
Eles têm Personal Coach 
Ronald Villardo 
 
Depois do professor para exercícios e do ajudante para a meditação, a moda agora nas altas 
rodas é contratar um assistente para tomar decisões 
 
O que o publicitário Armando Strozenberg, a atriz Susana Pires e a empresária Flávia Braun têm 
em comum? Eles têm personal coach. Depois do personal trainer para a ginástica e do personal 
zen para a ioga e a meditação, a moda agora nas altas rodas é recorrer a um profissional para 
resolver problemas e realizar sonhos. Coach, em inglês, é o treinador, aquele que auxilia o atleta-
cliente a vencer. Já o personal coach vem a ser um técnico para a sua vida, que promete ajudá-lo 
a atingir seus objetivos, em qualquer área, a partir de R$180 a hora. 
  
Para quem tem pressa 
 
O propósito do coaching é ser eficiente para as necessidades imediatas 
 
Patrícia Vieira de Andrade Ramos é uma da primeiras coaches brasileiras. Formada em Coaching 
pela Lambent do Brasil — instituição sediada em São Paulo — Patrícia faz parte da International 
Coaching Community, entidade que controla o exercício da profissão.  
 
— A idéia central do coaching é de que o cliente tem um sonho e pode realizá-lo. Ele se 
compromete a realizar as tarefas propostas pelo coach e, rapidamente, vai chegando à realização 
desse sonho — resume Patrícia Vieira. 
 
Por sonho você pode entender desde organizar melhor o seu tempo até aprender a cantar 
afinadinho, como fez a atriz Susana Pires.  
 
— Dois anos atrás, meu problema era que eu não conseguia cantar um nota. Perdia trabalhos. A 
partir desse desafio, o coaching acabou entrando em outras áreas da minha vida e hoje tudo 
mudou. Desde um namoro que eu não conseguia terminar até abrir o meu próprio curso de 
produção teatral — conta a atriz. 
 
Coaching para executivos 
 
Susana buscou o atendimento de Celina Joppert, coach que agrega técnicas de musicoterapia em 
sua prática. A atriz conseguiu realizar uma mudança significativa em sua vida, mas sua coach 
avisa aos interessados que o trabalho duro fica mesmo é na mão do cliente.  
 
— Sou especialista em fazer com que as pessoas descubram o que querem fazer de suas vidas. 
Eu não planejo a vida de ninguém — afirma Celina. 
 
A vida dos executivos das grandes empresas é cada vez mais invadida pela onda dos coaches de 
todos os tipos. Foi uma coach, por exemplo, a responsável pela recuperação emocional do 
publicitário Armando Strozenberg, dono da agência carioca Contemporânea, depois de um 
acidente tão sério quanto chique. Ele caiu do terraço do Copacabana Palace, em 97. 
 
— Sofri várias fraturas e fique i muito fragilizado. Foi necessário um trabalho de três anos para que 
surgisse a vontade de botar tudo no lugar. Contei não somente com minha personal coach, mas 
também com minha personal mulher, minha personal família etc (risos).  
 
As técnicas do personal coaching são as da boa e velha programação neuro-lingüística, a PNL. 
Sabe aquele papo de que você não consegue um namorado (a) porque sempre te disseram que 
você era feio (a) e você acabou acreditando? Pois é.  



Ao usar as técnicas da PNL, o personal coach propõe ao cliente tarefas semanais com o objetivo 
de provocar alguma mudança, por menor que seja, na rotina do cliente.  
 
— Tarefas são fundamentais. A gratificação do retorno rápido ajuda o cliente a construir seu 
futuro, que é o foco principal e absoluto do coaching — diz Celina Joppert. 
 
A professora de conscientização corporal Maria Julia Granato procurou o coaching para eliminar de 
sua vida hábitos recorrentes, como o da procrastinação — a mania de deixar para depois o que 
você pode fazer agora. 
 
— Minha coach me deu tarefas bem claras. Como não levar mais de cinco minutos entre pensar 
em fazer alguma coisa e o ato em si; ou mudar cinco pequenas rotinas de sua vida em apenas 
uma semana. Isso tudo sempre anotado e registrado, para poder avaliar o seu progresso depois 
— entusiasma-se a professora, que tem uma personal coach desde maio deste ano. — Estou 
muito mais feliz desde então — diz. 
 
A empresária Flávia Braun é outra defensora do coaching. Aos 32 anos, dona de um franquia de 
loja de sorvetes na Barra, ela credita ao coaching o sucesso da sua vida pessoal e profissional. 
 
— Tive um filho há cinco anos e fiquei completamente perdida. Para onde vou agora, o que vou 
fazer? Ouvi falar do coaching e hoje estou viciada. Muito rapidamente fui colocando as coisas nos 
lugares, recuperando a auto-estima, montei minha loja, tudo se acertou — conta Flávia. 
 
A esta altura, você já deve se perguntar se vale a pena continuar com o seu terapeuta. Afinal, o 
personal coaching parece bem mais rápido e objetivo. Bem, tudo vai depender dos seus objetivos. 
Como explica a psicanalista Vera Márcia Ramos, presidente da Sociedade Psicanalítica do Rio de 
Janeiro.  
 
— Essa é uma nova moda que atende a necessidades bem imediatas do indivíduo. É válida dentro 
dos objetivos que cada um propõe para si. A terapia convencional trabalha o autoconhecimento e 
a capacidade de se enfrentar as dificuldades da vida. É um trabalho mais profundo. Além do mais, 
Freud foi um dos maiores pensadores do século XX, e isso é inquestionável — decreta a 
psicanalista.  
 
Adeus à terapia convencional  
 
A professora Maria Júlia Granato, no entanto, já experimentou os benefícios das terapias 
convencionais mas agora não abre mão de sua personal coach. 
 
— O coaching focaliza as suas potencialidades, não as dificuldades. E também não tem aquele 
papo do autoboicote, nem certo nem errado, nada disso. Isso nenhuma terapia me deu — diz 
Maria Júlia. 
 
Tem gente que ataca nas duas frentes. Como Rosangela Castro, que desde 2001 concilia o 
coaching com a atividade de psicanalista, sua profissão há 20 anos. Ela afirma que a maior parte 
de seus clientes é de executivos que preferem não se identificar. 
 
— O mundo mudou muito nos últimos anos e as pessoas precisam de resultados rápidos. Não 
abandonei a terapia convencional, mas as técnicas de PNL que o coaching utiliza já estão aí há 20 
anos e têm seus seguidores — afirma. 
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