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Formação em
Coaching Online

O Coaching é um processo que ajuda qualquer pessoa a alcançar metas 
e objetivos de forma rápida. É um conjunto de competências que pode ser 
aprendida por qualquer pessoa que queira ter mais resultados na vida pessoal 
e na profissional. 

Além disso, o Coaching também pode ser uma oportunidade promissora 
de carreira para quem quer ajudar outras pessoas a ter sucesso e, ainda, ser 
muito bem remunerado por isso. 

Nós da Elleven Treinamentos acreditamos que um processo de Coaching 
precisa elevar o nível de consciência do coachee (quem está passando pelo 
Coaching) sobre si mesmo, seus motivadores e seu projeto que deseja sub-
meter a este processo.

A formação em Coaching Online na Elleven prioriza a capacitação técnica 
do coachee, oferecendo técnicas avançadas e metodologia inovadora. Além 
disso, este profissional terá uma base consistente que possibilitará a inter-
venção de modo integral para auxiliar outras pessoas, não apenas servindo 
como apoio para que o cliente obtenha metas desejadas nos diversos seg-
mentos de sua vida, mas, principalmente, atuando como facilitador nesse 
processo.

O que está incluso no curso?
• Curso digital em vídeo, materiais complementares, avaliação (questionário) 

e certificado
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Por que escolher a Elleven?
RAFFAELA CAPELO
Psicóloga

Fazer este curso foi uma grande reali-
zação pessoal e profissional. Pude [...] 
descobrir recursos inesgotáveis das 
possibilidades de alavancar o desen-
volvimento das pessoas, na busca da 
realização dos seus objetivos/metas. 
Superou minhas expectativas.

JOÃO CARLOS GOMES
Engenheiro mecânico

Foi uma experiência enriquecedora, 
de autoconhecimento e de apren-
dizado. [...] O material oferecido é 
de uma riqueza capaz de orientar a 
continuidade do processo de auto-
conhecimento e desenvolvimento, 
além da atuação profissional

LUANA DIAS
Analista de recursos humanos

[...] Contribuiu para minha evolução 
pessoal e profissional, pois hoje me 
sinto mais preparada para atuar com 
liderança e equipes. [...] O palestran-
te é sensacional! Consegue deixar as 
aulas dinâmicas e interessantes. O 
material é fácil de ler e entender. [...]

Para citar alguns diferenciais da forma-
ção em Coaching Online da Elleven, po-
demos mencionar a base neurocientífica 
que faz com que as pessoas atuem de 
modo a atender seus principais mecanis-
mos motivacionais, possibilitando maior 
eficácia para o coach a auxiliar seu clien-
te a alcançar suas metas. Além disso, são 
disponibilizadas ferramentas e metodo-
logias de uso prático e imediato para uti-
lização no âmbito pessoal (Life Coaching) 
e corporativo (Executive Coaching).

Outro diferencial significativo é o 
acesso à uma plataforma virtual, com 
conteúdo adicional, suporte para solu-
ção de dúvidas e que será constante-
mente atualizada, mantendo o profissio-
nal o tempo todo conectado ao que há 
de mais moderno e eficaz no segmento.

Venha desfrutar da qualidade da me-
todologia Elleven, já utilizada por diver-
sas empresas dos mais variados segmen-
tos e das mais de 10.000 pessoas que já 
estiveram conosco em nossos treina-
mentos, palestras, workshops e eventos 
corporativos.
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Para quem é o Coaching?
• Pessoas que queiram expandir seu nível de conhecimento
• Profissionais que desejam obter maior performance para si e para suas 

equipes
• Profissionais que buscam mudar ou ter outra carreira
• Pessoas que almejam expandir suas competências
• Empresários
• Diretores
• Líderes
• Gestores
• Profissionais liberais
• Profissionais da área de RH
• Facilitadores internos
• Empreendedores
• Autônomos
• Psicólogos
• Você
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Conteúdo programático
• O que é coaching
• O que não é coaching
• História e evolução do Coaching
• Bases, conceitos e fundamentos
• Estruturas dos processos de Coaching
• Levantamento e Enquadramento de Crenças
• A Matriz C.H.A.V.E. de desenvolvimento de competências
• Técnicas e metodologia
• Campo de atuação do Coaching
• Perguntas poderosas
• Ferramentas de gestão
• Roteiros estruturados
• Formulários de atendimento
• Modelos de Coaching
• Neuroliderança
• Princípios da PNL
• Código de ética

Inclusos: Curso digital em vídeo, materiais complementares, avaliação 
(questionário) e certificado.
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11 vantagens em ser coach
1. Elevar seu nível de desenvolvimento pessoal

Logicamente, todo o conteúdo do Coaching já vai colaborar para isso. Serão 
muitas ferramentas, metodologias, informações e um alargamento do campo 
de visão. Contudo, esse desenvolvimento será só o começo. Para atuar como 
coach, você necessariamente precisará manter constantemente seu desen-
volvimento pessoal. Fazendo outros cursos, co-
nhecendo novas metodologias, aprofundando 
seu estudo no Coaching e mantendo-se co-
nectado para manter um elevado nível de 
atendimento a seu cliente.

2. Mudar sua vida
Isso poderá acontecer em vários aspectos. 

Desde a aplicação das ferramentas em 
sua própria vida, a, acima disso, 
uma abertura imensa de perspec-
tivas que englobam até a chance 
de adotar uma nova profissão, 
ou, quem sabe, dar um upgrade 
na sua profissão atual, aumen-
tando suas possibilidades de 
êxito.
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3. Construção e manutenção de relacionamentos
Este ponto será ao mesmo tempo benéfico e imprescindível. O fato de 

você se propor a atuar junto a pessoas, fará com que estenda sua rede de rela-
cionamentos. Além disso, você terá também o desafio de manter os relaciona-
mentos com seus clientes durante o processo.

É um item essencial para o sucesso da intervenção e poderá ser muito 
útil pensando em futuros novos clientes, indicados por seus clientes antigos 
e atuais.

4. Tornar-se uma referência
Aqui, logo de início, já vai um alerta: essa vantagem não é direcionada ao 

ego. Quando falamos em tornar-se referência, não estamos visando im-
pulsionar vaidades. Estamos falando em tornar-se uma referência por sua 
conduta, postura, atitudes. Em suma, estamos falando em responsabilidades.

Eventuais ganhos com isso serão apenas consequência natural, onde você 
será visto como um profissional diferenciado em sua área de atuação coti-
diana e/ou como um coach renomado e respeitado.
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5. Estar preparado para oportunidades
Talvez esta seja uma das maiores vantagens. Ao disponibilizar-se a manter 

seu nível de desenvolvimento e tornar-se referência, também por consequên-
cia, você estará muito mais preparado para oportunidades que surgirem.

Atualmente, não é mais possível esperar a oportunidade surgir para então 
buscar preparação. É primordial que estejamos previamente preparados para 
quando a oportunidade surgir, mas, acima disso, preparados para criarmos 
nossas oportunidades. O Coaching te ajudará nisso.

6. Compartilhamento
Trabalhar com pessoas é 

um desafio. E, ao conseguir-
mos cumprir tal desafio, tal-
vez percebamos que uma 
das partes mais gratifican-
tes deste trabalho é auxiliar 
as pessoas a vencerem os 
seus desafios.

Ao fazermos isso, estamos 
compartilhando nosso conhe-
cimento, nosso tempo, nossa 
energia, nossa vida, e recebendo 
em troca tudo isso de nossos clien-
tes. E, acredite, aprenderemos muito 
com cada um deles e suas histórias 
de vida.
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7.	 Gerar	novas	possibilidades	profissionais
Isso vai acontecer inevitavelmente. O acréscimo imenso de competências 

que terá com todas as ferramentas do Coaching em sua profissão, fará com 
que perceba e vislumbre grandes possibilidades em sua carreira formal.

Além disso, assim como diversas outras pessoas já fizeram, há uma 
real possibilidade de você atuar como um coach profissional, ou seja, des-
tinando seu tempo, esforço e dedicação exclusivamente a essa finalidade e 
atividade. Claro que há um caminho a seguir, mas com afinco e algumas dicas 
preciosas este caminho pode ser trilhado.

8.	 Exercer	flexibilidade	e	quebrar	paradigmas	pessoais
Este será um grande exercício pessoal, constante e desafiador e que fará 

com que nos deparemos com nossas questões internas e tenhamos de, mui-
tas vezes, lidar com situações complexas. Ao compreender a integralidade 
do ser humano, passamos a compreender que pessoas são diferentes e que 
precisamos aceitar tais diferenças, ainda que não concordemos essencial-
mente com elas. Saber lidar com diversidades e evitar preconceitos é um dos 
componentes vitais para o êxito no Coaching.
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9. Desenvolver competências
Pode parecer algo simples, mas, se fosse realmente, não teríamos tantos 

gestores “batendo cabeça”, tantos profissionais com desempenhos medianos 
e tantas pessoas sem um norte em suas vidas. 

No contexto atual, possuir meios para desenvolver as próprias competên-
cias e ajudar os outros a desenvolver as suas, é um grande diferencial. Não 
por acaso, este é um dos grandes motivos que o Coaching cresce continua-
mente em empresas e serve como solução para diversos profissionais e pes-
soas que querem melhorar seus resultados.

10.	 Fortalecer	a	visão	integral	do	ser	humano
O ser humano é um ser integral. Somos a reunião de nossos aspectos físicos, 

emocionais, mentais, espirituais. Até aqui, nenhuma novidade. A pergunta 
que fica então é: se sabemos que somos seres integrais, por que não temos 
abordagens que atendam a essa premissa?

Pode reparar que em muitas situações os seres humanos recebem abor-
dagens isoladas, as quais não têm em sua 
base, a ideia de juntar essas partes para 
que possamos nos desenvolver de 
modo sistêmico.

Como se pudéssemos intervir em 
um segmento da vida, sem que 
outros segmentos, outras pes-
soas e o contexto que vive-
mos não fossem afetados. 
Por meio do Coaching, con-
seguiremos possibilitar alter-
nativas para que as pessoas se 
desenvolvam integralmente.

https://elleventreinamentos.com.br/


11. Servir
Algumas pessoas, contaminadas com uma visão corporativa voltada essen-

cialmente a resultados custe o que custar, talvez estranhem e não encarem 
isso como vantagem. Mal sabem essas pessoas que é exatamente este ponto 
que vai fazer a “chave girar” e a mudança acontecer.

Servir está ligado a dedicar-se. E ainda que façamos isso como trabalho, de 
modo remunerado, servir deve estar incluso em nossa tratativa. Até mesmo 
porque, podemos ser remunerados e optarmos por servir e sermos remune-
rados e optarmos em não servir.

Como assim?
Você já deve ter ido a diversos médicos, por exemplo, e deve ter notado 

que, embora todos eles recebessem pela consulta, seja particular, convênio 
ou serviço público, uns estavam lá para servir, enquanto outros não.

Servir está ligado a dedicar-se ao outro, a estar na sessão de corpo/men-
te/alma, a fazer não apenas pelo financeiro, mas fazer porque se está compro-
metido realmente consigo mesmo, com a atividade que escolheu, com o outro 
que está investindo além de seu tempo e dinheiro, dedicando confiança em seu 
trabalho.

Servir está alinhado à parte integral do processo. Sem isso, nenhuma téc-
nica nem ferramenta será completamente eficaz.
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Sobre a Elleven
A Elleven é uma empresa voltada a oferecer soluções integradas que con-

ciliam o desenvolvimento do potencial humano e estratégias e metodologias 
de gestão. 

Temos premissas bastante claras e um propósito muito forte: fazer a dife-
rença na vida das pessoas. 

A Elleven é formada por uma equipe capacitada e composta de pessoas que 
há mais de uma década se dedicam ao desenvolvimento humano. 

Atuamos no segmento voltado a cursos, treinamentos, conferências, 
workshops e seminários e atendemos clientes dos mais variados setores, de 
pessoas físicas a pessoas jurídicas.

O conhecimento é transformado em processos para aumento da perfor-
mance do ser humano, por meio de metodologia inovadora, fundamentada 
na neurociência e respaldada por recursos efetivos como neurocondicio-
namento, aprendizagem acelerada direta ao inconsciente (AADI), medicina 
comportamental, coaching e programação neurolinguística (PNL).
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Inscreva-se já na formação em
Coaching Online

Clique AQUI

contato@ellevendh.com.br
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