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Oportunidades no Mercado
de Coaching do Futuro

AULA  1  –  FASE  1  -  PREPARAÇÃO  SEMANA  DO  COACHING



Na contramão do que muitos pensam, o coronavírus não foi causador 
dos nossos problemas, ele foi só o revelador dos problemas e 
daquilo que já não ia bem. E com o problema exposto, com a rachadura na 
parede aparecendo, é preciso tomar uma decisão: para onde a gente olha? A 
gente olha para o que passou ou a gente olha para frente?

O mercado de coaching está mudando por conta do  e agora é a coronavírus
hora dos . Nos últimos tempos o que temos visto é coaches se posicionarem
um , com profissionais medianos que mercado de coaching prostituido
acabam banalizando a atuação do coach.

Preparação Semana do Coaching

Muitas pessoas estavam  e não se davam conta de vivendo de esperança
que a rachadura estava ali na parede, escondida atrás do quadro. Muita gente 
estava seguindo por oportunidade, por conveniência. Estar por mérito e 
estar por oportunidade no mercado são coisas distintas e que influenci-
am diretamente na sobrevivência do seu negócio em tempos de crise como atual-
mente.

Oportunidades no Mercado de Coaching do Futuro

Ÿ Como se posicionar

Subtemas:

Resumo Aula 1 – Fase 1

Ÿ Conhecendo o mercado de coaching
Ÿ Abordagens de Coaching

Agora é a hora da retomada, de mudar esse cenário ruim e valorizar o coa-
ching transformação . Precisamos liderar e encabeçar esse movimento de 

do nosso mercado num mercado muito melhor.

Em todo processo de reconstrução, primeiro a gente vê a rachadura para depois 
a gente começar a se dar conta de que do jeito que estava não dava para susten-
tar mesmo. E se você coach está se sentindo sem chão, todo mundo 
está se sentindo assim.



Três grandes áreas do coaching:

1. Coaching de Vida – CPF contrata e CPF recebe

Não seja um coach que solta fogos de artifícios e que engana o seu cliente. Não 
precisa engrandecer o coaching. Trabalhe para engrandecer o resultado 
do seu cliente. 

Nosso primeiro papel como coaches, como coaches futuro, ou como coaches do 
presente é não gerar confusão na cabeça das pessoas. É ser alguém que organi-
za as ideias na mente das pessoas. Precisamos acabar com a confusão e ajudar 
o nosso cliente a entender o quê que ele está comparando com o quê, é comparar 
coaching com coaching. É mostrar para o mercado onde eu estou, quem sou eu, 
o que eu ofereço e com o quê que ele pode me comparar. 

Qual é o objetivo do trabalho de Coaching de uma maneira muito 
simplificada? Organizar a mente do cliente e ajudar o cliente 
transformar a mente organizada em processos organizados, em 
ações organizadas, em ações coerentes, em coerência de vida, é isso que é o 
trabalho de coaching.

Deixe claro para o mercado se o seu nicho é o Coaching de Vida (nível 1), 
Coaching Executivo (nível 2) ou Coaching de Negócios (nível 3) e seja um especi-
alista, um solucionador. Não venda processo, venda solução.

2. Coaching Executivo – CNPJ contrata e CPF recebe
3. Coaching de Negócios – CNPJ contrata e CNPJ recebe

Oportunidades do mercado de coaching empresarial:

No mundo dos Negócios, empresários pequenos, médios ou grandes, estão 
repensando o jeito de fazer negócio, redescobrindo o mercado, repensando as 
bases do mercado, revendo seus planos estratégico, revendo sua cultura, bus-
cando maneiras de ficarem mais seguros e menos vulneráveis e precisam de 

No mercado Executivo os gestores estão tendo que se reinventar, encorajar os 
seus líderes a líder com o novo mercado, buscar novas formas de engajamento, 
de comunicação assertiva. O Coach bem preparado, nesse momento, vai ser 
decisivo na construção desse novo mundo.



ajuda para fazer isso. Grandes oportunidades para quem estiver pronto e prepa-
rado para aproveitar o momento.

1. Tira a confusão do meio e esclarece em qual mercado você está, com 
quem você está falando, quem é o seu cliente e o que você entrega de resultados.

2. Tira o coach do sobrenome, pare de se apresentar como “Vera Coach”. Use 
o coaching como o pano de fundo e a abordagem que vai te permitir entregar o 
resultado que o seu cliente precisa. Pare de cultuar o coaching e cultue o cliente.

3 Atitudes que precisamos ter como Coaches:

3. Olha para as possibilidades e oportunidades num mercado promissor. 
Pare de nadar em um oceano vermelho onde você não é reconhecido. Quem cria 
o oceano azul é você mesmo. Discuta com o seu mercado específico as coisas 
reais, os novos desafios e novos paradigmas, dores reais do seu cliente.




