
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APRESENTAÇÃO 

 

Quem somos 

A Pombo’s Coaching  é uma empresa especializada na prestação de serviços de 

Consultoria e Treinamentos, que com sensibilidade e inteligência, prima por exceder 

as expectativas de seus clientes, atuando na transformação comportamental para 

desenvolvimento pessoal e profissional. A empresa nasceu para por em prática o 

propósito dos seus idealizadores Eduardo Pombo e Juliana Pombo, pelo slogan 

“Quanto mais eu me conheço, mais eu me curo e me potencializo” mudando a 

percepção da sua história. Dirigida por Eduardo Pombo, engenheiro eletricista de 

formação, com MBA em Gestão, Liderança e Coaching, atuou durante 10 anos como 

líder de equipes, gerindo pessoas e processos, visando alcançar os resultados 

almejados. Especializou-se em Master Coaching, Coaching Ericksoniano e Professional 

Self & Coaching, todos pela Instituição do IBC – Instituto Brasileiro de Coaching. Hoje 

atua como Master Coach, Líder Coach, Life Coach, Analista Comportamental, Coach de 

Carreira e também Master Hipnólogo Clínico formado pela Instituição IBH – Instituto 

Brasileiro de Hipnose. Desenvolve treinamentos para corporações, utilizando 

metodologias alicerçadas em princípios que transformam as organizações de dentro 

para fora, melhorando sua performance organizacional. Juliana Pombo é Bióloga de 

formação, com especialização em Professional Self Coach pela Instituição IBC – 

Instituto Brasileiro de Coaching, com nicho em Life Coach e Analista Comportamental. 

O que fazemos 

 

Oferecemos soluções para ativar o potencial integral do indivíduo, de forma 

inteligente, através de um processo humano, eficiente e assertivo onde os desafios e 

adversidades não impeçam suas conquistas, pessoais e profissionais alcançando assim 

resultados excepcionais. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missão 

Atuar no desenvolvimento e autoconhecimento dos nossos clientes, gerando novos 

significados, proporcionando mudanças de mindset, identificando e atuando nas causa 

de crenças negativas, ressignificando história. 

Visão: 

Ser admirado, reconhecido e respeitado pelos nossos clientes pela seriedade e 

compromisso no nosso propósito. 

Valores: 

Ética; 

Integridade; 

Responsabilidade; 

Compromisso; 

Confiabilidade; 

Ressignificando histórias. 

 

 



Programas 
As necessidades de capacitação dos colaboradores e líderes são muito diferentes 

dependendo da estratégia da empresa, sua cultura organizacional, o mercado em que 

ela atua e o nível de autonomia que as pessoas têm para exercitar suas competências 

no dia a dia. Por isso, criamos quatro diferentes tipos de programas: 

 

Programa de Desenvolvimento de Colaboradores 

Criado para desenvolver e capacitar todos os colaboradores da sua 

empresa, com propósito na missão, visão e valores, melhorando o 

atendimento aos clientes, gerando empoderamento em suas atividades e 

incentivando a doar o seu melhor. 

 

Programa de Formação de Líderes 

Indicado para capacitar pessoas que ainda não ocupam um cargo de 

liderança, têm de exercer um papel de liderança informal na companhia ou 

que já atuam em posições de gestão operacional (líderes de equipe, 

encarregados ou supervisores), mas precisam melhorar seu desempenho 

no curto ou médio prazo.  

 

Programa de Desenvolvimento Gerencial 

Refere-se às iniciativas de aprendizagem que podemos implantar em sua 

empresa para capacitar pessoas que desempenham papéis de média 

gerência (coordenadores e gerentes) ou assumirão responsabilidades desta 

natureza no futuro e precisam ser capacitadas desde já. 

 

Programa de Desenvolvimento de Executivos 

Desenhado para gerentes gerais, diretores de negócios e demais 

executivos que estão sendo preparados para ocupar posições de alto staff 

em suas companhias, tem por propósito facilitar o aperfeiçoamento de 

competências estratégicas e proporcionar importantes insights para quem 

é responsável por tomar decisões de alto impacto. 



Serviços 
Para contar com o trabalho da Pombo’s Coaching Consultoria e Treinamento, além 

dos programas de Desenvolvimento de Colaboradores, Formação de Líderes, 

Desenvolvimento Gerencial e Desenvolvimento de Executivos, você pode contratar os 

seguintes serviços: 

  

Consultoria 

Nossos projetos têm por característica central a combinação de consultoria 

com assessoria. Ou seja, transmitimos o conhecimento técnico necessário 

para o planejamento dos programas e projetos voltados à formação e ao 

desenvolvimento desde os colaboradores até os líderes dentro da sua 

empresa, durante todas as fases do processo de mudança organizacional. 

  

Cursos in Company 

São totalmente customizados a fim de oportunizar ganhos significativos de 

performance para os líderes participantes. Por isso, antes de formalizar 

uma proposta de trabalho, temos por princípio realizar o levantamento dos 

gaps de desempenho das pessoas e as principais necessidades nas três 

dimensões da liderança (autoliderança, liderança dos outros e liderança do 

negócio). 

 

Treinamentos  

Se você está buscando uma metodologia prática e experiencial para 

capacitar gestores, essa é uma ótima opção, pois facilita o aprendizado por 

meio de dinâmicas de grupo e vivências nas quais as pessoas “aprendem 

fazendo”. 

  

 

Workshop e Palestras 

Eventos de curta duração também podem promover os insights que sua 

empresa precisa. Somos experientes para ajudá-los nestes momentos, 

pois combinamos conteúdo relevante e exemplos práticos. 

 



    

Por que investir em  
educação corporativa? 

 
 

 Integrar e engajar Colaboradores 

 Estimular senso crítico, criatividade e reflexão 

 Desenvolver competências 

 Incentivar troca de experiências 

 Gerar oportunidades individuais e coletivas 

 Atualizar conhecimentos 

 Valorizar o indivíduo 

 Contribuir para o desenvolvimento de carreira 

 Aprimorar a comunicação 

 Ampliar visão estratégica do negócio 

 Promover mudanças técnicas e comportamentais 

 Alcançar resultados 

 

 



 

Gerando novas histórias 

Ressignificando passados 

Alma no negócio 

Transformando vidas 

Indo além 

Dedicando cada vez mais 

Auto conhecimento 

Oportunidades 



 
 
 
 
 

Contato 
 

Av. Vereadora Esther Trindade Serra, 147, Ed. Ayrton Viana, Sala 202, 

Brumado – Ba, Cep: 46100-000 

 

Email – pomboscoaching@gmail.com 

 

Telefones: (77) 9.9903-1931 e (77) 9.9997-1026 


