Em momentos de constantes mudanças, as empresas precisam incrementar a eficiência de
seus executivos, reter os talentos que contribuem para o sucesso da companhia, e os
profissionais precisam estar preparados para tomar decisões estratégicas na carreira em
resposta ao mercado.
O Programa de Coaching Executivo da Missel Capacitação Empresarial é uma atividade
desenvolvida por consultores especializados em mudanças de comportamento, que
apoiam profissionais no aumento da assertividade alinhando os seus interesses com os
objetivos estratégicos da Organização e da Carreira.
Através de reuniões entre o Coach e o Coachee, orientadas por uma metodologia
específica baseada nas melhores técnicas de Coaching no mundo, serão desenvolvidas
estratégias para aprimorar os resultados do profissional, bem como prepara-lo para os
desafios do mercado corporativo.
O programa é customizado e apoia os profissionais oferecendo informações, instrumentos
e orientações para melhor adaptação ao novo perfil de liderança exigido pelo mercado.

OBJETIVOS
Ajudar indivíduos e organizações a
desenvolverem o pensamento sistêmico,
produzindo resultados mais satisfatórios
e sustentáveis;
Levar a mudanças de mentalidade,
atitude e o rompimento de modelos
mentais que impedem a melhor
performance;

Transformar crises em oportunidades;
Desenvolver e reter talentos;
Potencializar habilidades de liderança e
trabalho em equipe;
Monitorar os processos de mudança.

®
CAPAC ITAÇ Ã O E M PR E SAR IAL

ETAPAS DO PROCESSO
MaP Mapeamento
de Perfil por
Competências

Estabelecimento
de Prioridades

Pontos a serem
desenvolvidos
Habilidades
necessárias

Identificação das
Competências
Análise das
Potencialidades

PDI (Plano de
Desenvolvimento
Individual)

Reuniões de
Coaching

Plano de ação
Definição de metas

Execução do PDI
Acompanhamento
do progresso do
Coachee

Fechamento
e Avaliação

Análise dos resultados
Follow-up aos
envolvidos

COACHES DA MISSEL
Simoni Missel

Claudio D’Amico

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 of Executive
Coaching). Recebeu o título de especialista em
Psicologia Organizacional e Psicologia do Trabalho
concedido pelo Conselho Regional de Psicologia.

Sócio Diretor da Missel Capacitação Empresarial,
consultor de carreira com formação em Psicologia e
Engenharia (UNISINOS) e pós-graduação em Gestão de
Pessoas. Possui certificação internacional em Executive
Coach pela Career Planning and Adult Development
Network, California/USA.
Coordena a unidade de Performance da Missel, atuando
com as ferramentas de Gestão por Competências, como
Mapeamento de Perfil por Competências (MaP),
Assessment, Avaliação de Desempenho, Avaliação 360
Graus e Pesquisa de Clima Organizacional.
Assista Simoni Missel, falando sobre o Coaching Executivo da Missel:
Clique aqui

DEPOIMENTOS DE CLIENTES QUE SE BENEFICIARAM COM O COACHING MISSEL
"Nossa parceria no Coaching tem gerado resultados muito relevantes pois a Agrofel, assim como a Missel, acredita
que empresas são pessoas, e esta crença tem gerado um novo modelo mental e de desenvolvimento organizacional,
que está dando uma nova dimensão de empresa".
Toni Ferrarin
Diretor Presidente – Agrofel Concessionária New Holland
"O Coach e cursos de gestão de pessoas que realizei com a Missel foram fundamentais para eu pudesse me tornar
um gestor mais preparado para os desafios de gerir uma equipe jovem de alta performance. Por ter experiência de
mercado, a Missel fornece técnicas bastante eficientes para lidar com situações reais do dia a dia."
Diego Gomes
Gerente de Marketing Internacional – Tramontina
“Participei do processo de coaching com a empresa Missel, representada pela Simoni Missel, onde pude extrair, a
cada encontro, percepções para agregar meu auto-desenvolvimento como executivo e como pessoa. Compartilhei
ações que me e um entendimento/esclarecimento melhor em relação a equipe. Me sinto um profissional melhor por
esta grande oportunidade e tenho somente a agradecer pelo profissionalismo da empresa Missel.”
Plínio Brito
Gerente Nacional de Vendas PME e Canais Eletrônicos – Ticket
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