


“O mundo está nas mãos daqueles 
que têm a coragem de sonhar e correr 

o risco de viver seus sonhos”.

Paulo Coelho





OBJETIVOS

TRABALHAR E VIVER FORA DO NOSSO PAÍS DE 
ORIGEM NÃO SIGNIFICA SOMENTE MUDAR O 
NOSSO LUGAR DE TRABALHO. 

Temos também que nos adaptar a várias diferen-
ças culturais, sendo que algumas destas são tão 
sutis que é difícil nos tornar totalmente cientes so-
bre elas. Ainda assim, elas tem um grande impacto 
na nossa vida profissional e bem-estar geral.

No Coaching Intercultural você aprende a lidar efe-
tivamente com o novo ambiente cultural. As ses-
sões de coaching irão lhe ajudar a explorar e viven-
ciar diferenças, maneiras e opções de adaptação e 
alcance de resultados, através da implementação 
de aprendizado.

Morar em um outro país pode ser uma fantástica 
oportunidade de se vivenciar uma nova cultura 

Coaching Intercultural 
Eficácia em contextos globais e interculturais



mas, ao mesmo tempo, pode também gerar desa-
fios na nossa vida pessoal e profissional. Para mui-
tos de nós isto pode significar diversão e aventura, 
mas algumas pessoas podem encará-las como si-
tuações estranhas, isoladoras ou frustrantes.  En-
tretanto, ambas percepções são normais em um 
processo de transição cultural.

Às vezes o processo e seus resultados podem ser 
frustrantes porque nossas reações partem dos 
nossos próprios pontos culturais de referência. 

Por outro lado, podemos também ficar surpreen-
didos de forma positiva com uma nova cultura. 

Portanto, a vivência cultural na maioria das vezes 
irá lhe proporcionar altos e baixos, até que você 
se adapte à nova cultura. O Coaching para Expa-
triados requere que você reflita na sua habilidade 
em lidar com novas situações culturais no novo 
país, explorando maneiras de lidar com o mundo 
a sua volta. É uma ótima oportunidade de apren-
dermos mais sobre nós mesmos!

OBJETIVOS



Viver em novos lugares fará com que você 
desenvolva uma experiência global,  

o que pode fazer com que você se torne 
uma pessoa mais completa.



OBJETIVOS

EU MESMA PUDE VIVENCIAR DIFERENTES 
CULTURAS, aprendendo a lidar com alegrias e 
frustrações. Deixar o nosso país de origem pode 
ser visto como uma oportunidade de vivenciar si-
tuações novas e desconhecidas. 

O meu trabalho com Coaching para Expatriados 
faz com que você traga à tona qualidades pessoais 

e habilidades que você talvez já tenha desenvol-
vido em outros contextos, explorando como elas 
possam ser usadas e adaptadas à uma nova situ-
ação. Viver em novos lugares fará com que você 
desenvolva uma experiência global, o que pode 
fazer com que você se torne uma pessoa mais 
completa.

Além das Fronteiras 
Aproveitando ao máximo a vida como expatriado



ATUAÇÃO 
PROFISSIONAL

Advanced Training for Intercultural 
Trainers Program Level II



O QUE OFERECEMOS Uma sessão de coaching normalmente dura 1hr e 
pode ser feita pessoalmente, por telefone e Skype. 
A maioria dos meus clientes prefere sessões por 
telefone por serem mais convenientes, já que po-
dem ser marcadas de forma flexível levando-se em 
conta a diferença de horário. As sessões podem ser 
feitas em inglês, holandês ou português.

Entre as sessões de coaching você terá tarefas de 
aprendizado e implementação, além de questões 
importantes a serem consideradas. Um ciclo nor-
mal de coaching normalmente leva de 6 a 8 sessões 
de 1hr, que podem ser marcadas semanalmente, a 
cada duas semanas ou mensalmente.

1hr

Inglês
Holandês
Português



SOBRE MIM Henriëtte Wentholt

• Psicóloga e Mestre pela Universidade de Gronin-
gen, Holanda. Tendo especialização em treina-
mento de comunicação, facilitando workshops 
internacionais para organizações.

• Profissional Certificado de Coaching Co-ativo  
(CPCC – Certified Professional Co-Active Coach). 

• Membro do Comitê de ‘Lives in Transition’  
(‘Vidas em transição’), um programa projetado 
para pessoas que estão vivenciando uma mu-
dança de carreira.



SOBRE MIM Henriëtte Wentholt

• Participação no projeto ‘Bridging Cultures’ (‘Inte-
gração de Culturas’) desenvolvido para uso em 
contextos interculturais, na Holanda. 

• Facilitadora para o Programa de Carreira Global 
Crown, Prudential e Unlitmited Potential. 

• Experiência de trabalho em projetos sociais no 
Brasil, China e EUA.



Marque uma  sessão de amostra gratuita por 
telefone para termos uma conversa de 30 minutos.

CELULAR +31 6 51 03 11 55

E-MAIL  henriette@wentholt.com

INTERNET  www.wentholt.com

BLOG  www.internationalsatwork.com

SKYPE  henriette.wentholt

ESTÁ CURIOSO EM 
DESCOBRIR O QUE 
O COACHING PODE 
FAZER POR VOCÊ? 


