"Khristian Paterhan Condes - Consultoria & Treinamento" se especializa na execução de cursos livres,
treinamentos, consultoria e coaching baseados principalmente no Sistema Eneagrama 360°®, na
Programação Neurolinguística (PNL) e em diversas técnicas vivenciais, através do :
“PDHE-Programa de Desenvolvimento Humano nas Empresas”
O Sistema Eneagrama360°® é o nosso “carro chefe”. Ele é uma revolucionária técnica de gestão de
pessoas de autoria de Khristian Paterhan Condes que na atualidade está sendo aplicado com sucesso no
Brasil e no exterior.
Nossos treinamentos capacitam líderes e gestores para a aplicação prática do Sistema Eneagrama
360°® em suas áreas de atuação. Atendemos as áreas de Liderança e Motivação, Técnicas de Vendas,
Clima Organizacional, Equipes de Alta Performace, Negociação e Vendas de Alto Nível, Coaching de Vida
e Coaching Executivo, Autoconhecimentos e Desenvolvimentos Individual.
As aplicações práticas do Sistema Eneagrama 360°® nas empresas e nos negócios são projetadas a
partir das necessidades e objetivos dos nossos clientes.

A descoberta do Eneagrama não pode ser atribuída a alguém. Sabe-se apenas que faz parte de uma
sabedoria muito antiga da humanidade, que permaneceu restrita às paredes
de algumas escolas filosóficas do oriente durante milhares de anos. Porém,
um homem foi o primeiro responsável em resgatar esta sabedoria e introduzila no Ocidente. Seu nome era George I. Gurdjieff cuja Filosofia inspirou a
criação do Sistema Eneagrama 360°® além do tradicional estudo de tipos.
A partir dos anos 70, o mundo começou a despertar para este
extraordinário sistema que permite mapear com segurança os tipos
psicológicos básicos do ser humano. Foi Khristian Paterhan Condes quem
desenvolveu com resultados reconhecidos seu Sistema Eneagrama 360°®, sistema que promove a análises
integral do seu humano para seu desenvolvimento pessoal e profissional.
A eficácia do Eneagrama e seu valor prático já foram devidamente comprovados, entre outros, por testes
psicológicos internacionalmente conhecidos como o MBTI, o IMPI e a Escala de Autoavaliação de Milton-Illinois.

Os programas e certificações baseados no Sistema Eneagrama 360°® precisam de uma necessária
vivência real de cada um dos seus aspectos.
0 Eneagrama, através de Khristian Paterhan Condes, na mídia. Assista vídeos com entrevistas
realizadas pela Rede Globo, CBN e outros por este link: http://www.escolaeneagrama.com.br/videos/

Programa Mais Você

Clientes Atendidos
Clientes satisfeitos no Brasil e no mundo. Alguns destes cases serão relatados a seguir.
* Treinamentos mínimos de 16hs.

Brasil Chile EUA Corea Argentina México Portugal España

Visão
Acreditamos nas infinitas possibilidades de manifestação do potencial humano e sabemos que esse
potencial, quando despertado plenamente, poderá transformar positivamente nossa sociedade e nosso mundo.

Missão
Despertar o ilimitado potencial do Ser Humano, oferecendo soluções de desenvolvimento integral que
satisfaça mais necessidades de nossos clientes.

Produtos
PDHE®-Programa de Desenvolvimento Humano nas Empresas.
Consultoria e Treinamento para Excelência nas Empresas
No momento em que se reconhece a importância da inteligência emocional, ou seja, nossa capacidade de
desenvolver habilidades interpessoais e intrapessoais, de liderança, fazer e reter parcerias, trabalhar em equipe e
negociar com efetividade, utilizando equilibradamente as emoções, destaca-se o PDHE®- Programa de
Desenvolvimento Humano nas Empresas.
Qual é o diferencial do Sistema Eneagrama 360°® com outros cursos de Eneagrama?
A razão do sucesso deste treinamento é bastante simples. Além de capacitar na aplicação do Sistema
Eneagrama 360°®, o PDHE© desenvolve, com o apoio do Teste Completo para identificação de Perfis- TSE360°®
e de técnicas vivenciais de Coaching e PNL, as competências e habilidades mais exigidas pelo mercado e
importantes para os executivos e os profissionais que lidam cotidianamente com diferentes tipos humanos, seus
diversos estilos e visões pessoais.

Treinamentos PDHE© & Sistema Eneagrama 360°®:
- Liderança e Motivação
- Administração de mudanças e superação de conflitos
- Negociação Estratégica
- Otimização do Trabalho em Equipe
- Otimização de Equipes de Vendas
Eneagrama da Unidade Global-Nova Liderança para a Prosperidade Global –
Coaching & Sistema Eneagrama 360°®

Metodologia
Nossa metodologia é muito abrangente e flexível, podendo ser aplicada em diversos cenários e situações
empresariais, respeitando sua cultura, linguagem e demais características, constituindo-se numa técnica de
desenvolvimento humano em qualquer ambiente.

Cases de sucesso:
Treinamento In Company: Aumento comprovado de 30% nas
vendas.
Ao conhecer o perfil de seus clientes, os vendedores conseguem descobrir as motivações que os levam a
adquirir produtos e serviços com maior habilidade, já que não é apenas o bom atendimento que garante a venda,
como se comprova neste case:

tentava conquistar um cliente há tempos e só depois de constatar o perfil do

Cases de sucesso:
Coaching e Eneagrama: Case Indio da Costa, atual Dep. Federal.
Nota: Esclarecemos que este case não tem relação com nenhuma ideologia política.

Reconhecendo a importância do conhecimento do perfil de seus concorrentes políticos, Indio foi o
segundo vereador mais votado do Rio de Janeiro, hoje Deputado Federal e candidato a Governador do Estado do
Rio de Janeiro.*

* “(...) Indio da Costa (...) foi o segundo vereador mais votado do Rio.”
Diário do Rio de janeiro
http://diariodorio.com/como-sera-a-eleicao-para-vereador-do-rio-em-2008/

Cases de sucesso:
Treinamento In Company: Case Indio da Costa
Posteriormente, como Secretário Municipal de Administração na prefeitura do Rio de Janeiro, Indio
solicitou um treinamento para sua equipe, cujos excelentes resultados estão documentados abaixo:

Cases de sucesso:
Treinamento In Company: Aumento de 300% nas negociações
Como resultado da parceria com o instituto Cidade Viva, participamos da formação dos consultores da
Rede de Agentes Culturais- RAC (1999 a 2003) provocando o significativo aumento de 300% nas vendas de
projetos culturais para os municípios atendidos pelo Sebrae:

Cases de sucesso:
Treinamento In Company: Case UOL otimizando SAC
Como resultado de um treinamento de 16 horas em Eneagrama, foi constatada uma significativa
melhora no serviço de SAC - Atendimento à clientes, conforme registrado à seguir:

Cases de sucesso:
Treinamento In Company: Case Unicred, excelência nos negócios
Como resultado de um treinamento de 6 meses em Eneagrama, foi constatada um significativo aumento
na captação de investimentos por parte desta cooperativa. Também constatou-se uma melhoria no
atendimento aos cooperados e no grau de satisfação dos mesmos.

Cases de sucesso:

Treinamento In Company: Case Unicred, excelência nos
relacionamentos

e, consequentemente,

.

Cases de sucesso:
Participação no MBA Team Management: Case Fundação Getúlio
Vargas
Khristian Paterhan foi reconhecido como um dos 5 melhores professores convidados desta prestigiada
escola de negócios e de administração brasileira.

Cases de sucesso:

Treinamento In Company: Case Full Jazz, criatividade e inovação
Depoimento de Christina Carvalho Pinto, Presidente do Grupo Full Jazz de Comunicação, maior nome
feminino da história da propaganda brasileira.

que estamos, neste momento,

Depoimentos relevantes
"Foi uma grande experiência participar deste processo de Coaching com o
mentor Khristian Paterhan Condes. O trabalho realizado envolveu vários executivos e
gestores de nossa cooperativa. Nossa organização reconhece a qualidade e o sucesso
absoluto deste projeto. Desta forma, estamos ampliando o trabalho para um novo
grupo de gestores, o que certamente nos trará inúmeros benefícios. Parabenizo o
querido Khristian pelo excelente trabalho realizado."
Marcelo Martins Diretor de TI Sicoob Credicitrus

“Os resultados apresentados pelo trabalho do sr. Khristian Paterhan C. têm sido
extremamente úteis para a alta direção da empresa, principalmente, na avaliação,
condução e planejamento da gestão humana. Cabe ressaltar que a Concessionária de
Rodovias TEBE S.A. é uma empresa prestadora de serviços, onde as pessoas são o fator
mais importante no seu desenvolvimento.”
Linomar Barros Deroldo – CEO Concessionária de Rodovias TEBE S.A.

"Sou testemunha das mudanças positivas que o Eneagrama transmitido por
Paterhan produz nas pessoas, agregando qualidade de vida e possibilitando que os
indivíduos se tornem mais produtivos e proativos.”
Dr.Georges Barrenne
Vice-Presidente do SINFAR e VIce-Presidente do Sistema FIRJAN

“O Treinamento Coaching & Eneagrama é uma valiosa ferramenta que nos
ajuda inclusive a reagir melhor diante de situações diversas geradas por pessoas com
perfis e personalidade diferentes. A partir do
momento que conhecemos melhor a nós mesmos e aos outros fica muito mais fácil a
comunicação e entendo que acabamos por planejar melhor como conduzir nossas
conversas com os diferentes tipos de colegas que temos”.
José Roberto Marmo Loureiro
CEO-Chief Executive Officer

“Entendemos que a área de Saúde e de Serviços em geral, lida com todo tipo de
pessoas e sendo esta ferramenta de conhecimento de todos, poderá estimular e prover
informações aos líderes a conhecerem melhor as "suas pessoas", subordinados ou
superiores, obtendo consequentemente melhores resultados junto aos clientes."
Marcelo Boeger
Presidente da Sociedade Brasileira de Hotelaria Hospitalar

“O programa foi muito bem aplicado e didático e conseguiu atingir os
objetivospropostos.Realmentetransformador!”
Carolina Huss
Gerente de Recursos Humanos Natura

"O Professor Khristian Paterhan teve grande aceitação neste evento Curso de
Eneagrama para Educadores- e foi convidado a repeti-lo e obteve o m e s m o s u c e s s
odoprimeiroencontro".
Neide Lucia Minichelli José,
Superintendente FIEB, Fundação Instituto de Educaçãode Barueri

“Com o tremendo sucesso da palestra de Khristian Paterhan no evento
internacional 8th IHRSA/Fitness Brasil Latin American Conference & Trade Show,
comprovei mais uma vez mais que ele é o melhor especialista na
aplicação do Eneagrama nos Negócios.”
Patricia Pirozzi
Presidente da Mentor Desenvolvimento de Pessoas e Diretora da Academia
Triathon (SP).

“Clareza mental e capacidade didática são qualidades raras no mundo atual. Tive o
privilégio de realmente aprender sobre Eneagrama com Khristian Paterhan Condes em
Workshops e Cursos utilizando seu conhecimento e orientação firme para melhorar o
trabalho em equipe do Alpha Group e o relacionamento médico-paciente.”
Dra Emilia Serra-Diretora Médica do Alpha Group

