
Coaching para RH's

Aprimorar , potencialidades

construir resultados  diferenciados
na vida pessoal e profissional.

INFORMAÇÃO
ORGANIZAÇÃO
e MÉTODO

INFORMAÇÃO
ORGANIZAÇÃO
e MÉTODO

Público Alvo

Pessoas que queiram ampliar o seu 

autoconhecimento, descobrir/reforçar seus 

valores e crenças (limitadoras ou fortalecedoras), 

traçar novos objetivos ou potencializar a 

realização dos já existentes, conhecer o Coaching 

e suas técnicas para ajudar em suas demandas pessoais e 

profissionais do dia-a-dia. Indicado para: Consultores e Gestores de RH, 

Recrutadoras, Profissionais de RH e Treinamento, Líderes, Terapeutas, Psicólogos, 

Pedagogos, pessoas que gostam de desenvolver pessoas, entre outras.

- 12 horas vivenciais em sala e 30 de prática.
- 12 horas divididas em três sessões de Coaching Group.
- Intervalos para coffe breack em todas as sessões (nos dias de sessão não é necessário
   jantar em casa).

Duração

 

• Auto-conhecimento;

• Descoberta e/ou maximização de 

talentos, potencialidades e habilidades;

• Aceleração do desenvolvimento 

pessoal e profissional;

• Aumento de performance;

• Realização, sucesso e equilíbrio;

• Clareza nos objetivos de vida;

• Acesso a poderosos recursos 

emocionais;

• Transformação de sonhos em planos 

realizáveis;

• Melhoria na capacidade de produzir 

resultados.

Benefícios

• O que é coaching, e o que não é coaching;
• Nomenclatura do coaching, e o que o 
coaching ensina a ver;
• Coaching e suas aplicações; Resgate 
histórico do coaching;
• As diferenças do Coaching e outras 
modalidades;
• Metodologia vivencial - participativa;
• O diferencial do coaching e seus 
resultados;
• O que é o Líder/Atuação do Gestor RH 
Coach;
• Auto conhecimento; níveis neurológicos 
(mudança de estado mental);
• Criando a sua identidade; Posicionamento 
(onde estou?);
• Cine Coaching; 
• Conhecendo suas forças;
• Conhecendo e administrando os seu 
tempo com eficácia;
• Conceitos de feedback - vivenciando;

Conteúdo de ponta, com o que há de mais 
moderno no campo do Desenvolvimento Humano:

• Perfis Comportamentais Humanos; perfis
 predominantes;
• Algumas ferramentas para Prática de 
Coaching;
• Temas que inspiram;

Data: 15 e 29 de Abril e 06 de Maio de 2015

Horário: 18h30 às 22h30 (intervalo 15 minutos para café)

Local: Sala de Convenções do Esplendor Palace Hotel

Avenida Brumado, 2024 – Zabelê 

Vitória da Conquista - BA

Investimento por pessoa:    R$ 1.300,00 

À vista 10% desconto    : R$ 1.170,00

1 entrada e + 1 parcela (5% desconto) : R$ 617,50 

1 entrada e + 2 parcelas: R$ 434,00

Investimento

Profissional Responsável:

Rubens Carvalho é humanista; 

Advanced Coach Sênior; Analista de 

Perfil Comportamental; Constelador 

Sistêmico e Familiar; Terapeuta de 

Família; Adm. e Diretor Técnico da IOM.

Rua Sinhazinha Santos, nº 227 - Centro

77 3421-9222 | 3424-4555

comercial@iomrh.com.br | www.iomrh.com.br



O Workshop de Coaching para RHs do 

IOM Coaching surgiu da solicitação do 

mercado profissional de RH para conhecer o 

Coaching e suas aplicações sem um nível de aprofundamento que uma 

Formação em Coaching requer. O programa a ser aplicado busca especificamente 

pessoas e profissionais de recursos humanos que queiram investir em si mesmos

e/ou levar este processo para suas empresas, usufruindo do seu potencial, obtendo 

excelência na realização de suas metas e objetivos, trazendo resultados relevantes 

para suas vidas e empresas.

No Workshop Coaching para RH’s o gestor adquirirá habilidades e capacidades 

para se desenvolver e desenvolver seus colaboradores, dando-lhes suporte para 

desempenharem suas atividades atendendo as expectativas pessoais e 

profissionais. Criando um ambiente seguro, onde o colaborador encontre 

oportunidades de desenvolvimento das atividades, de idéias e, consequentemente,

atingindo os objetivos dele e da empresa.

O  não é apenas indicado Coaching

como uma ferramenta eficaz para 

desenvolver líderes e gestores, mas, 

é acima de tudo um meio eficaz 

utilizado em momentos de transição 

de liderança, quer seja por 

substituição ou expansão do corpo 

executivo.

As organizações têm em seus quadros bons profissionais na gestão do RH, 

e estes tem diversas características que os habilitam a ser excelentes

gestores, como: conhecer a si mesmo e aos outros da sua equipe; conhecer 

e adequar os perfis dos seus colaboradores nas diversas funções; bom 

relacionamento com todo corpo técnico; capacidade de liderar e

administrar conflitos; habilidade  trabalhar em equipe e obter sempre o 

melhor resultado; capacidade de organização e planejamento de atividades 

objetivando o atingimento de objetivos e metas. 

O fato é que, boas empresas, grupos, precisam de pessoas que estejam 

à frente tecnicamente na construção de resultados melhores a cada dia.

Perfil do Gestor de Pessoas

• Respeito e confiança de sua equipe;

• Planejamento de cada ação com foco em resultados;

• Capacidade de delegar tarefas a cada função;

• Foco no positivo;

• Importância de dar e receber feedback.

O Workshop em Coaching para RH’s permitirá ao participante desenvolver suas 

habilidades e alcançar seus objetivos, explorando o máximo de seu potencial 

criativo, intelectual e emocional, promovendo uma grande transformação.

O coaching cria consciência, potencializa a escolha e gera mudanças. Libera o 

potencial pessoal para maximizar sua performance.

Coaching – É a arte de aumentar a performance humana;

Coaching – É o processo de inovar excelência nas pessoas;

Coaching – Promove excelente performance em curto, médio e longo prazos;

Coaching – Potencializa o poder pessoal de cada um;

Coaching – É a arte de colocar pernas nos sonhos;

Coaching – É uma metodologia que gera conversações efetivas, identificação 

e reformulação de valores mútuos e busca de soluções.

Definições: 

O objetivo Workshop em Coaching para RH’s é entregar um conhecimento 

sólido de forma rápida e objetiva as pessoas, de maneira que, ao sair, poderão 

afirmar que conhecem o Coaching e algumas das suas ferramentas, aplicando-as 

imediatamente em suas vidas pessoal e profissional. O intervalo entre as duas 

sessões de workshop é o tempo necessário para que seja experimentada no dia a 

dia as técnicas e ferramentas apreendidas, obtendo resultados práticos de 

curtíssimo prazo!

Além disso, este workshop visa ensinar uma metodologia para aumentar o nível 

de: resultados, realização, sucesso pessoal e profissional, plenitude e felicidade 

na área pessoal, nos negócios e na carreira, nos relacionamentos e na qualidade 

de vida.

O maior benefício do coaching é o aumento de resultados positivos nas diversas 

áreas da vida do cliente e das organizações.

É muito importante aprimorar algumas características pertinentes a função 
que exercem, como:

Objetivo
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