
LÍDER COACH

MASTTERH

PERFORMANCE



L.C.M.P
Com o propósito e a missão de continuar

desenvolvendo pessoas, sobretudo, criar verdadeiros
valores humanos, decidi realizar em Goiânia - GO,  a

segunda turma aberta do L.C.M.P. 



SEJA

L.C.M.P

PÚBLICO-ALVO: Profissionais que estejam decididos a
avançar no aprimoramento pessoal e profissional,

dispostos a ampliar competências comportamentais
(soft skills).

 
Tem como propósito, estabelecer uma nova concepção
dos processos e gestão, coaching e mentoring, visando
incrementar o autoconhecimento e desenvolvimento
de Times de Mastterh Performance e a conquista de

resultados extraordinários.



CONTEÚDO DAS SESSÕES

LÍDER COACH - 
E O PROCESSO DE
AUTOCONHECIMENTO

Identificar pontos fortes e de
melhoria, visando "POTENCIALIZAR
RESULTADOS" individuais e das
equipes que lideram.

O CICLO DE INFLUÊNCIA
DO LÍDER COACH
EFICAZ 
Como desenvolver o "CICLO DE
IFLUÊNCIA" para extrair o melhor de
cada membro da equipe.



CONTEÚDO DAS SESSÕES 

O LÍDER COACH E A
COMUNICAÇÃO EFICAZ

Desenvolver a COMUNICAÇÃO DO
LÍDER COACH, visando a "GERAÇÃO
DE TIMES DE ALTA
PERFORMANCE".

FORMULAÇÃO DE METAS
S.M.A.R.T
Como desenvolver METAS REALISTAS E
VIÁVEIS utilizando instruções claras sobre
o que, como e quando alcançar o que se
deseja na organização e na equipe. 



CONTEÚDO DAS SESSÕES 

O LÍDER COACH E A
ADMINISTRAÇÃO
DO TEMPO 
Pela reflexão e
autodiagnostico o participante
descobrirá como pode
desenvolver e se potencializar. 

ANÁLISE DE VIABILIDADE
E ASPECTOS PARA
GESTÃO DA MUDANÇA
Ferramentar o Líder Coach para
ANALISAR AS PERDAS E GANHOS nas
decisões e fornecer suporte nas
mudanças decorrentes do processo.



CONTEÚDO DAS SESSÕES 

GERAÇÃO DE
POTÊNCIA E
EFETIVIDADE 

O Líder Coach prioriza o
desenvolvimento coletivo e
sinérgico de atividades de alto
impacto e execução de tarefas. 

EM BUSCA DA MASTTERH
PERFORMANCE 
Ajudar o Líder Coach a atingir sua
performance máxima é parte essencial
para que o mesmo execute a sua
estratégia e alcance seus objetivos. 



CONTEÚDO DAS SESSÕES 

O LÍDER COACH E O
PODER DAS
PERGUNTAS 

Uma das principais habilidades
do Líder Coach é a de INSPIRAR
e APOIAR seus liderados por
meio de perguntas poderosas.

PRINCÍPIOS E
FUNDAMENTOS DA
DELEGAÇÃO EFICAZ
Como o Líder Coach deve delegar
tarefas que não representam o
melhor uso do seu tempo e
energia. 



Líder Coach

Mastterh

Performance

Este programa apresenta um conteúdo relevante e edificante de liderança, com
acesso á 14 Ferramentas de Gestão e de Coaching para desenvolvimento de
Times de Mastterh Performance, devidamente selecionadas e comprovadas, e
que tem aplicabilidade prática no dia a dia do Líder Coach. 

O L.C.M.P contempla também um programa de Leitura Edificante e de Cine
Coaching.  



Ficou

interessado?
Saiba mais e inscreva-se clicando em um
de nossos canais:

https://www.gracajaskulski.com/
https://www.instagram.com/gracasjaskulski/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5562981199797

