


COACH MODEL: A CONEXÃO

O COACH MODEL é uma das formas de se
conduzir uma conversa de coaching. Este
modelo organiza a conversa em cinco
etapas: Conexão – Resultados Esperados -
Conscientização – Ação – Destacar.

Vamos estudar neste módulo a primeira
etapa do COACH MODEL, a Conexão
(Conectar).



POR QUE É NECESSÁRIO CONSTRUIR 
CONFIANÇA?

O alicerse das conversas de coaching é a confiança.

Quando uma conversa vem de uma relação de confiança e 
respeito, as pessoas tem maior prontidão a se engajarem, 
explorarem, aprenderem e crescerem.



QUANTO DE CONFIANÇA PRECISA-SE EM UMA 
CONVERSA DE COACHING?

As conversas de coaching não dependem da experiência, crenças ou do nível de
conhecimento do coach em determinado assunto.

Por isso, para iniciar uma conversa de coaching não é requerido uma longa história
relacional ou mesmo níveis de confiança profundos.

Isso torna as conversas de coaching uma abordagem eficaz que promove resultados
muito mais rapidamente do que processos como de mentoring, couseling e mesmo
terapias.



COMO CONSTRUÍMOS CONFIANÇA NO 
COACHING?
• Oferecendo suporte ao invés de controlar;

• Encorajando idéias ao invés de compartilhá-las;

• Promovendo a responsabilização ao invés de assumir responsabilidade;

• Processando decisões ao invés de tomá-las;

• Acreditando no potencial do interlocutor ao invés de tentar concertá-lo;

• Mantendo compromissos agendados e honrando a confidencialidade das conversas.



COMO ESTABELECER RAPPORT?

A forma mais eficaz de construir Rapport é pela equiparação, seja facial ou corporal . A
equiparação não verbal é muito mais poderosa do que a verbal.

Aqui vão três regrinhas pra você treinar o seu rapport em suas conversas:

• Regra 1 – Tenha um interesse genuíno na outra pessoa, quem é e como pensa.

• Regra 2 – Esteja disposto a vêr o mundo a partir do ponto de vista dela.

• Regra 3 – Use equiparação não verbal, espelhando a linguagem corporal, a expressão
facial e o tom de voz do seu interlocutor.


