
FAÇO a diferença na 
vida de pessoas, 
profissionais, 
empreendedores e 
organizações

Processos de Coaching Individuais
Processos de Coaching de Times
Programas sistêmicos de desenvolvimento 
de gestores (lideranças)
Credenciada para uso da ferramenta SOAR (FCU-EUA) para 
desenvolvimento humano e perfil relacional
Palestras e treinamentos in-company com ênfase em coaching

Entre em contato:
(41) 9 9690-9977

marlipaink@gmail.com

Rua da Paz, 98 | Curitiba-PR

Siga-me nas redes sociais

Tem intenção de realizar suas tarefas, 
mas acaba cedendo à procrastinação?

Quer ascensão na carreira, mas precisa se 
qualificar com habilidades de liderança?

Busca mais resultados, mas faltam foco e 
metas claras?

Quer tomar decisões melhores implantando 
habilidade analítica?

Você conhece seu perfil comportamental, 
seus pontos fortes e pontos a desenvolver?

marlipcoach.com.br

Para todas essas situações, 
o coaching praticado por 

Marli Paink faz a 
diferença na vida das 
pessoas que querem 

realmente alcançar um 
novo patamar nas esferas 

pessoal e profissional.

Decida 
transformar sua 
vida e descubra 
seu potencial



Vida, profissão OU 
empreendedorismo: 
qual a sua necessidade?

BENEFÍCIOS
| Transformação das crenças limitantes em 
crenças fortalecedoras
| Melhora do relacionamento conjugal e com os filhos
| Identificação dos propósitos e sonhos
| Aumento da autoestima, da autopercepção 
e autovalorização
| Mudança dos hábitos responsáveis pelo adiamento 
das decisões

EXPERIÊNCIA 
E VIVÊNCIA
   
Mestre em Coaching pela Flórida Christian University 
(FCU), em Orlando, nos Estados Unidos

Coach, palestrante, consultora de programas de 
desenvolvimento de lideranças

Experiência prática mais de uma década em Coaching 
nas áreas Executive, Business e Life Coaching

Atendimento a profissionais como plant manager, 
empresários, gerentes, supervisores, consultores, 
engenheiros, analistas, empreendedores e 
profissionais em busca de oportunidade ou 
recolocação no mercado

Experiência de 27 anos na área Recursos 
Humanos com perfil generalista em empresas 
nacionais e multinacionais

LIFE COACHING
Foco na análise sobre a vida pessoal com o objetivo 
de buscar o equilíbrio nas áreas emocional, espiritual, 
financeira, profissional, conjugal, filhos, social e saúde.

EXECUTIVE COACHING
Foco no desenvolvimento da carreira, especialmente para 
gestores e profissionais que buscam ascensão ou 
aperfeiçoamento no mundo corporativo.

BENEFÍCIOS
| Desenvolvimento de carreira
| Identificação de potenciais de profissionais-chave para 
sucessão de posições de liderança
| Planejamento de mudança de cargos técnicos 
para os de gestão
| Proposição de novos desafios, como mobilidade 
de carreira
| Integração de culturas de duas organizações no caso de 
fusões e aquisições

Missão de Marli Paink: 
transformar vidas

BUSINESS COACHING
Foco no perfil e competências do empreendedor
BENEFÍCIOS
| Busca de resultados mais adequados
| Planejamento e controle sistêmico
| Melhor análise de oportunidades e informações do mercado
| Fortalecimento da persuasão
| Uso da rede de networking numa relação da
sustentabilidade e ética






