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Direitos Autorais 

 

 

Todos os direitos são reservados. Nenhuma parte deste livro pode ser reproduzida, 

copiada ou transmitida livremente de alguma forma, sem o consentimento prévio 

dos seus autores. Este E-book foi elaborado pela RaphaelChaves | Coaching, 

para destinação e uso pessoal de seus leitores e colaboradores, sendo vedada 

a comercialização total ou parcial desta obra. 
 
 
 
 

Legislação 

 

 

Este produto virtual respeita a legislação pátria em vigor, estando em consonância 

com a seguinte norma: 
 
 

Lei N° 9.610 de 19 de Fevereiro de 1998 - Altera, atualiza e consolida a legislação 

sobre direitos autorais e dá providências. 
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Introdução 
 

Alguns dos maiores desejos do ser humano são os de se sentir realizado, feliz, importante e 

amado. Mas, o que verdadeiramente impede essas pessoas de realizarem aquilo que desejam, 

de sonharem mais alto, de serem felizes e de ampliarem suas conquistas? Muitas são as 

ferramentas para se alcançar a evolução, o crescimento, o aperfeiçoamento, a felicidade, o 

bem-estar e o aprimoramento da qualidade de vida. Uma ferramenta muito poderosa e de alta 

performance humana é o coaching.  

Mas, o que vem a ser coaching? Antes acessível apenas a altos executivos de países do 

primeiro mundo, como EUA, Canadá e países da Europa, o coaching se populariza como sendo 

um processo altamente eficaz, de profunda transformação e elevação da performance 

humana. 

Convido você leitor a conhecer através desta obra este poderoso instrumento de excelência 

humana. 

Boa leitura!  
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O que é Coaching? 

 
Coaching é uma poderosa ferramenta de desenvolvimento e 

gerenciamento do comportamento humano, e tem como objetivo levar o 

indivíduo ao estado desejado através de mudanças e transformações 

sustentáveis com foco no aumento da performance e na aceleração de 

resultados. É um processo de aprimoramento de competências que reúne 

conhecimentos, ferramentas e técnicas de diversas ciências e áreas do 

conhecimento como Psicologia Positiva, Neurociência, Administração, 

Programação Neurolinguística (PNL), Gestão de Pessoas, Administração, 

Antropologia, Sociologia, entre outras. 

Trata-se de uma assessoria pessoal e profissional que combina a prática de procedimentos 

distintos visando dar suporte ás pessoas para que criem uma vida ideal. O processo de 

coaching leva o cliente a novos entendimentos, alternativas e opções capazes de fazer com 

que ele amplie suas realizações e conquistas. 
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Como Surgiu o Coaching?  
 

Apesar do que muitos pensam, o Coaching não foi um conceito criado 

para o meio empresarial. Na verdade o Coaching foi uma adaptação e uma 

evolução natural de um procedimento utilizado no acompanhamento e capacitação 

de estudantes e profissionais. 
 
 

Coaching é uma palavra de origem anglo-

saxônica que surgiu em 1500, na Inglaterra, para 

denominar aquele que conduzia uma carruagem. Já em 1850, a palavra ‘Coach’ era 

utilizada nas universidades da Inglaterra denominando o tutor de uma pessoa 

(responsável por orientar os universitários com os estudos). Em 1950, o conceito de 

‘Coaching’ foi primeiramente introduzido na literatura dos negócios, como sendo 

uma habilidade para o gerenciamento de pessoas. Dez anos depois, o programa 

educacional em Nova York introduziu pela 1ª vez as habilidades de Coaching de 

Vida. Este programa foi transportado para o Canadá e melhorado com a inclusão da 

resolução de problemas. Na década de 80, os programas de liderança incluíram o 

conceito de Coaching Executivo e o mundo dos negócios começou a dar 

importância a esse tema. A partir desta década, o Coaching emerge como uma 

ferramenta extremamente poderosa. A necessidade de planejamento; de 

alinhamento estratégico; de 

exigência crescente de qualidade; de 

constante preocupação com a 

otimização dos custos; de reter 

talentos e de desenvolver lideranças 

internas são aspectos que as 

empresas vêm enfrentando nos dias 

atuais, onde assistimos a um 

crescente processo de intensificação 

da cultura do Coaching no ambiente 



7 
 

 
 

empresarial, com o objetivo de atender, de forma customizada, às necessidades de 

organizações, executivos, líderes, profissionais e colaboradores de todos os níveis. 
 
 

Percebemos que o Coaching foi adaptado diante de uma necessidade 

crescente do mercado e das empresas. Sendo uma forma que respondeu bem as 

expectativas dos clientes, tornando-se até hoje um método de excelência. 
 
 
 

No que o Coaching Acredita? 

 

Já sabemos o que é o Coaching e como ele surgiu e se desenvolveu, 

contudo, é muito importante deixarmos claro, qual a finalidade do Coaching. Sua 

missão, visão, valores e crenças, vejamos: 
 
 

Missão: A principal missão do Coaching é ajudar as pessoas. Ajudá-las em várias 
 

áreas de suas vidas, tais como a pessoal, profissional, social etc. A forma como o 

Coaching auxilia é por meio de união, entendimento e compreensão, sempre 

deixando as pessoas à vontade para ditarem as regras e diretrizes de suas vidas. O 

importante é o crescimento pessoal. 
 

 

Visão: A visão do Coaching sempre é voltada 

para o presente e para o futuro. Poder 

participar ativamente das modificações 

sociais que estão ocorrendo e suprir as 

exigências deste novo tempo. O mercado de 

trabalho exige excelentes profissionais, o 

Coaching prepara as pessoas para essa nova 

realidade, sempre olhando para o futuro, 

almejando uma melhor qualidade de vida para todos. 
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Valores: 
Existem vários valores que sustentam o Coaching, entre eles estão à ética, 

parceria, trabalho em equipe, ajuda mútua, crescimento, realização e sucesso. 

Todos estes valores estão integrados e presentes, formando assim, os princípios 

básicos do Coaching. 

Crenças: 
 
 O Coaching acredita que é possível transformar a realidade social em que 
vivemos por meio de pessoas comprometidas e conscientes, com o bem-estar da 
coletividade. E isso só será possível com a integração de todos. O Coaching 
possibilita um maior nível de conscientização e sociabilidade, pois trabalha aspectos 
internos de cada indivíduo com base nos valores, voltados para a concretização 
dos objetivos. 

 

 

Coaching: 

Palavra de origem inglesa e traduzida literalmente siginifica “andar de carruagem”. É 

possível perceber que a essência do ato de conduzir foi incorporada pela definição 

mais recente do Coaching. 

 

Coache: 
Profissional capacitado em criar parcerias e acompanhar o desenvolvimento 
pessoal e profissional de seus clientes na realização de metas e objetivos, 
aumentando assim, os níveis de satisfação. 
 
 

Coachee:  
Indivíduo que deseja passar pelo processo de Coaching. São os clientes que 
desejam uma melhora na concretização de seus objetivos e na qualidade de 
vida. 
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Tipos de Coaching 

 
 Pessoal - Também chamado de personal ou life coaching, trabalha com 

indivíduos que queiram mudar, crescer, reestruturar ou melhorar suas vidas. 
Incluir nichos como: coaching familiar, relacionamentos, emagrecimento, 
planejamento de vida e muitos outros. 
 

 
 Executivo – Também chamado de executive coaching, tem como foco contribuir 

para que executivos e profissionais elevem sua performance e evoluam em suas 
carreiras. Alguns dos nichos são: coaching para performance, desenvolvimento 
de competências, liderança, times e outros. 
 

 Negócios – O business coaching é voltado para o aumento dos resultados 
organizacionais. Seus nichos incluem coaching para mudança organizacional, 
para implantação de uma cultura de coaching, para sucessão, planejamento 
estratégico e muito mais.  
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Como é o processo de Coaching? 
 

O processo de Coaching pode ser focado no aumento de performance ou na mudança, 

transformação e aprendizado do seu comportamento frente a variados aspectos da sua 

vida. Ele envolve o diálogo entre o coach e seu cliente, que tem como objetivo levar o 

coachee a encontrar mais satisfação em sua vida. 

A parceria entre o coach e o coachee busca a evolução, crescimento, aperfeiçoamento, 

felicidade, bem-estar e o aprimoramento de sua qualidade de vida. Isso é obtido por 

meio de procedimentos específicos e acompanhamento contínuo, até que o cliente 

atinja uma determinada meta ou objetivo. 

Para se tornar um grande coach, o desenvolvimento dos pilares: preparo, dedicação e 

disciplina são essenciais. 

Coaching também é: 
 

 “A arte de aumentar a performance dos outros;” 

 “O processo de evocar excelência nas pessoas;” 

 “Uma ferramenta que promove uma performance continuamente excelente;” 

 “O processo que potencializa o poder pessoal;” 

 “O processo que utiliza uma metodologia que gera conversações efetivas, 

identificação e reformulação de valores, metas e busca de soluções eficazes e 

transformadoras;” 

 “Uma competência de gestão e gerenciamento de pessoas, indispensável 

para executivos e líderes.” 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

http://www.sbcoaching.com.br/treinamentos/executive-coaching
http://www.sbcoaching.com.br/torne-se-coach/lideranca-e-coaching
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A quem se destina? 
 

O coaching destina-se a todos os indivíduos que buscam resultados mais satisfatórios 

na vida pessoal e profissional.  

 
Quais são os benefícios? 
 

Mais clareza e definição do que se quer ter, ser ou fazer. Aprende-se a se estabelecer o 

controle sobre as próprias emoções e a se tornar responsável e comprometido com as 

escolhas feitas. Potencializam-se pontos mais fortes e minimizam-se perdas e 

consequências destas escolhas.  

O coach contribui para que o cliente descubra seus valores e propósitos de vida. 

Também vai agir para que sejam formulados objetivos claros e bem definidos com 

prazos para se chegar ao resultado desejado.   

 
Porque ser coach? 

 
Ser coach é uma habilidade, uma competência, uma profissão e um estilo de vida. 

Sempre pautada em resultados, a carreira desenvolve liderança e empreendedorismo 

pessoal e profissional, podendo trazer benefícios para todas as áreas da vida. 

Um estudo da The Manchester Review mostrou que o processo de coaching beneficiou 

as pessoas nos seguintes quesitos: aumento da autodescoberta e do 

autoconhecimento, definição de objetivos que propiciam uma vida mais equilibrada, 

diminuição do stress diário, melhoria da qualidade de vida e otimização das relações 

interpessoais. 

Tornando-se um coach, você também irá se autodesenvolver e aprimorar todas as 

habilidades de liderança, despertando o seu máximo potencial para fazer com que 

pessoas, equipes e empresas alcancem os resultados esperados. 
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Na parceria de coaching, o coache contribui com? 
 

 Seu conhecimento e expertise; 
 Apoio e suporte; 
 Sigilo e não julgamento; 
 Confiabilidade; 
 Comprometimento com o cliente; 
 Competências para trabalhar bem e responsabilidade com a sua atuação. 

 

E o coachee contribui com? 
 

  Disposição para a mudança; 
  Responsabilidade para entrar em ação; 
  Comprometimento com o processo de coaching. 

 

Coaching é diferente de outros métodos 
 

No mercado existem outras práticas que, constantemente, são comparadas com o 
processo de coaching. As distinções entre coaching e outros métodos não têm como 
objetivo ressaltar um procedimento em detrimento de outro. Elas servem apenas para 
orientar a atuação do coach e fornecer subsídios para que ele possa esclarecer 
possíveis dúvidas de seus clientes. 
 
Cabe lembrar que, embora o coaching não seja terapia, ele incorpora entre suas 
técnicas e ferramentas alguns conceitos da Psicologia Positiva e Cognitiva que se 
alinham com seus objetivos e sua filosofia. Por outro lado, muitos psicólogos e 
terapeutas buscam a formação em coaching para ampliar seu repertório de 
ferramentas e de abordagens. 
 
O coaching possui um corpo de conhecimento multidisciplinar, reunindo conceitos das 
ciências do comportamento, filosofia, desenvolvimento e aprendizado de adultos, 
teoria dos sistemas, bem como toda a ciência administrativa de negócios, processos e 
liderança. 
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Coaching, mentoring e aconselhamento 
 

O coaching é, por vezes, comparado a aconselhamento, mentoring ou consultoria, mas 
essa é uma noção equivocada. Um consultor é um especialista em certa área. Ele é 
contratado para dar recomendações e apontar soluções. 
 
Já o mentor costuma ser um funcionário mais velho, geralmente um gerente, diretor 
ou supervisor, que se vale de sua experiência para acompanhar, aconselhar e treinar 
funcionários mais jovens, em uma relação semelhante à de mestre e discípulo. 
 

O aconselhamento (ou counseling) designa um conjunto de práticas diversas, incluindo 
orientar, ajudar, informar, amparar e tratar. E como o próprio nome diz, inclui também 
o ato de aconselhar. 
 
O coach, por sua vez, não dá conselhos, não fornece suas próprias soluções ao coachee 
e nem estabelece com o cliente uma relação de mentor. O coach desenvolve um 
processo — o coaching — embasado em metodologias e técnicas específicas e 
validadas, que leva o coachee a encontrar e a implementar suas próprias soluções. 

 

 
 
 

 
 

http://www.sbcoaching.com.br/coaching/consultoria-treinamento
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Coaching não é auto-ajuda! 
 

No coaching, conceitos como satisfação, felicidade, realização, qualidade de vida e 

sucesso aparecem com frequência. Como esse vocabulário é amplamente utilizado 

pela literatura de autoajuda, há quem confunda uma prática com a outra. Contudo, 

essa relação não existe. Veja por quê: 

  O que comumente chamamos de “autoajuda” não constitui um corpo 

consolidado e cientificamente validado de conhecimento e prática. O rótulo de 

“autoajuda” costuma ser aplicado a autores com diferentes backgrounds e 

formação, que desenvolvem suas próprias “fórmulas” por meio das quais, 

supostamente, os indivíduos irão atingir determinados fins, por exemplo: 

enriquecer, ter sucesso, ser mais feliz, viver melhor, etc. 

 O coaching, ao contrário, possui um corpo consolidado e cientificamente 

validado de conhecimento e prática. 

 O coaching não utiliza “fórmulas” – utiliza metodologias, técnicas e conceitos 

testados e comprovados por meio de pesquisas. 

 O coaching não utiliza palavras como satisfação, felicidade, realização, 

qualidade de vida e sucesso de forma vaga ou superficial, pois ele é 

fundamentado em conceitos que derivam da Psicologia Positiva e de outras 

fontes reconhecidas e respeitadas de conhecimento científico. 

 O coach não promete resultados milagrosos. Ele desafia o cliente a descobrir e 

a utilizar ao máximo o seu potencial – e, ao fazer isso, o coachee atinge 

resultados que podem até mesmo superar suas próprias expectativas. 

 

 

 

 

http://www.sbcoaching.com.br/coaching/o-que-e-coaching
http://www.sbcoaching.com.br/treinamentos/xtreme-life-coaching
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Torne-se um Líder Coach! 
 

“No futuro, todos os líderes serão coaches. Quem não desenvolver essa habilidade, 
automaticamente será descartado pelo mercado.” 
(Jack Welch) 
 

 
Coaching e Liderança 
 
Um indivíduo é líder quando possui competências que o destacam dos demais. Essas 

competências o habilitam a, entre outras coisas, motivar e inspirar equipes, grupos ou 

organizações, fazendo com que todos ao seu redor se tornem capazes de desenvolver 

ao máximo seus potenciais. A liderança, porém, não é fundamental apenas para o 

mundo corporativo; ela é fundamental para a vida. 

Somos os líderes de nossas vidas quando assumimos o controle, construímos o futuro 

que sonhamos para nós e escrevemos nosso próprio destino. Mas será que é viável 

desenvolver a liderança em uma pessoa? É possível desenvolver o potencial e 

estimular as qualidades de alguém para que ele consiga formar ao seu redor uma 

equipe, time ou grupo motivado, comprometido e eficaz? 

É praticável assumir o controle e mudar a sua vida para melhor? 

A eficiência do processo de Coaching na liderança 
 

No processo de coaching, indivíduos, times, líderes, altos executivos e empresas são 
levados a buscar novos entendimentos, alternativas e opções capazes de ampliar 
realizações e conquistas. 
Ele promove resultados porque é um processo que muda, radicalmente, padrões de 
pensamento levando as pessoas a assumirem a responsabilidade por suas ações e a 
identificar e executar as ações necessárias para obter os resultados desejados. 
 

Segundo a Harvard Business Review, o coaching já se tornou a prática mais popular e 
aceita para desenvolvimento de liderança; 48% das empresas pesquisadas utilizam o 
coaching para aprimorar competências de liderança de profissionais de alto potencial. 
 
No estudo da Fastcompany.com, o Dr. Brian Underhill descobriu que 43% dos CEOs e 
71% dos altos executivos já trabalharam com um coach, 63% das organizações têm 
planos de aumentar a utilização do coaching e mais de 92% dos líderes que atuaram 
com coaches planejam recontratar ou continuar o trabalho com estes profissionais. 
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Por que o coaching é recomendado para ser um líder 
de sucesso? 
 
Em recente pesquisa realizada pela Robert Half, líder mundial em recrutamento 

especializado, foi apontado que 90% das empresas entrevistadas buscam ter perfis de 

liderança entre seus profissionais. Além disso, 73,2% dos entrevistados afirmaram que 

o coaching é a melhor ferramenta para desenvolver habilidades de liderança. 

Possuir um curso de coaching que desenvolve competências e habilidades de liderança 

é um diferencial extremamente competitivo para conquistar um lugar no mercado. 

Por meio do coaching, o líder estará preparado para exercer suas atividades com mais 

eficiência, pois se trata de um processo que utiliza metodologias, técnicas e 

ferramentas cientificamente validadas, que promove resultados reais. 
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Quais são os benefícios de ser um líder coach? 

 
 Aprimora competências de comunicação, negociação e delegação; 

 Aumenta a sua eficiência e seus recursos internos para superar desafios; 

 Forma, desenvolve e lidera times de alta performance; 

 Otimiza a tomada de decisão, a administração do tempo e outros processos 

fundamentais; 

 Aumenta os resultados; 

 Aumenta a sua capacidade de influenciar e de liderar pelo exemplo. 

 Desenvolve habilidades para liderar pessoas, equipes e empresas; 

 Potencializa a produtividade da sua equipe, 

 Promove mudanças e melhorias contínuas. 
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Algumas técnicas e ferramentas de Coaching 
 
Aumento de Foco, definição de metas e objetivo: 

• Avaliação da situação atual e Nível de Satisfação; 

• Definição de Resultados Esperados no processo de coaching; 

• Identificação de Ganhos e Perdas motivadores e sabotadores; 

• Elaboração de Missão e Propósito; 

• Desenho do Dreamlist ou lista de sonhos; 

• Crie objetivos bem formulados; 

• Elaboração da rota de viagem ou Roadmap; 

• Planejamento e Administração do Tempo; 

• Aprendizagem acelerada. 

 

Estímulo à Ação, transformação e aumento de performance por meio do 

autoconhecimento, autoestima & autoconfiança: 

• Entendimento e identificação de Valores; 

• Levantamento de Sonhos e Crenças; 

• 5W2H 

• Avaliação 360º 

• Intensificação de estados emocionais favoráveis, gerando um Levanta Astral; 

• Entendimento de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças por meio do Swot 

Pessoal; 

• Desenvolvimento de novos comportamentos, competências e preparos para desafios 

ou estímulo à ação por meio de Ensaio Mental. 
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O mercado precisa de líderes de alta perfomance 
 
 

O líder deve ser capaz de coordenar, de modo eficaz, diferentes conjuntos de 
conhecimento, habilidades e atitudes que permeiam um desempenho superior: 
 

 O conhecimento refere-se a saber “o que fazer”; 
 As habilidades estão relacionadas ao “como fazer”; 
 Atitudes dizem respeito “a querer fazer”. 

 
De acordo com a Robert Half, uma das maiores empresas de recrutamento 
especializado do mundo, as ações mais importantes para desenvolver as habilidades 
de liderança são: 
 

 Coaching - 73,6%; 
 Oferecer desafios - 61,8%; 
 Integração de subordinados com gestores - 43,2%; 
 Interação entre áreas - 31,1%; 
 Treinamento interno - 20%; 
 Workshops externos - 16,4%; 
 Outros - 3,6%. 

 
Principais características de um bom líder, segundo a Robert Half: 
 

 Inspiram outras pessoas - 43,4%; 
 Ética (caráter/integridade) - 42%; 
 Capacidade de tomar decisões - 38,9%; 
 Capacidade de identificar e desenvolver talentos - 33%; 
 Capacidade de influenciar os outros - 27,4%; 
 Enxergar o todo/visão macro - 27,1%; 
 Comunicação - 25,7%; 
 Capacidade de planejamento/antecipação - 21,9%; 
 Saber ouvir - 14,2%; 
 Dinamismo - 12,5%. 
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Conclusão 
 
Para atingir e consolidar o sucesso num mundo cada vez mais dinâmico e em constante 

transformação, o coaching é para qualquer pessoa uma ferramenta de desenvolvimento 

pessoal fundamental. 

A cada dia somos desafiados a lidar de modo eficaz com situações que exigem 

flexibilidade, criatividade e inovação.  

As práticas e aplicabilidade do coaching permitem que o indivíduo se desenvolva, sendo 

que uma das bases do processo é identificar o cenário atual da vida e definir um cenário 

de onde quer chegar. 

Para isso, a identificação de valores pessoais e propósitos é fundamental para que o 

coachee conheça  os seus pontos mais fortes e as fraquezas que impedem a evolução, 

essas devem ser minimizadas. 

O caminho a ser percorrido em busca do que se quer alcançar se dá com as respostas que 

ele próprio descobre, por meio de perguntas efetivas e poderosas, que são feitas por 

quem aplica o coaching, promovendo uma grande exploração dos talentos e crenças 

limitantes do coachee. 

Participar de um processo de coaching é muito mais do que se auto-conhecer. É ter a 

capacidade de ter uma visão do todo e de manter foco no que realmente importa, 

adquirindo mais clareza e direcionamento. 

O crescimento que o coaching proporciona tem impacto na vida de quem faz e também 

de outra pessoas, pois fica evidente a transformação na qualidade de vida, bem-estar e 

saúde quem vivencia os resultados extraordinários do coaching. 

E tudo isso é possível pelo apoio e dedicação do coach. 

Aprender com o erros, buscar a melhoria contínua a ser receptivo a novas ideias é 

essencial para a construção de um sucesso sustentado. 

Todos nós possuimos um potencial infinito e uma força incalculável que quando 

explorada tem o dom de tranformar toda e qualquer realidade. 

Aceitar que somos o único responsável por nossos resultados é crucial para assumirmos  

controle das nossas vidas. 

A mudança e a transformação estão sempre em nós! 
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A você 

 

É acreditando em si, e confiando na força que há dentro de cada um de nós que 

viveremos nossas maiores emoções e teremos as maiores provas de superação. 

É possuindo um identidade vencedora, melhorando a qualidade dos nossos pensamentos 

e sonhando alto que realizamos. 

Portanto, sonhe alto e realize. 

Transforme O SEU POTENCIAL EM RESULTADOS! 

Coquiste mais da vida. 

Obrigado, 

Raphael Chaves. 
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