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Quatro temas que você precisa compreender para que 
lide e use o coaching durante a

O fato é que as empresas já haviam descobrindo que elas estavam investindo 
rios de dinheiro em capacitação de seus funcionários e elas não estavam tendo o 
retorno esperado. As empresas estão percebendo que, aquele jeito que elas 
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Uma dessas tendências é, se as pessoas vão trabalhar mais Home 
Office então elas vão precisar de outros , teoricamente ou na prática, 

tipos de capacitação que sejam hibridas, que sejam a distância... 
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recuperação do mercado.

Ÿ Mudanças que estão acontecendo no mercado empresarial 

Vamos conversar sobre mudanças que estão acontecendo no mercado empre-
sarial e tendências que a gente tem visto. Uma das coisas que a gente viu 
nos últimos tempos é o trabalho remoto, o Home Office. Muitas 
empresas que foram atropeladas pela crise, mandaram as pessoas para casa e 
estavam navegando nesse universo... É claro que não são todas as empresas 
que podem estar adeptas a essa nova tendência. Ex.: Lanchonetes, bares, lojas, 
e etc...

Todo coach é um empresário e, a pior coisa que um coach pode fazer é começar a 
atuar pensando que ele é um prestador de serviço, que ele é um profissional 
liberal! Você não é um profissional liberal! Você é um empresário, uma empresá-
ria, você precisa lidar com seu negócio como se fosse uma empresa. Então o 
primeiro cliente da sua formação tem que ser você e o seu negócio. Muita gente 
começa a estudar coaching só com a pretensão de aplicar no seu próprio negócio 
e, depois, descobre que pode aplicar em outros negócios e desenvolver um novo 
caminho profissional. Para atuar nessa crise e conseguir ter um bom 
resultado, é aplicar isso primeiramente no seu negócio e depois 
aplicar com seus clientes.



Existem “Gaps” no mercado, oportunidades não atendidas! A oportunidade da 
educação está aí para que os coaches sejam pioneiros, porém, poucos estão 
entendendo o que eles precisam de habilidades para fazer funcionar. Que são:

Ÿ Carência de capacitação de negócios;

compravam treinamento, a maneira como elas capacitavam, o processo como 
era feito, não vai dar mais para ser feito. Porque as abordagens tradicionais de 
liderança, elas não são as mesmas do passado. As empresas estavam pagando 
por desenvolvimento de liderança, pagando pelo desenvolvimento dos seus 
líderes e muitas vezes o participante chegava lá, se apaixonava por aquela ideia 
e largava empresa para virar coach. Muitas empresas trabalham com 
abordagem de Life Coaching, muitas empresas trabalham com 
uma abordagem diferente... E elas vendiam para empresa, mas 
entregava para o indivíduo.

Ÿ Personalizar o conhecimento;

Algumas premissas que as empresas entenderam e vão buscar como capa-
citação:
 

Pensando nisso, as empresas estão descobrindo que tem novas competências, 
novas habilidades, que vão além da técnica e que precisam ser desenvolvidas 
nas pessoas. Muitos empresários e empresas precisam de novas 
habilidades e competências dos seus colaboradores neste exato 
momento! As empresas estão se dando conta que, aquele tipo de treinamento 
de teoria, de formação, não vai mais dar certo. E que é preciso reinventar! Elas 
estão se deparando com um monte de “soluções”, um monte de cursos, platafor-
mas online... Mas elas estão com um pré-requisito diferente. Mesmo quem já 
trabalhava com isso anteriormente, estão tendo que se adequar com o novo.

Ÿ Desenvolver habilidades emocionais, comportamentais e técnicas.

O coaching pode oferecer uma grande oportunidade para esse novo modelo de 
requisitos que as empresas estão buscando. Por ser um desenvolvimento perso-
nalizado para o que cada empresa necessita. O investimento das empresas está 
migrando da educação formal executiva direto para o processo de coaching.

Ÿ Conciliar o interesse da empresa com o do executivo;

Ÿ Atender os requisitos solicitados pela empresa;

Ÿ Transferência de conhecimento teórico que seja prático e aplicável;



A liderança terá varias mudanças daqui pra frente, ela terá novos requisitos em 
ambientes complexos. As empresas estão dispostas a contratar pessoas e a 
desenvolver lideres em relação a agilidade de adaptação. As empresas estão 
precisando de pessoas ágeis, que mude de acordo com o ambiente que está em 
uma mudança constante.

Treinamentos ligados a agilidade de adaptação serão bem vindos nesse momen-
to, as empresas estarão buscando pessoas que se adaptem facilmente. Pessoas 
com capacidade de liderar em ambientes de crise serão muito valiosas também, 
as empresas estarão buscando pessoas que lidem facilmente com o imprevisí-
vel. Treinamentos e projetos nessa área serão cada vez mais bem vistos. A matu-
ridade emocional e psicológica também será um grande diferencial em novos 
líderes. E uma quarta coisa, as empresas irão buscar lideres que sejam capazes 
de liderar presencialmente e a distância. Lideres com uma liderança mais 
sistêmica, mais digital.

Um tipo de projeto que terá muito espaço nas empresas após o COVID serão 
programas voltados a saúde física e mental do colaborador. Teremos cada vez 
mais empresas querendo investir em capacitar seus colaboradores em aprender, 

Ÿ Tenha um processo de acompanhamento;

Existem muitas mudanças ocorrendo no Business Coaching também... O empre-
sário já se caracterizava antes como o ex-funcionário que fazia bem algo, e então 
resolve montar uma empresa pra si. Mas, não é porque você faz algo muito bem 
que você possa se adaptar a ser dono de uma empresa. Ser dono de empresa vai 
muito além do que a técnica no ramo escolhido. Então, com o momento que 
estamos vivendo hoje dá para imaginar: O empresário já tinha saído do rio em 
que aprendeu a nadar e caiu em um mar aberto, ele já estava meio perdido, e vem 
uma crise que tira ele completamente da zona de conforto! O seu papel como 
busines coach, anteriormente, seria tirar ele do micro gerenciamento para leva-lo 
ao macro gerenciamento. Mas agora, com o momento em que vivemos ele irá 
precisar de muito mais. Ele vai ter que ser naturalmente criativo! Ele terá que 
aprender como aguçar a sua criatividade útil e aplicada! Como delegar para times 
diferentes irá ser muito importante! ele terá que saber estruturar times de gesto-
res. Ele vai ter que aprender a fazer seleções de tomadas de decisões de um jeito 
muito diferente do jeito que ele tomava antes. O Nosso papel vai ser mos-
trar ao empresário aquilo que já faltava e ele não tinha, e o que é 
bom e ele precisa ter!



o aprendizado real... Trabalhar a diversidade também ficara cada vez mais 
evidente nas empresas. As empresas ficarão cada vez mais enxutas, precisarão 
de equipes mais eficientes. As empresas estão se reinventado, elas 
estão descobrindo para onde elas vão! E para fazer com que isso che-
gue até a pratica das pessoas, vai precisar de treinamento e capacitação, vai 
precisar de .coaching de desenvolvimento




