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Empreender é a palavra chave para 
pessoas que querem resultados 
positivos na sua vida pessoal e 

profissional. Utilizando ferramentas de 
Coaching, seja ministrando palestras e 

treinamentos empresariais, ou 
atendendo clientes  individualmente  e  

de forma personalizada; Cristiano 
Saback promove autoconfiança e 

direcionamento para a conquista de 
objetivos. O compromisso é com o 
cliente, sempre! Ser ferramenta de 
transformação é a responsabilidade 

que esse profissional assume , 
transmitindo conhecimento e 

conteúdo, fomentando atitudes 
empreendedoras. Esse é o combustível 
essencial para todos que têm espírito 

vencedor.  

Cristiano Saback 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Alguns Clientes 



Depoimentos 



Depoimentos 



Você quer um treinamento poderoso, para desenvolver e estimular sua equipe? 
20% Inspiração + 80% ação = Resultados 

 
Aqui está a sua solução: a união da teoria e prática fundamentados,e coaching aplicado. 
Colocar todos em ação. Treinamento divertido e interativo, com a finalidade de levantar a 
autoestima, a autoconfiança, potencializar a criatividade, melhorar a comunicação 
interpessoal e desenvolver habilidades!  
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Workshops / Palestras / Cursos 

Workshop Coaching  
aplicado em 

 Gestão de Competências 
 
Orientar os participantes, através de 
atividades realizadas no evento, na 
identificação das suas habilidades e de que 
forma integrá-las para uma melhor 
performance profissional e potencializacão 
de resultados. 

Palestra ou Curso 
Comunicação Interpessoal no 

Trabalho 
 
Curso teórico e participativo que visa 
melhorar a comunicação dos participantes 
e trabalhar a Imagem Institucional e a 
Imagem Pessoal dentro do contexto 
profissional. Com muita informação, 
conhecimento, motivação e diversão. 



Workshops / Palestras / Cursos 

Palestra ou Workshop  
Gestão de Carreira 

Versão Universitária 
Coaching Aplicado 

 

Palestra ou Workshop 
 Autossabotagem 

 x  
Autoestima & Autoconfiança 

 
Orientar os participantes na identificação 
dos seus pontos fortes e de seus 
sabotadores in ternos , aprendendo 
administrá-los em benefício prórprio nos 
aspectos pessoal e profissional. 

 
Motivar e inspirar os participantes a 
empreenderem na profissão que escolheram. 
Abordando curriculum vitae, entrevista de 
trabalho e formação da imagem profissional 
para o mercado de trabalho. Técnicas de 
coaching para potencializar o foco e a 
determinação para uma carreira profissional 
de sucesso.  



Workshops / Palestras / Cursos 

Palestra ou Workshop 
 Vendedor Feliz,  
Cliente Satisfeito 

(Técnicas de Coaching Aplicadas) 
 

Palestra ou Workshop 
 Liderança de Alta Performance 

(Líder Coaching) 
 

 
Inspirar e potencializar líderes e futuros 
gestores, para uma atuação mais assertiva 
focando em produtividade e resultados. 
Tudo isso utilizando técnicas que mapeiam 
habilidades e competências e aprender 
como usufruir dessa descoberta. 

Motivar profissionais de vendas e da área 
comercial corporativa para melhores 
resultados. Através de técnicas de coaching, 
mapeando e desenvolvendo habilidades, 
para uma melhor performance.  



Workshops / Palestras / Cursos 

Palestra ou Workshop  
Motivando o 

 Trabalho em Equipe 
 

Palestra ou Workshop 
 Empreendedorismo 

Para resultados 
 
 
Mapear com os participantes ameaças e 
oportunidades no cenário empreendedor. 
Através de teoria, técnicas de coaching e 
dinâmicas com a finalidade de fomentar 
ideias e colocar todos em ação alinhando os 
valores com estraégias, para se atingir 
objetivos. 

 
Inspirar e motivar os participantes a criarem 
um ambiente colaborativo, prreparando 
para desafios. Dessa forma contribuindo 
para produtividade e resultados. 





 
Em 2011 finalizou sua formação em Personal e Professional 
Coaching em São Paulo, pela Sociedade Brasileira de Coaching. 
Profissional devidamente registrado em suas formações 
profissionais e é membro SBC –São Paulo e atua com técnicas 
aprovadas pelos Behavioral Coaching Institute  e pelo 
International Coaching Council. Participou em 2012 do Workshop 
You Can TrusT Your Life ,em Londres, ministrado por Louise Hay  
- autora do best seller Você Pode Curar Sua Vida – E pela 
Wellness Coach Cheryl Richardson. 

 Há 16 anos ministra Palestras, Cursos e Workshops em 
faculdades, hospitais, empresas; entre outras organizações 
públicas e privadas. Atua também como Consultor de carreira e 
Professional coach, atendendo clientes particulares. Bastante 
solicitado para palestras e workshops, Cristiano Saback já 
motivou e se emocionou com a transformação de mais de 
10.000 pessoas das mais diversas áreas de atuação: estudantes 
de diversos cursos, executivos, profissionais de serviços gerais, 
profissionais que atuam nos recursos humanos, enfim a sua 
habilidade em  se comunicar bem com diversos tipos de pessoas 
e das mais variadas formações, permite a este profissional 
impulsionar a evolução de cada indivíduo nos campos 
profissional e pessoal. 
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Cristiano Saback  é Palestrante Motivacional e 
Comportamental, atua também como Consultor de Carreira e 
Professional Coach, colunista da Educadora FM no programa 
Carreira & Sucesso e membro fundador da ICF (International 
Coaching Federation) – Bahia. No mercado de trabalho já atuou como 
corretor de seguros, vendedor e gerente no ramo varejista, 
consultoria empresarial e  como Diretor Administrativo e  
Coordenador Psicopedagógico do Centro de Formação Técnica em 
Enfermagem Irmã Dulce por 08 anos. Sempre prestando consultoria e 
orientação profissional aos alunos e gerenciando e liderando o corpo 
administrativo, assim como o corpo docente e preceptores de 
estágios.  Frequentemente solicitado pela mídia impressa e televisiva, 
para falar sobre carreira e empreendedorismo. 
 
Sua primeira formação é em Comunicação Empresarial pela 
UNIFACS (2000), Pós Graduado pela UFBA (Universidade Federal da 
Bahia) em Imagem , formação em Psicologia Junguiana pelo IJBA/
Escola Bahiana de Medicina e em Psicopedagogia pela mesma 
instituição.  
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"Meu foco principal é transformar vidas. O 
meu trabalho instrui e incentiva os 
participantes, para uma melhor performance 
na vida pessoal e profissional. Com um 
conteúdo sempre bem fundamentado, 
utilizando técnicas e ferramentas de coaching 
e comp lemen tando com a s m inha s 
experiências profissionais e pessoais. 
 
Ministro workshops, cursos e palestras há 16 
anos; e o meu  comprometimento pode ser 
verificado pela lista de contratantes. 
 
Fique à vontade para requerer quaisquer 
esclarecimentos. Meus produtos podem ser 
ajustados e elaborados de acordo com a  sua 
demanda ou produzir novos conforme o seu 
briefing.” 

                      
 

Cristiano Saback 
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"Treinar a sua equipe, 
estimulando  a criação de um  
ambiente colaborativo, faz o  

trabalho pulsar de forma 
saudável e produtiva.” 

 Cristiano Saback 



  Salvador  
cristianosaback@hotmail.com 

+55 (71) 98831-3871 

                  São Paulo 
Usina de Criação 

Klaus Siperek 
klaus@usinadecriacao.net 

+55 (11) 99368-4360 
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