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 Muitos são os desafios a serem enfrentados na trajetória Coaching e 

para superá-los existem muitas estratégias e metodologias que podem, de 

acordo com as circunstâncias, serem utilizadas. 

 É importante a clareza no entendimento de que, do início ao fim, todo 

processo ocorre através do relacionamento entre as partes. Existem fórmulas e 

métodos que nada mais são do que ferramentas que, de acordo com a 

percepção e necessidade, podem ser aplicadas em meio à troca entre o Coach 

e seu Coache. Em se tratando de relacionamento deve-se então destacar a 

importância do diálogo, respeito, confiança, cumplicidade e 

comprometimento entre ambas as partes, o que isto ocasionará o surgimento 

de uma parceria rumo à superação e ao desenvolvimento. 

  No decorrer desta parceria é imprescindível que haja um ambiente onde 

o Coachee sinta-se confortável e à vontade para “abrir-se”, sentindo-se livre 

para expressar suas emoções e sentimentos, revelando sua “caixa preta” e 

também que esteja aberto às mudanças necessárias, quebra de paradigmas e 

disposto à definir um plano de ação para o alcance de seus objetivos.  

 O desafio do Coach neste processo é o de despertar o potencial interno 

do coachee, levando-o a encontrar dentro de si o seu melhor para que desta 

forma possa desenvolver-se e alcançar seus objetivos. Respeitar a agenda de 

seu cliente, seu tempo. Não induzi-lo, mas conduzi-lo ao encontro das 

respostas que farão a diferença na caminhada rumo ao objetivo traçado. Deixar 

de lado seus preconceitos e ideias pré-estabelecidas. Levar o cliente a olhar 

para dentro de si, valorizando suas potencialidades, enfatizando seus pontos 

fortes.  

Muitas técnicas podem ser utilizadas pelo Coach, mas, a diferença pode 

estar nas impressões circunstanciais, que podem estar por de trás das teorias. 

O feeling, a percepção humana, vai além das teses. É preciso estar aberto ao 

momento, a novidade e as particularidades expostas pelo coachee.  



Sendo assim conclui-se que muitos são os desafios a que são expostos 

o coach e seu coachee, mas o sucesso no Processo Coaching está no 

entendimento, na clareza da percepção de que antes da aplicação de qualquer 

ferramenta e embasamento em qualquer teoria, deve-se estabelecer o 

relacionamento entre as pessoas, a cumplicidade e comprometimento são as 

chaves que abrirão as portas que conduzirão, tanto coach como Coachee, ao 

alcance de seus objetivos.  

 


