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NEWFIELD CONSULTING NO MUNDO
Desde 1996 contribuímos para criação de um novo modo de conviver no mundo e na empresa, com mais efetividade e
coerência com os desafios do mundo atual.

SOMOS
Uma empresa internacional líder em Coaching Ontológico, consultoria e formação gerencial.

BUSCAMOS
Propiciar às pessoas e organizações, um caminho de transformação que permita melhorar seus resultados,
ampliar suas possibilidades, melhorar a forma de conviver consigo mesmo e com o mundo.

PROPOMOS
Uma nova concepção do ser humano e de suas organizações que enfatiza nossas capacidades de mudança.
Desenvolvimento das "competências genéricas e conversacionais" que definem nossos limites e nossas
possibilidades.
Ao mudar o "observador" que somos podemos mudar a vida. E o coach ontológico é "expert" neste tipo de
aprendizagem e mudança.
Criar uma nova base ética que nos permita melhorar a convivência.

DETALHES E CONTEÚDOS
DURAÇÃO: 5 MESES
PROGRAMAÇÃO:
SEMINÁRIO 1 I 07 A 09 DE MAIO
SEMINÁRIO 2 I 23 A 25 DE JULHO
SEMINÁRIO 3 I 01 A 03 DE OUTUBRO
O programa se propõe promover aprendizagem dos participantes (diretores, gerentes, líderes....) de um
novo modelo de gestão, que toma como eixo as conversações como geradoras de resultados, dentro de uma
equipe e com o entorno.
A qualidade das conversações de um líder determina seu horizonte de possibilidades, próprias e para a
organização. Nesse sentido, a própria conversão é muito exigente, como espaço reflexivo e de liderança.
No desenvolvimento deste programa, se facilitam experiências de aprendizagem altamente efetivas para
todas as pessoas envolvidas: o participante, sua equipe de trabalho e outras redes nas quais atua. Nossa
proposta se baseia em trabalhar três dimensões da pessoa: linguagem, corpo e emocionalidade.
Este olhar possibilita que cada participante avalie seu momento presente e redesenhe o tipo de profissional,
líder e pessoa que quer ser.

SEMINÁRIO 1
PLANO DE ESTUDOS

O CARÁTER CONVERSACIONAL DO TRABALHO, A
EMPRESA E O MERCADO
●
●
●

A evolução do mundo do trabalho: novos modelos de gestão.
Um novo modo de fazer empresa.
O gerente como coach.

ROTEIROS DO PROGRAMA
●

●
●
●

Os componentes de uma conversação como áreas de
desenvolvimento de competências.
Diferentes tipologias conversacionais e seu papel nas
organizações.
O modelo do observador, a ação e os resultados.
Aprendizagem de primeira e segunda ordem

CONVERSAÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS, E SEUS
EFEITOS NO DESEMPENHO

A APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL E OS DESAFIOS DA
TRANSFORMAÇÃO
●
●

Os obstáculos na aprendizagem.
Os fatores que facilitam a aprendizagem.

COMPETÊNCIAS SOBRE O ESCUTAR
●
●
●

A competência de escutar as diferenças.
O escutar como fator chave de todo processo de negociação.
A competência de escutar o que não se diz: a escuta de
inquietudes, de possibilidades, de expectativas.

SEMINÁRIO 1
PLANO DE ESTUDOS

DO OBSERVADOR: INTERPRETAÇÃO E REALIDADE
APROFUNDAMENTO NA NOÇÃO
●
●
●
●

Os domínios primários do observador.
Os eixos principais do observador.
Observadores de enfoque único e de enfoque múltiplos.
Observadores orientados a si mesmo e de orientados aos
outros.

AS COMPETÊNCIAS DO FALAR
●
●
●

Modalidades da fala: proposição e indagação.
Atos linguísticos básicos: afirmações e declarações.
Algumas declarações básicas.

OS JUÍZOS E SEU PAPEL NO TRABALHO EM EQUIPE
●
●
●
●

Os juízos como ferramenta de construção de futuro.
As competências básicas no manejo de juízos.
A arte da retroalimentação, fator chave no desenvolvimento de
equipes.
Os juízos como ferramentas de redesenho de identidades
individuais e coletivas.

UM CAMINHO PARA O LÍDER COACH
Gestores das organizações do futuro devem possuir as competências de um coach.
Devem ter a capacidade de identificar os obstáculos que limitam o desempenho e a
aprendizagem de sua equipe e desenvolver intervenções capazes de eliminá-los.

SEMINÁRIO 2
PLANO DE ESTUDOS

O SISTEMA COMO CONDICIONANTE OCULTO DO
COMPORTAMENTO
●
●

INTRODUÇÃO À EMOCIONALIDADE COMO FATOR DE
DESEMPENHO DE INDIVÍDUOS E EQUIPES

Bases do enfoque sistêmico.
Desenvolvimento de um olhar sistêmico sobre os fenômenos
humanos e organizacionais.

●
●
●
●
●
●
●

O CICLO DE COORDENAÇÃO DE AÇÕES E AS ANÁLISES DE
PROCESSOS
●
●

●

Pedidos, ofertas e promessas.
Etapas e fases do ciclo de coordenação e suas competências
correspondentes.
Para uma cultura de impecabilidade no cumprimento de
compromissos.

Os efeitos das emoções no clima e gestão de organizações.
Liderança emocional.
Desenho do espaço emocional.
A diferença entre emoções e estados de ânimo.
Emocionalidade e corporalidade.
Emocionalidade e linguagem.
Modelos de intervenção sobre as emoções e estados de
ânimo em pessoas e equipes de trabalho.

CORPORALIDADE E IDENTIDADE PESSOAL
●
●
●

A presença corporal.
Habitualidade e versatilidade corporal.
A corporalidade como fator de incidência no desempenho.

●

Para uma maior versatilidade corporal.

SEMINÁRIO 3
ROTINAS DEFENSIVAS NA ORGANIZAÇÃO
●
●

●
●

PLANO DE ESTUDOS

O papel do fenômeno do calar nas organizações.
Rotinas defensivas em experiências de aquisições e fusão de
empresas.
Análise de algumas rotinas defensivas chaves, os fatores que as
geram e seus mecanismos de dissolução.
A prevenção de rotinas defensivas.

REDES CONVERSACIONAIS E DESENHO DE CONVERSAÇÕES
●

Tipologia de conversações orientadas à resolução de
problemas.

A DINÂMICA COMPLEXA DO FUNCIONAMENTO DAS
EQUIPES DE ALTO DESEMPENHO
●
●

Os limites das análises lineares sobre as dinâmicas de
desempenho.
A noção do atrator de condutas e suas variedades.

●
●
●
●

A conectividade como parâmetro de controle do desempenho
das equipes.
As variáveis críticas que determinam a conectividade nas
equipes.
Modelo de intervenção para gerar equipes de alto desempenho.
Conversações inexistentes e conversações inefetivas.

DESENHO PESSOAL E DA EQUIPE NO FUTURO

CORPORALIDADE
●
●

Uma maior versatilidade corporal.
A intervenção corporal como domínio pessoal e desenho de
possibilidades de transformação e mudança.

Newfield Consulting, se reserva o direito de modificar os módulos,
seus conteúdos e os professores, garantindo a qualidade dos mesmos.

O programa está desenhado com diferentes espaços de aprendizagem, que
colocam no centro o participante, e geram diferentes experiências e
vivências para facilitar o espaço de transformação pessoal e do sistema
(indivíduo e empresa).

METODOLOGIA
●

3 seminários presenciais, nos quais se desenvolvem temas de forma teórica e vivencial. Cada um deles com 3 dias de
8 horas.

●

5 sessões com a comunidade de aprendizagem: o curso se divide em grupos de seis a dez participantes a cargo de um
coach supervisor, que facilita um dos temas vistos nos seminários de forma vivencial e prática.

●

Uma plataforma de e-learning, onde o participante recebe materiais de leitura e 5 desafios que facilitam um espaço
de reflexão e intervenção pessoal no sistema pessoal e empresarial, monitorado pelo coach supervisor.

●

Um espaço de 4 sessões de coaching individual, no qual se abordarão os temas que o participante sugira ao transitar
no processo de redesenho.

●

Uma observação do participante com sua equipe de trabalho, para poder dar conta de seus comportamentos
habituais e espaços a melhorar na liderança da equipe; o feedback posterior será tomado como uma sessão de
coaching.

BASEADO EM
Na proposta conceitual da Ontologia da Linguagem: A disciplina do Coaching Ontológico. A pedagogia conversacional
que se deriva da Ontologia da Linguagem.

DIRIGIDO A
●

Presidentes, diretores e gerentes de organizações e empresas, que busquem integrar e fazer a gestão de equipes de

alto desempenho.
●

Profissionais e líderes que desejem incorporar novas aprendizagens que incidem na efetividade de suas ações e na
melhora de sua qualidade de vida.

●

Todos aqueles que desejam iniciar um caminho como coaches, agentes facilitadores de mudança.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
➔
➔
➔
➔
➔

Incorporar as competências diretivas genéricas para elevar sua efetividade profissional e da sua equipe direta.
Desenvolver redes conversacionais efetivas, melhorando a coordenação interna e externa.
Avançar na instalação de práticas relacionais baseadas na conﬁança e no respeito.
Distinguir conceitos básicos da Ontologia da Linguagem, necessários para atuar como Coach Ontológico.
Criar as bases para a etapa seguinte da formação como coach ontológico

APLICAÇÃO EM
UMA EQUIPE
3 SEMINÁRIOS
3 DIAS CADA UM
COACHING
INDIVIDUAL
5 DESAFIOS:
EXERCÍCIOS PRÁTICOS
5 LABORATÓRIOS
LEITURA

E EXERCÍCIOS

PROGRAMAÇÃO
SEMINÁRIO
1
07 A 09 MAIO

LABORATÓRIOS
COACHING
DESAFIOS

SEMINÁRIO
2
23 A 25 JULHO

LABORATÓRIOS
COACHING
DESAFIOS

SEMINÁRIO
3
01 A 03 OUTUBRO

ENTRE SEMINÁRIOS
Sessões de Coaching individual - Desafios individuais: Leituras e exercícios
Aplicação em uma equipe de trabalho - Práticas acompanhadas de Coaching
Acompanhamento de um coach titular

DURAÇÃO DO PROGRAMA: 5 MESES
MODALIDADE: PRESENCIAL NOS SEMINÁRIOS, A DISTÂNCIA (80% DO PROCESSO)
NÚMERO DE HORAS TOTAIS DO PROGRAMA: 126

FINALIZE O SEU PROGRAMA CDG E SE FORME COMO COACH
Poderão integrar na segunda metade para obter a certiﬁcação no Programa ABC como
Coach Ontológico.
5 meses restantes da formação.
Programa ABC é uma pós graduação da Universidad San Sebastián (USS).
Para valores solicite mais informação.

CDG-DCO
O DCO - ABC começa
na SEGUNDA CONFERÊNCIA

SEGUNDA
CONFERÊNCIA

REGIONAL
8 tarefas individuais
Coaching individuais

TERCEIRA
CONFERÊNCIA

Práticas de comunidade de aprendizagem
Reuniões de aplicação em equipe de trabalho
Práticas de coaching observado

EQUIPE DE FACILITADORES
MARCIA SERRA
20 anos de experiência como Diretora e Representante de NFC Consultores no Brasil. Economista,
Bacharel em Ciências Econômicas - Faculdade de Ciências Económicas – SP / Brasil.- Coach
Ontológico Sênior de Newfield Consulting. Especialista em gestão organizacional, com atuação
em empresas privadas e públicas. Capacidade de liderança, intervenção e visão estratégica.
Coaching organizacional e pessoal.

LUIZ SERGIO
Fundador e Diretor, Newfield Consulting – Brasil.
Psicólogo Organizacional, Pós-Graduação em Planejamento Estratégico e em Políticas Públicas.
Especialista em: Cultura Organizacional, Liderança, Aprendizagem e Educação Transformadora.
Coaching Ontológico. Coach Organizacional de equipes de primeira linha.

VALORES DE INVESTIMENTO
VALOR GERAL DO PROGRAMA E DESCONTOS
VALOR TOTAL DO PROGRAMA.......................................................................................................R$ 12.800,00.
Este valor inclui todos os materiais didáticos. Não inclui impostos

VALOR INSCRIÇÃO DO PROGRAMA................................................................................................R$ 1.500,00.
Forma parte do valor total do programa

DESCONTOS, FACILIDADES DE PAGAMENTO E PARCELAMENTO
●
●
●
●

10% de desconto por inscrição antes de 30 de março de 2020.
Desconto para duas ou mais pessoas de uma mesma empresa.
Desconto por pagamento a vista
Contamos com planos de pagamento

MODALIDADE DE PAGAMENTO
Transferência eletrônica.

DATOS DE CONTATO
newfield@newfield.com.br - +55 48 33240803 / +55 48 99962-0320
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COMPETÊNCIAS
DIRETIVAS
GENÉRICAS
VENHA FAZER PARTE DA
NEWFIELD CONSULTING

Acompanhe nossas redes sociais e se intere de todas as nossas
notícias e atividades.

