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EMENTA:  
Coach Business.  
Teoria de valores.  

Fisiologia Cerebral.  
Autorresponsabilidade.  

Ferramentas de Coach. 
 

OBJETIVOS:  
Trabalhar os conhecimentos teóricos e práticos do Coach 

Business e sua aplicação no mundo corporativo. 
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ORIGENS E BASES  

TEORICAS DO COACHING 
 

 
Século V antes de Cristo: Sócrates e a Maiêutica 
“Conhece-te a ti mesmo.” (Sócrates) 

 

Os primórdios do coaching se encontram ainda na Grécia antiga. O filósofo 

Sócrates criou a Maiêutica, um princípio gerador de conhecimento definido 

por ele como “a arte das velhas parteiras”. A mãe de Sócrates era parteira, 

e o filósofo assim também se definia, com uma diferença: enquanto sua mãe 

fazia parir corpos, Sócrates praticava o parir de almas, extraindo delas o 

conhecimento através de perguntas poderosas e sábias. 

 

Sócrates induzia seus interlocutores à reflexão, fazendo com que eles 

construíssem o conhecimento e atingissem o saber. Perguntas sequenciais e 

crescentes em complexidade feitas pelo filósofo deveriam ser respondidas 

pelos próprios interlocutores, levando-os à descoberta autônoma de seus 

questionamentos. 

 

Pela Maiêutica, o educador não seria uma fonte de saberes, e sim aquele 

que ajuda o aluno a gerar sua autonomia. Da mesma maneira, o profissional 

de coaching busca revelar as potencialidades do coachee, levando-o a uma 

plena consciência de suas possibilidades. 

 

Século IV antes de Cristo: Platão e o Mito da Caverna 
 

No livro A República, o filósofo grego Platão conta a história de um grupo de 

prisioneiros, os quais estavam, desde a infância, confinados em uma 

caverna. Por estarem acorrentados de frente para uma parede, a única visão 

possível a eles eram as sombras formadas por uma fogueira, que ficava 

atrás dos prisioneiros e, por isso, também não fazia parte do campo de visão 

deles. 

 

Quando um dos prisioneiros sai da caverna e vê um mundo com cores, 

luzes, sons e formas bem definidas, ele resolve voltar à caverna e contar aos 
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seus antigos amigos o que existe lá fora. Os prisioneiros, entretanto, não 

conseguem compreendê-lo, já que aquele mundo de que o amigo falava 

nunca tinha feito parte de suas vidas, sendo para eles algo muito difícil de 

ser ao menos imaginado. 

 

Assim como é representado no mito, o coaching se propõe a mostrar um 

novo mundo para o coachee, libertando-o da ignorância sobre o como 

sentir, pensar e agir para atingir a conquista de suas metas. Essa busca 

passa pelo autoconhecimento e pela autorresponsabilidade para o início da 

ação maciça que irá levar aos resultados desejados. 
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Idade Média: origem da palavra “coach” 
 

A palavra “coach” é proveniente do termo húngaro “kocsi”, que 

denominava as carruagens que surgiram por volta do século XV na vila de 

Kocs, na Hungria, guiadas por um condutor e levadas por cavalos. 

Transportando pessoas, mensagens e mercadorias de um lugar para outro, 

logo essas carruagens, famosas por seu conforto, tornaram-se populares 

em toda a Europa. 

 

Já nessa época o termo “coach” estava ligado à transição, referindo-se a 

algo que promovia a mudança e a transformação. Se na Idade Média os 

“cocheiros” realizavam apenas uma mudança no espaço, limitando-se a 

deslocar os seus passageiros, os “coaches” de hoje promovem a mudança 

nas mentes das pessoas, conduzindo-as a do Estado Atual para o Estado 

Desejado (metas e objetivos). 

 

Século XIX: tutores e treinadores 
 

Em 1840, na Universidade de Oxford, na Inglaterra, a palavra “coach” 

passou a designar o tutor particular de um estudante que o ajudava na 

preparação para os exames. 

 

Já em 1880, pela primeira vez o termo “coach” foi usado no sentido atual 

de treinador esportivo, referindo-se especificamente à pessoa que treinaria 

um time de atletas para vencer uma regata. 

 

Séculos XIX e XX: influências da filosofia ocidental 
 

A filosofia analítica contribuiu com o método científico de estudos sobre a 

natureza dos seres humanos, além dos estudos sobre a linguagem. 

 

A filosofia existencial trouxe os conceitos do ser, da imprevisibilidade das 

coisas, da liberdade individual, da subjetividade, da possibilidade de fazer 

escolhas, da intensidade, do aprendizado e da autorresponsabilidade. 

 

A filosofia humanista integra os conceitos de responsabilidade, novas 

descobertas, conhecimentos, liberdade e considerando que cada tem 

humano tem a capacidade de crescimento e realização. 

 

A filosofia fenomenológica contribuiu com as ideias de intencionalidade e 

de que as experiências conscientes são provenientes da subjetividade e do 

ponto de vista individual daquela pessoa. 

 

A filosofia teológica trouxe ao coaching as contribuições de ter uma boa 

relação com os seguidores, com empatia e apoio, expectativas positivas, o 

pacto de uma aliança, análise racional, confronto de ideias e aprendizado.  
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Muitos princípios do Cristianismo são aplicados a essa filosofia, como o de 

prosperidade, esperança, apoio ao próximo e amor ao semelhante. 

 

A filosofia integral professa como verdade a unidade entre corpo, mente, 

alma e espírito e que tanto a ciência quanto a espiritualidade são 

necessárias para o completo entendimento do mundo, incorporando e 

valorizando as diversas perspectivas como um todo equilibrado e 

interconectado. 

 

A filosofia ontológica traz para a base do coaching a ideia de que dominar 

uma atividade envolve ter um profundo entendimento das circunstâncias 

históricas. Seres humanos são seres históricos e a existência acontece 

dentro de um contexto que possui dimensões sociais, econômicas e políticas. 

 

Século XX: influências de outras disciplinas 
 

Uma das principais raízes do coaching é a psicologia humanista. Carls 

Rogers e Abraham Maslow, em meados do século XX, criaram um sistema 

de psicologia que tinha como foco o que as pessoas sentiam e pensavam a 

seu próprio respeito, lidando com questões como autorrealização, saúde, 

esperança, amor, criatividade e significado. 

 

A psicologia humanista possui uma visão otimista das pessoas, baseada no 

princípio de que elas desejam crescer e se desenvolver, considerando que o 

caminho natural do ser humano é seguir em frente. Assim como a psicologia 

humanista, o coaching vê as pessoas como um todo e as ajuda a estabelecer 

ligações entre as diferentes partes das suas vidas. 

 

O coaching tem forte influência do construtivismo, segundo o qual nós 

construímos ativamente o nosso mundo a partir de nossas experiências: não 

vemos o mundo como ele é, mas como somos. Sob esse ponto de vista, o 

coaching não procura dar ao cliente a “resposta certa” – ao contrário, a 

resposta passa a existir e é construída a partir da interação entre o coach e 

o cliente, do aprendizado que os dois vivenciam. 

 

A linguagem é o meio pelo qual nos comunicamos, e a maneira como a 

utilizamos tanto pode limitar quanto expandir o nosso mundo. Os estudos 

linguísticos são utilizados pelo coaching no sentido de usar as palavras para 

ajudar os clientes a refletir sobre si, a adotar uma nova perspectiva e, 

assim, ver o mundo de outra forma. Usa também a logoterapia de Viktor e 

Frankl (Em busca de sentido). 

http://www.efivest.com/


COACH BUSINESS  

 

 

 

 

 
 
RUA ALBERTO 

MAGNO, 300 

BAIRRO MONTESE 

FORTALEZA/CEARÁ 

60.425-235 

 

www.efivest.com.br 

 

 

Telefone: (85) 

3491.4000 

 

Whats: (85) 

9.8880.4000 

 

12 

 

COACHING COMO DISCIPLINA INDEPENDENTE:  

DESENVOLVIMENTO AO LONGO DO SÉCULO XX 

 

Década de 1930 a 1950 
 

Consultores, terapeutas e psicólogos organizacionais praticavam o 

“aconselhamento” a executivos. 

 

– O treinamento para vendas focava em como se tornar um bom 

vendedor. 

 

– Publicação esporádica de artigos sobre coaching, aperfeiçoamento de 

performance, administração e desenvolvimento são realizadas. 

 

Década de 1960 a 1970 
 

– O coaching se destaca no mundo business. 

 

– O coaching business e executivo resulta em programas de liderança e 

centros de avaliação. 

 

– Consultores, terapeutas e psicólogos organizacionais continuam 

praticando o “aconselhamento” para executivos. 

 

No final da década de 1960, os norte-americanos Richard Bandler e John 

Grinder desenvolveram a técnica da modelagem, um processo no qual um 

modelo de sucesso é adotado, analisado, mapeado e reproduzido através 

de seus comportamentos, estratégias, crenças e linguagem, chegando-se a 

um resultado semelhante ao original. A isso se deu o nome de 

Programação Neuro-linguística (PNL). 

 

 
 

Foi publicado em 1974 o livro O jogo interior de tênis, do norte-americano 

Tim Gallwey. O autor divide os jogos em geral em duas partes: o jogo 

exterior, no qual há um adversário, obstáculos externos e uma meta 

também externa, e o jogo interior, que se desenrola na mente do jogador 

e tem como obstáculos a falta de concentração, o nervosismo, a 

autocondenação e a ausência de autoconfiança. Gallwey diz que praticar o 

jogo interior é explorar o ilimitado potencial que existe dentro de cada um 

de nós, utilizando o jogo de tênis como uma metáfora para conquistar 

recompensas valiosas na vida 
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Década de 1980 
 

– São fundadas, no Reino Unido e nos EUA, as primeiras companhias que 

oferecem serviços de coaching business, individual e de grupo. 

 

– Companhias de consultas na área de psicologia começam a oferecer 

serviços chamados de coaching. 

 

– Técnicos de esporte e coaches business identificam princípios do coaching 

comuns entre essas áreas. 

 

– O coaching é introduzido no mundo business em países germânicos. 

 

 
 
Década de 1990 
 

Anthony Robbins desenvolveu o conceito de life coaching, aplicando os 

conhecimentos do coaching já usados no mundo business para melhorar a 

vida das pessoas. Tony Robbins ganhou reconhecimento mundial pelos best-

sellers Desperte seu gigante interior e Poder sem limites, nos quais ele 

incentiva as pessoas a descobrirem seu poder interior, assumindo o controle 

imediato de suas próprias vidas. Através de histórias inspiradoras, estudos 

de casos, testes personalizados e um programa que qualquer pessoa é capaz 

de seguir, ele demonstra como liberar o poder oculto da mente, como 

controlar as emoções, como evitar a auto sabotagem e as crenças 

inconscientes que controlam negativamente a vida de cada um, tornando 

possível transformar qualquer hábito ou comportamento. 
 

Conhecida como a “década do cérebro”, nos anos 1990 houve um boom de 

pesquisas na área da neurociência, com o surgimento de máquinas e 

técnicas que permitem a observação do cérebro vivo, como a tomografia e a 

ressonância magnética. Através desses estudos, foi descoberto que o 

simples ato de imaginar uma situação é capaz de ativar as mesmas áreas do 

cérebro que são utilizadas quando essa situação de fato ocorre. Como o 

cérebro não consegue diferenciar o que é imaginação e o que é uma 

situação real, reagindo com as mesmas respostas nos dois casos, 

comprovou-se que é possível moldar o nosso estado interno através de 

pensamentos e de atitudes físicas e posturais, sendo que esse estado 

interno promove a mesma realidade na prática. 
 

John Whitmore lança, em 1992, o livro Coaching para Performance, o 

primeiro a tratar o coaching como uma disciplina independente, trazendo 

técnicas e ferramentas de coaching em uma perspectiva não invasiva e não 

diretiva, baseada em consciência e responsabilidade. Whitmore defende que 

http://www.efivest.com/
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a única motivação verdadeira é a interior (automotivação), que é onde o 

coach atua. 
 

 
 

O conceito de inteligência emocional foi sistematizado e popularizado em 

1995 pelo psicólogo norte-americano Daniel Goleman, com seu livro best-

seller Inteligência Emocional – embora essa ideia venha sendo trabalhada 

desde o século XIX, com a Teoria da Evolução de Charles Darwin. A partir 

da obra de Goleman, a capacidade de ter consciência sobre os próprios 

sentimentos e emoções, gerindo-os e transformando-os, passou a circular 

na grande mídia e despertou discussões na área empresarial. 

 

 
 

(fonte: FEBRACIS – Federação Brasileira de Coach Integral Sistêmico) 
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O QUE É COACHING? 

 
 

O Coaching Comportamental ou Tradicional é um processo orientado à ação 

focada em resultados específicos. Este movimento é promovido pelo 

relacionamento de total confiança entre o profissional treinador (coach) e o 

seu cliente (coachee). O Coaching Comportamental/Tradicional inclui: 

avaliações, exames de valores, motivação, definição de metas bem 

elaboradas, tudo isso amparado por um plano de ação muito bem 

construído. O Coaching é voltado para desenvolver competências e remover 

bloqueios para que o resultado seja alcançado de forma constante, 

consistente e sustentável na vida pessoal e profissional. 
 

Já o Coaching Integral Sistêmico® é a ampliação, a evolução do Coaching 

Tradicional, usando todo o escopo ferramental e conceitual do Coaching 

Comportamental/Tradicional acrescido de ferramentas, conceitos e uma 

abordagem “emocional” para: 
 

1. Estabelecer/restaurar/construir as crenças que possibilitem a realização 

das metas e objetivos estabelecidas pelo cliente; 
 

2. Reestruturar as competências emocionais descritas por Daniel Goleman, 

que definem se a pessoa possui ou não Inteligência Emocional, que são: 

Competência Pessoal e Competência Social; 
 

3. Diminuir os sintomas de bloqueios, entraves emocionais e traumas 

profundos que impedem o cliente de conquistar seus objetivos e a superação 

de limitações emocionais. 
 

Os ramos da ciência que foram usados para estruturar o Coaching Integral 

Sistêmico foram: 

# Psicologia Positiva: psique humana voltada para a alta performance 

# Sociologia: relações sociais 

# Antropologia: manifestações e comportamentos humanos 

# Teoria dos Sistemas: tudo está ligado e interdependente; 

# Filosofia: compreensão crítica e racional dos princípios humanos; 

# Física Quântica: criação da realidade a partir do observador; 

# Pedagogia: estrutura do ensino e do aprendizado; 

# Administração: compreensão dos princípios de liderança organizacional 

# Ética: compreensão de valores na construção do caráter 
 

É muito importante você saber que o coaching é fundamentado em um 

método científico, com resultados válidos e mensuráveis. 
 

A abrangência e total aceitação do coaching se deram após a década de 

1970 com a publicação do livro The inner game of tennis, escrito pelo 

treinador profissional de tênis, Timothy Gallwey e trazido para o meio 

empresarial pelo consultor John Whitmore. Apesar de o livro ter sido escrito 

para treinadores e atletas de tênis, a abordagem do tema foi completa e 

usada em todas as áreas do desempenho e performance humana. 
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O QUE NÃO É COACHING? 
 

Mentoring – é quando um colega sênior, considerado uma pessoa com 

mais conhecimento e mais sabedoria específicos, dá conselhos e funciona 

como modelo. O mentoring envolve uma ampla gama de discussões que 

podem não estar limitadas apenas ao trabalho. Um mentor é um 

“padrinho” com grande experiência profissional no campo de trabalho do 

cliente. Tanto o mentoring quanto o coaching estão relacionados, 

principalmente com realizações no presente e no futuro. 

 

Aconselhamento – é trabalhar com um cliente que se sente 

desconfortável ou insatisfeito com sua vida. Ele está procurando direção e 

conselhos. O conselheiro trabalha de forma remediativa ao problema do 

cliente. O foco é sair de um problema ou tirar uma dúvida sobre o que 

fazer. Nos Estados Unidos e na Europa, existem faculdades de 

aconselhamento. 

 

Terapia – é trabalhar com um cliente que procura alívio para sintomas 

de dor em sua rotina e para problemas psicológicos. O cliente quer a cura 

emocional e/ou o alívio do sofrimento mental. O motivo que leva o cliente 

a entrar em terapia ou aconselhamento, em geral, é livrar-se da dor e do 

desconforto, mais do que ir em direção aos objetivos desejados. O 

coaching não é remediativo. A terapia e o aconselhamento, mais do que o 

coaching, tendem a se envolver com a compreensão e a trabalhar mais 

com experiências passadas focando as causas, as consequências e meios 

para lidar com essas experiências de forma remediativa. 

 

Treinamento – é o processo de adquirir conhecimento ou habilidade 

através do estudo, experiência ou ensino. O treinador é, por definição, um 

expert. E o treinamento, provavelmente, tem por alvo habilidades 

específicas e resultados imediatos. O treinamento, em geral, é de um para 

muitos em vez de ser um a um. 

 

Consultoria – um consultor oferece conhecimento e experiência e 

resolve problemas de negócios ou desenvolve o negócio como um todo. O 

consultor cria processos que devem ser postos em prática pela empresa e 

não por ele. O consultor lida com a organização inteira ou com partes 

específicas e nem sempre com as pessoas dentro da organização. Na 

maioria das vezes, consultores só afetam indiretamente as pessoas da 

organização. 

 

Ensino – o ensino passa o conhecimento do professor para o aluno. O 

professor conhece algo que o estudante não sabe. O oposto é verdadeiro 

no coaching. O professor é o expert, e ele tem as respostas, já o coach 

possui perguntas. 

  

OBJETIVOS DO COACHING INTEGRAL SISTÊMICO® 

 

• Construir no coach e no coachee um ESTILO DE VIDA ABUNDANTE 

em todas as áreas. 

 

• Promover o bem-estar e a felicidade do indivíduo, na área pessoal 

quanto na profissional. 

 

• Produzir no indivíduo crenças que sustentem e alavanquem seus 

objetivos e suas metas. 

 

• Potencializar o indivíduo para seu melhor desempenho. 
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VOCÊ 

 
 

 
Você vive uma vida extraordinária? 

Por que fazemos o que fazemos? 

Quem é meu aluno e quem já fez o Método CIS sabe a resposta à essa 

pergunta. E eu quero que todos vocês também se empoderem desse 

conhecimento importantíssimo! 

Antes de lhe dizer porque fazemos o que fazemos, é necessário falar sobre a 

culpa que muitos sentem por terem uma vida plena, uma vida 

extraordinária! 

Compreenda que o ser humano nasceu para boas obras, para ter uma vida 

em abundância, para fazer as coisas certas, para crescer e contribuir. Essa 

é, ou deveria ser, a nossa sina: abundância conjugal, espiritual, financeira, 

na saúde, nos relacionamentos… 

 

Não tenho vivido essa vida em abundância. Por quê? 

Se você não tem essa fluidez, se você não vive a abundância nas áreas da 

sua vida, saiba que isso não é normal! 

Veja essa metáfora: a sua vida deveria ser como um rio pequeno que corre 

para o mar, para desembocar na abundância do oceano! Você nasce 

pequeno, aprende aos poucos, descobre coisas novas, e caminha em direção 

à abundância da vida adulta, à plenitude, à uma vida extraordinária! 

Dessa forma, se você ainda não vive nessa abundância, é porque você 

possui represas mentais e comportamentais, que te impedem de crescer e 

ser feliz. Essas represas bloqueiam o fluxo de águas abundantes. Elas 

represam as suas chances de ter a profissão dos sonhos, uma vida 

financeira satisfatória, um casamento amoroso, uma relação próxima com 

Deus. 
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E o que mantém essa represa? 

São as historinhas que mantém essa represa mental e comportamental. 

Da mesma forma: por que pais que amam seus filhos os espancam, os 

agridem com palavras?  Por que alguém se beneficia, rouba, toma aquilo 

que outra pessoa tem? Enfim, o que justifica uma pessoa fazer coisas 

ruins? 

São as historinhas. 

As historinhas são as falas mentais, comportamentais e verbais que 

justificam os nossos fracassos, os resultados e comportamentos ruins. 
 

Quer ver um exemplo? 

Quando um homem trai a sua esposa, ele precisa contar muitas 

historinhas. Ele pode dizer e pensar coisas como: “ela não me ama, não 

me dá carinho e atenção, ela é fria, não se arruma…”. De tanto repetir 

essas historinhas, o homem se empodera e ganha forças para trair a 

esposa. 

Compreendeu a função arrasadora das historinhas? Vamos conferir mais 

um exemplo disso? 

Vamos analisar a situação do funcionário que desvia dinheiro da sua 

empresa para si. É provável que, para isso, ele diga para si mesmo ou para 

os outros que a empresa paga um salário baixo, que ela tem um 

faturamento de milhões e o “pequeno” desvio não fará diferença, que a 

empresa não tem responsabilidade social, não se importa com os 

funcionários… Ou seja, de tanto contar historinhas, o funcionário passa a 

se sentir no direito de desviar dinheiro da sua empresa. 

São historinhas! 

 

Quero viver uma vida extraordinária. O que devo fazer? 
 

Se você quer abundância e sucesso, você precisa parar imediatamente de 

contar historinhas! Você precisa trazer consciência, verdade e luz para os 

seus dias. Lembre-se: onde há luz, não há trevas. 

Pense na sua trajetória e analise as historinhas que você conta. Elas são 

verdadeiras? São realmente necessárias? Ou você pode aprimorar o 

discurso, parar de se justificar e passar a agir de maneira consciente e 

condizente com a realidade? 

Quando você passa a trazer consciência para seus atos e tem humildade 

para encarar a verdade de frente, você passa a caminhar em direção a 

uma vida incrível e plena! 

 

Comece hoje mesmo! 

Você pode começar sua caminhada em direção à vida extraordinária hoje 

mesmo! 

Selecione uma área da sua vida que não está boa. Pode ser a financeira, 

amorosa, espiritual, profissional, saúde, relação com os filhos… Escolha 
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uma dessas áreas que não está bem e reflita: que historinhas você está 

contando para que essa área esteja ruim? 

Anote as historinhas em um papel e reflita sobre elas, uma a uma. Depois, 

escreva as verdades, nuas e cruas. 

Vamos ver um exemplo prático. 

Digamos que a sua vida profissional esteja mal. Algumas historinhas que 

você pode estar contando são: o chefe não me valoriza, a empresa não 

oportuniza crescimento, os colegas me perseguem injustificadamente, o 

departamento de RH não tem ações para valorizar os talentos, e assim por 

diante. 

Depois de anotar as historinhas, anote as verdades, que podem ser: não 

faço cursos e treinamentos há mais de um ano, não leio livros, não 

apresento alta performance no meu trabalho, não sou um perito na minha 

área, não mantenho bons relacionamentos interpessoais… Com isso, você 

passará a ter consciência do problema real, e poderá fazer algo para 

melhorar esse aspecto. 

Esse exercício pode ser doloroso, mas ele fará com que você seja uma 

pessoa muito melhor! Essa prática vai tirar você da sua zona de conforto, 

para que você se liberte e conquiste muito mais! 

 
Por que fazemos o que fazemos? 

Dessa forma, fazemos o que fazemos de acordo com a consciência que 

temos de nós mesmos. Quem conta historinhas, faz coisas erradas e cria 

desculpas para justificar suas atitudes. Quem se apropria da verdade, cresce 

cada dia mais e possui uma vida extraordinária, abundante! 

 

Um forte abraço, 

Paulo Vieira. 

 
Site: https://www.febracis.com.br/blog/vida-extraordinaria/ 
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Clique na imagem e acesse o vídeo do PAULO VIEIRA no YOUTUBE: 

 

 
Médico x Monstro: quem é maior dentro de você? 

Todos nós temos uma parte que é o médico, uma pessoa boa, mas 

esporadicamente surge o monstro, aquele indivíduo destruidor, que 

machuca os filhos, desmorona o seu casamento, briga com os colegas de 

trabalho, enfim, que faz coisas ruins para si e para aos demais que o 

rodeiam. 

Mas antes de compreendermos melhor essas definições, quero contar para 

vocês uma metáfora. Acompanhe: 
 

Metáfora: o sábio na entrada da cidade 

Na entrada de uma cidade havia um sábio e, ao seu lado, estava um 

menino jogando bola de gude. Em determinado momento chegou um 

jovem, de aproximadamente 30 anos, com a sua esposa e seus filhos, em 

uma carroça de mudança. O jovem, de maneira um tanto grosseira, pede 

ao sábio: 

– Quem mora nessa cidade? Como ela é? 

O sábio responde ao questionamento com outra pergunta: 

– Por que você busca essas informações? 

– Estou procurando outra cidade para morar com a minha família. 

– Meu jovem, diga para mim, como é a cidade da qual você veio? 

– Minha cidade é uma porcaria. Os homens são canalhas, as mulheres não 

prestam, as crianças são mal-educadas, os pássaros fazem cocô em tudo, 

é quente e nada dá certo. Mas, meu senhor, não estou aqui para falar da 

minha cidade, e sim saber como é essa cidade aí. 

– Meu filho, essa cidade aqui é igual a sua. Os homens são canalhas, as 

mulheres não prestam, as crianças são mal-educadas, os pássaros fazem 

cocô em tudo, e aqui também é muito quente. É exatamente como você 

descreveu! 

http://www.efivest.com/
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– Ah, se eu quisesse me mudar para uma cidade igual a minha, eu ficaria lá 

mesmo. Então eu vou procurar outra cidade! 

Assim, o jovem e sua família seguiram viagem atrás de uma cidade ideal. No 

dia seguinte, o sábio está parado no mesmo local, e aparece outro jovem 

com a sua família. O jovem pergunta: 

– Senhor, por favor, poderias fazer a gentileza de descrever como é essa 

cidade aonde o senhor mora? 

– Meu filho, como é a cidade de onde você vem? 

– Meu senhor, é uma cidade linda! Uma cidade que cresce, os homens são 

honestos, as mulheres são honrosas, as crianças são educadas, os pássaros 

são lindos. 

– Mas, por que você quer sair de lá? 

– Porque o meu negócio cresceu muito. Eu aprendi muito, me tornei um 

perito na minha área e eu quero ir para uma cidade maior, onde eu possa 

exercer melhor o meu ofício. Eu sou ferreiro, faço e forjo metais, e eu quero 

ir para uma cidade onde eu possa usar melhor o meu dom. Mas afinal, como 

é a sua cidade? 

– Meu filho, parece que você está descrevendo a minha cidade! A minha 

cidade é linda, os homens são honestos, as mulheres são honrosas, as 

crianças são educadas, pássaros são coloridos e entoam um canto 

maravilhoso, é uma cidade que não para de crescer, muito produtiva. 

– Meu senhor, será que eu seria bem aceito nessa cidade? 

– Meu filho, você é a cara dessa cidade! 

E o rapaz entrou na cidade muito feliz. Aquele menino que estava jogando 

bola de gude acompanhou toda a conversa do dia anterior e aquela que 

acabara de acontecer. Curioso, ele perguntou ao sábio:  

– Ontem você disse que essa cidade não prestava para aquele homem, e 

hoje você diz que a cidade é maravilhosa para essa outra pessoa. Você está 

mentindo? 

– Não, filho. As pessoas não veem o mundo como o ele é: as pessoas veem 

o mundo como elas são. Aonde elas forem, vão se encontrar com elas 

mesmas e com as suas crenças. Elas vão encontrar dentro delas os médicos 

e os monstros. 
 

Médico x Monstro: como são os perfis? 

A partir dessa metáfora, podemos compreender melhor as figuras do médico 

e do monstro. 

O médico é aquela pessoa boa que existe dentro de você. Uma pessoa que 

acolhe, ama o próximo, ama a si mesmo, vê possibilidades, que possui 

valores e princípios. O médico é o nosso melhor “eu”, é o nosso melhor lado! 

Já o monstro é aquela pessoa que agride, acusa, se omite, mente, trai, 

adultera. O monstro é o nosso pior lado, aquele que vê um mundo de 

ameaças, mentira, falsidade. 
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Tem algum exemplo para entender  
melhor esses dois perfis? 

Para exemplificar, podemos fazer uma alusão ao David Banner, que 

interpretou o personagem Hulk. 

O David Banner é um homem que estuda, que se dedica à ciência e que 

está sempre ajudando as pessoas. No entanto, em algumas situações, ele 

perde o controle e o monstro toma conta, o Hulk aparece.  

Quando ele está na forma do Hulk, ele começa a destruir tudo ao seu redor 

e acaba destruindo, até mesmo, aqueles que são próximos. Tem pessoas 

que são verdadeiros “Hulks”, destruindo tudo e todos ao seu redor. Elas 

magoam aqueles que mais as ajudaram. 
 

Se todos temos o médico e o monstro dentro de nós,  
qual é o meu papel? 

O seu papel é saber controlar o médico e o monstro dentro de você! 

Quantas vezes o monstro é exaltado? Com que frequência ele te faz 

agredir as pessoas que você ama e agredir a ti mesmo? Quem manda na 

sua vida, o monstro ou o médico?  

Tem indivíduos que nem mesmo percebem a presença e força do monstro, 

e acabam se tornando doentes e ingratas. Essas pessoas passam a acusar 

o mundo pelos seus atos e ações, porque elas não veem o mundo como ele 

é, mas através do monstro que vive dentro delas. 

Outros também possuem um monstro dentro de si, mas eles o 

reconhecem. Percebem quando machucaram seus familiares, quando 

ofenderam um amigo, quando destruíram uma relação de confiança. 
 

Como controlar o monstro dentro de mim? 

Temos uma saída para isso: a Inteligência Emocional. A Inteligência 

Emocional dá ao indivíduo consciência, o que o faz ver e compreender 

muito melhor o mundo ao seu redor, as pessoas, o passado. 

Assim, a primeira vantagem de uma Inteligência Emocional bem 

desenvolvida é a consciência para reconhecer o médico e o monstro. 

Será que você não vive como um monstro na sua casa e no seu ambiente 

de trabalho? Será que você não machuca ou engana as pessoas e acredita 

que está fazendo o correto? Porque, atenção: o Hulk destrói tudo e ainda 

por cima acredita que está fazendo tudo certo! O monstro sempre acha 

que suas ações são adequadas, já que ele é desprovido de consciência. 

 
 
https://www.febracis.com.br/blog/inteligencia-emocional/ 
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HERÓI OU VÍTIMA: 
 Quem é você nessa história? 

Quando Golias bradou seu desafio ao povo de Israel, não havia homem 

disposto a enfrentar o gigante filisteu. Desmoralizados e acovardados, os 

israelitas sabiam que seu povo seria escravizado se perdessem a batalha 

próxima. Ainda assim, ninguém se levantou.  

Cheios de medo e dúvida, tornaram-se vítimas incapazes de agir. Mas não 

Davi! Ele confiava em seu Deus e via um futuro extraordinário para sua 

tribo. Ele iria vencer ou morrer tentando. Davi se recusou a ser uma vítima, 

e o resultado dessa decisão ficou marcado para sempre. Ele duelou com 

Golias quando ninguém mais o fez. Davi se tornou um herói! 

Nesse mesmo sentido, o Master Coach Paulo Vieira levanta o seguinte 

questionamento no Método CIS e em suas palestras e treinamentos: “Quem 

é você na vida? Um Herói Aprendiz, ou uma Vítima Fracassada?”.  

Mas o que realmente significa ser um herói? É vencer um inimigo 

impossível? É ter uma arma mágica e derrotar os vilões? Seria proteger os 

inocentes? Nada disso! Esses são os resultados de algo mais profundo. O 

que define um herói não são seus feitos, mas sim, sua ATITUDE diante dos 

problemas. 

Muitos personagens da ficção também comprovam o poder que tem a 

atitude. Quando Simba se viu responsável pela morte de seu pai, Mufasa, 

ele fugiu para nunca mais retornar. Ele poderia ter vivido para sempre na 

floresta com sua nova família, mas não. Simba superou as culpas do 

passado e retornou para libertar seu povo da tirania.  

Quando a China precisou de guerreiros e seu pai estava velho demais para a 

guerra, Mulan não pensou duas vezes – largou a tradição de lado, tomou o 

lugar dele e foi para a guerra. 
 

O que eles têm em comum é que todos se RECUSARAM A SER VÍTIMAS das 

circunstâncias. Mais do que apenas coragem para agir, todo herói possui 
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uma VISÃO POSITIVA DE FUTURO. Davi acreditava em Deus e no futuro da 

sua tribo. Simba acreditava que podia derrotar Scar. Mulan acreditava que 

poderia salvar a China. Eles acreditavam que podiam vencer, e por isso o 
fizeram. 

A mentalidade do Herói Aprendiz, promovida por Paulo Vieira, é muito 

simples: você é o protagonista da sua história, e só pode ser derrotado se 

desistir. Falhou? Aprenda com seus erros e tente de novo. Nada de 
reclamar ou procurar culpados para a desgraça!  

A vitimização é a linguagem dos derrotados. Quem enxerga a si mesmo 

como vítima das circunstâncias abre mão do próprio poder de lutar e 

vencer. Enquanto uma vítima é PASSIVA diante dos problemas, um herói é 
ATIVO para mudar a situação. 

Quantas vezes em nossas vidas desistimos antes de tentar? Encontramos 

uma barreira no caminho e dizemos que é impossível de atravessar? 

Abandonamos nossos sonhos e nos tornamos vítima de tudo e de todos. A 

verdade é que na vida somos constantemente forçados a lidar com 
situações fora do nosso controle.  

Nem sempre temos a liberdade de escolher nossos desafios, mas somos 

inteiramente responsáveis pela forma como reagimos a eles. Qual a sua 

atitude diante dos problemas? Você é protagonista ou coadjuvante? Até 

quando você vai inventar desculpas para não ser o herói da sua própria 

história? Não permita ser paralisado pelos acontecimentos ruins que lhe 
foram acometidos.  

Na Febracis, há mais de 20 anos, o nosso master coach, Paulo Vieira, 

através da metodologia do Coaching Integral Sistêmico, transforma e 

impacta vidas e negócios que se vitimizavam e, através de conhecimentos, 

técnicas e ferramentas embasadas cientificamente, promove um estilo de 
vida abundante e verdadeiramente feliz. 

Todos os textos deste capítulo foram retirados do site: 
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O que faz com que algumas pessoas sejam mais bem-sucedidas 
profissionalmente e, ainda assim, mantenham um excelente nível de 
qualidade de vida? 

Como essas pessoas alcançam a plenitude e felicidade no dia a dia? 

Ser inteligente, ético e paciente ajuda, mas isso não é tudo. 

O que realmente faz diferença é a inteligência emocional, a forma 
como mantemos o controle emocional e como gerenciamos as 
emoções (nossas e das pessoas que nos cercam). É justamente a 

inteligência emocional que permite que uma pessoa cresça 
profissionalmente e, ao mesmo tempo, mantenha um bom 
relacionamento com a família e amigos, uma boa saúde e a 

estabilidade financeira. 

O mais interessante, é que a importância da inteligência emocional 
(IE) não costuma surpreender as pessoas, já que todos sabem que a 

forma como interagimos com as nossas emoções influenciam 
diretamente no dia a dia de cada um. 

Você sabe se é uma pessoa com controle emocional? É o que vamos 

lhe ajudar a descobrir! 

 

10 SINAIS DE QUE VOCÊ É UMA PESSOA 

COM MUITO CONTROLE EMOCIONAL 
 

1- Você é um bom líder 

Todos os líderes, independente do seu modo de liderar, possuem uma 
característica em comum: inteligência emocional. Ter controle 

emocional é essencial para os bons líderes, que devem saber lidar 
com situações delicadas, dar feedbacks construtivos, ser produtivos, 

trabalhar bem sob pressão e ter foco no resultado. 
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2- Você conhece suas fraquezas e forças 

Ter autoconsciência, através do autoconhecimento, é fundamental 
para se desenvolver profissionalmente e para saber como conduzir a 

vida pessoal. Ser honesto consigo mesmo sobre quem você é, 
permite que você se autodesenvolva em busca da melhoria 

constante. 

Assim, uma pessoa com controle emocional sabe identificar suas 
fraquezas e forças e tem capacidade de analisar criticamente esse 
quadro, agindo de forma a explorar da melhor forma cada aspecto 

da sua personalidade. 
 

3- Quando você está chateado, sabe exatamente o 

porquê disso 

É muito comum vermos pessoas tristes e, ao perguntá-las o que 

está acontecendo, elas dizerem que nem mesmo sabem o porquê de 
estarem assim. Isso significa falta de autoconhecimento e de 
capacidade de análise, que, ao fim, mostra que a pessoa não 

desenvolveu sua inteligência emocional. 

Portanto, se você sabe exatamente o que lhe deixa chateado ou 
triste e consegue identificar a raiz desse problema, isso mostra que 

você tem controle emocional. 
 

4- Você se dá bem com a maioria das pessoas 

Se você tem facilidade em manter relacionamentos interpessoais e 
se dá bem com quase todo mundo, isso é sinal de equilíbrio. 
Quando o indivíduo está bem em seu interior, as pessoas ao seu 

redor aproximam-se com mais facilidade, sem que sejam gerados 
atritos e desconfianças. 
 

5- Você se importa muito em ser uma pessoa boa e 
moral 

Um aspecto muito essencial da IE é o desenvolvimento de uma 
identidade moral. A identidade moral relaciona-se com a imagem 
que desejamos construir de que somos pessoas éticas e que se 

preocupam com os demais. 

Assim, se você ajuda as pessoas ao seu redor, doa seu tempo ou 
bens para pessoas necessitadas, é ético no seu trabalho e relações e 
pratica aquilo que discursa, você provavelmente tem a inteligência 

emocional desenvolvida. 
 

6- Você é bom em ler as expressões faciais das pessoas 

Você percebe quando seu colega de trabalho chega na empresa e se 
mostra chateado com algo? Você consegue identificar quando a sua 
esposa está revoltada com alguma situação? Percebe quando seu 

filho está tentando esconder algo de você? 
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Ser capaz de identificar como as outras pessoas estão se sentindo faz 
parte dos atributos daqueles indivíduos com uma boa inteligência 
emocional. 
 

7- Você supera muito bem os obstáculos 

Se você é capaz de se erguer facilmente frente aos problemas e erros 
cometidos, isso diz muito sobre o seu controle emocional. Indivíduos 

que lidam bem com os obstáculos que encontramos diariamente 
sabem que há algo que todos devemos fazer, o tempo todo: seguir 
em frente. 

Uma pessoa resistente não fica presa às emoções e situações 
negativas, pois sabem equilibrá-las com outros sentimentos positivos. 
Ou seja, esse indivíduo costuma dizer “estou triste que isso 

aconteceu”, “mas sou muito grato por conta desses outros fatores”. 
 

8- Você confia no seu instinto 

Você se sente confiante em seguir sua intuição? Ou faz justamente o 
contrário do que o instinto indica? Se você tem a capacidade de 
confiar em si mesmo e nas suas emoções, não há qualquer motivo 

para não escutar a sua voz interior que lhe diz qual é o melhor 
caminho a seguir. 
 

9- Você sabe se automotivar 

Desde pequeno você sempre foi ambicioso e trabalhador, correndo 
atrás dos seus sonhos e objetivos, mesmo sem ser recompensado por 

isso? Se você consegue focar sua atenção e energia nos seus 
objetivos de forma constante e motivada, sem que precise de alguém 
lhe dando forças para isso o tempo todo, você é uma pessoa com 

muito controle emocional. 
 

10- Você sabe dizer não 

A autorregulação é um dos componentes da inteligência emocional. A 
autorregulação é a capacidade da pessoa em se disciplinar e evitar 
hábitos ruins, sabendo tolerar o estresse e controlar seus impulsos. 

Além disso, o indivíduo com esse controle emocional sabe dizer não 
para manter seu foco e prioridades. 

E aí, que tal separar alguns minutos agora para refletir sobre esses 
itens? Com quais você se identifica? 
 

https://www.febracis.com.br/blog/pessoa-com-muito-controle-emocional/ 
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O FRACASSO 

 
 

 
 

As 20 principais razões que levam  

uma empresa ao fracasso 
Por Mariana Desidério 

 

São Paulo – O que leva uma empresa ao fracasso? Essa pergunta foi feita 

pelo instituto CB Insights a 135 startups que saíram do mercado e 

participaram de uma pesquisa “post-mortem”. As empresas toparam falar 

sobre as principais falhas que as levaram a fechar as portas, e o resultado 

levou a uma lista valiosa de 20 erros básicos cometidos por 

empreendedores. Veja quais são as razões que mais levam startups ao 

fracasso.  

 

20 – Não mudar quando necessário - 7% 

 

Não mudar de rumo de forma rápida quando se tem um produto, uma 

contratação ou uma decisão ruins foi citado como a razão para o fracasso 

em 7% das finadas startups consultadas. Manter-se ligado com uma má 

ideia pode drenar recursos e deixar os funcionários frustrados devido à 

falta de progresso. “Fomos pegos no meio de um giro. Tínhamos um pé 

numa estratégia que sabíamos que não funcionaria e outro em uma nova 

estratégia que poderia ter sido bem-sucedida, mas que não pôde ser 

plenamente aplicada”, contou o CEO da finada Imercive.  

 

19 – Esgotamento - 8% 
 

O equilíbrio na vida profissional não é algo comum entre os fundadores de 

startups, portanto o risco de um esgotamento é alto. Esta foi a razão do 

fracasso para 8% das startups consultadas. O CEO da finada Blurtt falou 

sobre isso. “Eu comecei a me sentir esgotado. Eu era o líder destemido da 

Blurtt, mas o problema com o esgotamento é que você fica sem esperança 

e perde toda a sua criatividade. Eu ia para o trabalho me sentido exausto”. 

 

18 – Não usar sua rede de contatos - 8% 

http://www.efivest.com/
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Uma das razões do fracasso de startups foi o fato dos empreendedores não 

usarem sua rede de contatos em benefício do negócio. O ponto foi levantado 

em 8% das empresas fechadas. “Acho que nós cometemos o erro de tentar 

fazer tudo sozinhos, talvez por insegurança, por sermos tão novos no mundo 

dos negócios”, afirmou um dos CEOs entrevistados. 

 

17 – Questões legais - 8% 
 

Às vezes, uma startup pode ir de uma simples ideia a um mundo de 

complexidades legais que chegam a ser a causa do fechamento da empresa. 

Esse problema foi apontado em 8% dos casos. “Recebemos um aviso de que 

nós não estávamos em dia com as normas legais e, a menos que 

mudássemos isso, eles suspenderiam nossa conta, que era provavelmente 

mais de 80% da nossa receita”, relata a startup Decide.com. 

 

16 – Falta de interesse dos investidores - 8% 
 

Juntamente com questão da falta de dinheiro, algumas startups relataram a 

falta de interesse dos investidores no negócio como uma das causas para o 

fracasso. A resposta apareceu para 8% das empresas. 

 

15 – Localização - 9% 
 

Problemas relacionados à localização da empresa apareceram em algumas 

frentes e foram relatados por 9% das startups. A primeira delas refere-se à 

necessidade de ganhar escala. A Meetro, uma das empresas finadas, 

afirmou: “O software e o conceito simplesmente não escalaram para além de 

suas fronteiras físicas”. Outra questão que apareceu foi a da comunicação 

entre a equipe, quando cada um está num lugar diferente e necessário falar 

de maneira remota.  

 

14 – Falta de paixão - 9% 
 

Um ponto chave para 9% das startups que não sobreviveram foi a falta de 

paixão e a falta de conhecimento sobre a área do negócio, por melhor que 

fosse a ideia inicial. A finada NewsTilt, uma startup que criou um serviço 

para comentários em sites de notícias na internet, afirmou: “Nós não nos 

importávamos de fato com o jornalismo, não éramos ávidos leitores de 

notícias. Se a primeira coisa que nós fizéssemos todos os dias fosse entrar 

no site da BBC, nós deveríamos fazer este produto. Mas como nós 

poderíamos construir um produto no qual nós só estávamos interessadas 

numa perspectiva de negócios?” 

 

13 – Mudanças que deram errado - 10% 
 

Uma mudança estratégica pode dar extraordinariamente certo, como do 

Burbn para o Instagram. Mas ela também pode dar muito errado. E para 

10% das startups consultadas, esse foi um dos motivos para o fracasso. 

“Uma mudança de rumo precisa ser calculada, com modificações no modelo 

de negócio, hipóteses testadas e resultados mensurados. Caso contrário, 

você não consegue aprender nada”, afirma a finada startup Flowtab. 

 

12 – Desarmonia entre sócios e investidores - 13% 
 

Desentendimentos com um dos fundadores da empresa, ou ainda com os 

investidores podem gerar um quadro bem difícil de administrar, levando a 

empresa ao fracasso em pouco tempo. O problema foi apontado por 13% 

das startups consultadas. 

 

http://www.efivest.com/


COACH BUSINESS  

 

 

 

 

 
 
RUA ALBERTO 

MAGNO, 300 

BAIRRO MONTESE 

FORTALEZA/CEARÁ 

60.425-235 

 

www.efivest.com.br 

 

 

Telefone: (85) 

3491.4000 

 

Whats: (85) 

9.8880.4000 

 

30 

11 - Falta de foco - 13% 
 

Perder o foco em distrações, questões pessoais e outros projetos foi 

apontado por 13% das startups como um dos pontos que as levaram ao 

fracasso. Uma dessas empresas, a MyFavorites afirmou: “Nós todos 

começamos a perder o interesse, a equipe estava se perguntando aonde 

iríamos parar, e eu me perguntava se eu realmente queria gerir uma 

startup, ter responsabilidades com empregados e responder a um grupo de 

investidores”.  

 

10 – Lançar produtos no momento errado - 13% 
 
Se você lança um produto antes da hora, os usuários podem avaliá-lo mal, 

o que torna difícil depois trazê-los de volta. Se você lança o produto muito 

tarde, pode perder a janela de oportunidade do mercado. O problema foi 

apontado por 13% das empresas. Um funcionário da finada startup 

Calxeda afirmou: “Nós andamos mais rápido do que nossos consumidores. 

Trabalhamos com uma tecnologia que não estava realmente pronta para 

eles. Estávamos adiantados”. 

   

 

9 – Não dar ouvidos ao cliente - 14% 
 

Ignorar seus clientes é um verdadeiro caminho para o fracasso. Na 

pesquisa, 14% das startups relataram que este foi um dos problemas que 

as levaram aos insucesso. Uma das startups consultadas, a eCrowds, 

afirmou: “Nós gastamos muito tempo construindo o negócio para nós 

mesmos e não pegando feedback, o que é um jeito fácil de criar uma visão 

limitada. Eu recomendaria não passar mais que dois ou três meses entre o 

início e o momento de ter em mãos perspectivas verdadeiramente 

objetivas”. 

 

8 – Marketing pobre - 14% 
 

Conhecer o seu público-alvo, saber como conseguir sua atenção e então 

transformá-los em consumidores é uma das habilidades mais importantes 

para se ter um negócio de sucesso. Pois a inabilidade em realizar esse 

trabalho foi apontada por 14% das startups como causadora do seu 

fracasso. “A linha tênue entre vida e morte para serviços na internet é o 

número de usuários. Em determinado momento, nós chegamos ao limite 

do que conseguiríamos atingir sem muito esforço. Era hora de investir em 

marketing. Infelizmente nenhum de nós tinha habilidades nessa área. Pior 

ainda, ninguém tinha tempo hábil para preencher essa lacuna”, relatou 

uma das startups consultadas.  

 

7 – Falta de um modelo de negócio - 17% 
 

Os empreendedores parecem concordar que ter um modelo de negócio é 

importante. Se a empresa não encontrar uma forma de ganhar dinheiro em 

escala, os investidores ficam hesitantes e os fundadores não têm como 

capitalizar o negócio. O problema foi apontado por 17% das empresas. 

“Apesar de termos conseguido muito, nós falhamos em criar um negócio 

escalável. Nossa empresa não tinha escala porque dependíamos de uma 

frente apenas, e ela mudou radicalmente”, afirmou a startup Tutorspree. 

     

6. Produtos difíceis para o usuário - 17% 
 

Coisas ruins acontecem quando você ignora a vontade e a necessidade do 

seu usuário, seja de forma consciente ou inconsciente. Problemas com os 
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produtos foram apontados por 17% das startups como causa do seu 

fracasso. Um startup de jogos afirmou: “Olhando para trás, acredito que nós 

precisávamos engolir nosso orgulho e fazer alguma coisa com a qual fosse 

mais fácil se divertir já nos primeiros momentos de interação”. 

     

5. Problemas com o preço - 18% 
 

Dar preço ao seu produto ou serviço é uma arte complexa quando se trata 

do sucesso da sua startup. O problema foi apontado por 18% das startups 

que não deram certo. “Nosso plano mais caro era de 300 dólares por mês. 

Os clientes nunca reclamaram do preço. Nós apenas não entregávamos o 

que eles esperavam”, afirmou uma das startups consultadas. 

 

4 – Não conseguir competir - 19% 
 

Assim como ficar obcecado com a concorrência não é saudável, ignorá-la 

também não é uma boa ideia. Não dar a atenção para os concorrentes foi o 

que levou 19% das startups consultadas à falência. Um dos criadores da 

startup Wesabe afirmou: “Entre o pior método de agregação de dados e o 

grande volume de trabalho que a Wesabe te dava era mais fácil ter uma boa 

experiência na Mint [concorrente], e essa boa experiência era muito mais 

rápida”. 

 

3 – Não ter a equipe certa - 23% 
 

Ter uma equipe diversa, com diferentes habilidades frequentemente é citado 

como algo crucial para o sucesso de uma empresa que está começando. E, 

de fato, as lacunas na equipe foram apontadas como causadoras do fracasso 

para 23% das startups. “Se a equipe fundadora não consegue criar o 

produto por si mesma, ela não deveria fundar uma startup. Nós deveríamos 

ter trazido fundadores adicionais, mas não fizemos isso”, lamentou uma das 

empresas consultadas. 

 

2 – Ficar sem dinheiro - 29% 
 

Dinheiro e tempo são recursos que devem ser usados com sabedoria. Não 

por acaso, a falta de recursos foi apontada por 29% das startups com causa 

do seu fracasso. Muitas vezes, a falta de dinheiro está atrelada a outras 

questões. “Na verdade, o que matou nossa empresa foi que ela não estava 

apta para levantar fundos adicionais. Apesar das diversas abordagens para 

monetizar o produto, acabamos ficando sem dinheiro”, lembra a startup 

Flud. 

     

1 – Falta de necessidade do mercado - 42% 
 

A falha número um das empresas que não deram certo foi criar soluções 

para problemas que não existem. A falta de necessidade do mercado foi 

citada por 42% das startups como causa do seu fracasso. “Percebi que não 

tínhamos clientes porque ninguém estava realmente interessado em nosso 

modelo”, afirmou a startup Patient Communicator. “As startups falham 

quando elas não resolvem um problema do mercado. Nós tínhamos ótima 

tecnologia, ótimos dados, ótima reputação, ótima expertise, ótimos 

conselheiros. Mas nós não tínhamos uma tecnologia ou um modelo de 

negócio que resolvesse um problema crítico de uma forma escalável”, 

afirmou a Treehouse. 

 

https://exame.abril.com.br/pme/as-20-principais-razoes-que-levam-uma-

empresa-ao-fracasso/ 
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VÍDEOS DO YOUTUBE: 
(clique na imagem para acessar ou digite o títulos acima da imagem no youtube) 

 

 

O APRENDIZ DESCULPA DO FRACASSO 
 

 
 

O FRACASSO É CONFORTÁVEL ● LEANDRO KARNAL 
 

 
 

FRACASSAR É BOM | GERONIMO THEML 
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FERRAMENTAS DE COACHING  

PARA LÍDERES 
Jaison Veneri, 

 
Um líder pode ser alguém que já nasceu com habilidades para exercer a liderança em um 
ambiente. Ou, então, uma pessoa que ainda está em fase de aprendizado sobre as 
competências de um líder. 
 
Mas, para ambos os casos é preciso saber conduzir seus colaboradores em qualquer situação, 
em todos os tipos de cenário, e é para isso que as ferramentas de coaching para líderes 
servem. 
 
Neste artigo você vai aprender sobre alguns aspectos de um leader coach e conhecer 3 
ferramentas essenciais para serem aplicadas no contexto da liderança organizacional. 
 

 
O que é ser um leader coach? 
 
Um leader coach, ou líder coach, é a pessoa que exerce liderança em alguma empresa ou 
organização sem fins lucrativos e que usa técnicas e ferramentas de coaching para aplicar junto 
aos seus liderados. 
 
É importante diferenciar do coach de liderança, que é o profissional que atende realizando 
processos de coaching, por meio de sessões, a fim de ajudar líderes a conquistarem objetivos 
específicos relacionados ao exercício da liderança. 
 

 

Ferramenta Check List 
 
Essa ferramenta é bastante simples em sua aplicação, mas fundamental para ajudar a enxergar 
com clareza várias tarefas a realizar que possam ser esquecidas na rotina de trabalho. 
 
Basta pegar uma folha de papel ou abrir um documento no computador e listar todas as ações 
que devem ser realizadas dentro de um determinado projeto, meta ou objetivo específico. 
 
É aconselhável colocar uma data na realização de cada tarefa, em vez de apenas a palavra 
“sim” ou “ok”. Isso facilita controles posteriores e serve de base para projetos futuros que 
precisarão ter um período de tempo bem definido. 
 
O check list pode ser também uma ferramenta que dá origem a um fluxograma ou a um 
cronograma ou então ser um simples método de controle de tarefas tanto do líder quanto dos 
seus liderados. 

http://www.efivest.com/
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Ferramenta Administração de Cenários 
 
Também chamada de projeção de cenários ou gerenciamento de crises, é uma ferramenta 
que auxilia o líder no planejamento de qualquer tipo de situação que possa ocorrer, como 
falta de funcionários, corte de custos e atrasos em projetos. 
 
A administração de cenários funciona como um arsenal para liderar em situações que podem 
variar de normais a caóticas, sendo importante, então, para preparação de um líder que 
saberá conduzir a sua equipe em qualquer cenário. 
 
A aplicação da ferramenta consiste em descrever cenários, desde a situação esperada até o 
pior que possa acontecer. Além disso, é preciso traçar um plano resumido para resolver os 
problemas que possam surgir. 
 
Por exemplo: se um possível cenário é a falta de capacitação da equipe, é necessário ter 
pessoal que possa fazer um treinamento rápido, material didático e ambiente para as aulas. 
 
Para os cenários mais prováveis, é preciso ter tudo planejado antecipadamente, e, para os 
casos mais difíceis de acontecer, basta o líder saber o que fazer em momentos de crise. 
 

Ferramenta Roda da Liderança 

 
Para quem conhece a ferramenta de coaching roda da vida, vai se familiarizar rápido com a 
roda da liderança, pois é uma derivação dela. 
 
Para a sua aplicação, é feita uma roda em forma de gráfico tipo pizza, dividindo-a em 10 
partes: 
 

- Inspiração 
- Delegação 
- Ousadia 
- Trabalho em equipe 
- Foco no trabalho 

- Desenvolvimento da equipe 
- Visão de futuro 
- Estabelecimento de prioridades 
- Dar feedback 
- Criatividade e estímulos 

 
Feito isso, é o momento de dar uma nota de 1 a 10 para cada um desses itens e planejar 
ações para melhorar naquilo que tiver uma nota ruim. 
 
É uma ferramenta que pode ser aplicada em si mesmo ou ser feita para ajudar cada um dos 

liderados a identificar seus pontos que devem ser trabalhados. 

 
http://www.administradores.com.br/artigos/carreira/ferramentas-de-coaching-para-
lideres/104462 
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O PAPEL DO COACHING  

NA ORGANIZAÇÃO 
Lidiane Da Silva Lima 
Analista Industrial 

 

 
 
Resumo 

O coaching é muito utilizado no ambiente organizacional em países da 

América do Norte, da Europa e da Ásia. Verifica-se que a utilização dessa 

prática caracteriza-se na interação voltada à facilitação da aprendizagem, ao 

desenvolvimento de habilidades e a disseminação do conhecimento. 

Qual o papel do coaching dentro da organização? 

Verifica-se que as organizações a cada dia necessitam de meios que visem o 

desenvolvimento e a aprendizagem dos seus colaboradores, com isso 

observa-se a necessidade do entendimento e aprimoramento dessa técnica 

dentro das organizações. Esse trabalho visa um entendimento e 

aprimoramento mais significativo no que diz respeito ao papel coaching 

dentro de uma organização, e quais os meios utilizados que facilitam o 

desenvolvimento deste. Para o estudo foi utilizada uma pesquisa 

bibliográfica. 

Palavras-chaves: Coaching. Liderança. Organização empresarial. 

 

Introdução 

Hoje as empresas estão buscando desenvolver seus colaboradores, uma das 

formas utilizadas é agregar conhecimento, fazendo com que esse busque 

formas de aperfeiçoamento. Através disso verifica-se que existem algumas 

práticas que facilitam e ao mesmo tempo são aplicados nesse processo. 

Nesse trabalho será abordado a prática e o papel do coaching dentro da 

organização. 

O papel do coaching dentro da organização caracteriza-se como um 

facilitador do aprendizado, onde existem algumas etapas. 

O coaching no Brasil não é muito conhecido, principalmente por ser um tema 

novo, mas o seu crescimento é constante, especialmente nos grandes 

centros, onde a busca por palestra, congressos, cursos, artigos, tem a 

finalidade de promover a formação da prática em diversas finalidades. 

Nesse sentido, surge o seguinte questionamento: qual o papel do coaching 

dentro da organização? A partir deste contexto, apresenta-se como objetivo 

deste artigo estudar o papel do coaching dentro da organização, visando 

mostrar sua importância dentro da mesma. Para esse fim, recorreu-se à 

pesquisa bibliográfica, buscando fundamentar os conceitos de coaching e 

sua aplicação dentro de organizações. Segundo Gil (1999) a pesquisa 

bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituídos de 

livros e artigos científicos.  Cervo e Bervian (1983, p. 55) apontam ainda 

http://www.efivest.com/
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que “a pesquisa bibliográfica procura explicar um problema a partir de 

referências teóricas publicadas em documentos.” 

 

Conceito de Coaching 

Nos últimos anos o termo coaching passou a ser utilizado dentro das 

organizações. Este termo, que tem origem no campo esportivo, é utilizado 

para demonstrar o papel do técnico. A função do coaching é incentivar e 

ajudar as pessoas a alcançarem melhores resultados, através do 

desenvolvimento de novas habilidades. 

O conceito de coach segundo Krausz (2007), é tão antigo quanto à própria 

humanidade. A autora afirma que Sócrates, por meio de diálogos e 

questionamentos com seus discípulos, descritos por Platão, e baseado no 

principio de que a verdade está dentro de nós, praticava um dos métodos 

de coaching, demonstrando sua eficácia. 

Segundo a Wikipédia (2010), o termo Coaching surgiu em Kócs uma cidade 

Húngara, onde o mesmo representava uma “carruagem de quatro rodas”. 

Seu início foi através de gírias de universitários norte-americanos, que 

designava o designava como um “tutor particular”, ou seja, alguém que 

prepara o aluno para exames de determinados cursos e matérias. 

Para Chiavenato (2008), quando se trata do termo coaching, pode-se 

observar que é um relacionamento que envolve duas pessoas – o líder e o 

subordinado representados pelo coach e o aprendiz o que caracteriza o 

vínculo que impulsiona talentos, cria competências e estimula 

potencialidades. 

Nesse relacionamento, o coach lidera, orienta, guia, aconselha, treina, 

desenvolve, estimula, impulsiona o aprendiz enquanto este aproveita o 

impulso e direção para aumentar seu conhecimento, melhorar o que já 

sabe e aprender coisas novas para deslanchar no seu desempenho. 

O fator principal do coaching é ajudar uma pessoa a mudar, na maneira 

que deseja e a ir na direção que quer, ou seja, o coaching cria 

consistência, capacita à escolha e produz a mudança, além de revelar o 

potencial de uma pessoa para maximizar seu próprio desempenho. 

Conforme cita Blanco (2006) em analogia ao exposto, essa acepção foi 

relacionada ao termo guia, tutor, instrutor ou treinador. 

Krausz (2007), afirma que a utilização do termo coaching, no sentido 

contemporâneo do termo, apresenta diversas versões. Na literatura sobre 

o assunto, entretanto, dois nomes são freqüentemente citados: 

O primeiro é de Timothy Gallwey, professor de tênis, autor de um livro 

que aborda a prática esportiva como um jogo interior, desenvolvendo uma 

abordagem diferenciada de ajuda para as pessoas aperfeiçoarem sua 

capacidade de jogar tênis. Em vez de berrar ordens ou dar instruções aos 

seus alunos, como fazia a maior parte dos professores da época, baseou 

seu método no principio da habilidade inata que o corpo humano possui de 

aprender a movimentar-se. 

O segundo nome é o de Thomas Leonard, um contabilista e 

administrador financeiro bem-sucedido, procurado por clientes para 

discutir não apenas questões financeiras, mas também aspectos ligados à 

atividade profissional e planejamento de carreira. 
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A noção associada à prática do coaching é muito genérica. Conforme cita 

Blanco (2006), um coach é um profissional treinado e dedicado a guiar 

outros no desenvolvimento progressivo de competências, de 

comprometimento e de autoconfiança, por meio da interação humana, a 

aprendizagem de habilidades, de cultura e de valores torna-se mais viável. 

Ainda de acordo com Blanco (2006), os principais construtos que compõem 

a prática do coaching são relacionamentos colaborativos e de igualdade. 

Na atualidade, essa tendência é mais acentuada nos países de língua inglesa 

que contam com dezenas de empresas que oferecem treinamentos. Para ela 

as associações de coach também têm se multiplicado nesses países 

(KRAUSZ, 2007). 

 
O processo de coaching e suas  

diferenças com demais processos 

Pode-se observar que existem diferenças entre coaching e outros processos. 

De acordo com Gil (2008), segue abaixo algumas características: 

 Psicoterapia: essa enfoca o indivíduo e seus problemas pessoais enfatizam o 

passado, enquanto que o coaching volta-se para problemas de desempenho 
profissional, e se dirige ao futuro; 

 Aconselhamento: esse busca lidar com empregados que se encontram abaixo da 

média, tem dificuldade de cumprir prazos, esse faz com que o colaborador reconheça a 
necessidade de mudar, enquanto que o coaching destina-se a qualquer empregado, e 
fornece elementos que convém ao colaborador decidir se irá mudar ou não; 

 Treinamento: esse é dirigido a um grupo, tem os objetivos definidos e operacionais, 

enquanto que no coaching esse é individual e os objetivos são definidos ao longo do 
processo; 

 Mentoring: esse é aplicado àqueles empregados que tem muito potencial, e que se 
revelam promissores, o mentor precisa ser escolhido entre as pessoas capazes de 
representar os valores da organização. 

Conforme cita Krausz (2007), de inicio coaching, se caracterizava com uma 

atividade informal e esporádica de pessoas que, por sua experiência, 

confiabilidade e capacidade de estabelecer relacionamentos empáticos, eram 

procuradas para com elas se discutirem problemas e partilhar pontos de 

vista, opinar sobre questões de ordem pessoal, de carreira, de dificuldades 

profissionais. 

De acordo com Pacheco (2005), o coaching consiste em uma metodologia 

que promove o acompanhamento e a orientação por meio de diálogos, com 

foco na pessoa, na sua aprendizagem, no desenvolvimento de competências, 

no seu desempenho, nos resultados a serem alcançados, no futuro e na 

liderança. O autor explica que os objetivos do coaching são sempre de curto 

prazo e fundamentados em um processo continuo de feedback em face de 

resultados alcançados e daquilo que se propõe a atingir junto ao 

interessado. 

Como cita Krausz (2007), o coaching contribui para que indivíduos e grupos 

se transformem, ao impactar suas visões e valores, apoiá-los na reinvenção 

e remodelação do pensar e agir, mediante um processo participativo e 

dirigido de aprendizagem. 
 

Diferenças entre coaching e treinamento: 

O treinamento geralmente é dirigido a um grupo, enquanto coaching é 

individual; 

O treinamento trabalha com objetivos definidos e operacionais, no coaching, 

os objetivos são definidos ao longo do processo. 
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O coaching exige um relacionamento muito mais franco e intenso do que o 

treinamento. 

 

A importância dos coaches e o seu papel 

Conforme cita Gil (2008), em um ambiente de mudanças constantes e 

reestruturação estratégica, é necessária à mudança de hábitos. Os 

colaboradores precisam aprender coisas novas, adotar novos métodos de 

trabalho. Eles sentem necessidade de fazer algo diferente, não querem 

fazer sempre à mesma tarefa, daí verifica-se que os mesmos possuem 

necessidades particulares que precisam ser supridas. As organizações 

percebem que a atenção individual é muito mais eficiente do que um 

treinamento em grupo. 

Hoje com todas as mudanças tecnológicas a organização a cada dia 

percebe o quanto é importante reter talentos, e gerir o seu capital 

humano, mas para isso são necessários meios que gerem condições para o 

desenvolvimento dessas pessoas, assim pode-se observar o papel do coach 

dentro da organização. 

De acordo com Gil (2008), a empresa necessita realizar o diagnóstico 

constante de desempenho das pessoas para verificar quando alguém 

necessita de coaching. O que na maior parte das vezes acaba não sendo 

uma tarefa fácil, pois depende de diversos fatores, que estão relacionados 

tanto ao contexto físico quanto ao organizacional. 

Abaixo seguem algumas situações que indicam a necessidade de coaching: 

 Contratação de trainees; 

 Desempenho gerencial; 

 Períodos de transação; 

 Fracassos; 

 Desempenho inadequado; 

 Decisões pessoais. 

De acordo com Somoggi, as diferenças entre chefe e coach são marcantes: 

CHEFE: 

 Controla o comportamento; 

 Dá ordem; 

 Foca na execução; 

 Resolve problemas; 

 Assume responsabilidades; 

 Dirige as pessoas; 

 Libera o potencial. 

COACH: 

 Motiva; 

 Foco no processo; 

 Ouve e ensina a resolver problemas; 

 Compartilha a responsabilidade; 

 Serve as pessoas. 

O papel do coaching é muito mais do que um chefe 

Isso quer dizer, precisa ser alguém de confiança do colaborador, porque 

ele não deve apenas se preocupar em dizer o que precisa ser feito, mas 
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sim, ensinar o que se deve fazer, para que o colaborador raciocine, analise 

as situações e as conseqüências na busca da melhor saída para os 

problemas pois cada pessoa é diferente por si só, então é necessário que 

cada pessoa tenha um tratamento diferenciado tanto nas suas falhas quanto 

no seu desenvolvimento. Um exemplo importante é em relação ao futebol. 

Existem aquelas pessoas que sem muito treinamento possuem habilidades e 

conseguem se desenvolver rapidamente, enquanto outras treinam a todo o 

momento, mas mesmo assim precisam repetir várias vezes determinadas 

jogadas, para conseguirem memorizar. 

Desta forma, é relevante ressaltar, como diz Krausz (2007), que o coaching 

focaliza as forças que nos dão coragem para subir mais alto, olhar mais 

profundamente, ir mais longe, provocar com delicadeza, usar o humor, 

caminhar com agilidade, sonhar e agir com retidão. 

Conforme explica Senge (2002) e Gil (2008), as empresas têm percebido o 

quanto é importante gerir seu capital intelectual, o que significa criar 

condições para seu constante desenvolvimento. 

Os autores reconhecem o papel do profissional coach na empresa da 

seguinte forma: as pessoas são diferentes entre si; as pessoas são 

interdependentes; as pessoas comportam-se de acordo com suas crenças; 

as pessoas têm um potencial bem maior do que aqueles que demonstram 

ter; melhor do que ensinar é ajudar a aprender; o aprendizado deve ser 

constante; as pessoas e os negócios são inseparáveis; as pessoas precisam 

de estímulos ao longo de sua trajetória profissional; uma nova economia 

está emergindo; as empresas requerem trabalho de equipe; as pessoas 

precisam ser acompanhadas em seus períodos de transição; as empresas 

procuram novos equilíbrios e é mais barato consertar do que trocar. 

Pode se observar que o papel do coaching não é uma novidade. Ao 

observarmos, por exemplo, uma família, veremos que a educação que os 

pais fornecem aos filhos, nada mais é do que o coach, pois os pais se 

tornam tutores. 

Nesse sentido, o papel do coach é: 

 Liberar o potencial de cada indivíduo; 

 Incentivar as pessoas para o auto- desenvolvimento; 

 Ouvir e ensinar – a atenção e percepção sobre as necessidades das pessoas são 

fatores fundamentais para o coach; 

 Compartilhar responsabilidades – o coach deve assumir a responsabilidade de 

analisar, juntamente com o colaborador, as situações inesperadas, e então redirecionar 
os planos de ação sempre que for preciso; 

 Orientar as pessoas – o coach analisa, juntamente com as pessoas, as situações que 
interferem na condução dos projetos e redireciona os planos de ação sempre que 
necessário; 

 Saber reter talentos – o coach pode ajudar as pessoas na obtenção de novos 
conhecimentos, no desenvolvimento de novas habilidades e na busca do aprendizado 
constante. 

Desenvolvimento do coaching 

Segundo Krausz (2007), o objetivo do coaching é apoiar a pessoa para 

que ela atinja resultados, através de mudança no seu comportamento, 

como um todo no desenvolvimento e na sua realização. 

Assim, nas empresas, novas competências surgiram e esta nova idéia de 

liderança tem significado a saída para melhoria de muitas empresas no que 

compete a sua exigência no mercado altamente competitivo. É necessário 
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que as empresas criem ambientes com condições propicias para que seu 

colaborador aprenda e evolua em parceria com seus lideres, que vivendo 

num mundo moderno não podem agir de maneira autocrática usando o 

poder para conseguirem seus objetivos. 

O coaching é um processo que se desenvolve numa sequência de etapas. 

Às vezes não é possível identificá-las com clareza. Debordes (1998 apud 

Gil 2008) apresenta o sistema MENTOR, elaborado com bases nas iniciais 

dos nomes em francês de cada uma de suas fases: Mesuer (medir), 

Écouter (escutar), Negocier (negociar), Tirer (sacar), Organizer (organizar) 

e Reconnaitre (reconhecer). Conforme cita Kinlaw (1999 apud GIL 2008), 

este apresenta três estágios: envolvimento, desenvolvimento e solução. 

É necessário que se estabeleça uma relação entre o coach e o cliente, ou 

seja, um relacionamento de franqueza e confiança onde aconteça 

feedback, troca de experiências, para que o desenvolvimento seja eficaz. 

Conforme cita Krausz (2007), coaching é um processo que contribui para 

que as pessoas e os grupos se transformem, reflitam a respeito de sua 

visão de mundo, de seus valores e crenças, aprofundem sua 

aprendizagem, incorporem novas habilidades e capacidades, expandam 

sua prontidão para agir de forma coerente e eficaz. 

O processo de coaching é uma das alternativas que tem se tornado eficaz 

para tratar de dificuldades, mudanças, questões relacionadas com 

aprendizagem, desenvolvimento e aproveitamento do potencial e dos 

talentos das pessoas, no âmbito pessoal e profissional. 

 
Coaching como Estratégia de Liderança 

Segundo Krausz (2007), o coaching favorece um tipo de cultura 

organizacional na qual predominam relacionamentos cooperativos, troca 

constante de conhecimentos, experiências, informações e feedback 

relevantes para a aprendizagem e o desenvolvimento pessoal e profissional 

dos membros da organização. São constantemente encorajados a refletir 

sobre o sentido do seu trabalho, compartilhar idéias e opiniões, analisá-las, 

compará-las e assumir a responsabilidade por suas decisões. 

Conforme Bergamini (1997), a relação e liderança da grande maioria dos 

chefes conhecidamente autoritários são tipicamente incapazes de 

conseguir um ambiente de trabalho em que aqueles que trabalham se 

sintam normalmente propensos a criar, impedindo, a descoberta de 

maneiras inéditas e melhores de se realizar o trabalho, como resolver os 

diversos problemas. 

Algumas organizações adotam métodos que facilitam o papel dos Lideres 

dentro da empresa, transformando-os em coaches, levando essa prática 

para dentro da organização, fazendo que o líder seja como um promotor 

de aprendizagem dentro do ambiente de trabalho. 

Abaixo seguem alguns modelos de liderança focados no processo coaching: 

 O Coaching como Modelo de Liderança diminui a pressão sobre os Liderados. 

O Líder Coach tem como ponto de partida o respeito incondicional pelo 

liderado enquanto ser humano. Isto é natural e imediatamente percebido 

pelo liderado – seja de uma forma consciente ou inconscientemente – o 

que diminui o antagonismo e as barreiras ao exercício da Liderança por 
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parte do Líder Coach, melhorando e solidificando, desta forma, a Relação de 

Liderança. (NÃO BASTA SER…, 2010). 

 O Coaching como Modelo de Liderança diminui a pressão sobre o Líder. 

Neste modelo, o Chefe muitas vezes entendia que ele – e nada além dele – 

era a única coisa que separava a Organização para a qual ele trabalhava do 

mais completo Caos. Este tipo de pressão psicológica por vezes cobrava 

algum preço, seja emocional, ou mesmo em termos de Saúde física. O 

Modelo de Liderança baseado no Coaching, ao diminuir a pressão sobre o 

Líder, não só contribui para o Aumento de sua Qualidade de Vida, como 

também libera a atenção do Líder para aquilo que realmente é da sua 

Competência: o Ganho imediato é uma Liderança mais Focada em 

Resultados e na Geração de Valor para o Negócio. (NÃO BASTA SER…, 

2010). 

Para Pacheco (2005) o coaching deve ser realizado por todos os gestores no 

dia-a-dia, mas nem todos estão preparados para desenvolvê-los e poucos 

conhecem os seus benefícios. 

O líder-coach, que as organizações tanto precisam, é aquele que cria 

condições para que o liderado aprenda e se desenvolva, aumentando sua 

iniciativa e criatividade. Nesse processo é imprescindível à confiança mutua, 

pois os profissionais necessitam aprimorar habilidades específicas, sentem 

que necessitam de mudança em sua carreira, encontram dificuldade na 

recolocação profissional, sentem resistência em sua equipe de trabalho, 

entre outras funções. O coach é aquele que proporciona desenvolvimento 

antes de cobrar performance. 

Através da aquisição das habilidades desejadas, o líder tem condições de 

exercer sua capacidade de líder-coach, buscando a formação de líderes em 

sua própria equipe de trabalho. O líder-coach utiliza ferramentas como 

feedback e delegação, mas, acima de tudo, preocupa-se com o 

desenvolvimento de seus liderados, tanto nos aspectos profissionais quanto 

nos pessoais. São muitas as vantagens do coaching, os liderados se 

beneficiam com a aquisição de habilidades que farão à diferença no mercado 

de trabalho, aumentando, inclusive, sua empregabilidade. A organização 

ganha com a existência de equipes de alta performance, alinhadas aos 

objetivos esperados. 

Os líderes, por sua vez, além de contarem com equipes mais preparadas, 

ganham uma “escola prática” de liderança, desenvolvendo competências 

muito além da teoria. Tendo em vista que a competitividade cada vez mais 

acirrada, é mais do que necessário que as organizações aprendam com seus 

próprios erros e se adaptem às mudanças. (O LIDER COACH …, 2010) 

 
Coach no Ambiente Empresarial 

Conforme relata Gil (2008) o coach é, portanto, um profissional que se 

compromete, no âmbito de uma organização, a apoiar as pessoas que visam 

alcançar determinado resultado. Para ele coach é por excelência o 

profissional do empowerment, pois o que lhe compete é dar poder para que 

a pessoa efetive as mudanças necessárias em seu ambiente de trabalho ou 

em sua conduta. 

O Líder Coaching, deve conhecer muito bem cada um de sua equipe, o que 

somente é possível através de acompanhamento diário, pois, coloca-se 

numa posição de uma cultura voltada para a aprendizagem continuada para 

o alcance de resultados crescentes. É essa postura que o mercado exige dos 

novos profissionais para que as organizações alavanquem rumo ao futuro. 
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O estilo de liderança destaca a organização fazendo com que outras 

organizações sintam-se atraídas pelo modelo adotado ou não. Existem 

“líderes” que mandam, não sabem delegar, não treinam, tratam seus 

liderados como se soubessem de tudo esquecendo-se que estão em fase 

de aprendizagem, as pessoas ficam limitadas a serem executoras de 

tarefas e a obedecer. 

Alguns Líderes Coaches, estabelecem trajetórias de carreiras, que ajudam 

seus liderados a identificarem sua missão e com isso passam a ter uma 

visão realista do que possuem e o que podem possuir e em quanto tempo, 

estes estão sempre dispostos a fornecer o feedback constante a fim de 

manter sua equipe motivada e com sua estima em alta, sabendo-se que 

estima depende da própria pessoa. 

O Líder Coach é um formador de profissionais qualificados, não perdendo o 

foco da sua natureza do seu “eu”. Nessa mesma linha, podemos concluir 

que a liderança não se inicia pelas competências e habilidades, é um 

conjunto de caracteres próprios de uma pessoa, tais como: convicções, 

valores, ética, o cargo que ocupa, missão, visão, atitudes e a consciência 

que uma pessoa tem de si mesma. 

O Líder Coach envolve as pessoas mesmo sabendo que as características 

são diferentes e que é preciso saber lidar com essas diferenças, desenvolve 

suas atividades fundamentando-se que os contextos devem ser diferentes, 

mas específicos, este não faz o serviço para o liderado, ele desenvolve as 

habilidades necessárias que o liderado necessita para que o objetivo seja 

atingido. 

É isso, um comportamento participativo, onde as pessoas possam 

desenvolver o seu lado criativo, pensarem por si só, descobrir estratégias 

capazes de solucionar problemas, propor sugestões e colocá-las em prática 

(UMA QUESTAO DE …, 2010) 

 
Considerações Finais 

Verifica-se que as organizações estão a cada dia buscando meios que 

facilitem o desenvolvimento de seus colaboradores, sejam através de 

treinamentos, consultas. Uma das formas de liderança mais utilizada é o 

coaching, processo em que existe o coach e o aprendiz, e este busca 

desenvolver o aprendiz em diversos setores, fazendo com que ele tenha o 

coach como um tutor. 

Para que exista um relacionamento efetivo entre coach e aprendiz é 

necessária à confiança pois o coach deve fazer com que o aprendiz o tenha 

como um seguidor, desenvolvendo assim suas competências. 

Num ambiente competitivo, as empresas precisam a cada dia, desenvolver 

meios que facilitem e ao mesmo tempo torne seus profissionais capazes de 

resolver problemas e lidar com situações difíceis. Mas na maior parte dos 

casos a pessoa não consegue verificar quais são suas necessidades o que 

precisa fazer para mudar, e com isso se torna desestimulada para qualquer 

mudança. 

Nesse momento surge o coach, uma técnica, onde o coach se torna um 

facilitador do conhecimento, que faz com que a pessoa consiga 

desenvolver habilidades, que antes nunca foram imaginadas, identificando 

talentos e habilidades, em pessoas que as vezes já havia perdido a 

esperança, a organização consegue identificar lideres. 
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O coaching é um processo que ajuda a pessoa a enxergar a realidade e a 

vida que a rodeia. Esse processo é muito importante na organização, pode 

ser aplicado a qualquer profissional, e traz resultados excelentes. Além 

disso, o coaching é um dos temas mais discutidos atualmente nas 

organizações e vem representado muito. Ou seja, significa uma saída para 

que as empresas tenham equipes de alta performance, atuando em função 

dos resultados esperados e adaptando-se às exigências do mercado. 

Verifica-se que o papel fundamental do coach é o de formar novos líderes, 

utilizando a técnica do desenvolvimento pessoal, a transformação, através 

de preparação, auto-estima, controle emocional e de confiança. 

Com isso observa-se que o papel do coaching dentro da organização é muito 

importante, pois com ele consegue-se desenvolver muitas habilidades nos 

colaboradores, e estes se tornam mais motivados. 
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