


COACH MODEL: AÇÃO

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 quarta etapa
do COACH MODEL, a Ação.



ETAPA DA AÇÃO

A etapa da ação é o momento no qual decisões, escolhas e 
iniciativas são estabelecidas.

• Todos os insights e boas idéias precisam resultar em ação, que permitam seu 
interloctor a mover-se na direção de seus objetivos.

• As ações são 100% determinadas pelo coachee/interlocutor.



OS TRÊS OBSTÁCULOS
Criar uma ação é uma coisa, aplicá-la é outra. Vamos entender os principais
obstáculos enfrentados quando pessoas criam seu Plano de Ação:

• Obstáculo 1: A ação pode não estar pronta para ser aplicada.

• Obstáculo 2: Desconsiderar que há diferentes tipos de ação, nem sempre físicos.

• Obstáculo 3: A ausência de um ou mais dos três elementos que empoderam a
implementação de uma ação.



OBSTÁCULO 1

A AÇÃO PODE NÃO ESTAR PRONTA PARA SER APLICADA.

Às vezes a ação é muito grande e genérica, às vezes irrelevante ou ainda
pode ser uma ótima ação, mas seu interlocutor não faz idéia de como
vai implementá-la.



OBSTÁCULO 2
DESCONSIDERAR QUE HÁ DIFERENTES TIPOS DE AÇÃO, NEM SEMPRE FÍSICOS.

Ajude seu interlocutor a compreender que às vezes ações podem ser atividades
como:

• Aprofundar sua reflexão em determinado assunto;

• Consultar pessoas ou coletar diferentes conselhos e opiniões;

• Pesquisar um tópico;

• Tomar uma decisão;

• Implementar um plano desenvolvido durante sua conversa.



OBSTÁCULO 3
A AUSÊNCIA DE UM OU MAIS DOS TRÊS ELEMENTOS QUE EMPODERAM A
IMPLEMENTAÇÃO DE UMA AÇÃO.

• A ação é simples e específica o suficiente para ser completada? Se necessário
quebre em ações menores.

• A ação move o seu interlocutor na direção de seu objetivo?

• A ação é realizável até a próxima conversa de coaching?



CRIE MÚLTIPLAS OPÇÕES
O Progresso no coaching é fruto do detalhamento e especificação de cada ação. São
como passos que vão conduzir a uma nova direção e destino. Use perguntas como:

• Quais idéias você tem sobre isso?

• Qual uma outra forma de abordar este problema?

• Quais são algumas idéias talvez malucas e irrealistas que passaram pela sua cabeça?

• Quais são três abordagens distintas para este problema?



O PODER DOS PEQUENOS GANHOS
• Cada ação cumprida, é um GANHO.

• Cada ganho aumenta o nível de entusiasmo e engajamento do seu interlocutor.

• Valorize cada ganho semanalmente.

• Estes ganhos são evidências de que os sacrifícios valem a pena.

• De ganho em ganho, estamos cada vez mais perto do objetivo final.


