PALESTRA

Coaching Estratégico: A Ferramenta
dos Grandes Líderes
SOBRE O
WORKSHOP

O Coaching Estratégico é uma ferramenta de potencial infinito, utilizada pelos maiores líderes empresariais e gestores de
pessoas em todo o mundo. Ter habilidades de Coach torna profissionais diferenciados e mais preparados para enfrentar
os desafios de gestão do Século XXI. Nesta palestra, Simoni Missel explica porque o Coaching Estratégico é essencial para
o desenvolvimento das carreiras e de grandes resultados. Entenda o que é Coaching e como ele pode fazer diferença nos
seus negócios e na sua carreira.

OBJETIVO

• Despertar a importância do conhecimento da técnica do Coaching Executivo para alcance dos resultados através das
pessoas.
• Promover inovações e acelerar resultados.
• Desenvolver e reter recursos humanos estratégicos.
• Potencializar a prática de ferramentas de liderança como: delegação, pensamento estratégico, gestão de conflitos,
feedback e gestão estratégica de pessoas.

PROGRAMA

CONSULTORA

• Por que os grandes líderes estão aderindo ao
Coaching Executivo.
• No futuro, gerentes e diretores coaches serão a
regra – Jack Welch.
• As modalidades de um programa de Coaching.
• Benefícios dos programas de Coaching.

• Resultados das pesquisas sobre Coaching
Executivo.
• A função e o papel do Líder Coach.
• Mitos e verdades do Coaching.
• O Mapa do Coachee: O coaching na prática.

SIMONI MISSEL, Sócia Diretora da Missel Capacitação Empresarial, é consultora de carreira, Mestre em Psicologia
(UNISINOS) com formação em Psicologia (PUCRS), MBA Executivo (ESPM), Especialização em Governança Corporativa
pelo IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa) e autora do Livro “Feedback Corporativo, como saber se está
indo bem”. Possui certificações internacionais em Coaching Executivo, pela Career Planning and Adult Development
Network (California/USA) e pela Corporate Coach U International (Toronto/Canada) e Coaching Sistêmico de Equipes
(Academy os Executive Coaching). Recebeu o título de especialista em Psicologia Organizacional e Psicologia do
Trabalho concedido pelo Conselho Regional de Psicologia.
Com experiência de 30 anos em gestão de pessoas, desenvolvimento gerencial e mudanças de comportamento, é
Coordenadora dos Cursos de Coaching da ESPM e professora do MBA e Pós-Graduação da ESPM e ESADE, e de cursos de
Extensão da UNISINOS, UFRGS e UFCSPA. Conferencista em eventos empresariais e universidades com temas
relacionados ao desenvolvimento do capital humano, inovação em gestão de pessoas e estratégias competitivas em
universidades como UCS, UFRGS e UNISINOS.
Colunista do Jornal Zero Hora no Caderno Teu Emprego e no site Pense Empregos do Portal ClicRBS, colaboradora de
veículos de mídia como Folha de São Paulo, Jornal Zero Hora, Jornal do Comércio, Jornal DCI de São Paulo, das revistas
Amanhã, Vencer, ABRH e AGAS e de vários portais da internet como HSM Online e Terra.
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Entre em contato e solicite uma proposta de Palestra
Telefone: 3338.0220
Site: www.missel.com.br
E-mail: missel@missel.com.br

DEPOIMENTOS
DE CLIENTES

Investir nas pessoas é o melhor negócio, é o que faz a diferença. As máquinas, os prédios, os equipamentos e as
linhas de produtos se tornam obsoletos com o tempo, as pessoas não. A Tramontina acredita nisso e a Missel tem nos
mostrado através dos treinamentos que a essência para as grandes mudanças está no comportamento das pessoas.
Clovis Tramontina, Presidente do Conselho Tramontina
Achamos muito interessante a abordagem da palestra que trouxe uma reflexão, mostrando a importância do papel
que cada um de nós exerce na prevenção de acidentes. Acredito muito no autoconhecimento, que é a base para termos
consciência dos nossos limites e assim, respeitarmos a nós mesmos e aos outros.
Camila Valcarengh, Planejamento e Desempenho Braskem
Agradeço a equipe da MISSEL pela qualidade, eficiência e seriedade no trabalho realizado. A apresentação em nossa
Convenção foi extremamente pertinente e contribuirá para o sucesso de nossas estratégias. A busca por uma equipe de
“alta performance” será nosso grande objetivo e a SINERGIA irá se materializar em todas as nossas ações.
Rogério Bortolini, Diretor Executivo Bortolini
A Simoni desperta no ser humano o que há de melhor em cada um.
Roberto Shinyashiki

