUTURA
DE TREINAMENTO 
COACHING NO BRASIL.
Euro Working Concept

A única no país a 
oferecer 6 títulos 
internacionais
em um único 
programa formação.

A única no país a 
oferecer 6 títulos 
internacionais
em um único 
programa formação.
Leader Professional Coach

OBTENHA ACESSO 
INTERNACIONAL
E CERTIFICADO
RECONHECIDO 
EM 117 PAÍSES.

OBTENHA ACESSO 
INTERNACIONAL
E CERTIFICADO
RECONHECIDO 
EM 117 PAÍSES.



ACESSO AO CONTEÚDO
COACHING QUE 
FOI CONSIDERADO
POR 3 ANOS CONSECUTIVOS 

O NÚMERO 1 
NO MUNDO.

ACESSO AO CONTEÚDO
COACHING QUE 
FOI CONSIDERADO
POR 3 ANOS CONSECUTIVOS 

O NÚMERO 1 
NO MUNDO.
SURVEY ICAA

METODOLOGIA 
PRESENTE NO SELETO
E DISPUTADO GRUPO
FORTUNE 500.

METODOLOGIA 
PRESENTE NO SELETO
E DISPUTADO GRUPO
FORTUNE 500.

EMBASAMENTO
TEÓRICO, CIENTÍFICO
E PRÁTICO.

EMBASAMENTO
TEÓRICO, CIENTÍFICO
E PRÁTICO.
Conteúdo desenvolvido 
nas maiores universidades
do mundo



A MAIOR CARGA
HORÁRIA DE COACHING
EM LIDERANÇA E AUMENTO
DE PERFORMANCE
NO BRASIL.

A MAIOR CARGA
HORÁRIA DE COACHING
EM LIDERANÇA E AUMENTO
DE PERFORMANCE
NO BRASIL.
120 horas de intenso aprendizado

DISPONIBILIZAÇÃO IMPRESSA
E DIGITAL DE TODO O CONTEÚDO
DO TREINAMENTO.

DISPONIBILIZAÇÃO IMPRESSA
E DIGITAL DE TODO O CONTEÚDO
DO TREINAMENTO.

SESSÕES REAIS E 
PRESENCIAIS QUE
PROPORCIONAM
EXPERIÊNCIA 
E SEGURANÇA
NA APLICAÇÃO 
DO COACHING.

SESSÕES REAIS E 
PRESENCIAIS QUE
PROPORCIONAM
EXPERIÊNCIA 
E SEGURANÇA
NA APLICAÇÃO 
DO COACHING.
One to One.



TODOS OS TREINADORES 
SÃO ESCRITORES, 
EXECUTIVOS,
PALESTRANTES E 
CONFERENCISTAS.

TODOS OS TREINADORES 
SÃO ESCRITORES, 
EXECUTIVOS,
PALESTRANTES E 
CONFERENCISTAS.

SÃO PREMIADOS 
E RECONHECIDOS
NACIONAMENTE
COMO ESPECIALISTAS
E "GURUS"
DO COACHING.

SÃO PREMIADOS 
E RECONHECIDOS
NACIONAMENTE
COMO ESPECIALISTAS
E "GURUS"
DO COACHING.

POSSUEM REAL EXPERIÊNCIA
NO MERCADO CORPORATIVO 
E SÃO CERTIFICADOS
INTERNACIONALMENTE.

POSSUEM REAL EXPERIÊNCIA
NO MERCADO CORPORATIVO 
E SÃO CERTIFICADOS
INTERNACIONALMENTE.

Editora Ser+

ICF - Maior Federação de Coaching do Mundo



O  ensina os 
segredos dos líderes mundiais. 
Ele foi estruturado para mostrar as variáveis que 
atuam como agentes transformadores na sua vida 
e no mundo a sua volta.
Você se tornará mais capaz de identificar o que 
funciona bem para você, para os outros e 
modificar o que não funciona, até obter o 
extraordinário resultado desejado.

Leader and Professional Coach®

Que impacto esperar?

Seja Verdadeiramente o Líder 
Que Todos Querem Ser.

A Act Results® está 100% disposta a 

assumir o risco de sua decisão. 

Se durante o Leader and Professional 

Coach, sua satisfação não for 

atendida, basta devolver todo o material 

recebido, que lhe reembolsaremos os 

valores da inscrição.

Entenda porque estas grandes corporações mundiais utilizam o Coaching para obter resultados:



Formações em coaching em todo o Brasil

São Paulo
Goiânia

Porto Alegre
Brasília

Belo Horizonte

(11) 4063-7043
(62) 3954-0455
(51) 4063-7043
(61) 4063-7043
(31) 4063-7043

CT Goiânia
Rua João de Abreu, Ed. Euro Working, 
12º andar - Setor Oeste - Goiânia/GO

www.actcoaching.com.br | atendimento@actcoaching.com.br

A revolução da atitude.

Investimento:
Leader and 
Professional Coach®
R$6.200,00 em até 10x sem juros

Em qualquer nível 

que esteja na 

carreira ou na vida, 

você deve ter um 

desempenho que 

utilize seu máximo 

potencial. 

Este Programa vai 

mostrar como fazer 

isso e, no processo, 

transformar sua vida 

e o mundo ao seu 

redor.

Jack Welch
O CEO mais admirado do mundo

"No futuro todos os líderes serão 
coaches. Quem não desenvolver essa 
habilidade automaticamente será 
descartado pelo mercado".

Consulte maiores informações:

Speedy Coaching®
A transformação em Leader Coach

R$3.188,00 em até 10x sem juros

120 horas de formação e supervisão

65 horas de formação

CA São Paulo
6º andar

Conjunto 62 - São Paulo/SP
Av. Paulista 2202, 
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