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O que é Coaching? 

Como funciona e para que serve? 

Como surgiu? 

Como está hoje? 

Como usar na minha profissão? 

Como será no futuro?

Objetivos



O que é Coaching?

É um processo de desenvolvimento de competências e habilidades, 
entre o coach e o coachee,  para alcançar objetivos num curto espaço 
de tempo, e que utiliza conceitos, ferramentas e técnicas de diversas 

ciências como Administração, Filosofia, Psicologia, Sociologia, Gestão 
de Pessoas, Constelações e PNL.



O que é Coaching?

•Desenvolvimento de capacidades e habilidades individuais 
•Quebra de crenças limitantes 
•Aceleração de resultados 
•Conquistas de metas em curto, médio e longo prazos 
•Alinhamento de expectativas pessoais e profissionais 
•Conduzir de um estado atual a um estado desejado 
•Potencializa recursos 
•Produz mudanças positivas e duradouras 
•Gera aprendizados



O que é Coach?

O profissional formado e certificado que 
conduz o processo de Coaching.

Plural: Coaches



O que é Coachee?

O cliente que participa do 
processo de Coaching.

Plural: Coachees



Elementos do Coaching



Filósofo grego (399 a.C.)

Sócrates



“Minha mãe não irá criar o bebê, apenas 
ajudá-lo-á a nascer e tentará diminuir a dor 
do parto. Ao mesmo tempo, se ela não tirar o 
bebê, logo ele irá morrer, e igualmente a mãe 
morrerá!”!

Sócrates

Maiêutica



“O conhecimento está dentro das pessoas”

O parteiro de ideias



Maiêutica

1.Duvidar do que sabe 

2.Vislumbrar novos conceitos



Processo do Coaching

Vídeo



Processo do Coaching



Benefícios do Coaching

• Adaptabilidade 
• Liderança 
• Definição de valores e crenças 
• Definição de missão e visão 
• Desenvolvimento de planos e ações 
• Desenvolvimento de inteligência e controle emocional 
• Gestão do tempo 
• Organização 
• Aumento do equilíbrio e harmonia interior 
• Diminuição do estresse 
• Resolução de conflitos e dúvidas 
• Melhoria da autoestima e autoconfiança 
• Melhoria e evolução contínua



Benefícios do Coaching

• Melhoria da comunicação 
• Melhores relacionamentos 
• Melhoria na percepção 
• Aprimoramento de habilidades e capacidades 
• Descobrimento de novas habilidades e capacidades 
• Trabalho de pontos de melhoria 
• Automotivação 
• Autoconhecimento 
• Autodesenvolvimento 
• Tomada de decisões rápidas e assertivas 
• Flexibilidade 
• Auto feedback 
• Quebra de crenças limitantes/Foco/Ressignificação



O que o coaching não é

Semelhanças e diferenças



Construção de Talentos!
Coaching e Mentoring

o coach lidera, orienta, guia, aconselha, treina, 
desenvolve, estimula, impulsiona o aprendiz, 
enquanto o aprendiz aproveita o impulso e a direção 
para aumentar seus conhecimentos, melhorar o que 
já sabe, aprender coisas novas e deslanchar seu 
desempenho.

o coaching inclui o processo 
socrático, da maiêutica, através 

de perguntas, para descobrir 
competências e desenvolver 

habilidades.

Maiêutica socrática



Kocs na Hungria

Origem do termo

XV 1830 1950 Hoje



Porcentagem de empresas que relatam que o 
coaching é parte integrante da gestão do desempenho

Sherpa Coaching 2013



Porcentagem de empresas que relatam 
sobre a utilização do coaching

Sherpa Coaching 2013



• 25 Empresas!
• 14 Coaches e 11 Líderes!
• 14 Estados diferentes!
• Desenvolvimento pessoal citado 93 vezes

Pesquisa



Quando de cada sessão de coaching com seu cliente, 
o líder, além de mudar, ensinava à equipe o que 

aprendia no coaching, inclusive indicando um dos seus 
liderados para fazer coaching também.

Percepções em relação ao 
coachee

Embora se trabalhem questões relativas 
ao trabalho, os efeitos do coaching acaba 
se estendendo para outras áreas da vida, 

principalmente no ambiente familiar.

Depoimentos de Coaches



Produtividade e lucratividade também citados

Após a liderança ser desenvolvida pelo 
processo de coaching, são evidenciados os 

reflexos na equipe, com uma grande melhora 
nas relações, motivação e produtividade, 

contribuindo assim para os resultados.

Resultados nas Organizações



Ferramentas do Coaching

•5W2H Expandido 
•As perguntas são as 

respostas 
•Autofeedback 
•Roda da Vida 
•Definição de metas 
•Feedback 360º projetivo 
•Foco na Alavancagem 
•Matriz da mudança 

•Matriz do estado 
desejado 

•Perdas e Ganhos 
•Perfil de Personalidade 
•Planejamento de ações 
•Roda da Abundância 
•Pirâmide dos Níveis 

Neurológicos 
•Rota de Ação





Ferramentas do Coaching

•Auto feedback do líder 
•Coaching Executivo 
•Coaching Group 
•Team Coaching 
•Conversas produtivas 

com a equipe 
•Feedback 360º 
•Escala de aprendizagem 
•História X Fatos 

•Teoria 80/20 
•Grade de prioridade 
•Coaching de Carreira 
•Os 6 chapéus pensantes 
•Perfil de habilidades 
•Roda da Liderança 
•Roda das Competências 
•Roda de Negócios 
•Roda do Empowerment





Análises do Coaching

•Tríade do Tempo (Importante, Urgente ou Circunstancial) 

•Teste dos Bichos (Gato, Tubarão, Águia ou Lobo) 

•As 5 Linguagens do Amor (Palavra de afirmação, Qualidade de 

tempo, Presentes, Gestos de Serviço ou Toque físico) 

•Coaching Assessment (Executor, Analista, Comunicador ou 

Planejador) 

•Sistemas Representacionais (Visual, Auditivo, Cinestésico ou Digital) 

•As 7 personalidades (Controlador, Perfeccionista, Comedido, Fazedor, 

Mediador, Protetor ou Ditador)



Coaching para carreira

• Sessões de Coaching 

• Conversas de Coaching 

• Workshops de Coaching 

• Formações de Coaching 

• Atuar como Coach



Coaching para carreira

• Transição (mudança de emprego, mudança de posição 
ou função). 

• Crise (descarrilamento, falta de foco e motivação, 
desconexão com valores, perda de performance). 

• Planejamento (aposentadoria, sucessão, promoção). 
• Desenvolvimento (treinamento de novas habilidades e 

competências). 
• Projeção (busca ou candidatura por uma posição mais 

elevada na hierarquia da organização).



Investimento

• Comunicação 

• Flexibilidade 

• Gerenciamento de conflitos 

• Relacionamento Interpessoal 

• Percepção 

• Autoconhecimento 

• Autodesenvolvimento



Investimento

• Processo de evolução contínua 

• Resultados imediatos e à longo prazo 

• Aprender a aprender 

• Mudança sistêmica 

• Linguagem Coaching 

• Diferencial no mercado 

• Você investe em seu maior patrimônio: VOCÊ



Como será no futuro?

Coaching é a maior e melhor metodologia de desenvolvimento e 

capacitação humana existente na atualidade e a carreira que mais 

cresce no mundo.



Como será no futuro?

“Todo mundo precisa de um Coach”, 
Eric Schmidt, Ex-CEO da Google

“No futuro todos os líderes serão Coaches. 
Quem não desenvolver essa habilidade, 
automaticamente será descartado pelo 

mercado.” Jack Welch, o CEO mais Admirado do 
Mundo!



“O maior potencial do ser humano é ele mesmo. 
Todos os recursos de que precisa já tem dentro 
de si. Se não, não saberia que precisa." 

Wendell Araújo

Obrigado


