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QUEM SOMOS

Fundada em 2011, a R122 é 
uma companhia que oferece 
soluções de desenvolvimento 
voltadas à transformação de 
indivíduos e organizações.

Buscamos excelência no que fazemos. Temos o compromisso de conhecer e aplicar métodos de 
desenvolvimento baseados em ciência e cumprir com os padrões éticos e de qualidade da International
Coach Federation (ICF), principal associação de coaching do mundo, bem como com as melhores práticas 
internacionais de treinamento e desenvolvimento.



NOSSA 
ESSÊNCIA É
COMPOSTA DE:

VISÃO
Ser referência global no 
desenvolvimento e transformação de 
organizações e pessoas, bem como 
na consolidação de líderes equipados, 
integrais, verdadeiros e 
transformadores.

MISSÃO
Por meio da Verdade, Ciência e 
Coaching, facilitar o desenvolvimento
e a transformação de líderes, 
organizações e pessoas que
transformam seus próprios contextos.

VALORES
Verdade, parceria, transformação, 
confiança, desenvolvimento contínuo, 
ciência e avanço.



PILARES R122

Nossas metodologias são criadas com base em 
reconhecidos padrões internacionais e nossos 
processos são fundamentados em pilares essenciais. 



Nossos produtos são contratados tanto por companhias
como por pessoas físicas. Na parceria com companhias, 
trabalhamos com organizações de tamanhos e 
nacionalidades distintas. Alguns de nossos clientes 
corporativos desde 2011:

NOSSOS CLIENTES

Bristol-Myers Squibb B2W

Fundação Maria Cecília Souto Vidigal

Grupo Boticário

Editora Trip

Senior Sistemas

Cogna Educação

Cescon Barrieu Advogados

Vetor Brasil Votorantim Cimentos

DHL

GrandVision by Fototica

Soulphia

Oath (Yahoo e Aol)

Suzano

Cogna



RESULTADOS NPS
NET PROMOTER SCORE

R122: Desde janeiro de 2016
NPS: 85
87% promotores: notas 9 e 10
11% neutros: notas 7 e 8
2% detratores: até nota 6

Net Promoter Score - Ferramenta 
de satisfação de
clientes desenvolvida por Fred 
Reichheld, Bain & Company, and
Satmetrix.



SOLUÇÕES R122

• 1-Day Coaching
• Coaching de Equipes
• Coaching Executivo
• Coaching de Liderança
• Coaching Pessoal
• Roda de Coaching

FACILITAÇÃO

• Capacitação de Mentores
• Treinamento 4 Fases da Liderança
• Treinamento Comunicação que 

Transforma
• Workshops e Palestras
• EAD

EDUCAÇÃO

• Career Planning
• F.A.P.
• Mentoring
• Mentor Coaching / Supervisão

DIRECIONAMENTO

• C4WomenMULHERES



FACILITAÇÃO
SOLUÇÕES R122



1-DAY COACHING
Você já imaginou ter um Coach Profissional disponível por um dia inteiro somente para sua 
organização, trabalhando as principais necessidades e habilidades dos seus gestores e com um 
custo benefício super diferenciado? A solução 1-Day Coaching oferece tudo isso! 

DIFERENCIAIS:
• Coaches capacitados por instituições de reconhecimento global e conceituadas metodologias 

internacionais.
• Coaches credenciados pela International Coach Federation, maior e mais importante associação 

de coaching do mundo.
• Metodologia com bases neurocientíficas e pautadas em melhores práticas globais.
• Abordagem estruturada para geração de metas, autoconhecimento, autorresponsabilização, 

avanço e resultados. 
• Geração de um processo único para cada demanda. 
• Facilidade logística para resolução de problemas complexos.
• Cortesia: EAD Princípios da Liderança Neuroeficaz para coachees.

RESULTADOS:
• Redução de sobrecarga sobre gestor e área de Gente e Gestão.
• Criação e consolidação de cultura de coaching.
• Amadurecimento dos profissionais e geração de alto nível de autorresponsabilização.
• Aumento da proatividade e melhoria de resolução de problemas e conflitos. 
• Incremento no desempenho das equipes. 
• Criação de ambientes seguros para reflexão, escuta e mentalidade de solução.

FACILITAÇÃO
SOLUÇÕES R122



Grande parte da improdutividade ou da estagnação de uma equipe tem relação com a falta de sinergia e 
entendimento para um trabalho desenvolvido de forma colaborativa e inteligente, sabia? 

É aí que um trabalho como o Coaching de Equipes da R122 fará toda diferença, uma vez que funcionará 
como um ‘maestro’, auxiliando a equipe a definir metas, realizar autoconhecimento no nível individual e 
coletivo, bem como estabelecer e avançar em planos de ação de maneira harmônica e estratégica. 

DIFERENCIAIS:
• Coaches capacitados por instituições de reconhecimento global e conceituadas metodologias 

internacionais. credenciados pela International Coach Federation, maior e mais importante associação 
de coaching do mundo.

• Bases neurocientíficas e andragógicas aplicadas à maximização do aprendizado e desenvolvimento.
• Metodologia robusta e ajustada para cada contexto e demanda. 
• Estabelecimento de ambiente de profunda confiança e transparência, bem como atuação de guardião, 

pela R122, dos melhores interesses da companhia e seus integrantes. 

RESULTADOS:
• Aprofundamento no nível de autoconhecimento individual e coletivo.
• Estreitamento de alianças.
• Aumento do nível de autorresponsabilização e maturidade dos integrantes da equipe.
• Solução de conflitos. 
• Esclarecimento de objetivos e sinergia estratégica entre equipe para atingi-los. 
• Otimização de avanços para objetivos comuns.
• Impactos na dinâmica da equipe que vão além do objetivo em si e se expandem para a dinâmica 

cotidiana. 

COACHING DE EQUIPES

FACILITAÇÃO
SOLUÇÕES R122



Você já conhece a solidez do método R122 de transformação de pessoas e organizações? E já imaginou desenvolver 
as competências necessárias para sua liderança e sua equipe com as melhores práticas de desenvolvimento?

O Coaching Executivo da R122 é uma solução de desenvolvimento dirigida ao executivo, conforme demanda da 
organização, mas que envolve processos paralelos visando o impacto no sistema como um todo, garantindo maiores 
e melhores resultados.  

DIFERENCIAIS:
• Coaches capacitados por instituições de reconhecimento global e conceituadas metodologias internacionais, 

credenciados pela International Coach Federation, maior e mais importante associação de coaching do mundo.
• Bases neurocientíficas e andragógicas aplicadas à maximização do aprendizado e desenvolvimento, metodologia 

robusta e ajustada para cada contexto e demanda. 
• Estabelecimento de ambiente de profunda confiança e transparência, bem como atuação de guardião, pela R122, 

dos melhores interesses da companhia e seus integrantes. 
• Envolvimento de diversos stakeholders: gestor, RH/G&G, colaboradores externos, coachee.
• Cortesia: EAD Princípios da Liderança Neuroeficaz para coachees.

RESULTADOS:
• Desenvolvimento de competências, de novas e mais produtivas mentalidades.
• Melhoria do desempenho global do executivo. 
• Aumento do nível de autoconsciência, autoconhecimento, autogestão e satisfação pessoal
• Maximização no potencial para obtenção de objetivos profissionais.
• Incremento de: produtividade e inteligência emocional, criatividade e autorresponsabilização, maturidade do 

indivíduo, das alianças entre gestor e colaborador. 
• Impacto na cultura de desenvolvimento da companhia e na cultura de colaboração.
• Geração de maior alinhamento de expectativa entre stakeholders. 
• Ganhos de conhecimento sobre princípios do cérebro,  impactos na autoliderança e liderança de pessoas e 

contextos.

COACHING EXECUTIVO

FACILITAÇÃO
SOLUÇÕES R122



Você sabia que a liderança é resultado de como alguém lida com todas as áreas da vida?

Que tal definir metas e lidar de forma muito mais produtiva nesta perspectiva ampla, a fim de se tonar 
um líder de altíssimo impacto e rendimento? 

DIFERENCIAIS:
• Processo estruturado com diversidade de ferramentas e abordagens.
• Bases neurocientíficas e conceitos de liderança integral. 
• Metodologia personalizada e adaptável de acordo com o avanço do coachee.
• Cortesia: EAD Princípios da Liderança Neuroeficaz.

RESULTADOS:
• Melhoria do desempenho global do líder. 
• Aumento de satisfação de vida – profissional e pessoal. 
• Maior eficiência e eficácia do líder.
• Desenvolvimento e geração de competências específicas.
• Impacto na Inteligência Emocional e consequente amadurecimento da liderança. 
• Ganhos de conhecimento sobre princípios do cérebro e impactos na autoliderança e liderança de 

pessoas e contextos.

COACHING DE LIDERANÇA

FACILITAÇÃO
SOLUÇÕES R122



Seja na vida pessoal ou profissional, se você quer avançar para objetivos e não tem conseguido 
sozinho, o coaching é um processo que facilita sua jornada de maneira transformacional, num 
ambiente seguro e voltado a identificar e potencializar quem você já é. 

Mas, importante saber que nem tudo é coaching de verdade, sabia? Ter um coach é mais do que 
acessar ferramentas engessadas, é ter o suporte de um método e estrutura customizados 
especialmente para você e aquilo que você precisa. 

DIFERENCIAIS:
• Coaches capacitados por instituições de reconhecimento global e conceituadas metodologias 

internacionais, credenciados pela International Coach Federation, maior e mais importante 
associação de coaching do mundo.

• Bases neurocientíficas aplicadas à maximização do aprendizado e desenvolvimento.
• Metodologia robusta e ajustada para cada contexto e demanda. 
• Cortesia: EAD Princípios da Liderança Neuroeficaz.

RESULTADOS:
• Desenvolvimento de novas e mais produtivas mentalidades, de habilidades e competências.
• Aumento do nível de autoconsciência, autoconhecimento, autogestão e satisfação pessoal.
• Maximização no potencial para obtenção de objetivos pessoais e profissionais.
• Incremento de produtividade, inteligência emocional, criatividade, autorresponsabilização e  

maturidade do indivíduo. 
• Ganhos de conhecimento sobre princípios do cérebro e impactos na autoliderança e liderança de 

pessoas e contextos.

COACHING PESSOAL

FACILITAÇÃO
SOLUÇÕES R122



Gostaria de gerar um espaço de interação entre gestores e líderes sobre temas específicos e relevantes 
para o desenvolvimento de suas carreiras, lideranças e, consequentemente, da organização?

A Roda de Coaching é esse espaço! A R122 facilita a discussão em grupo sobre temas específicos, para 
troca de conhecimentos e insights entre os participantes, com geração de planos de ação para 
continuarem avançando em direção aos seus objetivos.

DIFERENCIAIS:
• Coaches capacitados por instituições de reconhecimento global e conceituadas metodologias 

internacionais, credenciados pela International Coach Federation, maior e mais importante associação 
de coaching do mundo.

• Metodologia com bases neurocientíficas e pautadas em melhores práticas globais.
• Abordagem estruturada para geração de metas, autoconhecimento, autorresponsabilização, avanço e 

resultados. 
• Processo customizável, opção de trabalho feito com conteúdo cheio ou livre. 
• Cortesia: EAD Princípios da Liderança Neuroeficaz para coachees.

RESULTADOS:
• Criação e consolidação de cultura de coaching.
• Avanço e consolidação de competências específicas. 
• Amadurecimento dos profissionais e geração de alto nível de autorresponsabilização.
• Aumento da proatividade e melhoria de resolução de problemas e conflitos. 
• Incremento no desempenho das pessoas e grupos. 
• Criação de ambientes seguros para reflexão, escuta e mentalidade de solução.
• Ganhos de conhecimento sobre princípios do cérebro e impactos na autoliderança e liderança de 

pessoas e contextos.

RODA DE COACHING

FACILITAÇÃO
SOLUÇÕES R122



EDUCAÇÃO
SOLUÇÕES R122



SOLUÇÕES DE EDUCAÇÃO DE PRATELEIRA

CAPACITAÇÃO
• MCM - Método de capacitação de 

mentores R122 

PALESTRAS INTERATIVAS
• 4 Fases da Liderança
• Liderança Feminina
• Princípios da Liderança Neuroeficaz

TREINAMENTOS
• O Líder Completo (4 Fases da Liderança)
• Comunicação que Transforma

WORKSHOPS
• Competências
• Diferenças (PID)
• O novo Líder

EDUCAÇÃO
SOLUÇÕES R122



EDUCAÇÃO
SOLUÇÕES R122

Como levar seus líderes a um próximo nível e transformá-los em mentores mais preparados e 
capacitados? A R122 atua em parceria com as áreas de RH e G&G na implantação de um programa 
estruturado de capacitação de liderança para essa fase.

O MCM - R122 consiste em capacitar mentores e orientar mentees, com definição de conceitos, 
acordos, confidencialidade, responsabilização, acompanhamento e supervisão do processo, além da 
aplicação de customizações cabíveis, para ajustarem a mentalidade e se prepararem para aproveitar 
ao máximo o processo de mentoria. 

DIFERENCIAIS:
• Customização para cada contexto.
• Metodologia própria, baseada em melhores práticas de mercado e observação de resultados.
• Supervisão coletiva pós treinamento para maximização de aprendizados.
• Opção de acompanhamento individual junto a mentor experimentado.

RESULTADOS:
• Mentalidade de desenvolvimento.
• Transformação de cultura.
• Padronização de melhores práticas de mentoria para a liderança.
• Amadurecimento de líderes e liderados.
• Maior produtividade.

CAPACITAÇÃO DE MENTORES



Precisa de uma palestra que traga profundidade de conteúdo e inicie grandes movimentos de 
transformação?

As palestras da R122 são desenvolvidas conforme a necessidade e demanda do cliente, totalmente 
pautadas na entrega de conteúdos relevantes e baseados em conhecimentos robustos e científicos. Isso 
tudo de uma forma leve, convidativa e capaz de gerar engajamento e motivação. 

Algumas palestras da R122:
• Princípios da Liderança Neuroeficaz: trabalha o conhecimento de princípios neurocientíficos de forma 

acessível, auxilia no autoconhecimento e autogerenciamento do líder, bem como na gestão de pessoas, 
projetos e ambientes. 

• O Líder Completo: traz os pilares das 4 Fases da Liderança, com respectivas competências para 
desenvolvimento do líder-coach, uma liderança disruptiva e altamente produtiva. 

DIFERENCIAIS:
• Profundo entendimento do cenário e necessidade do cliente para desenho de palestras.
• Bases científicas e melhores práticas de mercado, tanto no conteúdo, como na estruturação dos 

eventos.
• Formato dinâmico e leve, geração de interatividade entre participantes.
• Entrega de exercícios pós-evento para incremento de aprendizado.

RESULTADOS:
• Despertar de novas consciências.
• Aprendizados específicos, conforme demanda do cliente.
• Incremento de relações entre equipes.
• Início de importantes processos de transformação.

PALESTRAS INTERATIVAS

EDUCAÇÃO
SOLUÇÕES R122



Você sabia que ninguém nasce líder? A liderança é construída pelo desenvolvimento de várias competências. Então, 
o que faria de você um líder capaz e diferenciado?

O treinamento O Líder Completo ensina sobre as 4 fases do desenvolvimento do líder e ajuda você a identificá-las, 
bem como se capacitar para ser um líder coach, o nível mais maduro de liderança e que representa o estilo de 
gestão do líder do futuro, capaz de mudar a mentalidade de equipes e gerar ambientes de alta performance, 
motivação e transformação! 

DIFERENCIAIS:
• Metodologia internacional resultante da parceria R122/C4TL (escola de formação de coaches com cursos 

certificados pela ICF - International Coach Federation).
• 8 Blocos de Construção:

• Escuta Ativa; Perguntas Poderosas; Linguagem Artística; Ação e Responsabilidade; Acordo de Coaching; 
Relação de Coaching; Comunicação Direta e Nova Conscientização

• Ferramenta 4 Fases da Liderança.
• Bases neurocientíficas e andragógicas.
• Exercícios práticos para desenvolvimento de competências.
• Parte presencial e parte virtual, para maximização de desenvolvimento de competências.
• Certificados R122 e C4TL (validado pela ICF).
• Capacitação do líder com profundo grau de autoconhecimento e autogestão.

RESULTADOS:
• Equipes de alta performance.
• Descoberta de potencial e capacidade de integrantes das equipes.
• Incremento da criatividade e inovação nos ambientes.
• Mudança profunda e integral da mentalidade do líder.
• Redução da sobrecarga pessoal do líder.
• Maior espaço para gestão pessoal e foco em estratégia.

TREINAMENTO O LÍDER COMPLETO 
(AS 4 FASES DA LIDERANÇA)

EDUCAÇÃO
SOLUÇÕES R122



Você sabia que um dos temas ou competências mais trabalhadas nas pessoas é a comunicação interpessoal?

E esse é um ponto tão importante que, além de impactar relações (como é natural de se imaginar), chega a 
afetar resultados e até o retorno que investidores percebem num negócio. Ou seja, apesar de ser considerada 
um 'Soft Skill', a comunicação afeta questões extremamente 'Hard' - objetivas / pragmáticas.

Nesse treinamento a R122 traz uma abordagem experimental e neurocientífica sobre o fluxo: o que penso ➔ o 
que comunico ➔ o que o outro ouve ➔ o que o outro escuta. 

E, além de conceitos inovadores que tratam tanto de inteligência emocional como o funcionamento do cérebro 
focados na comunicação, também traz exercícios tanto para o desenvolvimento individual, como das equipes. 

DIFERENCIAIS:
• Metodologia própria, reunindo descobertas mais recentes de neurociências e inteligência emocional.
• Abordagem andragógica.
• Conceitos, construção coletiva e exercícios práticos para desenvolvimento de competências.
• Mentoria posterior para maximização de aprendizados.
• Livro Comunicação que Transforma, de Juliana de Lacerda Camargo.

RESULTADOS:
• Melhoria na comunicação organizacional como um todo.
• Desenvolvimento da inteligência emocional.
• Geração de ambientes mais produtivos.
• Incremento das alianças.
• Redução de retrabalho e incremento da eficiência.

TREINAMENTO COMUNICAÇÃO QUE 
TRANSFORMA

EDUCAÇÃO
SOLUÇÕES R122



Precisa capacitar sua equipe sobre um tema específico que envolva desenvolvimento de competências, aumento de 
produtividade ou transformação de cultura? 

A R122 desenvolve workshops sob demanda, conforme necessidade de seus clientes, construindo dinâmicas únicas e 
baseadas em conhecimentos científicos e comprovadas práticas de mercado. 

Alguns workshops da R122:
• Diferenças: traz um diagnóstico de personalidade individual e da equipe (uso do Personality ID®), com posterior 

realização de exercícios práticos para que as pessoas incrementem sua capacitação para lidar com as diferenças de 
forma sinérgica e produtiva.

• Competências: dependendo do momento da organização, auxilia na definição de competências, bem como indicadores 
de sucesso, além de planos de ação e atividades vivenciais para desenvolvimento – tudo feito por meio do 
compartilhamento de conteúdo e facilitação à discussão e tomada de decisão coletiva.

• O Novo Líder: capacitação para líderes que assumiram pela primeira vez um papel de gestão de pessoas ou que já estão 
nesse papel mas precisam se desenvolver para aprimoramento e aprendizado de novas técnicas. Aborda conceitos e 
ferramentas práticas para a transformação de mentalidade e desenvolvimento de competências.

DIFERENCIAIS:
• Profundo entendimento do cenário e necessidade do cliente para desenho de workshops.
• Bases científicas e melhores práticas de mercado, tanto no conteúdo, como na estruturação dos eventos.
• Formato dinâmico, leve e totalmente interativo.
• Exercícios práticos para vivência e maximização de aprendizados.
• Entrega de exercícios pré e pós-evento para incremento de aprendizado.
• Mentorias pós-evento para sedimentação do desenvolvimento.

RESULTADOS:
• Aprendizados específicos, conforme demanda do cliente.
• Incremento de relações entre equipes.
• Início de importantes processos de transformação, a partir de conhecimentos e vivências experimentais sólidas.
• Desenvolvimento de competências, autoconhecimento, equipes e liderança.

WORKSHOPS

EDUCAÇÃO
SOLUÇÕES R122



EAD - PRINCÍPIOS DA LIDERANÇA 
NEUROEFICAZ

Nas últimas décadas as neurociências têm feito importantes descobertas sobre o aprendizado e 
desenvolvimento humano. 

Conhecer o funcionamento do cérebro é agora um caminho sem volta para uma liderança de 
destaque – seja de si mesmo, seja de outros. Quem não for por esse caminho muito possivelmente 
ficará para trás em pouco tempo.

Neste curso de 2:20h divididas em 10 aulas o aluno aprenderá sobre:
• O líder e suas dores.
• Por que é importante conhecer o cérebro?
• O que precisamos saber sobre o cérebro.
• O que ajuda e o que atrapalha nosso cérebro. 
• O que ocorre no cérebro do líder-coach? 
• 3 aspectos importantes da atenção do líder.
• Mentalidade de Crescimento e Crença da Autoeficácia.
• Criatividade e resolução de problemas.

Obtenção de certificado ao final.

EDUCAÇÃO
SOLUÇÕES R122



EAD – TRILHAS DA CARREIRA 4.0
Aborda temas essenciais para que o indivíduo se prepare para um próximo nível em sua carreira e 
encontre maior satisfação profissional. 

Ao passar pelas trilhas, o aluno aprende um novo conhecimento, define ações e sai mais capacitado 
para agir com relação ao Planejamento e Gestão de sua Carreira. 

Dentre os principais temas abordados estão: 
• Como planejar a carreira e alcançar objetivos profissionais.
• Como desenvolver competências.
• Autoconhecimento para crescer na carreira.
• Futuro do trabalho.
• Como tomar melhores decisões diante de escolhas profissionais.
• Como conseguir fazer uma transição de carreira.

Obtenção de certificado ao final.
EDUCAÇÃO
SOLUÇÕES R122



DIRECIONAMENTO
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DIRECIONAMENTO
SOLUÇÕES R122

CAREER PLANNING
Não sabe qual caminho seguir na carreira e quer planejar seu futuro? Ou você representa uma organização que 
precisa gerar uma cultura de autogestão de carreira?

A R122 tem profissionais especializados para facilitar o processo de autoconhecimento, planejamento e tomada 
de decisões profissionais, que é totalmente personalizado e ao mesmo tempo traz uma inteligência sobre os 
pilares para que um profissional alcance seus objetivos. 

É destinado a pessoas que estejam insatisfeitas profissionalmente e queiram fazer mudanças na carreira e para 
aqueles que se sentem satisfeitos, mas querem definir próximos passos e se preparar para o crescimento 
profissional. Destinado, ainda, a organizações que busquem gerar essa cultura de autogestão de carreira.

DIFERENCIAIS:
• Metodologia estruturada com base em melhores práticas de mercado.
• Utilização da abordagem de coaching (com coaches credenciados pela ICF).
• Profissionais com bagagem em recrutamento e seleção em diferentes setores de mercado.
• Aplicação e devolutiva de assessment de perfil.
• Simulação de entrevistas.
• Cortesia: EAD Trilhas da Carreira 4.0.

RESULTADOS:
• Clareza para tomada de decisões profissionais, seja para potencialização de crescimento, seja para transições 

de carreira.
• Definição de um planejamento de carreira, conforme demanda.
• Autoconhecimento focado em questões profissionais. 
• Maior preparação para os desafios futuros.
• Amadurecimento profissional e ganho de inteligência emocional.



Busca conhecer mais sobre seu perfil e/ou de sua equipe para gerar planos de desenvolvimento e 
carreira mais assertivos?

A R122 trabalha com o Career Direct® e Personality ID®, ferramentas de análise de perfil 
conceituadas e de comprovada eficácia internacional, tanto para aplicação individual como para 
equipes. 

CAREER DIRECT®
• É uma ferramenta de análise de perfil que considera 4 componentes essenciais para o 

Planejamento e Gestão de Carreira: Personalidade, Interesses, Habilidades e Valores. 
• Pode ser usada como instrumento para identificação de forças e pontos a desenvolver em uma 

pessoa, para que planos de ação, focados no desenvolvimento, sejam desenhados.

PERSONALITY ID®
• É uma ferramenta que apresenta 4 dimensões da personalidade com base no DISC e 17 perfis. 
• Indicada para aplicação individual e/ou em equipes, visando entendimento das diferenças entre as 

pessoas, bem como otimização das dinâmicas entre indivíduos de uma mesma equipe/grupo. 
• Também pode ser utilizada como suporte para mapeamento e tomada de decisão de líderes em 

planos de desenvolvimento, além de processos seletivos. 
• Indicada para autoconhecimento e autogestão, bem como otimização de forças e tomadas de 

decisão.

F.A.P. 
FERRAMENTAS DE ANÁLISE DE PERFIL

DIRECIONAMENTO
SOLUÇÕES R122



Tanto no ambiente corporativo, como em situações de vida, há momentos em que é necessário 
recorrer a pessoas mais experientes para nos dar ‘o caminho das pedras’, não é mesmo? 

E, se isso puder acontecer dentro de um processo estruturado e com profissionais capacitados 
também com ferramentas de coaching, melhor ainda! 

A R122 realiza processos de mentoring por meio de executivos de diferentes áreas de mercado, os 
quais, além de toda sua bagagem acadêmica e sucesso profissional, também são capacitados com 
ferramentas de coaching, garantindo uma abordagem mais abrangente e eficaz. 

DIFERENCIAIS:
• Processos individualizados.
• Abordagem neurocientífica.
• Melhores práticas experimentais. 
• Método próprio da R122, que pode ser ensinado a corporações por meio do MCM - R122 (Método 

de Capacitação de Mentores).

RESULTADOS:
• Desenvolvimento de habilidades e competências.
• Desenvolvimento de maturidade e autorresponsabilização.
• Obtenção direcionada de conhecimento e experiência. 

MENTORING

DIRECIONAMENTO
SOLUÇÕES R122



Quando iniciamos uma carreira, há muitos desafios, inquietações e medos que nem sempre sabemos 
como lidar e por isso podem nos atrapalhar a alcançar êxito durante a jornada.
E não é diferente com um coach profissional.

É aqui que a ajuda de pessoas experientes se torna tão essencial. 

A R122 oferece o serviço de Mentor Coaching/Supervisão para te ajudar a entender e lidar com as 
dificuldades do início da atuação, bem como perceber lacunas e potencializar as habilidades 
essenciais de um coach profissional.

DIFERENCIAIS:
• Profissionais credenciados no nível PCC/ICF.
• Metodologia baseada em melhores práticas e competências da ICF.
• Construção de indicadores de desenvolvimento para medição de avanços.
• Relatório personalizado entregue em cada sessão realizada.

RESULTADOS:
• Desenvolvimento e fortalecimento de competências de coaching.
• Obtenção direcionada de conhecimento e experiência. 
• Consolidação da atuação como profissional.
• Utilização de horas para credenciamentos ACC e PCC na ICF.

MENTOR COACHING/SUPERVISÃO

DIRECIONAMENTO
SOLUÇÕES R122



MULHERES
SOLUÇÕES R122



MULHERES
SOLUÇÕES R122

Quando olhamos para o universo feminino percebemos o quanto a mulher em seus diversos papéis busca equilibrar valores, 
propósitos e sonhos. Normalmente há o desejo por conseguir olhar e cuidar de si, olhar e cuidar dos outros que estão ao seu 
redor e também o desejo de desenvolver seus projetos e alcançar sonhos.

O C4Women é um programa que foi desenhado especialmente para ajudar mulheres a encontrarem formas de desenvolver 
seus projetos e uma vida com significado e propósito.

Por meio de encontros vivenciais, práticos e dinâmicos, as participantes desenvolvem temas essenciais do universo feminino 
divididos em encontros de coaching coletivo e coaching individual.

Se você é gestor de uma organização que busca desenvolver um programa de liderança feminina, o C4Women pode ser 
desenhado de forma adequada a sua demanda. 

E, se você possui um grupo de mulheres que busquem se conhecer melhor e desenvolver seu potencial e ainda compartilhar 
de grandes aprendizados, o C4Women é a solução que você precisa!

DIFERENCIAIS:
• Temas desenvolvidos de acordo com a realidade do universo feminino.
• Estrutura de avanço com base neurocientífica.
• Construção de um projeto de vida baseado em três pilares: Planejamento Pessoal, Profissional e Financeiro (ou conforme 

demanda da organização).
• Método próprio R122 com ferramentas diferenciadas de autoconhecimento.
• Trabalho realizado num ambiente de transparência e segurança para melhor aproveitamento e crescimento.

RESULTADOS:
• Despertar de novas consciências.
• Aprofundamento no nível de autoconhecimento individual.
• Construção de networking.
• Otimização de avanços para objetivos individuais.
• Construção de um planejamento pessoal, profissional e financeiro, ou conforme demanda.

C4WOMEN
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MARIEL 
ZAMPELLIN

NOSSA EQUIPE

PCC/ICF
SÃO PAULO | ALPHAVILLE

PCC/ICF
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ALINE
FREITAS

ACC/ICF
SÃO PAULO | ALPHAVILLE
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PCC/ICF
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SÃO PAULO | GUARULHOS
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JULIANA DE LACERDA CAMARGO
Professional Certified Coach (ICF)
Especialista em Transformação de Líderes e Organizações

SÃO PAULO | ALPHAVILLE

NOSSA
EQUIPE

Mais de 20 anos de experiência profissional com pessoas, gestão e liderança. Sócia fundadora da R122,
atuando como Especialista em Transformação de Líderes e Organizações. Managing Partner do capítulo
Brasil da Coaching4Today’s Leaders (C4TL – EUA). Faculty e Mentora da mesma instituição. Colunista em
liderança e desenvolvimento na Vero Alphaville. Credenciada pela International Coach Federation (PCC/ICF).
Certificada por: Integrated Coaching Institute (ICI), Coaching4Today’s Leaders (C4TL - EUA),
NeuroLeadership Institute (NLI), MBTI, Career Direct e Personality ID. Com extensão em Coaching de Times
e Executivo pelo NLI, Coaching Coletivo pela C4TL, além de extensão em Neuropsicologia pela PUC/SP.
Autora do livro Avançando para o Alvo (2017) e Comunicação que Transforma (2019) – Willëm Books.
Consolidada experiência em processos de desenvolvimento com executivos e líderes de companhias e
organizações de portes e nacionalidades distintas, além de negócios familiares, bem como treinamentos,
workshops e palestras relacionados a desenvolvimento humano, liderança, neurociências e comunicação.

Antes de fundar a R122 foi Sócia da GNext Talent Search, onde trabalhou em diagnósticos, avaliações,
recrutamento e seleção de gestores com alto potencial de desenvolvimento para companhias nacionais e
multinacionais, além de liderar, por quatro anos, a prática de mapeamento e recrutamento dos alunos de
MBA das principais escolas de negócio do mundo. Iniciou carreira como Advogada Consultiva no Tozzini,
Freire, Teixeira e Silva Advogados. Graduada em Direito pela PUC/SP, com cursos de especialização. Fala
inglês fluente e se comunica em espanhol.



ALINE FREITAS
Professional Certified Coach (ICF)
Coach / Trainer / Palestrante

SÃO PAULO | GUARULHOS

Sócia e Coach da R122. Credenciada pela International Coach Federation (PCC/ICF), certificada pelo
Integrated Coaching Institute (ICI), bem como em Neurocoaching pelo NeuroLeadership Institute (NLI) e pela
Coaching4Today’s Leaders (C4TL - EUA). Certificada pelo Career Direct e Personality ID. Faculty e Mentora
da C4TL (Brasil).

Tem mais de 10 anos de experiência na área de Recursos Humanos, atuando como Consultora de
Recrutamento e Seleção, Executive Coach e Career Coach, tendo trabalhado em empresa multinacional de
Telecomunicações e depois em Consultoria como Senior Associate. Formada em Administração de
Empresas. Fala inglês intermediário.

NOSSA
EQUIPE



PATRÍCIA KÜHL SCHUINDT
Professional Certified Coach (ICF)
Coach / Trainer / Palestrante

SÃO PAULO | SÃO PAULO 

Sócia e Coach da R122. Credenciada pela International Coach Federation (PCC/ICF). Graduada em
Psicologia pela Unesp, certificada em Coaching pelo NeuroLeadership Institute (NLI) e pela
Coaching4Today’s Leaders (C4TL - EUA), bem como Consultora do instrumento de avaliação Career Direct
e Personality ID. Atua como Coach, principalmente em processos de Carreira, Liderança e Executivo.
Ministra Treinamentos, Palestras e Workshops sobre liderança, carreira e outros temas de desenvolvimento
de pessoas. Também é Faculty no curso de formação em Coaching na C4TL no Brasil e escreveu o e-book
"Saia do Piloto Automático - crie um novo caminho em direção aos seus objetivos".

Iniciou sua carreira realizando projetos de treinamento, diagnóstico organizacional e recrutamento e
seleção, na Humanus - empresa Júnior da Unesp de Assis, onde também exerceu a função de
Presidente. Logo após a graduação, trabalhou com recrutamento, seleção e avaliação de pessoas na
GNext, para posições em diversos segmentos do mercado e áreas de atuação, com foco no perfil high
potential e nível de média gerência.

NOSSA
EQUIPE



GRAZIELA MOTTA TEIXEIRA
Professional Certified Coach (ICF)
Coach / Trainer / Palestrante

SÃO PAULO | RIBEIRÃO PRETO

Sócia da R122 na unidade de Ribeirão Preto. Coach credenciada pela International Coach Federation (PCC),
certificada em Neurocoaching pelo NeuroLearship Institute (NLI), e pela Coaching4Today’s Leaders (C4TL -
EUA). Consultora certificada pelo Career Direct e Personality ID. Faculty e Mentora da C4TL (Brasil). Desde
2012 também atua como Trainer, desenvolvendo equipes de liderança, vendas e atendimento.

Trabalhou em empresas como TAM – Linhas Aéreas e Tecmedd Editora e Distribuidora – atual Editora Novo
Conceito, como Gerente de RH e Supervisora Comercial. Co-Fundadora do Just - Juventude que Salva e
Transforma. Formada em Administração de Empresas. Possui inglês avançado.

NOSSA
EQUIPE



MARCOS CAMARGO
Professional Certified Coach (ICF)
Coach / Trainer / Palestrante

Sócio e Coach da R122. Credenciado pela International Coach Federation (ACC/ICF). Certificado pelo
Professional Coach Training da Coaching4Todays’ Leaders, (C4TL – EUA). É formado em Liderança pelo
MCWE, em San Diego, Cal, tem Certificado em Liderança Avançada pelo Haggai Institute, é Consultor
credenciado pelo Career Direct e Personality ID. Faculty da C4TL (Brasil).

Presidente da DP Tranforma, ONG com foco no resgate de jovens por meio do esporte, por meio da qual foi
orador na 49ª Assembléia da OEA (2019). Vice Presidente e Diretor de Finanças da International Coach
Federation São Paulo – 2019/2020. Formado em Telecomunicações pela Oral Roberts University, Tulsa,
Oklahoma, com especialidade na produção de vídeos, foi profissional na área de mídia e trabalhou
extensivamente em vários países da América do Sul e Europa; tendo sido produtor de Mídia no Board of
Education, em Norwalk, Connecticut e professor convidado do Florida Christian University, em Orlando,
Flórida. Foi também Diretor Executivo da CCP Produções, em São Paulo.

É sócio fundador da Willëm Books e Managing Partner do Coaching4Today’s Leaders – Brazil Chapter. É
intérprete, com inglês fluente, e palestrante, presidindo um trabalho sem fins lucrativos em Alphaville,
SP.Como coach, trabalha com clientes na Inglaterra, Estados Unidos e vários Estados do Brasil, com maior
foco em executivos, empresários e lideranças de organizações sem fins lucrativos.

SÃO PAULO | ALPHAVILLE

NOSSA
EQUIPE



CLAUDIO GOTO
Mentor / Trainer / Palestrante

Sócio e Mentor da R122. Certificado pelo Professional Coach Training da Coaching4Todays’ Leaders, (C4TL
– EUA) e certificado pelo Integrated Coaching Institute (ICI), com certificação em Mentoria pela Fundação
Getúlio Vargas.

Atua como Diretor de Negócios em multinacional do segmento automotivo, tendo atuado em várias funções
na organização, inclusive com passagem por dois anos na matriz europeia. Dentro desta empresa tem
trabalhado por 18 anos, além de um ano e meio em multinacional japonesa como Gerente Sênior de
Engenharia e Planejamento Estratégico, com principal responsabilidade para desenvolver um plano
estratégico de crescimento da empresa e em empresa nacional de grande porte com foco em crescimento
da empresa como Gerente Geral na área de Desenvolvimento de Negócios.

Como Mentor, trabalha com clientes no Brasil e in-company na empresa atual, com maior foco em
executivos, empresários e lideranças de diversas áreas. Graduado em Engenharia Eletrônica pelo ITA, com
MBA pela FGV. Tem inglês fluente, alemão avançado, espanhol e japonês em nível básico.

SÃO PAULO | GUARULHOS

NOSSA
EQUIPE



MARCELO TEIXEIRA
Mentor / Trainer / Palestrante

Sócio e Mentor da R122. Certificado pelo Professional Coach Training da Coaching4Todays’ Leaders, (C4TL
– EUA). Atualmente cursa o MBA em Gestão, Empreendedorismo e Marketing pela PUC.

Executivo com mais de 18 anos de experiência em gestão comercial, administrativa, equipes, expansão,
marketing e planejamento. É Head de Varejo e Franquias em multinacional do segmento óptico. Seu
trabalho de mentoria tem sido desenvolvido com redes de varejistas do ramo ótico e calçadista em todo o
Brasil, e também está destinado a executivos, empresários e lideranças de diversas áreas.

É palestrante nas áreas de liderança, gestão e empreendedorismo. Fundador e líder sênior de uma
instituição social. Graduado em Marketing e com pós em Administração de Empresas.

SÃO PAULO | RIBEIRÃO PRETO

NOSSA
EQUIPE



MARIEL ZAMPELLIN
Coach / Trainer

Sócia e Coach da R122 na unidade de Araraquara. Em processo de certificação nível ACTP pela 
Coaching4Today's Leaders (ICF- C4TL- EUA).

Formada em Administração pela Universidade Federal do Paraná, possui 10 de anos de experiência 
profissional. Construiu sua carreira na área de Recrutamento e Seleção em organizações do terceiro setor, 
como Fundação Estudar e Vetor Brasil. Hoje seu trabalho é focado no desenvolvimento de pessoas. Possui 
inglês fluente.

SÃO PAULO | ARARAQUARA

NOSSA
EQUIPE



contato@r122.com.br R122 @r122_betransformed www.r122.com.br


