
COACHING ANDRE PERCIA 

(Concise Oxford Dictionary). 

oaching é uma me
todologia capaz 
de levá-lo a novas 
e surpreendentes 
conquistas. 
É a aplicação prá

tica, com resultados imediatos, de 
conceitos de diversas ciências. 
"Coach" deriva de uma cidade cha
mada Kocs ao norte da Hungria 
onde foram concebidas as carrua
gens levadas por cavalos. 
Robert Dilts vai adiante na metáfora 
de "carruagem" e diz que as pesso
as são transportadas de um lugar 
para o outro num "container" que 
as protegem e guardam. 
Dilts também acha que o coach (pro
fissional) deve criar um "container" 
seguro (processo, condições) para o 
coaching funcionar da melhor maneira. 

Algumas pessoas se perguntam por 
que o coaching gera tantos resulta

dos e outras abordagens não. 
Resultados não acontecem pois mui 
tas vezes não estabelecemos uma 
meta de qualidade, outras por não 
termos um bom plano de ação defi
nido, ou seja, temos uma ideia do que 
queremos, mas não de como chegar 
lá. O Coach é o profissional que te 
ajuda a alcançar suas metas, com co
nhecimentos e técnicas específicas e 
inovadoras, cujo uso aumenta muito 
a chance de bons resultados. 

Pode-se aplicar coaching hoje em 
inúmeras áreas: 

*Aprendizagem 
*Estilo, moda, adaptação social 
*Questões existenciais e espirituais 
*Liderança 
*Esportes 
*Carreira 
*Gestão 
*Negócios 

*Saúde, harmonia corporal 
*Coaching de vida 
*O céu é o l imi te . . . 

No coaching o cliente é ajudado e esti
mulado a desenvolver a melhor forma 
de resolver o problema em questão. 

O coaching ajuda a explorar e tra
balhar crenças e bloqueios que o 
cliente possa ter, além de também 
ser autoaplicável.Todas as técnicas 
da Formação em Coaching podem 
e devem ser usadas por quem as 
estuda, o que fará do profissional 
uma pessoa ainda mais consistente 
com o que faz. A pessoa não ape
nas aprende a resolver seu desafio 
do momento, como também apren
de a desenvolver formas de resol
ver vários outros tipos de proble
mas pois tendemos a generalizar a 
aprendizagem. 
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O coaching AJUDA a explorar e trabalhar crenças e bloqueios que o clien
te possa ter, além de também ser autoaplicável. Todas as técnicas da Forma
ção em Coaching podem e devem ser usadas por quem as estuda, o que fará 
do profissional uma pessoa ainda mais consistente com o que faz. 

Para David Clutterbuck, "O profissional de Coaching atua 
como um estimulador externo que desperta o potencial 
interno de outras pessoas, usando uma combinação de 
paciência, insight, perseverança e interesse (às vezes cha
mado de carisma) para ajudar os receptores de Coaching 
(coachees ou clientes) a acessarem seus recursos internos e 
externos e, com isso, melhorar seu desempenho". 
Robert Dilts faz uma distinção entre fazer Coaching com 
"c" (c minúsculo) e fazer Coaching com "C"(C maiúsculo). 
O primeiro modo é o Coaching comportamental para ajudar 
alguém a conseguir uma meta, objetivo ou ter um desempe
nho particular, e sua origem vem do treinamento esportivo. 

Já Coaching com "C" maiúsculo tem haver com "atingir 
propósitos n u m nível bem abrangente, com mudanças 
gerativas, desenvolvimento e reforço da identidade e de 
valores trazem os sonhos e metas para a realidade. Isso 
envolve habilidades do Coaching com "c" mas também 
inclui muito mais". 

Por esses e outros motivos, coaching não é mais a "profis
são do futuro" e sim a "profissão do presente". Numa era 
onde a informação dobra em quantidades e velocidades 
cada vez mais rápidas e temos de usar as mesmas vinte e 
quatro horas para trabalhar, viver e aprender/desapren
der tendências, o coaching atende de forma eficiente e b r i 
lhante, provendo formas eficazes, orientadas e objetivas 
para explorar o potencial humano na busca de soluções 
cada vez mais construtivas e geradoras de resultados 
para pessoas e organizações! 
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Text Box
Fonte: Ser Mais, São Paulo, ano 3, n. 33, p. 28-29, 2012.




