O VERDADEIRO
PROGRAMA DE
COACHING
INTERNACIONAL

Pronto para um
ambiente
multicultural e
internacional?
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Quer ficar à frente do jogo e estar melhor preparado para o mercado global? Faça parte deste programa
de coaching para saber como usar esta ferramenta de forma eficiente.
Seja você um executivo que coordena uma equipe internacional, um profissional de RH que
administra um programa para funcionários expatriados, ou um coach profissional buscando adquirir
competências, este programa de coaching com certificação internacional pela ICC (International
Coaching Community) ajudará você a se manter à frente.
ESTEJA UM PASSO À FRENTE: LIGUE PARA A BERNERS CONSULTING HOJE MESMO.
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Treinamento de Coaching da ICC
pela Berners Consulting

Programa de
coaching para
executivos
internacionais
Aprender como treinar de forma eficiente aumenta suas chances de sucesso no gerenciamento
de projetos e negócios internacionais. Além disso, você desenvolve a si mesmo e as habilidades de
comunicação internacional da sua empresa para lidar com diferenças interculturais.
O Treinamento de Certificação Internacional em Coaching da ICC mostrará como obter o máximo
de sua equipe e como lidar com situações difíceis ao gerenciar funcionários e projetos internacionais.
O treinamento é, também, um programa inspirador que ensinará a você mais sobre você mesmo, o
que o ajudará a se desenvolver profissionalmente e a enriquecer seu trabalho e as vidas daqueles ao seu
redor.
Se você é um gerente que deseja melhorar suas habilidades de coaching para ser um líder melhor, um
profissional de recursos humanos que gerencia uma equipe internacional, ou se está interessado em se
tornar um coach profissional, este programa foi feito para você.
Aprender o coaching de forma eficiente beneficiará você e a sua empresa.
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Berners
Consulting
EM RESUMO

Somos uma consultoria de gestão empresarial e
coaching intercultural com sede na Alemanha.
Dependendo da localização de nossos clientes e de seus
objetivos comerciais, oferecemos serviços que incluem
consultoria, coaching intercultural e gerenciamento de
projetos para auxiliá-los no planejamento de entrada
no mercado, fortalecer processos internos ou realizar
parcerias estratégicas com parceiros estrangeiros no
contexto local.
Com metodologias exclusivas de implementação e
controle de gestão de projetos, oferecemos coaching
intercultural para empresas sobre como gerenciar
joint-ventures e coaching para executivos estrangeiros
alocados em outros países.
Nossas raízes estão em Stuttgart, na Alemanha, mas
nossa equipe é internacional. Temos também uma filial
em São Paulo, e nosso terceiro escritório, atualmente
em desenvolvimento, estará localizado em Shanghai,
China.
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Com nossas metodologias reconhecidas, ferramentas
comprovadas, experiência na gestão de projetos e
conhecimento sobre gestão de diversidade, ajudamos
nossos clientes a obter sucesso internacional.

Treinamento de Coaching da ICC
pela Berners Consulting

PROGRAMA DE COACHING
CERTIFICADO PELA ICC
A International Coaching Community (ICC),
sediada em Londres, é uma das maiores
associações sem fins lucrativos para coaches no
mundo todo. Os membros da ICC totalizam mais
de 6.000 coaches certificados em 60 países.
Por meio de seu Programa de Treinamento em
Coaching certificado e com base nas principais
competências, padrões e ética de coaching, a ICC
oferece suporte e desenvolve o coaching tanto
como uma profissão quanto como uma atividade.
Quando você faz um curso da ICC por meio de
sua rede de treinadores certificados, você conta
com a garantia de uma comprovada qualidade, em PADRÕES DE QUALIDADE EQA
um treinamento que utiliza a mesma linguagem,
visão, valores e padrões de ética da ICC.
O Treinamento de Certificação Internacional
em Coaching da ICC recebeu o Prêmio Europeu
Com a Berners Consulting você tem a chance de Qualidade (EQA) do European Mentoring
de participar de um programa inspirador & Coaching Council (EMCC). O EQA é um
e motivador que lhe proporcionará novas prêmio independente concedido a treinadores de
habilidades pessoais e profissionais e lhe ajudará coaching/mentoring para reconhecer que suas
a se tornar um profissional certificado pela ICC, qualificações e treinamentos cumprem os rígidos
com reconhecimento internacional.
padrões profissionais europeus. Esta é uma etapa
fundamental no caminho para a credibilidade
profissional e o status de coaching e mentoring.
A ICC é uma das únicas cinco organizações no
mundo que oferecem cursos para o cumprimento
dos padrões de treinamentos em coaching da EQA.
Assim, você pode ter a certeza de estar recebendo
uma capacitação de qualidade que cumpre
critérios e padrões globais no preparo de um
coach profissional certificado internacionalmente.
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A VANTAGEM
DA BERNERS
CONSULTING

Um de nossos principais pontos fortes é a nossa
capacidade de ajudar nossos clientes a construir
relacionamentos comerciais interculturais. Nossas
principais atividades incluem coaching intercultural,
gestão de parcerias comerciais e gestão de projetos.
Nossa prática de coaching é conduzida pelo único
treinador certificado e licenciado pela ICC com
especialização em questões interculturais e de
diversidade. Utilizamos esta expertise para ajudar
empresas falantes do chinês, do alemão, do inglês e do
português a reforçar seus relacionamentos comerciais
e desenvolver parcerias estratégicas de sucesso.
Por meio de nossa experiência prática em diferentes
continentes e das metodologias de coaching certificadas
pela ICC, você irá se beneficiar de um programa de
treinamento realmente internacional que colocará
você na dianteira do mercado internacional.
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Treinamento para coaches da ICC por Nick Cheong

VASTA
EXPERIÊNCIA,
DEDICAÇÃO E
ESPECIALIZAÇÃO
Nick Cheong, Diretor de Coaching, Práticas
Interculturais e Diversidade da Berners Consulting,
é um dos 34 coaches da ICC especialmente
selecionados em todo o mundo. Com vasta
experiência em negócios internacionais, Nick
especializou-se em questões interculturais e
de diversidade para oferecer um programa de
certificação de coaching reconhecido mundialmente
e relevante para executivos internacionais.
Nascido e educado em Cingapura, Nick morou
e trabalhou na Ásia, Europa e América do Sul.
Possui mais de 17 anos de experiência na liderança
de projetos e oferece cursos de treinamento em
quatro idiomas.
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Estudou Administração com especialização em
Marketing e tem pós-graduação em Ciências da
Informação, com especialização em e-Commerce.
Nick iniciou sua carreira na Ásia, em vendas
e marketing nos setores de Artes Gráficas e
Tecnologia. Depois disso, mudou-se para a
Alemanha, onde liderou projetos e ofereceu
cursos de treinamento para diversas equipes
internacionais. Lá, trabalhou ainda para uma das
maiores indústrias do país e atuou como Gerente de
Projetos de um sistema de cadeia de fornecimento
global baseado na plataforma SAP, abrangendo
diversos países na Europa, na Ásia, na América
do Sul e África do Sul, além da Rússia. Também
desenvolveu e conduziu programas de treinamento
para novos usuários e administrou expectativas
ligadas à implementação de novos projetos por
meio do exercício da comunicação contínua e da
realização de workshops frequentes.

Nick Cheong,
Diretor da Prática de Coaching,
Interculturalidade e Diversidade

Depois de mudar-se para São Paulo, Nick passou
a utilizar sua expertise para auxiliar empresas
brasileiras a obterem sucesso em seus negócios
com parceiros asiáticos e alemães.
Nick fala fluentemente inglês, chinês (tanto
mandarim quanto cantonês), português e alemão.
Atualmente, está se especializando em Coaching
Intercultural e Treinamentos para Negócios
Interculturais.
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Nick possui, ainda, mestrado em Comércio
Eletrônico pela Edith Cowen University, na
Austrália, e é bacharel em Administração com
especialização em Marketing pela Nanyang
Technological University, em Cingapura.
Além disso, Nick é treinado em Programação
Neurolinguística (PNL) , é Cross Cultural
Trainer certificado em Cultural Orientations
Indicator® (COI) e Administrador Qualificado
de Intercultural Development Inventory® (IDI).

Treinamento de Certificação Internacional
em Coaching da ICC

Conhecimento, habilidade,
autodesenvolvimento e
coerência

A ICC oferece este programa desde 2001,
realizando com sucesso treinamentos em mais de
20 países. A metodologia é utilizada atualmente
em mais de 100 cursos por ano. Ou seja: é
internacional de verdade.
A base do curso se dá em coaching congruente,
integrando os modelos de coaching mais
poderosos e comprovados, incluindo:
1.	O Jogo Interno (Timothy Gallwey)
2.	Coaching Transformacional
(Thomas Leonard)
3.	Programação Neurolinguística
(Richard Bandler e John Grinder)
4.	Coaching Ontológico (Fernando Flores)
5.	Modelos Integrais de Coaching (Ken Wilber)
6.	Coaching Comportamental para Gerentes
Os
participantes
aprendem
a
utilizar
intervenções comprovadas de coaching e obtêm
um entendimento claro de seu fluxo, desde a
identificação de potenciais até a focalização da
atenção na interpretação e aplicação de novos
comportamentos.
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Ao término do curso, os participantes dominarão
um conjunto incomparável de habilidades de
coaching:
1.	Principais competências de coaching;
2.	Criação de modelos de coaching e desenvolvimento de uma “caixa de ferramentas”;
3.	Entendimento dos pontos de alavancagem do
coaching;
4.	Uso de Questões Poderosas;
5.	Direcionamento de pessoas para os melhores
resultados;
6.	Administração de medos, bloqueios mentais e
crenças limitadoras;
7.	A arte de escutar e usar a intuição;
8.	Como ensinar pessoas a definir suas metas
futuras e de longo prazo;
9.	Como obter o máximo de mudança com o
mínimo de esforço;
10.	Como criar planos de ação eficientes;
11.	Padrões e Ética Internacional de Coaching.

COMPETÊNCIAs EssENCIAIs
FERRAMENTAs DE COACHING
PONTOs DE ALAVANCAGEM
PERGuNTAs PODEROsAs
CRENÇAs LIMITANTEs
CAPACIDADE DE OuVIR
INTuIÇÃO
DEFINIÇÃO DE METAs
MÁxIMO DE MuDANÇA
ÉTICA E PADRÕEs

2 The team

O COACHING
LIBERA
POTENCIAL PARA
MAXIMIZAR O
DESEMPENHO E
PROMOVE O
APRENDIZADO
EM VEZ DO
ENSINO.
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Treinamento de Coaching da ICC

PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO
Este é um programa internacional de certificação
em coaching, e para obter sua aprovação você
deve demonstrar as habilidades necessárias e
concluir as tarefas requeridas ao longo do curso.
PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO
1. Coaching ativo – Ao longo do curso, você
praticará o coaching ativamente junto a outros
participantes e eles também praticarão junto a
você.
2. Avaliação contínua e feedback – Ao longo
do curso, o treinador irá monitorar e
avaliar constantemente o desenvolvimento
de suas habilidades de coaching e daquelas
relacionadas ao feedback (oferecer, receber e
usar o feedback), bem como os resultados que
você obtiver no treinamento.
3. I ntegração e avaliação – Os dois últimos
dias são momentos de avaliação e integração
oficial, e incluirão tarefas.
4. Avaliação – Você receberá uma avaliação
formal por escrito sobre o coaching.
5. Acordo – Você deverá concordar em seguir os
padrões e os valores éticos da International
Coaching Community.
6. Conclusão do curso – Inclui o resumo de um
livro, um projeto de autocoaching e diversos
projetos de coaching de clientes
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BENEFÍCIOS DA CERTIFICAÇÃO
Depois de obter a certificação da ICC com
sucesso, você fará parte de um grupo exclusivo
de coaches profissionais certificados em todo o
mundo.
BENEFÍCIOS DA ASSOCIAÇÃO À ICC
•	Acesso ao ICC Social Campus, uma
das maiores redes sociais para coaches
profissionais;
•	Acesso à rede de referência da ICC e presença
nas listas de contatos de clientes;
•	Contato com coaches profissionais de todo o
mundo;
•	Um informativo sobre coaching com notícias,
artigos, revisões e recursos;
•	Acesso a aulas magnas de coaching gratuitas
com treinadores internacionais;
•	Acesso total à biblioteca de webconferências
para educação contínua em coaching;
Descontos em cursos e eventos especiais.

O Seu Compromisso
O programa oferecido pela Berners Consulting é flexível o suficiente para se
encaixar nas agendas apertadas dos executivos de negócios sem comprometer os
padrões da ICC.
Temos dois formatos disponíveis: um programa de 8 dias e um programa baseado
em módulos de 3 a 6 meses. O conteúdo de ambos é o mesmo e inclui dois dias
de certificação e testes.
Escolha o formato mais adequado a você. Oferecemos suporte por meio de
webconferências como parte do programa.
•	Visite nosso website (www.bernersconsulting.net) para obter informações
sobre o próximo cronograma de treinamento no Brasil;
•	Saiba como obter certificação interna para a sua empresa;
•	Inscreva-se em nossas webconferências sobre o programa de certificação de
coaching da ICC e sobre outros programas de competência intercultural.
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Lutz Berners
Presidente da Berners Consulting Global, Diretor
dos escritórios de Stuttgart e Xangai, Líder da
Prática de Bridging Internacional

Daniel Berners
Diretor do escritório de São Paulo, Líder
das Práticas de Gestão da Complexidade e
Consultoria de Estratégia e Operações

Lutz Berners fundou a Berners Consulting em
2009, vindo da BOSCH, com a missão de levar
empresas europeias e chinesas para o exterior.
Nos últimos anos, se focou em apoiar diversas
iniciativas de joint venture e M&A. Ele é graduado
pela Universidade de Yale, com mestrado pela
Universidade de Princeton, e é fluente em Inglês,
Alemão e Mandarim. Nascido e educado na
Alemanha, ele atualmente mora com sua esposa
chinesa e sua filha na Alemanha.”

Daniel Berners fundou o escritório de São Paulo
em 2010. Anteriormente atuou nas empresas Booz
Allen Hamilton, A.T.Kearney, Procter & Gamble,
BASF, e ThyssenKrupp, em diversas geografias.
Nos últimos anos, se focou no desenvolvimento
de nossas metodologias e ferramentas de Gestão
da Complexidade. Possui Mestrado e MBA
da Ruhr-Universität/Alemanha, e é fluente em
Inglês, Alemão e Português. Nascido e educado
na Alemanha, ele vive atualmente com sua esposa
brasileira e dois filhos em São Paulo.”
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CONTATE-NOS PARA SABER MAIS
BERNERS CONSULTING
Av. das Nações Unidas, 12.551
World Trade Centre – 17º Andar
Brooklin 04578-000
São Paulo, SP – Brazil
Email: info@bernersconsulting.com
Web:

www.bernersconsulting.com

Office: +55 11 3443 7701
Fax:

+55 11 3443 1401

