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Por que estamos aqui? 

Integrar a liderança, fornecendo oportunidades 

homogêneas de comunicação;

Refletir a respeito da importância de cada 

colaborador para os resultados da empresa;

Favorecer a atuação em equipe, valorizando              

a cooperação e a sinergia;

Estimular a motivação, melhorando a proatividade  

e a performance dos colaboradores da empresa.
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“Aquele que quer governar  

outros, primeiro precisa ser 

senhor dele mesmo”

Philip Massinger
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Definições

COACH = profissional que exerce a profissão

COACHING = o processo de desenvolvimento 

que o coach facilita

COACHES = plural de coach

COACHEE ou CLIENTE = Indivíduo que passa 

pelo processo de coaching
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Terapia

Coaching 

NÃO é...

Consultoria

Mentoring

PNL

Counseling

Recolocação 

Profissional
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O Processo de Coaching tem foco em ajudar pessoas a 

avançar em relação as suas metas mais importantes, 

realizar seus objetivos e criar a versão do coachee da 

vida ideal e da carreira ideal.

O foco é nas possibilidades futuras e como 

transformá-las em realidade.
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Metas no Coaching

Meta Estratégica

Meta de Competência
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Sobre as Sessões de Coaching

Duração: 10 Sessões Semanais de 1 hora

Pessoalmente Virtual Telefone Fixo
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2 Abordagens Diferentes:

Life Coaching Coaching Executivo

ou de Liderança
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Life Coaching

• O objetivo é encorajar o 

coachee a ir além dos limites

que ele mesmo impôs, para 

realizar o seu potencial total na 

vida

• É ajudar a pessoa a ter a melhor 

vida que ela pode ter

• No life coaching trabalhamos o 

nível de SATISFAÇÃO com a 

própria vida
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Roda da Vida

Dez áreas essenciais que compõem a vida de uma pessoa
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Profissional

Relacionamento 

Familiar

Espiritual

Intelectual

EmocionalFísica

Lazer

Relacionamento 

Social

Relacionamento 

Íntimo

Financeira

Roda da Vida

Dez áreas essenciais que compõem a vida de uma pessoa
(Baseada no Livro “Manual do Sucesso Total” de Rhandy Di Stéfano)
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Coaching Executivo ou de Liderança

• Aumentar habilidades para produzir 

resultados na empresa;

• Alterar comportamentos que reduzam 

sua eficácia;

• Guiar o coachee a ter alta performance, 

facilitando o desenvolvimento profissional 

individual e também o desenvolvimento 

sistêmico organizacional.
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Todo mundo precisa de Coaching?

Quais ferramentas optar na empresa 

para gestão de pessoas?

1 – Comece com treinamentos comportamentais

2 – Treinamentos vivenciais / outdoor

3 – Ofereça opções diferenciadas de desenvolvimento

4 – Coaching
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“Líder é alguem que assume 

a responsabilidade de 

descobrir o potencial de 

pessoas e situações.”
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Valores

Parâmetro para decidir o que é 
importante ou não 

Seus valores são o que você estima, o que dá valor.

Eles são onde você gasta seu tempo, dinheiro e energia.

Seus valores devem ajudá-lo a definir suas escolhas diárias.

Quando seus valores e ação estão alinhados, você tem
integridade.
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Uma vida confortável Ambição

Uma vida emocionante Visão ampla 

Um sentimento de realização Capacidade 

Um mundo em paz Alegria

Um mundo de beleza Limpeza

Igualdade Coragem

Segurança familiar Perdão

Liberdade Prestatividade

Felicidade Honestidade

Harmonia interior Imaginação

Amor maduro Independência

Segurança nacional Intelectualidade

Prazer Lógica

Salvação Afetividade

Respeito próprio Obediência

Reconhecimento Polidez

Amizade verdadeira Responsabilidade

Sabedoria Autocontrole

Valores 
Terminais

Valores 
Instrumentais

Fonte: M. Rokeach, 1973 in Robbins (2002)
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Você sabe quais são 
seus valores?
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Importância do incentivo
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“Um elogio pode               
transformar uma vida!

Elogiar é validar as qualidades        
do outro, focar nos aspectos 

positivos, tornando-o                 
mais seguro e confiante”
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Quando ouvimos mais com a intenção de 

compreender os outros do que com a de retrucar, 

começamos a construir a verdadeira comunicação 

e o verdadeiro relacionamento. 

As oportunidades para falar abertamente e ser 

mais bem compreendido surgem de modo fácil e 

espontâneo. 

Procurar compreender exige consideração, 

procurar ser entendido requer coragem. A eficácia 

reside no equilíbrio das duas coisas.
Stephen Covey
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Exercício da linha do tempo
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Linha do Tempo

2019Ano que
você nasceu

Metade de 
sua idade

Dinheiro
Há 5 formas 

de propósito 

no trabalho:

Valores Talento ou

Paixão
Respeito Meta

Linha do Tempo
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5 formas de 

propósito no trabalho:
Respeito

Talento 

ou PaixãoValores

Dinheiro

Metas
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Curva de Vida

Nascimento   10 anos    20 anos       30 anos       40 anos       50 anos     60 anos      70 anos        80 anos       90 anos 100 anos

Energia Sabedoria Dinheiro

Melhor Período

Linha do tempo – Curva da Vida
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Seus resultados 

refletem como 

“melhor período”

da vida?

O que 

tem

escolhido

para sua

vida?
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VISÃO
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Visão se aplica à

imaginação:

Primeiro uma criação 

mental e depois

criação física.



www.danieladolago.com.br

“Uma visão sem ação não passa de um 
sonho. Ação sem visão é só um 

passatempo.  Mas uma visão com ação 
pode mudar o mundo.”

Joel Barker 
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“Somos o que repetidamente 

fazemos, a excelência 

portanto, não é um feito          

e sim um hábito”

Aristóteles
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MAIS SUCESSO 

A TODOS VOCÊS!
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