MARCELO HERRERA GONÇALES (CRP 06/43431)
Diretor da Gonçales & Associados Treinamento e Desenvolvimento Humano Ltda, empresa fundada no ano 2.000, desenvolvendo programas de
aumento de performance e resultados de lideranças e equipes, cursos vivenciais ao ar livre, coaching e mentoring, impactando diretamente na
competitividade, na produtividade e nos resultados do cliente.
Licenciado em Psicologia (1989 - 1992) e Psicólogo (1989 - 1993) pela UNESP/Bauru.
Especializações nas áreas clínica (1994 – 2012) e organizacional (1996 – 2020).
MBA em Administração de Empresas (1996) pela FAAP/SP.
MBA em Gestão Empresarial (2000) pela FGV/RJ.
Formação em Coaching & Mentoring (2008) pelo ISOR/SC.
Formação em Programação Neurolinguística (2014) pela SBPNL/SP.
Formações em Personal & Professional Coaching (2014), Extreme Positive Coaching (2015),
Executive Coaching (2015), Business Coaching (2015) e Alpha Coaching (2015) pela SBC/SP.
Formação de Analista em Teoria DISC e Motivadores (2017) pela TTI Success Insights/SP.
MBA em Coaching (2017) pela FAPPES/SP.
Certificações internacionais de Executive Coaching (2018) e
Team Coaching (2018) pela Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching/EUA.
Atua nos segmentos de Business Coaching, Executive Coaching, Leadership Coaching, Team Coaching, Positive Coaching, Mentoring, Treinamentos
Vivenciais ao Ar Livre, Treinamentos de Alta Performance e Palestras de Alto Impacto, com soluções customizadas de acordo com cada perfil e
necessidade.
Possui experiência de 26 anos na área do Desenvolvimento Humano nas Organizações, com inúmeros cases de sucesso em programas sistêmicos de
desenvolvimento de lideranças, altos executivos e times de trabalho, atingindo resultados expressivos em todas as empresas que atuou, com mais de
21.000 horas de treinamentos e 14.200 horas com sessões de coaching e mentoring.

Possui carreira docente de 17 anos em cursos de graduação e programas de pós-graduação, tendo ministrado 32 disciplinas ligadas à gestão de negócios,
gestão de pessoas e psicologia aplicada.
Executive Coach na Campara Wellness Center, desde sua fundação, em fevereiro de 2019.
Executive Coach Membro da Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching/EUA, desde 2018.
Membro da ICF – International Coach Federation/EUA.

