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Portfólio Institucional

QUEM SOMOS
O Instituto Ilton Esteves é uma empresa genuinamente brasileira, sediada na
cidade do Rio de Janeiro, que tem como objetivo proporcionar ao ser
humano a oportunidade de descobrir, entender e utilizar seu potencial e
suas habilidades individuais, para o seu desenvolvimento pessoal,
profissional e de qualidade de vida.
Idealizada pelo Head Trainer Ilton Antonio Esteves, foi criada para atender
às demandas de uma sociedade cada vez mais competitiva, conflitante e
desumana.
O Instituto Ilton Esteves, com sua visão ousada e inovadora, tem como foco
principal TRANSFORMAR.
Transformar pessoas, Transformar organizações e Transformar Resultados.
Com uma experiência multifocal de sua equipe nas áreas de liderança,
treinamento comportamental e de gestão organizacional, o Instituto Ilton
Esteves é uma das poucas empresas do Rio de Janeiro, com uma visão
holística de toda a organização, o que faz com que os treinamentos por nós
ministrados, sejam diferenciados no mercado pelo dinamismo e realismo
prático, integrando ferramentas avançadas das distintas áreas:
comportamental e de gestão.
Missão
Desenvolver pessoas, estimulando o autoconhecimento e o autodesenvolvimento, resgatando o melhor do ser humano, contribuindo, assim,
para a construção de um mundo melhor, ao quais todos queiram pertencer.
Visão
Servir como referencial de excelência na nossa área de atuação.
Valores
Somos comprometidos com o profissionalismo, a ética e o incondicional
respeito ao ser humano.
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Objetivo
Somos uma empresa de assessoria, consultoria e treinamento, cujo objetivo
é a integração do ser humano, desenvolvendo suas competências e
expandindo seu potencial, criando recursos para a conquista de resultados.
DNA
Ética e respeito: Somos comprometidos com o profissionalismo, a ética e o
incondicional respeito ao ser humano.
Determinação: Desenvolver pessoas, estimulando o autoconhecimento e o
auto-desenvolvimento, resgatando o melhor do ser humano, contribuindo,
assim, para a construção de um mundo melhor, ao quais todos queiram
pertencer.

IN COMPANY
Oferecemos soluções para o ambiente corporativo, através de programas
desenvolvidos especialmente para atender à necessidade específica de sua
empresa.
Em nossos treinamentos, as competências humanas são trabalhadas
individualmente, numa abordagem dinâmica e eficaz, ativando valores e
aspectos fundamentais para o perfeito funcionamento da estrutura
organizacional, tais como:
Comunicação eficaz
Controle de foco
Criatividade
Espírito de equipe
Excelência em relacionamentos
Gestão de pessoas
Inteligência emocional
Liderança
Motivação
Resultado
Tomada de decisão
Visão sistêmica
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PRODUTOS
Atendimento Individual em Consultório
Coaching Individual e de Equipes Cursos de Capacitação
Formação em Programação Neurolingüística
Palestras
Treinamentos Comportamentais
Workshops

PALESTRAS
Inteligência emocional e alta performance
Introdução à programação neurolingüística
Conflito de gerações no ambiente corporativo
Gestão do homem integrado
Missão e visão em ação
PNL como modelo de percepção e comunicação eficaz

TREINAMENTOS E WORKSHOP
Excelência em negociação e vendas
Excelência no atendimento a clientes
Liderança & gestão de pessoas
Funcionário Holístico
Planejamento estratégico
Leader Training
Além de Si – Transcendendo seus limites
Conquistando seus Sonhos – Caminhando em Brasas
Quebrando suas sombras
Criando Relacionamento
Renascendo com Amor
Contatos – Visão Sistêmica
Casa Limpa – Áurea e Chákras
Espiritualidade – Energias Arquetípicas
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METODOLOGIA
Nossa metodologia é basicamente participativa, composta de aulas
expositivas e interativas, com a utilização da mais moderna, sofisticada e
avançada tecnologia pedagógica, incluindo a aplicação de exercícios,
simulações, dinâmicas individuais e de grupo, leituras e análise de conteúdo
técnico específico e matérias publicadas na mídia, apresentação de vídeos,
cases empresariais e discussões.
Nosso material didático é elaborado cientificamente, visando o melhor
aproveitamento durante todos os estágios do aprendizado.

ESTRUTURA
Nossos programas seguem padrão internacional e são totalmente dinâmicos
e interativos, onde cada técnica é demonstrada pelos instrutores e
praticada pelos alunos, com auxílio e supervisão, em ambiente, agradável,
leve e descontraído.
Contamos com uma equipe especializada e altamente qualificada para dar
ao aluno o suporte necessário para o melhor aproveitamento do conteúdo
proposto.
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Head Trainer
Ilton Esteves
ilton@institutoiltonesteves.com.br
Formado em Programação Neurolinguistica (PNL)
Practitioner (Metaprocessos
Master Practitioner (Metaprocessos)
Trainer Internacional
COACH gerativo
Treinador Comportamental
Terapeuta Holístico
Firewalker
Head Trainer do Instituto Ilton Esteves

Certificações

IANLP – The International Association For NLP – www.ia.nlp.org
NLP-IN – International Association OF NLP Institutes
DVNLP - Deutscher Verband für Neurolinguistisches Programmieren
METAFORA FORUM INTERNATIONAL – Akademie für
Kompetenzentwicklung
COACH gerativo – Robert Dilts
IFT – Massuru Ogata





Autor do livro O Efeito da Caixa de Sapato, um livro de Lógica de
Programação com Programação Neurolinguistica
Especialista em Dinâmicas de Grupo, Programas Motivacionais,
Treinamentos de Alto Impacto e Alta Performance
42 anos em programação, analise e gestão
Consultor pessoal e empresarial

CONTATOS
www.institutoiltonesteves.com.br
faleconosco@institutoiltonesteves.com.br
(021) 2083-9128
(021) 99496-9119
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