
PORQUE O COACHING ESTÁ SE TORNANDO TÃO POPULAR? 
O ser humano vive um momento de busca de respostas profundas, e espera fazê-lo num tempo
breve. O coaching atende esta necessidade para quem realmente está disposto a dedicar tempo,
energia e investimento. O resultado é comprovado e bastante satisfatório, uma vez que todas as
respostas vêm do cliente e não de fórmulas prontas que são difíceis de seguir e de se
adequarem a todas as realidades.

O COACH TRABALHA NA ÁREA PESSOAL OU PROFISSIONAL?
Nas duas. O coaching profissional atende as necessidades da empresa ou de carreira. O coaching
de vida é indicado para assuntos de vida pessoal. É importante separar o trabalho, mesmo
sabendo que o ser humano é um ser completo. O trabalho focado se mostra mais eficaz.

QUAL A DIFERENÇA ENTRE COACHING E CONSULTORIA?
COACHING – não dá resposta. Investiga objetivo, valores, obstáculos, desenvolve habilidades de
comportamento para que o cliente crie planos de ação práticos que transformem sonhos em
realizações construídas.
CONSULTOR – auxilia o profissional a repensar seu negócio ou carreira, ou a solucionar um
problema relacionado à estratégia ou à gestão do negócio.

QUAL A DIFERENÇA DE COACHING E MENTORING?
No processo de coaching, o coach não precisa ter experiência na área de atuação de seu cliente
e tão pouco deve aconselhar ou dar as soluções. O pressuposto deste método é que o cliente já
possui as respostas e soluções para seus dilemas, e que o que ele precisa é de um profissional
capacitado, que o auxilie no auto entendimento.
Já o Mentoring é uma espécie de tutoria onde um profissional mais velho e mais experiente
orienta e compartilha suas experiências e conhecimentos no sentido de dar-lhes orientações e
conselhos para o desenvolvimento de suas carreiras.

QUEM CONTRATA UM COACH, E POR QUÊ?
Qualquer pessoa adulta pode contratar um coach para conquistar um objetivo breve ou longo,
para desenvolver alguma habilidade de comportamento, para construir uma vida mais
satisfatória e equilibrada.

Dúvidas mais frequentes 


