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“Não posso existir no cotidiano sem interagir e 

comunicar continuamente com os outros.... Eu sei que 

os outros têm desse mundo comum uma perspectiva 

que não é idêntica à minha. Meu aqui é o seu lá. Apesar 

disso, eu sei que vivo em um mundo que é comum a nós. 

E, o que é muito importante, eu sei que há uma 

correspondência entre meus significados e seus 

significados neste mundo”  

Berger y Luckmann, ( 1993, p. 40-41). 
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A  Certificação de Coaching de Equipes  é um programa de educação continuada 

para coaches certificados. Destina-se a desenvolver as habilidades específicas de 

coaching de equipes. 

Destinatários: 

Muito se fala sobre a importância do trabalho em equipe, mas repetidamente temos vindo 
perguntando sobre o montante que executam de forma eficiente o seu objetivo, onde os 
membros se dão bem e conseguem satisfazer alguma necessidade maior para eles 
(sentimento de pertença, reconhecimento e capacidade de fazer contribuições valiosas) e os 
exemplos de nossos interlocutores são muito escassos. A inteligência social continua sendo 
uma questão pendente. 
Mas o gerenciamento de equipe é, cada vez mais, uma necessidade imperativa. É por isso 
que nós projetamos este programa que preenche esse vazio. O programa é uma proposta 
de valor para líderes de equipe e coaches treinados. Os primeiros porque eles podem 
desenvolver as habilidades do líder coach, podem promover e facilitar o caminho para o alto 
desempenho de suas equipes. No caso dos coaches, porque eles podem desenvolver suas 
habilidades como coaches de equipe, abordando a singularidade dessa prática. 
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Objetivo geral: 

Desenvolver as competências para o exercício do coaching de equipes e o desenvolvimento 

do papel de líder coach, comprometidos com o desenvolvimento de equipes efetivas. 

Entendemos que o coaching de equipes é: "... uma abordagem abrangente e sistêmica 

projetada para ajudar uma equipe a maximizar seus talentos e recursos coletivos, a alcançar 

e exceder os objetivos exigidos pela organização" (Carr & Peters. Equipe de alto desempenho 

Coaching, 2013) 

Objetivos específicos: 

No final do programa, os participantes serão capazes de: 

 Adquirir, aprimorar e desenvolver as habilidades para aplicar as diferentes fases de 

nossa metodologia 4D: DEMANDA - DIAGNÓSTICO - DESIGN - DESENVOLVIMENTO 

 Desenvolver acuidade antropológica para entender a importância da natureza da 

DEMANDA, como um passo inicial em uma intervenção de coaching de equipes. 

 Adquirir as competências necessárias para realizar o DIAGNÓSTICO com uma 

perspectiva sistêmica: 

o Desde o universal-geral: a organização, a indústria, o mercado, as regras que 

definem seu desempenho, as restrições e as possibilidades do sistema 

socioeconômico-jurídico da sociedade em que atua e da aldeia global. 

o Desde o particular: as necessidades da equipe. 

o Desde o singular: o perfil de cada um dos membros e da equipe como um todo. 

o Desde a liderança: Expectativas para o líder da equipe. 

 Desenvolver as competências para o DESIGN de um programa de coaching de 

equipes, com a premissa de que a equipe deve se apropriar do design. Ou seja, é 

um CO-DESIGN. 

 Adquirir as competências para o DESENVOLVIMENTO do coaching de equipes, com 

a premissa de que ele é desenvolvido com base na construção da visão 

compartilhada. 
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 Adquirir a sensibilidade para perceber a emocionalidade da equipe e suas 

conseqüências: Positividade vs. negatividade como chaves para a efetividade da 

equipe. 

 Identificar quais técnicas são mais efetivas em cada momento do programa: 

o Apresentação, a partir da indagação apreciativa. 

o Check-in - check-out. 

o Expectativas individuais: perguntas poderosas. 

o Regras de grupo. 

o Valores e princípios de uma equipe. 

o Teoria exposta vs. teoria em uso. 

o Saber como e quando aplicar técnicas de stop-reflect. 

 Aprender a arte do feedback desde a indagação, para evitar reações defensivas 

daqueles que recebem feedback. 

 Ser competente em receber feedback sem reagir defensivamente. 

 Conhecer e compreender as abordagens de coaching de equipes, mais reconhecidas 

em todo o mundo, para poder escolher seu próprio estilo. 

 Adquirir as competências para avaliar a efetividade das equipes. “O que não é 

medido, não é controlado; o que não é controlado não é gerenciado; o que não é 

gerenciado, não é melhorado ”. 

 Aprender com a prática. 

 Demonstrar que você é um jogador de equipe. Chave para o desempenho bem-

sucedido do coach de equipes. 

Conteúdos e sequência didática do programa: 

Pré-programa: 

1. Preencher o formulário de inscrição 

2. Entrevista 

3. Preencher o teste de Personal Development Analysis (PDA)  
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(https://www.pdainternational.net/es-es) 

Conteúdos: 

 O contrato de expectativas mútuas 

 As regras da equipe 

 Introdução ao Coaching de equipes: 

 Grupos. Bases da dinâmica. 

 Breve introdução na neurociência. 

 Dinâmica complexa das equipes de alto desempenho. 

 Coaching de Equipes. 

• Retorno do teste PDA 

• Teste de estilos de aprendizagem individual.  

• Modelo Construtivista de aprendizagem: 4MAT 

• Implementar o aprendizado. 

• Introdução à Prática do Mentoring. 

 Analise da prática do Mentoring.  

• A técnica do Stop Reflect.  

• Evolução dos Modelos Mentais em Gestão. 
• O papel do shadow coach na prática do Mentoring. 
 
 

Sequência didática do programa: 

 

A sequência didática a seguir explica os conteúdos abordados durante o programa, na 
modalidade mista (Blended Learning), que completa 20 horas de aprendizado síncrono e 40 
horas de aprendizado assíncrono. 
O programa outorga 54,7 CCEUs 
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Synchronous Learning (SL)

SEMANA SESÃO P. MENTORING

1

I. Apresentação da equipe 

facilitadora, dos participantes 

e do programa.

1

II Valores da equipe. 

Definição e comportamentos 

observáveis.

2

III Bases da dinâmica de 

grupo. O papel do coach de 

equipes. Metodologia 4D

1. Metodologia 4D, para 

o desenvolvimento de 

equipes efetivos.

2. Papel do Coach. Bases 

da dinâmica de grupos.

3
IV Aprendizagem em ação. 

Metodologia 4MAT.
1. Eleição do mentor.

3. Aprendizagem em 

equipe. Aprendizagem 

em ação. Metodologia 

4MAT.

4. Caso: Não há 

mistérios, há 

misteriosos.

4 Supervisão geral

5. Caso: Sistema 

integrado e equipe não 

integrado.

5
V. Dinâmica complexa de 

equipes de alto desempenho.

6. A criatividade e a 

dinâmica complexa das 

equipes efetivas.

7. Caso: Uma andorinha 

não faz verão

6

VI. Modelos mentais no 

Management. Racionalidade 

relativa nas equipes.

2. Contrato de 

Mentoring

7
VII. Do pensamento sistêmico 

à ação sistêmica.

8. Modelos mentais no 

Management. Dilemas 

da gestão participativa.

9. Coaching de equipes e 

restrições do processo.

8

VIII. O que não é medido não 

é controlado. Equipes e 

Gestão do desempenho.

10. Do pensamento 

sistêmico à ação 

sistêmica

11. Caso: Um exemplo 

de coesão.

9 Supervisão geral

3. Entrevista /s em 

profundidade para o 

mentor.

12. Equipes efetivas. O 

que não é medido não é 

controlado …

13. Caso: Coerência e 

liderança 

10

IX. Abordagens de referentes: 

Hackman & Wageman. 

Hawking P., Clutterbuk, D.

14. Evolução da 

disciplina. Referentes: 

Hackman & Wageman. 

Hawking P., Clutterbuck, 

11
X. Abordagens de referentes: 

Thornton C., Cardón A.

15. Evolução da 

disciplina. Referentes: 

Thornton, C., Cardón, A.

16. Metodologia na 

prática. Caso ES. Lições 

aprendidas com o 

programa.

12
ENCERRAMENTO DO 

PROGRAMA

4. Lições aprendidas com 

a prática de Mentoring.

AVALIAÇÃO POR 

FEEDBACK MÚLTIPLO

AVALIAÇÃO GERAL DO 

PROGRAMA

CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE COACHING DE EQUIPES. Virtual 2020. Aprendizagem Mixto (Blended learning)

EXERCÍCIOS

Asynchronous Learning (AL)
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Em resumo, o programa inclui: 

• Aprendizagem síncrona (SL. Synchronous Learning): total de 20 horas. 

O programa contempla o ditado de dez conferências (Webinarios) de 2 horas. Total de 20 
horas de aulas síncronas. 
 

• Aprendizagem assíncrona (AL. Asynchronous Learning): total de 40 horas. 

1. Os participantes devem completar 16 (exercícios), tarefas de realização individual e 
reflexão em grupos de estudo. Total de 32 horas. de sessões assíncronas, que serão 
supervisionadas e receberão feedback dos coaches supervisores. 

2. Prática de Mentoring: Essa metodologia leva os participantes a analisar um caso em 
tempo real ou entrevistar um coach de equipes para compreender um caso 
relevante. A prática de mentoring consiste em 4 (quatro) entregas que requerem 8 
horas assíncronas. Reunidos em equipes, os participantes terão a oportunidade de 
compreender, compartilhar e aprender a singularidade do Coaching de equipes, 
aplicando o que aprenderam em um caso prático. 
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Antecedentes do Coordenador Geral: 

 
Dr. Horacio E. Cortese. Doutor em Sociologia do Trabalho. 

Diploma em Dinâmica de Sistemas em MIT (Systems Dynamic 

for Managers, 1997). Coach Ontológico de Empresas, 

certificados pela Newfield Consulting (Rafael Echeverría). 

Master Coach da Associação Argentina de Coaches 

Ontológicos Profissionais (AACOP), Profissional Coach 

Certified (PCC), da Internacional Coach Federation (ICF). 

Diretor acadêmico da escola de coaching Generación Más, 

Buenos Aires, Argentina. Diretor do Programa de Certificação 

em Coaching de Equipe (Continuing Coach Education, da ICF). 

Quarenta e dois anos de trajetória organizacional, vinte e três em organizações, desde 1988 

a 1997 ocupou cargos gerenciais e, desde 1998, dirige sua empresa de consultoria dedicada 

a coaching executivo, coaching de equipe e aprendizagem organizacional. Diretor do 

Mestrado em Recursos Humanos da Universidade de Ciências Sociais e Empresariais (UCES - 

Argentina), desde 1997.  

Ele é o autor dos livros: 

• "Coaching e aprendizagem organizacional. Mitos e Realidades de uma Época” 

(Buenos Aires, Temas, 2007). Obteve o Prêmio da Pesquisa FIDAGH 2007 

(Federação Interamericana de Associações de Gestão Humana) e Menção 

Honrosa da Academia Nacional de Ciências da Empresa, Buenos Aires, 

dezembro de 2008. 

• "Manual de Coaching de equipes. Do Discurso à Prática" (Buenos Aires, 

Temas, 2015). Recebeu uma Menção Honrosa da Academia Nacional de 

Ciências Empresariais, 2015. Buenos Aires, dezembro de 2016. 

 “Manual de Coaching de Equipes. 4D Uma metodologia para o 
desenvolvimiento de equipes efetivas e inovadoras”, 2019. 1ª edición en 
portugués, Belo Horizonte, Ed. Saberes. 

 

 “Manual de coaching de equipes. 4D Uma metodologia para o 
desenvolvimento de equipes eficazes". 2020 2ª edição ampliada, Buenos 
Aires, Ed. Temas. 
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Coaches supervisores: 
 

Dr. Gustavo Guzmán. É palestrante habitual em distintos foros e 

diversos países tais como Argentina, Espanha, Portugal, Brasil e 

Colômbia.  

Tem sido professor da Universidade Nacional de Mar del Plata, e 

Universidade Argentina da Empresa (UADE) e na Universidade de 

Valência, Espanha, onde também foi pesquisador. 

Doutor em Psicologia do Trabalho e das Organizações é também Master em Gestão do 

Talento pela Universidade de Valência, no ano 2010 formou como Coach Executivo na 

Espanha (AECOP) e foi Diretor do Centro Europeu de Coaching Executivo, além de Diretor de 

Recursos Humanos trabalhou durante 17 anos como consultor de RH em diversas empresas 

espanholas.  

Autor de diversos artigos em revistas científicas entre elas o Journal of Economic Psychology 

e capítulos de livros na área da psicologia social. 

Professor no Diploma de Coaching Integral organizada pela Associação de Psicólogos 

Laborais da Republica Argentina, na cidade de Buenos Aires. Também participou como 

docente no Mestrado de Coaching e Liderança na Universidade de Valencia – Espanha 

 

Ps. Evelin Baiocchi (Mat. Prof. 3820) 

Focada no desenvolvimento do potencial de pessoas, equipes e 

organizações, a partir de uma ação dinâmica e criativa. 

• Psicóloga clínica e organizacional com mais de 15 anos de 

experiência. 

• Coach Executiva certificada do Programa Internacional de 

Certificação em Coaching Executivo Organizacional (CEO), de 

Leonardo Wolk. (ACTP ICF). 

• Coach de equipe da Certificação Internacional em Coaching de Equipe (CICE) pelo Dr. 

Horacio Cortese. 
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• Exerce o coaching de equipes organizacionais e esportivas de alto desempenho. Ela é 

facilitadora de workshops em empresas. 

• Practitioner de PNL (Programação Neuro Linguística). 

• Formada em Constelações Estruturais e Pensamento Sistêmico. 

Ela é facilitadora da Certificação Internacional de Coaching de Equipes. 

 

Licenciado Rubén Dario Miguelas (ACC da ICF) 

Licenciado em Recursos Humanos (UCES), 2003. 

Certificado como Coach Ontológico Profissional pela Escola de 

formação de Lideres (ACTP da ICF), 2017. 

Certificação International de Coaching de Equipes  - Horacio 

Cortese: 2018. 

Desde 2004, ele presta serviços de consultoria para empresas nacionais e multinacionais, é 

sócio fundador da LG Recursos Humanos (http://lgconsultora.com.ar). 

Ele tem uma trajetoria profissional em e com grandes empresas de mais de trinta anos. 

 

Matias de la Fuente. 

Coach Ontológico Profissional, com Mestrado em Coaching e 

Liderança. Escola de Formação de Lideres (ACTP da ICF), 2012. 

Certificação Internacional de Coaching de Equipes - Horacio 

Cortese - 2017. 

Certificação Internacional em Metodologia Ágil - Scrum Master. 

Aliança Scrum. 

Técnico Superior em Administração de Empresas - Instituto Superior de Formação Técnica 

de Buenos Aires. 
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Parceiro fundador da Nexi Global Consultores. Facilitador em Coordenador e Instrutor do 

Curso de Coaching Ontológico Profissional da Fundação Pro Universidad. 

Iniciou sua carreira corporativa na área de Administração e Finanças. Hoje, ele se dedica à 

consultoria, facilitando o desenvolvimento de equipes de trabalho. 

 

José Luis Seoane 

Ele é contador público (1985). Ele concluiu o Programa de 

Desenvolvimento de Diretivo de PDD da IAE (2003). Concluiu o 

Mestrado em Finanças no UADE (2005 - 2006). Completou o 

programa Competências Diretivas Genericas (CDG) na Newfield 

Consulting (2008-2009).  

Possui  a certificação como coach ontológico (ACSTH da ICF 2015-

2016).  

Ele esta certificado como Coach de Equipes na Certificação Internacional de Coaching de 

Equipes, por Horacio Cortese, 2019. 

Desde 2019, ele trabalha como coach executivo e de equipes na Nexi Global.  

Também é Partner Gold da PDA International. E coach supervisor na Certificação 

Internacional de Coaching de Equipes. 

Trabalhou de 1980 a 2019 na Volkswagen Argentina S.A. tornando-se controlador da planta 

de Pacheco, no período de 2010-19 e anteriormente Gerente de planejamento financeiro e 

controller comercial no período de 1995-2010. 

 

Silmara Pereira 

MSc em Administração. 

Formada em Psicologia pelo Uni centro Newton Paiva 

Pós graduada em gestão da inovação empresarial 

Certificação Internacional em Coach Executivo Ontológico pelo  
Leading Group  AR. 2016 – Chancelada ICF 
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Certificación Internacional em Coaching de Equipos – Nexi Consultores - AR. 2018 – 
Chancelada ICF CCE 

Formação em Facilitadores à Prática do Co-Desenvolvimento  - Transformar Coaching & 
Conseil Interculturels -  2020 – Chancelada ICF 

Especialização em gestão de pessoas com ênfase em coach e Master Coach 2010. 

Master em Programação Neurolinguística  (PNL)  - 2010 

Consultora comportamental  DISC pelo Etalent - 2008.  

Membro do ICF (International Coaching Federation) – USA, Co-fundadora e Diretora de 
Eventos do Capítulo Minas da ICF. 

Forte experiência como Coach–Executivo, Carreira, condção de grupos, com Vasta 
experiência em gestão de pessoas e RH, Docente em gestão de pessoas, Liderança, Gestão 
Ágil de Projetos  e Gestão de Carreira. Coordenadora do Núcleo de Carreira do Instituto de 
Educação Tecnológica. 

Consultora Sênior da Stato, onde realiza Outplacement, Coaching Executivo e Treinamentos  
executivos em Belo Horizonte. 
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