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Grupos de Estudo/Coaching – ABRH-RS 

A Zona de Conforto 

Por quase 30 anos atuei na área de Recursos Humanos em empresas 

nacionais e multinacionais. Atualmente sou consultor de Recursos Humanos.  

Criar a Consultoria de RH foi uma decisão recente e um passo que, 

inicialmente, julguei um tanto audacioso e até perigoso, considerando um início 

lento que exigiu superação pessoal, investimento financeiro e tempo de 

dedicação em grupos de estudos, pesquisas, workshops, palestras e visitas 

entre outras experiências desafiadoras para, então, sentindo-me mais seguro e 

preparado, entrar em ação e ofertar ao mercado meus conhecimentos como 

Coach de Carreira e conciliar minha experiência corporativa em Recursos 

Humanos com o Processo de Coaching. 

Minha escolha tomou uma dimensão que eu jamais imaginei e impactou 

de forma decisiva em minha vida pessoal e profissional, oportunizando 

crescimento, motivação e excelentes resultados que me fizeram refletir porque 

esta decisão não havia sido tomada bem antes. Me dei conta de que meu 

conservadorismo sempre falou mais alto e eu me encontrava numa zona de 

conforto muito bem construída e sedimentada através dos anos a qual 

influenciava meu comportamento, atitudes, decisões e pensamentos. Havia, 

ainda, uma grande dependência do salário mensal. A somatória de todos estes 

fatores gerava um grande desconforto em relação às mudanças que eu 

eventualmente faria. Medo, insegurança, ansiedade e a sensação de risco 

tornavam os sonhos e os grandes objetivos cada vez mais distantes. 

Minha experiência em desafiar-me e transpor esta dificuldade tem 

contribuído e permitido uma visão melhor em relação aos desafios, com 

conclusões mais profundas e maduras nesta nova atividade. Constato, em cada 

novo trabalho, durante as sessões realizadas com meus coachees - os quais 

não raramente relutam frente à inovação, o diferente e à quebra de paradigmas - 

os mesmos conflitos internos que geram a acomodação que eu já senti.  

Tenho observado, nos Processos de Coaching, quando começamos a 

elaborar as metas que direcionarão a busca e aproximação de um grande 

objetivo, aplicamos as ferramentas e mostramos que isto implicará em ações a 



Cid Rogerio Vieira Filho 
cidrvf@terra.com.br 

(51) 9957.8471 

serem tomadas, que quase todos os coachees resistem muito em sair da zona 

de conforto, tornando dolorosa esta trajetória e levando-os - algumas vezes -  a 

quererem desistir do processo ou a desmotivarem-se. Neste momento, cabe ao 

coach trabalhar e lembrar, em cada sessão, quão normal é esta reação, 

reforçando que a ausência de iniciativa em relação à mudança pode prejudicar a 

continuidade do processo e, por conseguinte, barrar a conquista de um objetivo 

evidentemente importante. 

A grande pressão está em superar a barreira construída através da zona 

de conforto, este obstáculo que comumente leva à estagnação, à inércia que 

paralisa qualquer iniciativa e pode levar, em muitos casos, à frustração causada 

pelo medo do erro e da exposição aos resultados que um movimento poderá ou 

não trazer, minando a realização de um sonho. Ninguém quer permanecer no 

mesmo lugar, mas poucos compreendem que é necessário mover-se com foco, 

determinação e disciplina a fim de entrar em ação na busca por resultados, 

trabalhando com melhoria contínua permanente. Outros agem na crença de que 

a mudança acontecerá automaticamente, sem esforço. 

 A maioria das pessoas não quer correr riscos e deixa de sonhar alto ou de 

definir objetivos aparentemente distantes já que embarcar nesta jornada requer 

um certo atrevimento que desencadeia emoções desconhecidas. Muitos 

preferem objetivos agradáveis, transformando as metas em conquistas fáceis e, 

porque não dizer, ilusórias e frustrantes em virtude dos modestos resultados. 

 É para a zona dos grandes desafios - onde há expansão de visão de mundo 

- que o coach precisa conduzir o coachee. É na área da dúvida que instiga, que 

gera curiosidade e vontade de "pagar para ver" que tudo acontece! Se o 

coachee encontrar esta linha mágica, onde coisas incríveis podem acontecer - a 

zona dos grandes desafios - o ciclo do conforto, além de desaparecer, pode 

nunca mais ser visitado. 

 A zona de conforto exige renúncia, coragem, persistência e uma força de 

vontade acima do comum a fim de que os objetivos sejam perseguidos e 

alcançados em cada novo momento da vida. 

 E aí? Cabe ao coach estimular a autoconfiança e autoestima do coachee 

para que este escolha o melhor caminho a trilhar. 


