Salomon, Azzi | Coaching
A Salomon, Azzi | Coaching atua em serviços de desenvolvimento profissional e pessoal, no âmbito
corporativo e individual e notadamente no universo jurídico e de negócios, utilizando o modelo do Coaching
Integrado® – ICI Integrated Coaching Institute, credenciado pelo ICF – International Coach Federation.
Acreditamos na riqueza didática e nos resultados oferecidos por esta
metodologia baseada no construtivismo cognitivo, considerada hoje, uma das
técnicas mais avançadas de desenvolvimento humano com base em evidências e
com foco em soluções de resultado e alta performance.

A Coach, Advogada e Consultora Internacional FERNANDA ALEM, atua no frontline de nossas
atividades de Coaching Corporativo e Individual. Formada em Direito pela Universidade
Mackenzie, pós-graduada em Governança Corporativa Internacional pela Universidade de
Harvard, e Mestrado em Direito Bancário e Financeiro (LL.M.) pela Universidade de Boston,
Fernanda atua como Professional & Life Coach, formada pelo ICI – Integrated Coaching
Institute, Brasil – EUA. Possui mais de 18 anos de experiência profissional como advogada no
Brasil e exterior em organizações e renomados escritórios de advocacia, licenciada como
consultora jurídica internacional pela Ordem dos Advogados do Distrito de Columbia (D.C.
Bar), pesquisadora e consultora em Direito Comparado pela Biblioteca do Congresso Norteamericano, em Washington, D.C., além de professora universitária na área do Direito
Internacional e palestrante nas áreas de Direito, Coaching e Liderança.

Nossos Serviços
COACHING INDIVIDUAL sabemos que como

profissional você se questiona o tempo todo sobre
como melhorar seu desempenho, sua qualidade de vida,
analisar opções profissionais sob outra perspectiva,
passar por uma transição de carreira com maior
segurança e direcionamento, entre outros dilemas. O
atendimento individual de Coaching prevê de 10 a 12
sessões, presencial ou à distância (via Skype), com
duração de 1 hora e 30 minutos para cada reunião, não
excedendo 3 meses a duração do programa. Utilizamos
uma combinação de ferramentas e técnicas com
abordagem flexível e adaptada às necessidades de cada
cliente. A primeira reunião introdutória é cortesia e tem
como principais objetivos elucidar o processo de
Coaching, as responsabilidades do Coachee (cliente)
para que os objetivos contratados sejam atingidos,
estreitar o contato com entre as partes (Coach /
Coachee) e partilhar informações específicas inerentes
ao investimento.

COACHING CORPORATIVO sabemos que como

executivo de sua empresa ou escritório você pretende
reduzir o nível de tensão entre seus profissionais,
aumentar o nível de motivação e performance de sua
equipe e gerenciar seus talentos. A Salomon, Azzi |
Coaching oferece soluções flexíveis e programas de
Coaching e treinamentos de liderança e
desenvolvimento profissional e pessoal adaptados às
necessidades de cada cliente.
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Amostra de ferramentas de apoio
TESTES E ASSESSMENTS em Coaching que
auxiliam no autoconhecimento e autorreflexão
do profissional frente ao seu desenvolvimento
profissional e pessoal:
 Questionário de Avaliação de Perfil Comportamental;
 Questionário de Base Motivações – Coaching;
 Roda da Vida e outras ferramentas complementares trazidas do Coaching de
Vida ao ambiente corporativo;
 Questionário das Motivações Básicas no Trabalho e Nível de Otimismo;
 Powerful Questions e Stretch Goals;
 Listas e questionários de VALORES x NECESSIDADES x DESEJOS, e
 Testes de Tolerância a Riscos; Introversão x Extroversão, dentre outros.

ROI – Por que investir em Coaching?
COACHING FACILITA:


Autoconhecimento e autorreflexão;



Alinhamento da missão, valores e visão individual
do Coachee aos da organização;



Fortalecimento do relacionamento interpessoal;



Implementação de novos métodos de avaliação;



Fortalecimento da confiança entre colaborador e
empresa;



Aumento do comprometimento de equipes devido
ao esclarecimento de metas e papéis;



Criação de equipes de alta performance;



Aumento da criatividade e inovação à medida que
as pessoas sentem-se mais seguras para assumir
riscos e sair da zona de conforto;



Maior compreensão da cultura empresarial e do
contexto industrial.

TREINAMENTOS E WORKSHOPS
Com foco no desenvolvimento profissional, pessoal
e de líderes, oferecemos treinamentos e
workshops in-house, de acordo com a necessidade
de nossos clientes. Contamos também com
palestras para o público em geral.

Fonte: ICF Global Coaching Client Study, 2009.

Informações sobre COACHING

Quer saber sobre WORKSHOPS

fernandaalem@salomonazzi.com.br

workshop@salomonazzi.com.br
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