


COACH MODEL: RESULTADOS ESPERADOS

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 segunda etapa
do COACH MODEL, Resultados Esperados.



A NATUREZA DA CONVERSA DE COACHING

Uma conversa de coaching não é um bate-papo. 

Por isso toda conversa de coaching deve ser guiada por um 
resultado esperado que deve ser definido logo no início da 
conversa, após a etapa de conexão.

No coaching a conversa é o canal e o resultado esperado é o 
foco. 



OS 3 BENEFÍCIOS DE DEFINIR-SE RESULTADOS 
ESPERADOS

Há 3 grandes benefícios ao definirmos resultados esperados para as nossas conversas de coaching:

1. Coloca as partes na mesma página e otimiza uma parceria direcionada para um alvo comum.

2. Gera foco. Orienta a conversa em torno de um tema central e minimiza as chances da conversa
rodar em círculos.

3. Permite uma avaliação de progresso, comparando-se o que era esperado no início da conversa e
o que foi de fato alcançado.



QUEM DEFINE O RESULTADO ESPERADO?
O Coachee (Interlocutor) é quem define o resultado esperado.

• As conversas de coaching giram em torno da agenda do coachee (interlocutor) e
daquilo que é importante a ele(a).

• Como parte dos princípios da Apendizagem Adulta defini-se que as pessoas se
engajam em um processo de aprendizagem quando lhes é oferecido uma escolha
no tópico abordado e quando podem aplicar o que aprenderam de maneira
imediata.

• As conversas de coaching promovem as duas coisas, a escolha de um tópico
relevante e a oportunidade de sua aplicação imediata.



PERGUNTAS EFICAZES: RESULTADOS ESPERADOS

Use perguntas eficazes para determinar o
resultado esperado, clarificá-lo e especificá-lo
com o seu coachee.



PERGUNTAS EFICAZES: EXEMPLOS

Perguntas para determinar um resultado esperado:

• Quais resultados gostaria de obter da nossa conversa?

• No que gostaria de trabalhar hoje?

• O que tornaria a nossa conversa de hoje significativa pra você?



PERGUNTAS EFICAZES: EXEMPLOS

Perguntas para clarificar e especificar um resultado esperado:
Especifique perguntando:

• Esse é um tópico bem abragente, qual o aspecto específico que gostaria de focar hoje, para trabalhar
ao longo desta semana?

Clarifique perguntando:

• Só para confirmar, você poderia dizer com clareza qual é o seu resultado esperado pra hoje?

• Então esse será o foco da nossa conversa hoje?

• Apenas para confirmar meu entendimento, hoje você gostaria de concluir com X, Y e Z, correto?


