
Programação 

Conteúdo desenvolvido por Maria Rita Gramigna

INSTITUIÇÕES CERTIFICADORAS:

www.mrg.com.br

Temas organizados por Maria Rita Gramigna, idealizadora do modelo de competências MRG (1996) 
e autora de diversos livros na área de Gestão e Administração. Mais de 20 ferramentas fundamen-
tais para uso nas sessões de Coaching, com foco no desenvolvimento das competências universais.



INFORMAÇÕES GERAIS

Carga-horária: 60 horas, sendo 40 presenciais e 20 horas do proje-
to individual de coaching

PÚBLICO-ALVO
 9 Profissionais que desejam obter ferramentas poderosas para agregar valor ao seu perfil 

profissional, interessados e comprometidos com o desenvolvimento de competências e 
aprendizagem contínua.

 9 Profissionais em geral que buscam recursos eficazes de intervenção e transformação 
pessoal como forma de malhorar seu perfil de competências.

 9 Pessoas que desejam desenvolver os seus potenciais de eficiência, excelência e profis-
sionalismo em Coaching por Competências, para iniciar uma carreira nesta área.

 9 Gestores que queiram atuar como Lideres Coach, dentro da própria empresa, acom-
panhando e ajudando no desenvolvimento de competências de cada membro da sua 
equipe.

 9 Empresários que queiram atuar como Coach dos seus colaboradores. 

RESULTADOS GARANTIDOS

Comportamento de 
Excelência

Alta Performance 
nas Competências 

Universais

Alta Performance 
Pessoal e Profissional
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DIFERENCIAL DO COACHING POR 
COMPETÊNCIAS
O diferencial deste curso está em seu foco: aglutina ferramentas específicas e fundamenta-
das nas doze competências universais, garantindo o desenvolvimento de atitudes e habilida-
des, ampliando os níveis de proficiência das pessoas e, consequentemente, maximizando 
resultados positivos para a vida pessoal e para as organizações.

Algumas vantagens competitivas do curso: 

Para a Pessoa Para a Organização

 9 Autopercepção do potencial nas 
competências universais, possibili-
tando investir no desenvolvimento, 
com foco.

 9 Compromisso pessoal com mudanças.
 9 Adoção de novos modelos de 

comportamentos, facilitadores para 
o alcance de metas e objetivos 
pessoais.

 9 Enfrentamento positivo de desafios.
 9 Auto superação

 9 Profissionais cientes de seu poten-
cial nas competências universais.

 9 Equipes comprometidas com mu-
danças e desenvolvimento de novas 
competências.

 9 Comprometimento dos profissionais 
com metas e objetivos organizacionais.

 9 Profissionais preparados e motiva-
dos para enfrentar desafios.

O acompanhamento do Projeto de Conclusão do Curso, será realizado pela instrutora e por 
coach assistentes certificados em turmas anteriores e vinculados ao programa.

Somos os primeiros a oferecer este conteúdo na forma de certifica-
ção em coaching para competências.

ALGUMAS CARACTERÍSTICAS 
DESTE PROGRAMA
•	 Foco nas competências universais.

•	 Metodologia pratico-vivencial, com uso de exposições interativas, sessões práticas de 
Coaching, painéis de discussão e fóruns conclusivos. 

•	 Ferramentas exclusivas para aplicação no Coaching por Competências.

•	 Ao finalizar o curso presencial, os participantes desenvolvem projetos específicos de 
Coaching, com prática das ferramentas oferecidas e registro de resultados.

•	 Material fornecido para estudos e consultas: 

1. Manual de Coaching por Competências, organizado por Maria Rita Gramigna, idea-
lizadora do curso

* Leitura prévia obrigatória. 
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APOSTILA  
Curso Coaching Executivo com  
Foco em Competências
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Mini Currículo: Maria Rita Gramigna
Diretora Presidente da MRG - Consultoria e Trei-
namento Empresarial e do IGP - Instituto de Ges-
tão de Pessoas. 

Mestre em Criatividade Aplicada Total, pela Uni-
versidade de Santiago de Compostela - Espanha. 

Pedagoga e pós-graduada em Administração de 
Recursos Humanos.

Formação Internacional em Coaching pelo ICL - 
Instituto de Coaching e Linguística (reconhecido 
pelo ICF - International Coach Federation). 

Idealizadora do modelo de competências MRG 
- Maria Rita Gramigna, com aplicação no Brasil 
desde 1997.

Pioneira na organização e difusão da metodolo-
gia de Jogos de Empresa no Brasil, desde 1984. 

Autora dos livros: 

 9 Jogos de Empresa; 

 9 Jogos de Empresa e Técnicas Vivenciais; 

 9 Modelo de Competências e Gestão dos Talentos - Edições revisadas (2007) - Editora 
Pearson/SP. 

 9 Líderes Inovadores: Ferramentas que fazem a diferença, (2004) - Editora Makron Books /
SP. 

 9 Coautora do Manual de Gestão de Pessoas e Equipes - Editora Gente/SP - Capítulo 20 
(2001), 

 9 Coautora do Manual de Treinamento e Desenvolvimento (2007) - Editora Pearson/SP, 
coautora do Manual do Empreendedor - de micro e pequenas empresas - Editora Qua-
litymark/RJ - Capitulo sobre competências (páginas 255 a 276).

Professora em diversos MBA e Pós-Graduação em instituições brasileiras e no Mestrado em 
Criatividade Aplicada Total - Universidade Fernando Pessoa - Porto/Portugal. Idealizadora do 
COPAJOG - Congresso Pan-Americano de Jogos de Empresa e Criatividade (versões 1997, 
1999 e 2001).

Membro correspondente da Academia de Letras do Brasil - Seccional Suíça, grau de acadê-
mica, cadeira 118. 

“Colaboradora honorária” da Revista HUMANIDADES - Lisboa/Portugal (2014). 

Conferencista e facilitadora em eventos nacionais e internacionais.
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Minha Missão Pessoal
Baseada na crença de que o ser humano tem potencial 

de desenvolvimento infinito, minha missão pessoal é 
abrir o maior número de portas, contribuindo para que 
as pessoas melhorem a cada dia, busquem realizar 
seus sonhos, acreditem em suas possibilidades de 

crescimento e tenham coragem e garra para superar 
quaisquer obstáculos que encontrem em seu caminho.
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Bem-vindos ao curso de Certificação em Coaching com Foco em Competências!

Nestes dias de aprendizado e convivência, vamos praticar as ferramentas que ancoram as 
sessões de coaching com foco em competências.

Serão quatro dias de imersão, com sessões práticas de coaching, apresentação das ferra-
mentas, prática e interpretação de inventários de competências, tira-teima (momentos para 
tirar dúvidas), painéis de conclusão e muito trabalho.

Nossa decisão em oferecer este conteúdo teve como base a necessidade do nosso mercado 
e a pouca oferta de instrumentos de coaching voltados para as competências universais de-
mandadas pelas organizações e seus profissionais internos.

A base de todas as ferramentas está no modelo de competências MRG, desenvolvido desde 
1996 e os conteúdos validados por nossos coaches e clientes.

Esperamos que todos tenham uma excelente experiência. 
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Profissionais certificados para atuar como Coach ou Formadores, utilizando a metodologia deste 

curso:

NOME E-MAIL TELEFONES

ANA MARIA DE DEUS SIMÕES anamariasimoes@prover.com.br (31) 9 9983 0346

ANA MARIA ETEROVIk BARANDA anabaranda@yahoo.com.br (31) 3227 6287 / (31) 9 9953 9748

BEATRIZ CONSUELO RUIZ HENRIQUE DE CAMPOS beatriz@gestaojovem.com (47) 3367 5735 / (47) 9117 8870

CECY DE MORAES SARAIVA BAÊTA NEVES cecyneves@hotmail.com (31) 3344 7121 / (31) 9 9945 9362

CHARLES BULHÕES cbmb@estadao.com.br (71) 8603 4505 / (71) 8804 5499  
(71) 9698 3153

CHRISTIANNE PASTORIN chrispastorin@yahoo.com.br (31) 8456 7809

CLAUDIA OLIVEIRA claudiamgoliveira@gmail.com (31) 9615 3908

CRISTIANE VILELA crisvilela01@hotmail.com (31) 9 8797 0410

CRISTINA  YUMI SEDIYAMA yumicristina@gmail.com (31) 9 9219 7050

IVANA MARIA GOMES MACEDO ivanagomesmgm@hotmail.com (79) 3224 8396  

JORGE MAC DOWELL jmacdowell@jmacdowell.com.br (41) 9102 7193

LEIA CORDEIRO leia@lcgrh.com.br (41) 3209 5590 / (41) 9963 5590

LILIAN DE BRUNS GUETTER lilian@maturaconsultoria.com.br (41) 3335 9493 / (41) 8894 1133 

LORAINE PELUZO lopeluzo@gmail.com (21) 3238 4748 / (21) 9 9896 9252

MÔNICA LOPES MARTINS ESTEVES monicaigp@terra.com.br (31) 9 8759 5087

NADJA MATOS dominus48@hotmail.com (79) 9140 4834

ROSANA TOZELLI rosana@rtconsulting.com.br (31) 9 9109 4447 / 9 9376 1613

SONIA VEIGA soniaveigaigp@terra.com.br (31) 9 9122 8711

TAISSA AMORIM taissaamorim.imp@gmail.com (79) 8819 6158

TÂNIA REGINA DOUZATS VELLASCO tvellasco@uol.com.br (21) 2258 5129 / (21) 9 8647 7487

THÂNIA kALIL CAMPOS ALVES thaniakalil@gmail.com (31) 3441 3948 / (31) 9 9949 5366

VANDERSON LÚCIO DE SÁ vanderson.sa@gmail.com (31) 2552 1321 / (31) 9 7541 1321

* Os profissionais citados frequentaram 100% do curso de Certificação em Coaching Executivo - Foco em 
Competências, entregaram seus projetos e receberam o certificado pela MRG/IGP.8



SOBRE RESULTADOS DO 
PROCESSO DE COACHING NAS 
ORGANIZAÇÕES
Pesquisa realizada pela MetrixGlobal a Fortune 500 mostrou que o Coaching produziu um 
ROI (Return on Investment) de 529% e vários benefícios significativos, incluindo benefícios 
financeiros, provenientes da retenção de colaboradores e que elevaram e colocaram o ROI 
em  788%; 

Estudo encomendado pelo Right Management Consultants concluiu um ROI de 600% para o 
Coaching Executivo. Empresários que foram alvo deste estudo reportaram aumentos de pro-
dutividade, melhorias nas relações com colegas ou membros de equipa e maior satisfação 
no trabalho;

De acordo com um estudo do Manchester Consulting Group, os benefícios do Coaching 
Executivo incluem:

Um inquérito da International Personnel Management Association concluiu que a produtividade aumen-
tou em 88% quando o Coaching é combinado com formação;

Estudos realizados pela American Society for Training and Development mostrou um ROI 5 vezes supe-
rior ao custo do processo de Coaching.

Melhor Trabalho 
em Equipe

67%

Aumento da 
Produtividade

53%

Maior 
Satisfação com 

o Trabalho 
61%

Melhoria nas 
relações

77%
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OBJETIVO DESTE PROGRAMA

Objetivo Geral
Preparar os participantes para se tornarem Coaches de alta performance, com conhecimento 
das principais ferramentas voltadas para alavancar a carreira de seus coachee, tendo como 
foco as competências universais.

Cenários
A alta competitividade do mercado brasileiro gerou expectativas das lideranças empresariais, 
com relação aos seus talentos e o movimento de competências ganhou força, arregimentan-
do adeptos. 

Grandes corporações, pequenas e médias empresas, multinacionais e instituições públicas 
iniciaram seus processos de realinhamento na gestão de pessoas e outras já estão colhendo 
resultados positivos.

A globalização exigiu que os olhares se voltassem para o capital intelectual, uma vez que a 
riqueza das empresas e das nações depende da partilha de conhecimentos e da entrega de 
competências pelas pessoas.

O Coaching Executivo com Foco em Competências é um processo que capacita pessoas 
para atingir o seu melhor desempenho profissional, superando desafios, atingindo metas e 
realizando sonhos.

Objetivos de Aprendizagem
Oferecer aos alunos o aporte teórico e prático, capacitando-os para conduzir o processo de 
Coaching Executivo com Foco em Competências de forma adequada, ajudando seus coa-
chee a:

 9 Identificar o “gap” de competências. 

 9 Garantir que metas de desenvolvimento sejam realizadas, a partir dos “gap” identificados.

 9 Aumentar a autoestima, contribuindo para que os coachee possam superar obstáculos 
e alcançar suas metas de desempenho com excelência, ancorados pelas competências 
universais.

 9 Ampliar os níveis de proficiência nas competências trabalhadas durante o processo de 
coaching.

 9 Gerir o stress e transpor obstáculos com garra e vontade.

 9 Encontrar caminhos para o alcance da excelência profissional e pessoal.

 9 Trabalhar a resiliência e persistir na busca de resultados desejados.
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APRESENTAÇÃO DO CURSO

Informações Gerais
 9 O curso de Coaching Executivo com Foco em Competências será desenvolvido em 04 dias 

presenciais, com carga horária diária de 08 horas-desenvolvimento e mais 02 horas de 
prática supervisionada em duplas.

 9 A carga horária total do curso é de 60 horas sendo 40 presenciais e 20 de projeto coa-
ching (pós curso) . Projeto de coaching válido para 20 horas no certificado .

 9 Total em horas no certificado de conclusão: 60 horas

Observação importante:

 9 O fato do aluno comparecer nos cinco dias de curso não garante o recebimento do cer-
tificado.

 9 O mesmo será entregue após apresentação de seu projeto de coaching.

Projeto de Coaching (Válido para 20 horas no certificado)
 9 O aluno deverá realizar a prática de 06 sessões de coaching, com dois coachees convi-

dados, utilizando as ferramentas aprendidas.

 9 O coachee deve ser informado que as sessões serão gratuitas e fazem parte do projeto 
de coaching para certificação do coach.

 9 Na primeira sessão é obrigatório o estabelecimento de um contrato entre as partes e a 
definição do programa.

 9 Cada sessão poderá ter a duração de 45 a 60 minutos.

 9 Duas destas sessões devem ser gravadas em Mp4 ou Mp3 e entregues ao facilitador, como 
parte do projeto.

 9 Todas as sessões devem ser registradas em formulário próprio e as ferramentas utilizadas 
durante as sessões devem ser digitalizadas e anexadas a cada sessão.

 9 O projeto deverá ser identificado com os seguintes itens: nome do curso (Coaching Exe-
cutivo com Foco em Competências), período de realização, local, nome do treinador, 
nome do aluno, contato do aluno (e-mail e telefone), nome e contato do coachee (que se 
submeteu ao processo de Coaching).
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PROGRAMA DO CURSO: 40 horas 
presenciais e 20 horas de projeto 
extra-classe

BLOCO 01 - ABERTURA
1. 1. Abertura do curso com apresentação do programa

1. 2. Atividade de inclusão dos participantes e introdução ao tema

BLOCO 02 - COACHING E COMPETÊNCIAS - alinhamento con-
ceitual e referencial teórico
2. 1. O Coaching: definição, abrangência, aplicabilidade, cenários.

2. 2. A gestão por competências e os blocos onde o Coaching está inserido..

2. 3. O Coaching como modelo para desenvolvimento de novas competências.

2. 4. Competência âncora: a Liderança como competência fundamental para o contexto das 
mudanças dentro da organização. 

BLOCO 03 - O PLANEJAMENTO DE UM PROGRAMA DE COA-
CHING COM FOCO EM COMPETÊNCIAS
3. 1. Planejando um processo de coaching com foco em competências e desenvolvimento 

de potenciais e talentos.

a. O contrato

b. A definição da agenda

c. A apresentação do Coaching em seu conceito e abrangência

d. Como é desenvolvida uma sessão de Coaching

e. Busca do compromisso do coachee com o processo

BLOCO 04 - O COACHING E AS FERRAMENTAS PARA COMPE-
TÊNCIAS 
4. 1. Estilos e papéis de Liderança e as ferramentas de coaching relacionadas a esta fun-

ção: 

 a. Tetragrama de estilos pessoais.

 b. Inventário “Você é um líder coach”, 

 c. Inventário de Estilos de Pensamento (seis Chapéus).

4. 2. Prática do Coaching a partir das ferramentas apresentadas.

4. 3. O papel do Líder na identificação de potenciais e na formação de sucessores.

4. 4. Competências universais: conceituação, abrangência, componentes, instrumentos de 
identificação e ferramentas para identificar o domínio nas competências universais de 
liderança. 

 a. Aplicação da ferramenta de coaching: árvore das dez competências universais de 
liderança.

4. 5. Prática do Coaching a partir das ferramentas apresentadas.

4. 6. Desenvolvimento de liderança para melhoria da qualidade das ações e comportamen-
tos voltados para as equipes.12



4. 7. A métrica das competências - auto verificação dos níveis de proficiência a partir da 
apreciação de competências.

4. 8. Apresentação da metodologia STAR e régua de pontuação como ferramenta de coa-
ching.

4. 9. A roda das competências como ferramenta de auto diagnóstico

4. 10. A roda de valores e as competências universais.

4. 11. Prática do Coaching a partir das ferramentas apresentadas.

BLOCO 05 - SESSÕES PRÁTICAS DE COACHING
Diariamente serão praticas três sessões de Coaching: uma conduzida pelo treinador, como 
exemplo. As outras duas são realizadas em duplas, onde os papéis de coach e coachee são 
revesados, realizando-se duas sessões seguidas. Estas sessões são realizadas após 18 ho-
ras, no mesmo ambiente do treinamento.

PROJETO DE COACHING - 20 HORAS (extra classe)
 9 Registro de seis sessões de coaching com utilização das ferramentas de competências.

 9 Registro gravado de duas sessões

 9 Anexos das ferramentas utilizadas nas sessões.

Prazo de entrega: 90 dias, a partir do término das aulas presenciais.

Observações importantes:
 9 O curso de Coaching Executivo com Foco em Competências será desenvolvido em 04 

dias presenciais, em regime intensivo, com carga horária diária de 10 horas-desenvolvi-
mento, incluindo a prática supervisionada em duplas.

 9 A carga horária total do curso é de 60 horas presenciais, sendo 20 horas contadas pelo 
projeto de Coaching a ser apresentado pelo aluno. 

 9 Total em horas no certificado de conclusão: 60 horas

 9 O fato do aluno comparecer nos dias de curso não garante o recebimento do certificado.

 9 O mesmo será entregue após apresentação de seu projeto de coaching.

Projeto de Coaching (Válido para 20 horas no certificado)
 9 O aluno deverá realizar a prática de 06 sessões de coaching, com dois coachee convida-

dos, utilizando as ferramentas aprendidas.

 9 O coachee deve ser informado que as sessões serão gratuitas e fazem parte do projeto 
de coaching para certificação do aluno.

 9 Na primeira sessão é obrigatório o estabelecimento de um contrato entre as partes e a 
definição da agenda.

 9 Cada sessão poderá ter a duração de 50 a 60 minutos.

 9 Duas destas sessões devem ser gravadas em Mp4 ou Mp3 e entregues ao facilitador, 
como parte do projeto.

 9 Todas as sessões devem ser registradas em formulário próprio e as ferramentas utilizadas 
durante as sessões devem ser digitalizadas e anexadas a cada sessão.

 9 O projeto deverá ser identificado (na capa) com os seguintes itens: nome do curso (Cer-
tificação em Coaching com Foco em Competências), período de realização, local, nome 
do treinador, nome do aluno, contato do aluno (e-mail e telefone), nome e contato do 
coachee (que se submeteu ao processo de Coaching).

Prazo de entrega: 90 dias, a partir do término das aulas presenciais.13



O CERTIFICADO
Imagens meramente ilustrativas
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AS FERRAMENTAS QUE VAMOS 
UTILIZAR NESTE PROGRAMA 
Esta modalidade de coaching se propõe a auxiliar o coachee a tomar consciência do contex-
to atual no que se refere ao seu domínio nas competências universais. 

O coach utiliza as ferramentas mais adequadas, de acordo com o contexto, a saber:

FERRAMENTAS OBJETIVOS

1 INVENTÁRIOS: ÁRVORES DAS 
COMPETÊNCIAS 

 9 Identificar domínio nos três indicadores da com-
petência (coachee)

Observação: doze inventários, cada um tratando de 
uma competência universal.

2 EMOCIOGRAMA  9 Identificar as emoções motrizes na árvore das 
emoções.

3 ESTRELA GUIA  9 Traçar metas e objetivos com foco em atitudes, 
conhecimentos e habilidades (coachee)

4 MAPA MENTAL 
 9 Traçar os planos para as metas e objetivos 

(coachee)
 9 Planejar as sessões (coach)

5 METAS DE LONGO PRAZO  9 Estabelecer metas e priorizar para colocar as 
ações em prática (coachee)

6 PCM

 9 Analisar (com o coachee) suas metas estabeleci-
das, sob a ótica de:

a) Possibilidades - se é possível de alcançar
b) Capacidade - se é capaz de alcançar
c) Mérito - se merece alcançar a minha meta.

7 RODA DAS COMPETÊNCIAS
 9 Identificar o nível de domínio atual em cada com-

petência universal. Ferramentas para autodiag-
nóstico (coachee)

8 INVENTÁRIO: SEIS CHAPÉUS  9 Identificar a forma de pensamento que influencia 
no comportamento (coachee)

9 INVENTÁRIO: TETRAGRAMA  9 Identificar o estilo pessoal de atuação (coachee)

10 VALOR POR TRÁS DA META  9 Identificar valores a cada meta traçada (coachee)

11 INVENTÁRIO: VOCÊ É UM 
LÍDER COACH?

 9 Identificar o potencial de desenvolvimento na 
função de liderança coach (coachee)15



ALGUNS CLIENTES:
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CONSULTE-NOS

E-MAILS:
ritamrg@terra.com.br || comunicacaoigpmrg@terra.com.br

TELEFONES:
 (31) 2515 9475 || (71) 3018 5971

Visite nosso site: www.mrg.com.br

Conheça nossa metodologia no 
youtube (pesquisar Maria Rita Gramigna)

Diagramação e Projeto Gráfico:

(31) 2552 5596 
contato@darcodesign.com.br
www.darcodesign.com.br
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