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• Motivação:

• Tenho formação em coaching e, além de utilizar os conhecimentos 
adquiridos nas minhas diversas frentes de atuação profissional, ofereço 
serviços nesta área desde 2013.

• A grande maioria dos meus clientes atua em posições de liderança e/ou é 
da área de gerenciamento de projetos, e ao longo destes anos percebi 
temas e desafios comuns, ajudando vários destes profissionais a superarem 
estes desafios através de sessões de coaching. 

• Estamos passando por um momento difícil e de grandes transformações. 

• Em função disto decidi criar em 2020 (bem no meio da pandemia) o 
programa Melhore!, que incorpora outros elementos além do coaching. 

Programa Melhore!



• Foco: aprimoramento de competências essenciais para o cenário atual do grupo de 
participantes do programa, como:

• A proposta é que as pessoas saiam do programa melhores do que entraram, com 
ferramentas que lhes permitam seguir nesta trajetória de crescimento pessoal pelo 
restante de suas vidas. 

Programa Melhore!

• Diversidade cultural
• Tomada de decisão
• Gestão do tempo pessoal
• Gestão de crises
• Agilidade emocional
• Resiliência
• Transição pessoal
• Shinsetsu

• Inteligência emocional
• Mindfulness
• Pensamento complexo
• Psicologia positiva
• Liderança servidora
• Resolução de conflitos
• Negociação
• Comunicação em tempos difíceis



• O programa, 100% online, consiste numa combinação de:

1. Workshop
2. Webinars
3. Sessões individuais de coaching/mentoring/counseling (daqui para a frente 

chamadas de orientação) 
4. Comunidade de prática
5. Tríades

Programa Melhore!
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• O workshop:

• Foco prático
• Oito horas de duração, divididas em quatro sessões diárias de duas horas, 

online via Zoom
• Marca o início de cada turma do programa

• O tema é Inteligência Emocional
• Programa detalhado disponível em: 

https://www.m2cc.com.br/gerenciamento-orgnizacional-de-proj
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• Os webinars:

• Temas definidos com base nas turmas iniciais:

• #1: Gestão do tempo pessoal
• #2: Comunicação em tempos difíceis
• #3: Negociação
• #4: Encerramento do Programa (discussão conjunta sobre o Programa e os resultados obtidos)

• Frequência: mensal

• Duração de duas horas, assim divididas:

• 30 minutos de intercâmbio sobre as experiências dos participantes (tríades) com o tema do mês anterior 
• 70-80 minutos de apresentação do orientador (ou especialista convidado) sobre o tema
• 10-20 minutos de discussão/Q&A com os participantes facilitada pelo orientador
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• As sessões de orientação: 

• São focadas nos processos de coaching/mentoring/counseling, nas quais 
compartilho um pouco da minha maturidade profissional sempre que achar 
pertinente e útil ao processo.

• Opções disponíveis: quatro ou oito sessões individuais de uma hora realizadas ao 
longo do Programa.

• O foco principal das sessões é o desenvolvimento de competências essenciais para o 
cenário atual que facilitem um processo interior de melhoria.

• Assuntos/desafios pessoais específicos podem e costumam ser abordados caso o 
participante queira ou sinta necessidade, sempre com garantia TOTAL de sigilo da minha 
parte.
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• A comunidade de prática: 

• Ambiente seguro e onde todos são tratados como iguais (“peers”).

• Durante todo o programa o orientador irá facilitar discussões sobre os temas 
tratados no programa com os participantes em um grupo WhatsApp fechado estilo 
comunidade de prática.

• Poderão ser sugeridos/compartilhados artigos, sugestões de livros, filmes e vídeos, 
dentre outros.

• Discussões poderão ser propostas pelo orientador ou qualquer outro integrante, 
desde que dentro dos temas de interesse do grupo.
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• As tríades: 

• Trios de participantes formados pelo facilitador no início do programa.

• A ideia é que se deem suporte mútuo ao longo do programa e façam apresentações 
informais nas sessões de abertura dos webinars sobre o aprendizado e desafios 
enfrentados no ciclo anterior.

• Permitem a troca de experiências e informações de modo mais pessoal e criam uma 
empatia e relação de confiança que serão muito úteis para os participantes ao longo 
do programa.
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• “Circles of Safety”/”Círculos de Segurança”

• O Programa foi desenhado de forma a criar três “círculos de segurança”, termo 
criado pelo autor americano Simon Sinek e sobre o qual falo um pouco aqui: 

https://www.youtube.com/watch?v=_o2P-7BoOcA (Em função da experiência com as turmas iniciais 
troquei o suporte à comunidade de prática do LinkedIn para o WhatsApp)

• Estes são, de dentro para fora:

1. Você comigo
2. Você com seus colegas de tríade
3. Todos os integrantes da turma
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• Está em dúvida se este é o melhor momento para investir num programa como este? 

Lembre-se:

"Vem vamos embora que esperar não é saber
Quem sabe faz a hora não espera acontecer"

(Trecho da canção "Pra não dizer que não falei das Flores", de Geraldo Vandré)
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Link para vídeo sobre o Programa no YouTube:

https://youtu.be/B6tVZWFJOaE
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Muito obrigado e até breve!


