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Informações gerais 
 
É com enorme prazer que anunciamos a 3a edição do Caponga Coaching 
Academy, um evento organizado pelo Instituto Arline Davis. 
Idealizado por Arline Davis e Thales Brito, o Caponga Coaching Academy é 
um momento dedicado a conhecimentos avançados de Comportamento 
Humano para enriquecer as atividades dos profissionais que trabalham nessa 
área de atuação. 
Nessa edição, a intenção do Instituto Arline Davis é desenvolver o 
profissional Coach em três frentes: Empreendedorismo, Autoconhecimento 
e Capacidades de Coach. Para isso, selecionamos alguns parceiros da nossa 
rede para cooperar com esse desejo. 
Unindo novidade, particularidade, simplicidade e um local único, 
proporcionaremos um momento de aprendizagem de alto nível para os que 
estiverem conosco em 08 dias muito intensos. 
Imaginamos que esse retiro para Coaches pode proporcionar experiências 
vivenciais para que se desenvolva ainda mais. 
 
Seja bem vindo ao Caponga Coaching Academy 2016  
 
 Conteúdo dos Cursos e treinadores 
 
1. Introdução à Dinâmica dos Grupos  
 
Neste workshop de 2 dias teremos uma oportunidade de praticar e analisar 
alguns dos principais conceitos em dinâmica dos grupos, além de propiciar 
aos participantes um momento de reflexão sobre como se dá sua interação 
em um grupo, e de como se forma um grupo. 
Através de diversas vivências, os participantes terão a oportunidade de 
examinar a si mesmos, sua relação com cada membro do grupo e com o 
próprio grupo, bem como as relações entre grupos, relacionando sua prática 
com as referências teóricas apresentadas, discutindo também sua aplicação 
em trabalhos de coaching e consultoria. 
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Neste processo serão trabalhados conceitos básicos sobre o que são 
grupos, seus estágios de desenvolvimento e pressupostos básicos, 
discutindo os aspectos racionais e emocionais envolvidos nas tarefas do 
grupo. 
Em um segundo momento serão trabalhados os “Jogos de Empresas” e 
como aplicá-los com sucesso em Treinamento e Desenvolvimento, através 
da utilização do “Círculo de Aprendizagem Vivencial (CAV)”, bem como 
dicas para aplicação e desenvolvimento de jogos. 
 
Carga Horária: 16 horas 
 
Treinador: Francisco Ferreira do Carmo (Mcs) 
 

• Sócio-diretor da AVATAR CONSULTORIA EMPRESARIAL; 
• Mestre em Administração (UNISNOS); 
• Especialista em Produção e Sistemas (UFRGS); 
• Especialista em Dinâmica dos Grupos (SBDG); 
• Engenheiro de Petróleo (Petrobras); 
• Engenheiro Mecânico (UFRGS); 
• Trainer em Programação Neurolingüística - PNL (Metaforum 

International); 
• Consultor, palestrante e coach com mais de 20 anos de experiência 

nas áreas de Gestão de Operações, Mudança Organizacional e 
Desenvolvimento de Lideranças; 

• Atua na formação de lideranças e de equipes para a implantação de 
mudanças organizacionais baseadas na capacitação e no 
desenvolvimento de soluções customizadas; 

• Desenvolve e utiliza Jogos de Empresas focados em Gestão de 
Operações e Desenvolvimento Humano para uso em projetos de 
consultoria e de ensino; 

• Parceiro do PROJETO SINAPSE, um inovador programa de 
Desenvolvimento de Lideranças e Mudança Organizacional, que usa 
Jogos de Empresas para vivenciar a Transversalidade, a 
Multidisciplinaridade e a Visão Sistêmica, integrando 
Comportamento, Gestão e Resultados; 
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• Professor universitário no MBA e na graduação em Administração da 
UNISINOS – RS. 

 
2. Coaching de Relacionamentos  
 
Coaching de Relacionamento Desenvolvido para as pessoas que querem se 
conhecer, desejam obter resultados diferentes com as pessoas que amam e 
que convivem, que almejam resultados de excelência no ato de se 
comunicar, bem como modificações significativas no desenvolvimento 
pessoal e profissional.  
O Objetivo é promover o autoconhecimento, (re)conhecendo suas emoções 
e a forma que se comunica com si mesmo e com as pessoas que ama, bem 
como sua responsabilidades nos resultados produzidos.  
Serão geradas reflexões sobre:  
- Relacionamento Familiar: Familia de origem/família construída  
- Relacionamento Afetivo: Amor/parceria para a vida  
- Relacionamento Social: Amigos/colegas de trabalho 
 
Carga Horária: 04 horas 
 
Treinador: Cristiane Farias 
 

• Trainer em Programação Neurolinguística com ênfase nos 4 Pilares da 
Educação;  

• Master em Terapia da Linha do Tempo;  
• Executive e Leader Coach pela Sociedade Brasileira de Coaching; 
• Personal  & Professional Coaching e Career Coaching pela Sociedade 

Brasileira de Coaching;   
• MBA em Gestão de Negócios;  
• Pós-graduação em Administração e Gerenciamento Escolar pela 

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR.   
• Pós-graduação em Psicopedagogia – UNIR.   
• Pós-graduação em Gestão – UNIR.  Pedagogia  - UNIR, Porto Velho – 

RO. Graduanda em Administração de Empresas. 
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• Pioneira no Estado de Rondônia com as abordagens de terapias de 
mudança acelerada de comportamento. É docente nos cursos de Pós-
graduação da Faculdade Católica de Rondônia e FIMCA ministrando 
aulas nos Cursos de Pedagogia Empresarial, Gestão de Pessoas e 
Psicologia Organizacional. Desenvolve um trabalho nas comunidades, 
baseado na linguagem de PNL & Coaching, junto às famílias atingidas 
pelas barragens da Usina Santo Antônio Energia. 

• Coautora dos Livros Leader Coach da Editora França - 2011 e 
Coaching na Prática - 2012, da mesma editora. 

• Coautora do Livro O Coaching é a Solução, Editora Ser Mais, 2013. 
• Coautora do Livro PNL & Coaching, Editora Leader, 2013. 

 
 
3. Trabalho sobre Si  
 
“Trabalho Sobre Si” é um termo que tem origem nos trabalhos de George 
Gurdjieff, (c. 1866–1949), que está sendo aqui adotado para representar a 
auto-observação como um caminho de elevação e ampliação de consciência. 
O Instituto Arline Davis tem como uma premissa a importância do 
autodesenvolvimento do Coach, de modo que este mesmo mantenha-se 
atento às armadilhas e padrões limitantes que possam representar pontos 
cegos que, por sua vez, podem interferir com sua capacidade de perceber 
seus Coachees. 

Objetivo: promover um espaço para a autoinvestigação de padrões e níveis 
de consciência do Coach, usando a expressão verbal, não verbal e plástica 
para alcançar a estrutura profunda da sua mentalidade, conforme se 
apresenta no momento atual da sua vida. 

Temas e Vivências 

• Trabalho Sobre Si e seu papel no desenvolvimento do Coach 
• Expressão metafórica do momento atual 
• Vivência de arteterapia para expressar padrões profundos do Ser. 
• Polaridades em nível de identidade e trânsito livre 
• Reparentagem 
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• Sobreposição na identidade e a Matriz da Identidade 
 
Carga Horária: 12 horas 
 
Treinadora: Arline Davis 
 
Arline Davis é fundadora e diretora do Instituto Arline Davis, uma empresa 
desenhada com modelos modernos de negócios, baseados em auto-
organizacão e convivencialidade. Representa, como presidente no Brasil, a 
International Association of Coaching Institutes (ICI) e a International 
Association of NLP Institutes (IN), sendo autorizada a ministrar treinamentos 
usando o selo destas associações renomadas.  
É criadora da metodologia Coaching Pensamento & Ação (r), cuja base é a 
Evolutionary Coaching Cycle (r). No mundo corporativo, desenvolve 
soluções educacionais com métodos integrativos focados em competências  
e programas inovadores. Além de uma vasta experiência e formação em 
Coaching e PNL,  Arline Davis estudou várias linhas de trabalhos de 
autodesenvolvimento.  
É instrutora da escola de desenvolvimento humano Rio Abierto, sediada em 
Buenos Aires, Argentina, formada em arteterapia, estudiosa de Eneagrama 
na linhagem de Claúdio Naranjo e assídua estudante do comportamento 
humano. 
Dentre suas formações em Comportamento Humano, podemos destacar: 

• Trainer em PNL – NLPU com Robert Dilts e Judy Delozier 
• Trainer em PNL – Richard Bandler 
• Hypnosis as an Application of NLP – Richard Bandler 
• Coaching at Identity Level – Robert Dilts  
• Traumatherapy – Dr. Stephen Paul Adler 
• Generative Coaching – Dr. Steve Gilligan  
• Changing Organizations – John Grinder e Carmem St. Clair e muitos outros 

 
 
4. Dinâmica em Espiral 
 
A Dinâmica em Espiral nos permite compreender melhor a diversidade 
humana – valores, crenças e comportamentos – e a natureza dos conflitos 
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que emergem entre pessoas de grupos humanos diferentes compartilhando 
um mesmo território (empresa, condomínio, rede social, bairro, cidade, país, 
etc)  
Esse conhecimento facilita a interação e comunicação com pessoas 
pertencentes a grupos humanos que compartilham valores e crenças 
totalmente distintos dos nossos; portanto, é fundamental para um coach ter 
domínio da Dinâmica em Espiral, pois assim, ele será capaz de estabelecer 
um nível profundo sintonia com seus clientes, compreende-los de acordo 
com seus modelos de mundo e apoiar mudanças, com respeito, 
discernimento e cuidado para evitar efeitos indesejáveis. 
Clare W. Graves foi professor de psicologia no Union College em 
Schenectady, Nova Iorque e durante 30 anos coletou dados de uma 
pesquisa realizada com milhares de pessoas entre 18 e 61 anos de idade, 
com a intenção de definir o que é maturidade psicológica. Ele descobriu 
porque temos sistemas de valor, perspectivas de mundo e padrões mentais 
grupais tão diferentes, teorizou que a medida que as condições ambientais 
se modificam, os seres humanos desenvolvem novos sistemas de 
enfrentamento biopsicosociais que emergem para auxiliá-los a resolver seus 
problemas existenciais e gerenciar os seus mundos. Graves percebeu 
também, que tais padrões de crenças, valores e comportamentos parecem 
replicar-se rapidamente na mente de populações inteiras, desde tempos 
primitivos. Sua pesquisa apontou oito grupos de sistemas de valores e 
crenças, que duplicaram-se de forma viral nas mentes humanas, ganhando o 
status de verdades absolutas. Esses grupos de pessoas que compartilham a 
mesma maneira de perceber o mundo, frequentemente, opõem-se a todas 
as demais pessoas que não compartilham sua mesma “teia” de crenças. Tal 
qual uma aranha, que vive nos limites de sua teia, suas vidas estão 
confinadas a esses filtros de percepção, que selecionam e limitam a 
informação dos arredores, negando toda e qualquer forma diferente de 
pensamento. 
 
Serão oito horas de workshop que iniciam com a fundamentação teórica e 
compreensão dos conceitos, e, gradativamente, evoluem para atividades 
dinâmicas em sala de aula, garantindo a absorção e o processo de 
aprendizagem. 
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Benefícios pós-workshop: 
• Compreensão dos fatores que reúnem pessoas em torno de uma mesma 

ideologia política, religiosa, social ou filosófica; 
• Habilidade de comunicar-se de maneira a estabelecer Rapport (sintonia) 

com os mais diferentes tipos de clientes de Coaching; 
• Capacidade de administrar melhor as diferenças humanas em Coaching de 

equipes; 
• Evolução pessoal e ampliação da consciência individual. 
 

Programa do workshop: 
1. Origem e bases científicas da Dinâmica em Espiral. 
2. O que são vmemes? 
3. Os oito níveis da Espiral Dinâmica. 
4. A Dinâmica em Espiral aplicada ao Coaching individual, Coaching de 

equipes e Mentoring.  
5. O equilíbrio ideal de cada vmeme. 
6. Interação entre os vmemes e o Coaching de equipes: 

- Pontos de contato 
- Zonas quentes 
- Diáporas 
- Regressões 
- Harmonia 
- Impasse 
- Vantagens 

  
Carga Horária: 08 horas 
 
Treinador: Mauricio de Freitas 
 

• Master Trainer em PNL, com certificação internacional pela NLP-IN. 
• Master Coach Trainer, com certificação internacional pelo ICI.  
• Trainer em Neuro-Semântica, com certificação internacional pela 

ISNS. 



			

Caponga Coaching Academy 2016 

• Consultor em Panorama Neurossocial. 
 
Além das anteriormente citadas, Maurício de Freitas foi certificado pelas 
seguintes associações: Metaforum internacional (Alemanha), DVNLP 
(Alemanha), Society of NLP (EUA), IANLP (Suíça), IVL (Brasil) e ECA (Europa). 
Treinado por nomes como Robert Dilts (EUA), Deborah Bacon Dilts (EUA), 
Tom Best (EUA), Sabine Klenke (Alemanha), Lucas Derks (Holanda), Bernd 
Isert (Alemanha), Sean Xenja (EUA), Guillermo Echegaray (Espanha), Dr. 
Michael Hall (EUA), Arline Davis (EUA/Brasil), Eva Wieprecht (Alemanha), 
Stephen Gilligan (EUA), Meir Schneider (EUA), Angela Bachfeld (Alemanha), 
Martin Shervington (Inglaterra), David Murphy Ruiz (México), Germaine 
Rediger (Bélgica), Colin Cox (Nova Zelândia), Lena Gray (Nova Zelândia), 
Mandy Chai (Hong Kong), Alan Fayter (Nova Zelândia), Rosa Castro (Brasil), 
André Percia (Brasil), Jairo Mancília (Brasil) e Madalena Junqueira (Brasil). 
 
5. Canvas You e Identidade Profissional 
 
Um modelo de negócios é a lógica pela qual uma organização sustenta a si 
mesma financeiramente. O BMYou sugere que você considere a si mesmo 
como um negócio de uma só pessoa. Então esse modelo ajuda você a 
construir e modificar o seu modelo de negócios pessoal. 
 
Assim como nas empresas, as mudanças de contextos requerem mudanças 
no modelo de negócios, com isso, é aconselhado que você verifique 
constantemente o seu modelo de negócios pessoal para que esteja 
adaptado a realidade do momento. 
 
O BMYou confere a você uma vantagem competitiva, pois, enquanto muitos 
profissionais identificam práticas organizacionais, poucos identificam qual o 
modelo organizacional de negócios apropriado e muito menos aplicam às 
suas carreiras. 
 
O Coaching, usando como um método de aprendizagem, pode contribuir 
com o Canvas , uma vez que estimula o ser humano a buscar suas próprias 
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soluções para os seus objetivos, principalmente, quando envolvem mudança 
de carreira , promoção, transição, empreendedorismo e outros. 
 
Diante disso, iremos: 
 

• Entender como identificar o publico alvo ideal para um bom 
posicionamento de carreira; 

• Explorar a ferramenta do Canvas You de uma forma singular; 
• A importância e a relação entre os valores humanos, valores 

percebidos e proposta de valor; 
• Verificar como o Coach pode contribuir com o cliente que visa uma 

alteração de carreira usando o Canvas You como ferramenta 
importante para o processo de Coaching; 

• Com um conteúdo construtivista, iremos aprender na prática. 
 
Carga Horária: 08 horas 
 
Treinador: Thales Brito 
 

• Empresário com mais de 10 anos de experiência; 
• Diretor Executivo da TAB Solutions; 
• Executivo do Instituto Arline Davis; 
• MBA Internacional em Gestão e Negócios na Faculdades Nordeste 

(FANOR), parceira da Devry University; 
• Graduado em Processos Gerenciais pela Faculdade Integrada do 

Ceará (FIC); 
• Analista Comportamental DISC e SixSeconds de Inteligência 

Emocional na HR Tools; 
• Personal e Professional Coach com certificação internacional pela 

Behavioral Coaching Institute; 
• Executive Coach com certificação internacional pela Behavioral 

Coaching Institutes; 
• Master Coach - ICI, comprovando mais de 500 horas de treinamento 

formal e estudos dedicados ao comportamento humano; 
• Master Practitioner em Programação Neurolinguistica com 

certificação internacional pela International Association of NLP 
Institutes, Metafórum Internacional e INLPTA; 

• Co-autor do livro Coaching na Prática da Editora França; 
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• Licenciado pela Americana, Coach Master Trainer e presidente do 
International Association of Coaching Institutes no Brasil, Arline Davis, 
para ministrar cursos de Formação em Coaching Pensamento & Ação 
em todo o território nacional; 

• Professor universitário nos cursos de MBA nas universidades: Unifor, 
Faculdade Farias Brito, Uninovafapi (PI), Faculdade da Indústria e 
outras  - Curriculo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9081291800568212 

• Membro da comissão de Gestão de Carreiras da Universidade de 
Fortaleza – Unifor; 

• Treinador do Fórum Nacional IEL de Carreiras 2015, capacitando os 
profissionais da instituição na aplicação da ferramenta Canvas You 
com habilidades de Coaching para profissionais que buscam 
reposicionamento de carreira. 

 
 
5. Growth Marketing para Coaches 
 
Aprenda uma metodologia inovadora de aquisição e retenção de clientes 
com técnicas, ferramentas e estratégias para você trazer mais clientes para a 
seu empreendimento. 
Consiga mais clientes em um menor espaço de tempo, gastando o mínimo 
possível: um setor de Marketing eficiente. 
Questione-se a respeito de estratégias que não trazem ou retêm clientes: 
por que continuar fazendo? Foque nos esforços que te trazem resultados. 
 
A Mentalidade (Mindset) de Growth Hacker – aquele que 
consegue descobrir como entrar no assunto 
- Como “raquear” a si mesmo 
- Como “raquear” seu negócio 
- Como “raquear” de forma geral 
 
Product/Market fit (encaixe produto/Mercado) 
- Definição e validação do problema 
- Ideação 
- Definição e validação da solução 
- Definição do ICP (Perfil de Cliente Ideal) 
- Definição das Personas 
- MVP [Mínimo Produto Viável] 
- Landing page (página web de entrada) 
- Pré-venda 
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Funil de Growth [AARRR] para Coaches 
- Aquisição 
- Ativação 
- Retenção 
- Recomendação 
- Receita 
 
Táticas de Growth Marketing para Coaches 
- Planilha Persona Builder para Growth Marketing 
- Criação de táticas de Growth Marketing 
- Priorização de táticas de Growth Marketing 
- Planilha de definição e teste de hipóteses de Growth Marketing 
- Testes de Growth Marketing 
- Definição da estratégia de Growth Marketing 
 
Analytics 
- Mensuração dos testes 
- Definição e análise de indicadores [KPIs] 
 
Futuro do Growth Marketing 
- Fonts & Resources 
- Dicas para seguir adiante 
- Grupo de Growth Marketing no Slack (aplicativo) 
 
 
Carga Horária: 16 horas 
 
Treinador: Leo Lacerda 
 

• Mestre em Administração de Empresas, Empreendedor, Pesquisador, 
Professor, Palestrante e Growth Strategist;  

• É Cofundador e da 85 Labs Aceleradora e Fundador da ADM School 
Escola de Inovação em Negócios; 

• Consultor em Empreendedorismo e Inovação credenciado pela 
Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos 
Inovadores (ANPROTEC) e pelo Sebrae (SGC); 

• Participou (como competidor) de competições nacionais e 
internacionais de startups (Latin Moot Corp Competition, Idea to 
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Product I2P, Desafio GV-Intel, Startup Weekend Salvador e 
Competição Nacional de Startups CONAJE & Anjos do Brasil); 

• Coordenador do Desafio Brasil 2013 (competição de startups 
organizada pela FGV-EAESP) – Etapa Ceará e Mentor de vários 
Startup Weekends (Fortaleza, Salvador, Recife, Campina Grande e 
Curitiba); 

• Atuou também como Consultor em Pesquisa de Mercado, além de 
prestar consultorias voltadas para para incubadoras, empresas 
incubadas e startups. No âmbito acadêmico, tem artigos publicados 
em vários congressos nacionais, sobre Empreendedorismo e 
Comportamento do Consumidor. 

 
Programação 2016 
 
O evento será realizado dos dias 05 a 12 de Novembro de 2016, onde 
teremos: 
 
Dia 05 e 06: Introdução à Dinâmica dos Grupos 
Dia 07 (manhã): Coaching de Relacionamentos 
Dia 07 (tarde) e 08: Trabalho sobre Si 
Dia 09 (manhã): Dinâmica em Espiral 
Dia 09 (tarde) e 10: Canvas You e Identidade Profissional 
Dia 11 e 12: Growth Marketing 
 
Certif icação e selo internacional 
O curso será selado pelo Instituto Arline Davis.  
Para os Coaches já formados em Coaching pela rede do Instituto Arline 
Davis, os certificados serão também selados pelo International Association 
of Coaching Institutes (ICI) com o título de Advanced Coaching Fundamental 
Skills. Para isso, o aluno deve apresentar o certificado de formação inicial e 
informar o seu interesse no selo internacional. 
 
Obs: O custo do selo ICI, de 18 euros, ficará sob responsabilidade do 
participante. 
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Local 
Praia da Caponga – Ceará – Brasil 
 
Hospedagem e Translado 
Informações sobre hospedagem e translado serão enviadas aos inscritos até 
maio. 
 
Investimento e Forma de Pagamento 
O pacote com os todos os cursos está sendo oferecido por: 
 
- R$ 6.000,00  parcelados até a data do curso 
- R$ 5.500,00 à vista 
- R$ 5.000,00 para Coaches formados na rede do Instituto Arline Davis à 

vista ou parcelado até a data do curso. 
 
Obs: é necessária a comprovação de que o aluno já possui alguma formação 
em Coaching em instituição reconhecida. 
 
Forma de Pagamento: 
Boleto Bancário ou através de depósito bancário na conta do Instituto Arline 
Davis 
Favorecido: Pensamento & Ação Treinamento e Capacitação 
Banco Santander 033 
Agência: 3457 
Conta: 13002707-7 
CNPJ: 15.810.036/0001-08 
 
Informações adicionais 
 
Thales Brito – Executivo do Instituto Arline Davis 
Fone: (85) 98151.0405 (vivo) / (85) 98800.0693 (whatsapp) 
e-mail: thalesbrito@institutoarlinedavis.com.br 
site: www.institutoarlinedavis.com.br 
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Skype: thalesbrito_ce 


