
R E S U M O

Três dicas que podem triplicar as
suas chances de ter sucesso como Coach

AULA  3  –  FASE  2  -  PREPARAÇÃO  SEMANA  DO  COACHING



Ÿ Erros que fazem com que os coaches falhem

Preparação Semana do Coaching

A maioria das formações são breves e, elas acabaram tendo que 
se ater a alguns conceitos de coaching e a ferramentas. Então basi-
camente o que você aprende na formação no Brasil é como aplicar ferramentas. 
Esse é um erro que muita gente cometeu! Acabam fazendo coleção de cursos de 
coaching com objetivo de entender ferramentas e de aplicar ferramentas. Você 
sair de uma formação em coaching com ferramentas para aplicar não necessaria-
mente te ajuda! Ferramenta é só um capítulo do processo de forma-
ção de um coach.

Subtemas:

Três dicas que podem triplicar as suas chances de ter 
sucesso como Coach

Outro erro muito comum nas formações é a técnica ensinada para as pessoas 
que querem vender coaching: O pró bono! Muitos coaches recém-formados 
começaram vendendo coaching de graça, até aparecer um cliente disposto a 
pagar por aquele serviço/produto. Isso foi algo que acabou prejudicando muito o 
mercado de coaching executivo, porque muita gente começou oferecer coaching 
do jeito errado quando o resultado esperado era retorno! E o mercado de 
coaching executivo, de coaching de negócios não perdoa e não 
aceita receber algum trabalho mais ou menos só porque você está 
fazendo de graça.

Ÿ Três dicas de como entrar corretamente no mercado de coaching

Resumo Aula 3 – Fase 2

Ÿ Dicas bônus 

Antes de falarmos sobre as melhores estratégias, vamos falar um pouco sobre o 
que não se deve fazer, quais são as escolhas que não favorecem ou não ajudam. 
Uma das coisas que denegriu no mercado de coaching foi esse mar sangrento de 
gente despreparada. Um erro que muita gente cometeu foi entrar no 
mercado de coaching usando as mesmas estratégias, desde usar as 
ferramentas e até o pró Bono! 



Ficar preso nesses ciclos, pró bono, pró bono + pagantes para 
depois ir para cliente pagante é um erro! Vá direto para o pagante. Ficar 
preso em ciclo de fazer coaching de graça não te ajuda! 

Segunda dica é não passar pelos três ciclos de pagantes e de não pagantes... Já 
começar do jeito certo, buscando clientes que vão te pagar! 

Ÿ Segundo: Pró bono e clientes pagantes; 
Ÿ Primeiro: Só pró bono; 

Primeira dica é entrar do jeito certo no mercado, se posicionar da maneira ade-
quada e não puxar para baixo o seu valor. Começar a ir de onde você está ao 
invés de começar do zero. Começar cobrando o preço justo, e entendendo qual é 
o preço justo que você pode cobrar. 

Quase 60% dos coaches dizem que não , que entram no Coaches Black, 

se sentem seguros para atuar como coaches! Quando eu pergunto 

sobre ter formação em coaching,  das pessoas que entraram na minha 70%
formação até hoje, já tinham uma formação anterior. E 30% das pes-
soas não tinham uma formação anterior, estavam começando do zero, 
estavam iniciando uma formação pela primeira vez. Mas Se 70% tinham já uma 
formação prévia e 30% não tinham, porque que mais de 50% não se sentem 
seguros para atuar? Ou seja, não é o fato de ter uma formação que faz 
sentir segurança! E desses 70%, 30% nunca atenderam um cliente pagante! 
30% ficaram só no pró bono e nunca conseguiram sair do pró bono. 

Muita gente investiu muito dinheiro fazendo várias formações e ficou frustrado! 
Porque aprendeu nas formações de curto período várias ferramentas, mas não 
aprendeu a se tornar coach de verdade. Não aprendeu a sair dos altos e baixos, 
não aprendeu a fazer do coaching uma profissão rentável!

Então são três ciclos que as escolas ensinam:

Ÿ Terceiro: Depois clientes pagantes.

E terceira, entrar de um jeito e ir galgando posições da maneira certa, se divulgan-
do e comunicando o seu trabalho. E rapidamente você vai conseguir se estrutu-
rar, se posicionar e conseguir encontrar o seu lugar. 



Dicas bônus:

Ÿ Saiba vender online, saber como criar o processo dessa metodologia de pros-
pecção online;

Ÿ Dominar um processo de vendas que te permita uma venda continuada, que te 
permita ter clientes continuamente.

E terceira, entrar de um jeito e ir galgando posições da maneira certa, se divulgan-
do e comunicando o seu trabalho. E rapidamente você vai conseguir se estrutu-
rar, se posicionar e conseguir encontrar o seu lugar. 




