


MENTALIDADE EM TORNO DE CONTEÚDO

A nossa educação, a nossa cultura e até mesmo as
experiências que vivemos nos ensinaram que devemos
propôr nossas ideias, ensinar os outros e acharmos
soluções.

Criamos, portanto, uma mentalidade em torno de
conteúdo.



O QUE É FOCO EM CONTEÚDO?

Toda vez que você oferece a sua solução à alguém, você está
focado em conteúdo, já se você ajuda pessoas a encontrarem
sua própria solução você está focado no processo.

No coaching, o foco do coach é no processo.



DEFININDO CONTEÚDO
O conteúdo de uma conversa de coaching são os:

• tópicos,

• fatos,

• informações,

• ideias e

• compromisso que são discutidos e explorados.



CONTEÚDO DA CONVERSA DE COACHING
CONCEITOS DEFINIÇÃO

O TÓPICO
O tópico de discussão é aquilo que o seu interlocutor deseja 
explorar, por exemplo: como oferecer feedback aos 
subordinados.

OS FATOS A narrativa das experiências vividas e necessidades percebidas.

AS INFORMAÇÕES
Consiste em descrever tudo o que aprendeu, leu  ou ouviu a 
respeito do tópico, organizando seus pensamentos.

AS IDEIAS
São as novas perspectivas, ou uma abordagem criativa do 
tópico.

O COMPROMISSO São decisões e ações definidas e assumidas pelo interlocutor.



DEFININDO PROCESSO
Processo é o formato de uma conversa de coaching que inclui:

• o método de conversa utilizado,

• as condições do ambiente onde a conversa se dará,

• o nível de confiança e empatia construído e

• o direcionamento dado a conversa.



PROCESSO NA CONVERSA DE COACHING
CONCEITOS DEFINIÇÃO

O MÉTODO DE CONVERSA

O Método de conversa no coaching é baseado em ouvir ativamente, 
clarificar o que está sendo dito, sumarizar e aplicar perguntas eficazes 
que levem a um processo de descoberta e que desafiem o interlocutor de 
forma apropriada.

A CONDIÇÃO DO AMBIENTE
A condição do ambiente é a definição da psicogeografia, ou seja, 
proporcionar um local confortável que pemita alguma privacidade e a 
confidencialidade para a conversa.

A CONFIANÇA E EMPATIA
A confiança e empatia são promovidas pelo processo de rapport e pela 
responsabilização de compromissos e decisões assumidas.

O DIRECIONAMENTO DA CONVERSA
O direcionamento da conversa consiste em orientar o interlocutor a 
planos de ação e acompanhar seu processo de aprendizagem e os 
resultados obtidos.


