


Quem somos 

Jimena Andino Dorato e Roberta Raffaelli 



O que é interculturalidade 



O que é coaching 

Definição ICF: 

“Coaching é uma parceria entre o coach (profissional treinado para 
entregar o processo de coaching) e o coachee (pessoa que passará 
pelo processo de coaching) em um processo estimulante e criativo 
que inspira a maximizar o seu potencial pessoal e profissional, na 
busca do alcance de seus objetivos e metas, por meio do 
desenvolvimento de novos e mais efetivos comportamentos.” 



O que é coaching 



O que não é coaching 



O que é coaching 

Terapia 

PERGUNTAR 

DIZER 

PASSADO FUTURO 

Consultoria 
Aconselhamento 
Mentoring 
Treinamento 

COACHING 



O que é coaching 

Definição ICF: 

“Coaching é uma parceria entre o coach (profissional 
treinado para entregar o processo de coaching) e o 
coachee (pessoa que passará pelo processo de 
coaching) em um processo estimulante e criativo que inspira a 
maximizar o seu potencial pessoal e profissional, na busca do alcance 
de seus objetivos e metas, por meio do desenvolvimento de novos e 
mais efetivos comportamentos.” 



O que é coaching 



O que é coaching 

Definição ICF: 

“Coaching é uma parceria entre o coach (profissional treinado para 
entregar o processo de coaching) e o coachee (pessoa que passará 
pelo processo de coaching) em um processo estimulante e 
criativo que inspira o cliente a maximizar o seu 
potencial pessoal e profissional, na busca do alcance 
de seus objetivos e metas, por meio do desenvolvimento de 
novos e mais efetivos comportamentos.” 



O que é coaching 

Definição ICF: 

“Coaching é uma parceria entre o coach (profissional treinado para 
entregar o processo de coaching) e o coachee (pessoa que passará 
pelo processo de coaching) em um processo estimulante e criativo 
que inspira a maximizar o seu potencial pessoal e profissional, na 
busca do alcance de seus objetivos e metas, por meio do 
desenvolvimento de novos e mais efetivos 
comportamentos.” 



Tipos de coaching 



Coaching intercultural 

EMPATIA 
ESCUTA2 

SILÊNCIO 
PERGUNTAS PODEROSAS COM 

CONTEÚDO INTERCULTURAL 
LINGUAGEM 



Estrutura 

Fase 1 
Autoconhecimento 

Sessões 1 e 2 

• Entrevista 
• MBTI 
• Questionário / 

Checklist 
• Autobiografia 

Fase 2 
Definição de 

Objetivos 
Sessões 2 e 3 

• Propósito 
• Objetivos 
• Estratégias 

Fase 3 
Plano de Ação 
Sessões 4 a 12 

• Definição e 
acompanhamento 
de ações 

• Geração de novas 
ideias e criação de 
mapas mentais 

• Substituição de 
velhos hábitos 

Fase 4 
Conclusão 
Sessão 13 

• Avaliação 
• Encaminhamento 
• Fechamento 
• Celebração 



Autoconhecimento 

ASSESSMENTS 
(PREFERÊNCIA COMPORTAMENTAL, INTELIGÊNCIA EMOCIONAL E GESTÃO DE 
CONFLITO) 

TREINAMENTO INTERCULTURAL 
TERAPIA 



Definição de objetivos 

VISÃO DE FUTURO 

DEFINIÇÃO DA META 

S 
M 
A 
R 
T 

Ou MARTE 



Estrutura 

Fase 1 
Autoconhecimento 

Sessões 1 e 2 

• Entrevista 
• MBTI 
• Questionário / 

Checklist 
• Autobiografia 

Fase 2 
Definição de 

Objetivos 
Sessões 2 e 3 

• Propósito 
• Objetivos 
• Estratégias 

Fase 3 
Plano de Ação 
Sessões 4 a 12 

• Definição e 
acompanhamento 
de ações 

• Geração de novas 
ideias e criação de 
mapas mentais 

• Substituição de 
velhos hábitos 

Fase 4 
Conclusão 
Sessão 13 

• Feedback 
• Encaminhamento 
• Fechamento 
• Celebração 



 “Make it Happen”® ... In September!
An inspiring and fun 5-session coaching program designed for expat spouses to... !

… increase your self-knowledge ! ! !    … reinvent yourself!
… navigate the emotions of cultural shock!

… deal with interculturality ! ! ! ! !… organize your ideas!
… set clear goals for the new life that is being presented to you in São Paulo!!

When? 5 Tuesdays in September 2014: 2nd, 9th, 16th, 23rd, 30th!
         9am to 12:30pm!

Where? Brooklin/Campo Belo area. Address upon RSVP!
With whom?  Beta Raffaelli, Brazilian, Intercultural Coach and Trainer, Psychologist, !

! ! !  Jimena Andino Dorato, Canadian-Argentinean, Intercultural Coach, Trainer, Mediator !

INVESTMENT: R$ 1,500/per person!
ENROLL NOW! Special offer 20% OFF: R$ 1,250!

Additional 20% discount for INC members: R$ 900!

Information and enrollment until August 25th:!
roberta@transitioncoaching.com.br !
j.andinodorato@gmail.com!
Limited to 12 participants!

Pour des dates en français, écrivez- nous!!
Para fechas en español, escríbenos!!




