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Facilitador: ALÊ PRATES 

Alê Prates é educador executivo, especialista em resultados. Nos últimos 10 anos dedicou-se a 
desenvolver metodologias que direcionem as pessoas ao seu máximo desempenho na carreira, nos 
negócios e na vida. Formado pelo Behavioral Coaching Institute e Graduate School of Master Coaches, 
possuí mais de 2.000 horas de atendimentos individuais. Recentemente cursou Leading Innovate 
Teams pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT). 
  
Após sua atuação como executivo em grandes empresas brasileiras, fundou o Instituto de Coaching 
Aplicado, o ICA, possuindo mais de 200 empresas atendidas em 20 estados, destacando em sua carteira 
de clientes personalidades, empreendedores, atletas e mais de  2000 líderes formados em todo o País.  
 
Alê Prates já realizou mais de mais de 700 apresentações entre palestras e treinamentos em todo o 
território nacional, impactando mais de 1.000.000 pessoas com o seu conteúdo.  
 
Autor dos livros "A Reinvenção do Profissional - Tendências Comportamentais do Profissional do 

Futuro" (Editora Novo Século), e Resultado – A liderança além dos números (Editora Integrare), tornou-

se um dos mais respeitados desenvolvedores de executivos da atualidade. Em março de 2019, lançará 

seu mais recente livro “Não negocie com a preguiça”. 

  



FEEDBACK CONSTRUTIVO | FORMAÇÃO DE LÍDERES 

  3 
INSPERIÊNCIA 

 

 
  

Conheça o ICA 
 

O que nós fazemos? 
 
Ajudamos você e sua empresa a alcançar os 
objetivos! 
 

O ICA surgiu para ser a solução em desenvolvimento 
humano e organizacional e para isso, engloba grandes 
parceiros que aliam forças e experiências na 
disseminação de novas metodologias que despertem 
novos comportamentos, atitudes e habilidades para 
que profissionais das mais diversas áreas possam atuar 
com alta performance, viver com plenitude e felicidade 
e gerar grandes resultados para as empresas. 
 

Como fazemos isso? 
 
Desenvolvendo e aplicando avançados treinamentos e 
abordagens de coaching consistentes, com 
metodologias extraídas das melhores escolas de 
coaching e aplicadas por profissionais com ampla 
formação e atuação no mundo dos negócios. 
 
Nosso objetivo é atender quatro principais 
necessidades do mercado: 
 
- Desenvolvimento humano e organizacional através de 
aplicações inovadoras do processo de coaching. 

- Especializações na área de coaching para que os 
coaches possam ampliar o seu campo de atuação e 
atender a grande demanda do mercado. 

- Pesquisas na área de liderança, coaching, 
desenvolvimento comportamental, potencial humano 
e clima organizacional. 

- Desenvolvimento comportamental de jovens, 
proporcionando oportunidades e solucionando um dos 
principais problemas enfrentados pelas organizações: 
encontrar profissionais qualificados. 

 

O ICA é diferente, do seu jeito! 
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Hendre Coetzee, Global Coach Trainer e fundador do CAC - 
Center for Advanced Coaching (USA), escolheu o ICA como 
parceiro no país, o que garante ao instituto conceitos 
inovadores de coaching que se traduzem em resultados para 
os nossos clientes. 

 
"Alexandre Prates é um dos mais dinâmicos líderes na área de Coaching. Ele é focado para 
resultados e divide com os seus clientes tanto os segredos como a aplicação prática para o 
completo desenvolvimento dos mais fortes líderes." 
Hendre Coetzee - Fundador do Center for Advanced Coaching. 
 
www.advancedcoaching.com 
 
 

 

 

Reconhecimento Nacional 
 
- Milhares de profissionais treinados em todo o país; 

- Mais de 200 clientes conquistados em 18 estados; 

- 89% dos nossos clientes são provenientes de indicação; 

- Nossos programas de desenvolvimento receberam conceito ÓTIMO por 96% dos 
participantes; 

- Mais de 700 palestras em grandes eventos nacionais e internacionais, alcançando a marca 
de 1.000.000 de pessoas impactadas com o nosso conteúdo. 

- Nossos estudos e artigos são publicados nos mais conceituados veículos de comunicação do 
País. 

  

Reconhecimento Internacional 

http://www.advancedcoaching.com/
http://www.advancedcoaching.com/
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E lá vamos nós! 
 
A minha grande missão como coach é contribuir para que as pessoas consigam manter o foco 

necessário para alcançar os seus objetivos na carreira e na vida. Independentemente de aonde 

você quer chegar, uma coisa é certa: o foco é o único caminho para manter-se firme na 

conquista das suas metas. 

É preciso exercer o foco o tempo todo. Eu, por exemplo, sempre que vou a Niterói visitar a 

família da minha esposa, realizo uma atividade: correr do início da praia de Icaraí ao pé do 

Museu de Arte Contemporânea. Após um período de sedentarismo, retomei a prática e, numa 

manhã de sábado, lá estava eu, no começo do percurso, olhando o museu ao longe. Meu 

pensamento era: “Acho que não vou conseguir chegar lá...”. Algo no meu interior me dizia que 

a meta estava longe de ser alcançada e, por alguns instantes, conformei-me em chegar o mais 

perto possível. 

Mas, como coach, não posso permitir que o meu jogo interior comande as minhas decisões 

dessa forma. Foi então que comecei uma luta interna, eu comigo mesmo, jogo interior x jogo 

exterior, para driblar o pensamento conformista. 

Não existe negociação nessa hora, o jogo interior sempre vence. É preciso começar, dar o 

primeiro passo e lutar com o seu sistema o tempo todo. Vou dividir com vocês o que me 

ajudou naquele momento e espero que contribua com a sua caminhada de alguma forma. 

1 - Não pense na meta, foque no próximo passo: eu parei de olhar para o Museu e mirei na 

próxima referência (o ponto de ônibus, a barraca de coco, a próxima curva...) e a cada nova 

etapa conquistada, a meta se aproximava. Então, eu ia pouco a pouco provando para o meu 

jogo interior que eu estava preparado. 

2 - Esqueça o esforço, divirta-se no caminho: quanto mais eu pensava na dor que sentia na 

minha panturrilha, mais ela doía. Quanto mais eu olhava o cronômetro, menos o tempo 

passava. Quanto mais eu pensava no meu cansaço, mais cansado eu ficava. Então, parei de 

me preocupar com o demasiado esforço que estava fazendo e decidi olhar a paisagem, as 

pessoas, o mar, curtir a minha música, enfim, decidi me divertir. Sem diversão, não há foco. 

3 - E o mais importante, jamais se contente com a meta alcançada: quando finalmente eu 

cheguei ao museu, parei por alguns segundos, olhei ao meu redor e o que fiz? Voltei! Foi então 

que percebi que o museu não importava tanto, tinha algo além, que me motivava a fazer 

aquele percurso. E mais, me dava energia para, da próxima vez, ir além do museu. Logo, o 

museu deixou de ser o alvo e agora eu quero chegar até o Forte de Gragoatá. E quando eu 

chegar lá, vou querer mais. E o que nos move para ir além? Eu garanto: não são as metas, mas 

sim aquilo que está além das metas, o seu propósito. Correr uma maratona, ganhar dinheiro 

e perder peso são metas, mas a pergunta que se faz necessária é: “Por que vale a pena alcançar 
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essa meta?”. E a resposta é o combustível fundamental para garantir que você irá além (ou 

não). 

No entanto, é preciso que o seu propósito esteja claro e, fundamentalmente, que a sua 

conquista dependa apenas de você. Quando alguém busca algo porque deseja 

reconhecimento, fama ou prestígio, corre o sério risco de se frustrar, pois está depositando a 

sua realização em fatores externos. E se eu não for reconhecido? E se a fama não vier? Tudo 

acabou? Nada mais vale a pena? 

É preciso que o seu propósito dependa apenas de você. Portanto, perder peso para ter o corpo 

igual ao do outro, para receber elogios ou para impressionar alguém não depende você. Por 

sua vez, ter qualidade de vida e uma vida mais saudável, isso sim depende de você. O que vier 

além disso é consequência. E eu posso garantir: com o propósito claro e o foco naquilo que 

precisa ser feito hoje, o reconhecimento será inevitável. 

Na vida, precisamos deixar um legado. Qual será o seu? Como você deseja ser lembrado? 

Como alguém que quase conseguiu? Como alguém que conseguiu, mas não foi além ou como 

aquele que jamais deixou de evoluir e conquistar os seus objetivos? 

E não é diferente essa analogia se levarmos em consideração a nossa atuação como líder. 
Liderar é conduzir as pessoas para uma corrida rumo aos objetivos da organização, aliados 
uma corrida ainda maior e mais recompensadora: o alcance dos objetivos pessoais – aquilo 
que efetivamente nos move! 
 
O olhar do líder contemporâneo aponta para o futuro, mas o seu foco está no presente, pois 
são as ações que realizamos hoje que nos direcionarão para o nosso propósito, para o nosso 
destino. 

 
Pense nisso e vá além! 

O líder contemporâneo é um grande impulsionador de sonhos e resultados! 
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ESTRUTURA: 

DA ESSÊNCIA A EXECUÇÃO 
DO FEEDBACK 
CONSTRUTIVO 
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DA ESSÊNCIA A EXECUÇÃO DO FEEDBACK CONSTRUTIVO 

 

O ser humano e o desenvolvimento de potencial 

- Direção para Resultados; 
  - Lidar com Crenças limitantes; 
  - Lidar com Sabotadores de desempenho; 

- Lidar com Emoções Negativas. 
 

 

Construindo uma cultura de feedback e evolução constante 

- Engajar as pessoas para resultados; 
- Criar uma Equipe Estratégica; 
- Criar ambientes saudáveis; 

 

 

O Feedback Construtivo e suas aplicações  

- Feedback para construção de competências 

- Feedback para construção de comportamentos efetivos 

- Feedback para construção de emoções positivas 

  



FEEDBACK CONSTRUTIVO | FORMAÇÃO DE LÍDERES 

  9 
INSPERIÊNCIA 

DA ESSÊNCIA A EXECUÇÃO DO FEEDBACK CONSTRUTIVO 
 
 
Os pilares desse treinamento foram constituídos a partir da minha experiência adquirida em 

oito intensos anos dedicados ao desenvolvimento de líderes. Foram mais 1500 líderes 

desenvolvidos em 18 estados, sem contar as inúmeras conversas sobre os desafios da 

liderança com líderes associativistas, empresários, executivos, enfim, muitas pessoas que 

diariamente dependiam da sua capacidade de engajar as pessoas para alcançarem os seus 

objetivos. 

O acesso a líderes dos mais diversos segmentos e perfis me possibilitou transitar pelos mais 

complexos cenários da gestão de pessoas, conhecendo grandes cases de sucesso, fracasso e 

superação. Porém, um fato é incontestável: o aprendizado adquirido nesse processo me 

trouxe uma grande bagagem para dividir com você o que eu experimentei sobre liderança. E 

divido essa experiência em três pilares fundamentais, que nortearão a tese desse 

treinamento – o feeback construtivo como uma ferramenta para o desenvolvimento de 

pessoas: 

 

O ser humano e o desenvolvimento de potencial – Entender as pessoas e seu processo de 

desenvolvimento. 

Construindo uma cultura de feedback e evolução constante – Preparar a organização para 

apoiar o desenvolvimento das pessoas. 

O Feedback Construtivo e suas aplicações – Aprender as formas mais adequadas de aplicar 

o feedback em diversos momentos e necessidades organizacionais. 

Vamos a eles! 
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Primeiro Pilar 

O ser humano e o 
desenvolvimento de 

potencial 
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ESTRUTURA DETALHADA DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 
 

Nessa apostila você encontrará diversas estruturas e ferramentas para facilitar a aplicação do 

processo no seu cotidiano. Iniciaremos, nesse primeiro pilar, apresentando a estrutura do 

processo de coaching. A partir do segundo pilar, apresentaremos a estrutura do processo de 

coaching para líderes. Você notará que a essência é a mesma, o que muda é o direcionamento 

da metodologia para os objetivos da organização. 

Gosto de dividir a metodologia de coaching em duas partes: 

Processo Horizontal 

O processo horizontal é a primeira etapa do coaching. É quando o Coach faz a pergunta chave 

para o coachee: “Qual é o objetivo?”. Neste momento, se pudéssemos representar 

graficamente o que acontece com na cabeça das pessoas, surgiria uma linha e nas 

extremidades uma letra A e um letra B, representando, onde estamos e onde queremos 

chegar. A partir dai, iniciamos o processo de desenvolvimento, trazendo a tona todos os 

elementos necessários para alcançar o tão desejado ponto B. 

Processo Vertical 

Costumo dizer que o processo horizontal é parte leve do desenvolvimento, pois até então, 

estamos falando daquilo que desejamos, de onde queremos chegar e de todos os ganhos 

relacionados a conquista dos objetivos. Saber o que queremos e o que precisamos fazer para 

chegar lá não é difícil, o desafio está em entrar em ação e principalmente, manter o foco 

necessário para que o objetivo seja verdadeiramente alcançado. Estamos falando aqui das 

crenças limitantes, dos sabotadores internos e externos e emoções negativas que interferem 

nessa trajetória, prejudicando os resultados. 

O desafio do processo de desenvolvimento humano: 

Ajudar o coachee a ultrapassar as barreiras e manter-se firme no caminho necessário para 

alcançar os seus objetivos pessoais e profissionais. 
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Processo Horizontal - Compreendendo o nosso sistema de 
definição de objetivos 

 
 

 

  

Missão 
As nossas principais forças 

Propósito 
O sonho que nos move 

Metas e Planejamento 
O que nos foca para o sonho 

O que verdadeiramente 

você quer? 

Por que vale a pena 

empenhar todo o seu 

potencial? 

Quais são os seus 

objetivos? 

Quais ações você deve 

adotar para conquistar os 

seus objetivos? 

Estou fazendo o melhor 

que eu posso? 

O que me torna uma 

pessoa especial? 

V
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Processo Horizontal – Conhecendo os elementos 

 

1. Propósito – Por que vale a pena? 
 

As pessoas geralmente procuram um processo de desenvolvimento para alcançar um 
determinado objetivo, mas durante o percurso são presentadas com uma simples pergunta: 
“Por que atingir esse objetivo é importante para você?”. Essa pergunta tem um poder incrível, 
pois traz a tona o elemento mais importante para que valha a pena empenhar todo o nosso 
potencial: PROPÓSITO.  
 

Imagine que você foi convidado para disputar uma maratona dentro de alguns meses. Porém, 

existe um detalhe: Não lhe informaram quantos quilômetros você deverá percorrer, o tempo 

médio que deverá alcançar e nem o prêmio que você irá receber. O que provavelmente irá 

acontecer? 

  

1. Como será o seu treino? O quanto você terá que se esforçar? Talvez você treine para correr 

uma maratona de quarenta quilômetros, o que vai lhe dar bastante fôlego, mas não a 

velocidade necessária para uma maratona de quinze quilômetros. 

 

2. Como será o seu desempenho na competição? Qual estratégia você irá adotar? Correr 

rápido ou um pouco mais lento? Se poupar no início ou garantir um bom posicionamento logo 

na largada? 

 

3. Como será a sua motivação? Por que vale a pena se esforçar? Por que vale a pena treinar? 

Por que vale a pena empenhar todo o seu potencial? Provavelmente você não terá um bom 

desempenho, mas por quê? Falta de talento? Você não possui as habilidades necessárias para 

ser um atleta? Você não tem potencial para isso? Talvez possa até faltar algum talento ou 

habilidade para tal feito, mas este não é o principal elemento, pois as habilidades podemos 

adquirir, então qual é o segredo para se conquistar a tão sonhada alta performance? 

 

No exemplo que citei acima, fica claro que se você soubesse o desafio e recompensa que te 

esperam você se desenvolveria da maneira correta e teria uma postura diferente na 

competição. Esse é o grande segredo! O foco nos proporciona enxergar um motivo para que 

valha a pena todo o nosso esforço. Quando você encontra uma direção, é como se você 

trilhasse uma linha rumo ao futuro e pudesse projetar todas as etapas para alcançar os seus 

objetivos. 
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Portanto, precisamos compreender que VIVER POR UM PROPÓSITO é o que verdadeiramente 
nos move para os nossos objetivos. Ter metas, nos planejar para alcança-las é fundamental, 
pois alinha o nosso FOCO. FOCO é a capacidade de estabelecer e fazer o que precisa ser feito 
para conquistar o que se deseja. Resumindo: 
 
Propósito é o sonho que te move. Foco é o que te move para o sonho! 
 
Perceba que são elementos que andam juntos, pois você nunca será alguém focado sem um 
propósito para dar sentido as suas ações; e ter um propósito sem o foco adequado no que 
precisamos fazer não permitirá o alcance dos nossos objetivos.  
 
Para clarificar esse conceito, quero compartilhar com você duas lições que aprendi com 
Hendre Coetzee, fundador do Center for Advanced Coaching: 
 
1a. Quem tem propósito, tem paixão. Quem não tem propósito, tem apenas 
responsabilidades. Viver sem um propósito é viver sem direção, é caminhar por caminhar, é 
trabalhar por uma única motivação, a sobrevivência. 
 
Qual é o seu propósito de vida? Por que a sua vida vale a pena? 
 

 
 
 
 
 

 
Qual é o seu propósito como líder? Como você quer ser lembrado? 
 

 
 
 
 
 

 
2a. O poder não está no propósito, o poder está na participação. O propósito motiva, faz os 
 
3a. O poder não está no propósito, o poder está na participação. O propósito motiva, faz os 
olhos brilharem, mas se não participarmos intensamente hoje, nada acontecerá. 
 
A sua participação hoje garantirá que o seu propósito seja alcançado. Isso é direção! 
 
Então, a grande pergunta é: qual é o seu comprometimento com a sua direção e com o seu 
futuro? Se você deseja ter alta performance, conquistando os comportamentos necessários 
para isso, não existe outra forma, portanto, concentre-se na sua DIREÇÃO. 
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2. Missão: O que você verdadeiramente você quer fazer? 
 

Uma missão define o que você pretende fazer da sua vida, como você pretende utilizar seus 

talentos, de que maneira suas competências podem ser melhor aproveitadas. Ter uma missão 

é ter clareza daquilo que você realmente é bom e o que lhe diferencia dos demais. Quando 

você define uma missão, você registra algo em que realmente você pode ser extraordinário. 

Ter uma missão é sair da zona comum, deixar de ser um profissional razoável em várias coisas 

e tornar-se excelente, um expert em alguma coisa. Dessa forma, todas as outras 

especialidades que você desenvolver ao longo da vida lhe servirão como um grande alicerce 

para que a sua especialidade maior, a sua missão, possa ser aplicada com maestria. 

 

Três passos para ajudar a encontrar a sua missão: 

 

1. Identifique as suas principais forças - O que você adora fazer? O que você faz sem 

esforço? O que você faz tão bem que lhe destaca de outras pessoas? 

Exemplo: Habilidade para falar em público; criatividade; facilidade no relacionamento 

interpessoal; bom humor; talento para desenvolver pessoas.  

 

 
 
 

 

 

1. Quais comportamentos evidenciam que você possui essas forças?  

Exemplo: Tranquilidade e bom desempenho ao falar em público; Facilidade na elaboração de 

palestras, artigos e apresentações; rápida adaptação com diferentes pessoas em diversas 

regiões e situações; Diversão durante palestras e reuniões sociais; Satisfação e obtenção de 

resultados no desenvolvimento de pessoas. 

 

 
 
 
 

 

2.  Identifique os seus principais objetivos pessoais/ profissionais.  

Exemplo: Ser referência no desenvolvimento de pessoas; Ser a solução para o 

desenvolvimento do capital humano das empresas; Melhorar a vida das pessoas através do 

desenvolvimento comportamental. 
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Importante: As suas forças somente podem ser consideradas uma missão se estiverem 

relacionadas com aquilo que você deseja fazer. Por isso é fundamental que você faça esta 

análise. Você pode, por exemplo, ter um grande talento para a música, mas talvez não queira 

utilizar estas habilidades profissionalmente. 

 

3. Defina a sua missão – Como eu posso utilizar as minhas forças na conquista dos meus 

objetivos? 

 

Exemplo de missão: Potencializar pessoas e empresas em busca de resultados 

extraordinários. Essa foi a maneira que eu encontrei para colocar em prática as minhas forças. 

 

 
 
 
 
 

 
Será que você vive a sua missão? Você é feliz no seu trabalho? A sua profissão 
lhe traz realização?  
 
Reflita sobre as questões abaixo e tire as suas próprias conclusões. 
 
Assinale as opções que fazem parte do seu cotidiano profissional: 
 

□ 1. Você executa tarefas desafiadoras, que exigem o máximo das suas habilidades? 
 

□ 2. Existe concentração no que você faz? 
 

□ 3. Os objetivos são claros? Você sabe onde pode e deve chegar? 
 

□ 4. O Feedback é imediato? Quando você realiza um bom trabalho, é reconhecido 
imediatamente? Os resultados são aparentes? 
 

□ 5. O envolvimento é intenso e natural? Você está 100% presente quando está 
realizando o seu trabalho? 
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□ 6. Existe um senso de controle? Você sente que tem poder de decisão e tem liberdade 
para executar suas funções? 
 

□ 7. É congruente com seus valores? Quando você realiza o seu trabalho, você se sente 
bem, te completa? Ou algumas vezes você sente que está ferindo alguns valores 
importantes para você, como família, honestidade, ética etc? 
 

 
Espero que esta análise te faça refletir e analisar com mais cuidado o seu dia a dia e responder 
com embasamento: sou feliz no meu trabalho? E principalmente, o que eu posso fazer para 
ser feliz no meu trabalho? 
 

3. Metas: Onde você quer chegar? 
 

Quando me recordo da minha trajetória profissional, uma lição se mostra pertinente neste 

momento: “Nós crescemos na medida em que nos desafiamos!” Essa afirmação que um dia 

tomou conta do meu pensamento fez uma enorme diferença na minha carreira, pois eu 

decolava profissionalmente ao passo dos desafios que me permitia encarar. E também 

aprendi um conceito no mundo do coaching que diz o seguinte: Todos nós temos um LIMITE 

DE INCOMPETÊNCIA. Este limite existe e nos deparamos com ele quando assumimos um 

desafio e não temos a competência suficiente para enfrentá-lo. 

 

Imagine um profissional de vendas, competente em sua posição, que recebeu um convite para 

assumir a gerência de vendas da sua empresa. O profissional prontamente aceita o convite, 

mas descobre neste momento que não sabia o que lhe esperava. Neste momento, ele 

encontra-se no LIMITE DA IMCOMPETÊNCIA e terá que optar por dois caminhos: 

 

1. Desistir ou conformar-se com os maus resultados; 

2. Encarar o desafio e desenvolver-se para garantir resultados satisfatórios. 

 

Se o profissional escolher a segunda opção, o mesmo terá a oportunidade de enfrentar o seu 

LIMITE DA INCOMPETÊNCIA e ultrapassá-lo, adquirindo desta forma, novas competências e 

ampliando este limite.  

 

Esta é a grande lição: 

 

Somente quem se depara com o limite da incompetência tem a oportunidade de crescer e 

adquirir novas competências. 

 

A importância das metas 
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Falei sobre o nosso limite da incompetência, pois é exatamente isso que as metas fazem 

conosco. Quando eu traço uma meta, estou me permitindo desafiar este limite, pois toda 

meta exige novas competências. 

Muitas vezes este limite é desafiado sem esperarmos por isso, como no caso do nosso gerente 

de vendas citado acima. Talvez o mesmo não contasse com esta promoção, tornando o 

processo de desenvolvimento mais inquieto, pois o tempo não pára. Estes momentos 

inesperados nos fazem crescer muito, pois nem tudo pode ser planejado em nossa vida, senão 

o que seria do acaso. 

 

Agora, imagine se o nosso amigo estivesse se planejando para o cargo. Com certeza o processo 

de preparação já estaria acontecendo e quando a oportunidade surgisse já estaria mais bem 

preparado. Porém, um planejamento somente existe se houver uma meta, caso contrário não 

há um motivo, um propósito para tal desenvolvimento. 

Portanto, pense no futuro! Crie este hábito de traçar as suas metas. 

 

Como traçar metas? 

 

Vamos relembrar o exemplo no início deste capítulo, sobre a maratona a qual fomos 

convidados a correr. Agora eu quero que você relacione esta maratona com a sua vida 

profissional. Qual é a sua maratona - o seu grande objetivo profissional? Onde você pretende 

chegar? Esse é o primeiro passo para definirmos uma meta: Onde eu quero chegar? O que eu 

quero ser? Isso é uma meta! 

 

Porém, outros elementos são fundamentais nesta definição. Quando você conseguir 

responder as questões abaixo, pode considerar que possui uma meta bem definida, caso 

contrário, a meta não está clara. São eles: 

 

- Como vou saber que cheguei lá? Quando eu quero chegar lá? Defina como você vai saber que 

conquistou a meta ou como você pode saber que está no caminho certo. Chamamos isso de 

EVIDÊNCIAS. No mundo corporativo, chamamos de INDICADORES. 

 

Nas sessões de coaching que realizo, minha grande missão é encontrar as evidências, pois é a 

única maneira de mensurar os resultados. Uma pessoa pode ter um objetivo de crescer na 

empresa, mas para que isso seja uma meta, é necessário responder: Em qual cargo eu gostaria 

de chegar? Quais são as etapas para chegar lá? O que eu terei que desenvolver? Quais metas 

eu terei que atingir na empresa? Quando eu pretendo chegar lá? 

 

Eu poderia neste momento, trazer uma ferramenta para ajudá-lo a elaborar a sua meta, 

porém, prefiro fazer isso um pouco mais a frente, pois uma meta não pode caminhar sem a 

existência de um PLANEJAMENTO. Por isso, este é o terceiro e último elemento que compõe 

o FOCO. 

  



FEEDBACK CONSTRUTIVO | FORMAÇÃO DE LÍDERES 

  20 
INSPERIÊNCIA 

4. Planejamento – Como você pretende chegar lá? 
 

Aprendi uma premissa no coaching que me faz garantir que um bom planejamento é 

fundamental: “Se você projetar bem o caminho, a meta é consequência.” 

 

Isso é fato, pois muitos dos nossos objetivos não se concretizam, pois além de não definirmos 

as evidências, não projetamos o caminho, estabelecendo os passos necessários para alcançá-

los. 

 

Para falar sobre planejamento, resolvi utilizar uma técnica que tem me ajudado muito neste 

processo. Uma técnica que desenvolvi baseado no método GROW, elaborado por John 

Wittmore. Neste método, utilizo dois elementos que contemplam tudo o que precisamos para 

garantir o bom desenvolvimento da meta: 

 

Meta Fim e Metas de Performance. 

 

- Meta Fim é o final do processo, exatamente onde queremos chegar. 

 

- Metas de Performance é o caminho, as etapas necessárias para chegar ao final e conquistar 

a nossa META FIM. 

 

É importante ressaltar que este modelo pode ser utilizado para uma meta de curto, médio ou 

longo prazo. A META FIM é uma meta de resultado, seja conquistar algo, chegar a algum lugar, 

enfim é o objetivo maior do processo, aquilo pelo qual vale a pena se desenvolver. As METAS 

DE PERFORMANCE são metas de desenvolvimento, como adquirir uma nova habilidade, um 

novo comportamento, alcançar um resultado necessário para chegar ao final do processo, ou 

seja, o passo a passo fundamental para garantir a conquista do nosso objetivo maior, a META 

FIM. 

 

Portanto é preciso compreender que para alcançar uma META FIM, é fundamental elencar 

quais RECURSOS são necessários para chegar lá. Vamos compreender melhor esta etapa no 

próximo capítulo. 

  

Uma dica fundamental: Lembre-se que vivemos em um mundo altamente dinâmico, 

portanto não prive-se de mudar os rumos do seu planejamento sempre que necessário, 

mas mantenha sempre o foco na sua realização pessoal e profissional. 
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5. Valores – O que motiva. 

Os valores motivam, nos dão o combustível necessário para seguir em frente. É fato que as 

crenças existem e emoções como medo, dúvida e preocupação sempre terão o seu espaço em 

nosso pensamento. O que faz você seguir em frente sem a total permissão das crenças são os 

valores. Se os seus objetivos lhe trazem benefícios que atendem os seus valores, você se 

moverá, se a sua meta não atender os seus valores não fará sentido, logo não valerá o esforço. 

É fundamental compreender que tudo o que fazemos na vida, fazemos para atender os nossos 

valores, mesmo que esses valores não estejam completamente conscientes.  

Quando as nossas ações estão alinhadas com os nossos valores, adotamos um 

comportamento congruente. A congruência depende do alinhamento dos nossos valores. 

Quando algum valor é ferido ou não é atendido por alguma situação, neste momento estamos 

nos apresentando de maneira incongruente, logo a probabilidade de não seguir em frente é 

muito grande. 

Somente conquistamos alta performance pessoal e profissional quando agimos de maneira 

congruente aos nossos valores. 

Valores x Necessidade 

Um valor, embora comande as nossas decisões, são geralmente confrontados pelas nossas 

necessidades. Enquanto uma necessidade básica não for sanada, o atendimento aos valores 

torna-se secundário. Primeiro as necessidades, depois os valores. Uma jamais vai se preocupar 

com a sua independência financeira se estiver passando fome. 

Conflito de valores 

Você descobrirá ao longo da vida que existem valores que você jamais abrirá mão e alguns 

mesmo considerados vitais por você, terão que ser flexibilizados. Carreira e família podem ser 

dois valores essenciais para a sua existência, mas e se precisar escolher entre um e outro, qual 

escolhe? Não será uma decisão fácil, mas em algum momento teremos que optar entre duas 

coisas importantíssimas para a nossa plena felicidade. É isso que chamamos de conflito de 

valores. 

Flexibilização de valores 

Quando mais rígidos formos com os nossos valores, mas inflexíveis seremos nos mais 

diferentes contextos da vida: relacionamentos, negócios, família etc. Não estou julgando se 

ser flexível com os seus valores é correto ou não, apenas constatando que quem é mais flexível 

sofre menos. 
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Identificação de Valores 

 

▪ Quais são as cosias mais importantes para você na sua vida? Qual o sentimento que isto 
lhe traz? 

 

 
 
 

 
▪ O que isto lhe proporciona? Por que isto é importante para você? 

 

 
 
 

 
▪ Você pode se lembrar de um comportamento indesejado? Qual benefício este 

comportamento lhe proporciona? 

 

 
 
 

 
▪ Do que você não abre mão em sua vida? O que isto lhe proporciona? 

 

 
 
 

 

▪ O que te motiva? Que sentimento isto lhe traz? 

 

 
 
 
 
▪ O que deixa você orgulhoso (a)? Como você se sente com relação a estas coisas? 
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▪ Quais os acontecimentos pelos quais você é grato (a) em sua vida? Como você se sente 
em relação a estas coisas? 

 

 
 
 
 

 
▪ Quais as coisas que pertencem a você? Como você se sente com relação a estas coisas? 
 

 
 
 
 

 
▪ Quais foram as suas conquistas? Como você se sente com relação a estas coisas? 
 

 
 
 
 

 
▪ Quem você ama? Quem ama você? Como você se sente em relação a isso? 
 

 
 
 
 

 
▪ O que tudo isto lhe proporciona? Por que tudo isto é importante para você? 
 

 
 
 
 

 
 

Valores PRIMÁRIOS Valores SECUNDÁRIOS 
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Direção para Resultados 

 

1. META FIM: Prazo: Evidências: 

Qual é o seu objetivo? Quando você pretende 

conquistar o seu 

objetivo? 

Como você vai saber que chegou 

lá? Como você pode medir? 

 

 

2. Propósito 3. Valores 
Por que vale a pena alcançar os seus objetivos? O 

que está além dos seus objetivos? 

O que a conquista dos seus objetivos lhe 

proporcionará? 

 

 

 

Responsabilidade Comprometimento 

De quem depende para que você conquiste o 

seu objetivo? O que você pode fazer para que 

isso dependa apenas de você? 

De 0 a 10, qual é o seu nível de 

comprometimento com a conquista do seu 

objetivo? 
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Processo Vertical – Compreendendo os elementos que podem 

sabotar a conquista dos objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Quais emoções podem prejudicar a 

conquista dos seus objetivos? 

O que você pode mudar tornar esta 

emoção mais positiva?  

Sabotadores internos 
O que você não quer perder? 

Crenças 
O que você acredita que te impede? 

Sabotadores externos 
O que não está em suas mãos e pode lhe sabotar? 

O que você acredita que pode lhe impedir 

de conquistar os seus objetivos? 

Qual é a outra maneira de pensar sobre 

isso? 

O que você perde para conquistar os 

seus objetivos? 

Como podemos minimizar a ação dos 

sabotadores? 

O que mais pode lhe impedir de conquistar 

os seus objetivos? 

O que você pode fazer, que está em suas 

mãos, para garantir a conquista dos seus 

objetivos? 

Emoções Negativas 
Quais emoções podem lhe prejudicar? 

Quais competências são fundamentais 

desenvolver? 

Quais os caminhos para desenvolver as 

novas competências?  

Incompetência 
Quais emoções podem lhe prejudicar? 
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1. Crenças 
 

Falar sobre crenças é desafiador e requer uma habilidade muito importante e cada vez mais 
exigida nos dias de hoje: o não julgamento. 
 
Trabalhar crenças é uma das sessões de coaching mais delicada, pois aborda o que 
acreditamos sobre a vida. Nossas crenças são fruto da nossa educação e aprendizado desde a 
infância. É o processo que conduz a formação do nosso caráter, conduta e o que almejamos 
na vida pessoal e profissional. 
 
Nossas crenças determinam, muitas vezes, nossos medos, receios, preconceitos, atitudes, 
emoções, enfim, nossas crenças são um retrato ou como muitos chamam, um mapa do que 
acreditamos sobre a vida e sobre nós mesmos. 
 
Uma crença pode, por exemplo, limitar o desempenho de um profissional. Uma crença 
comum, geralmente despertada em pessoas submetidas a metas e competições nas empresas 
é: “Não gosto de competição!”. Esta crença atende um valor: conforto. Logo, não faltarão 
justificativas para manter-se na zona de conforto. “Nunca fui bem sucedido em competições, 
jogos, desafios e não é desta vez que vou conseguir”. Automaticamente a pessoa se sente 
desconfortável com a situação e coloca-se em posição de indiferença, mais para se defender 
de uma derrota (“não faço questão de ganhar!”) do que falta de comprometimento com a 
empresa. Porém, dificilmente a empresa enxergará desta forma e o “não comprometimento” 
passa a registrar a carreira deste profissional. 
 
Por outro lado, existem crenças fortalecedoras, ou seja, conceitos que você adquiriu sobre a 
vida e sobre você mesmo que impulsionam suas ações em direção aos objetivos. Por exemplo, 
uma pessoa que acredita que a vida é cheia de oportunidades e que para conquistar seu 
espaço é necessário correr atrás dos seus objetivos, nunca ficará na zona de conforto e 
buscará sempre mais. Creio que seja esta crença que impulsiona os grandes empreendedores. 
Lembre-se, você é aquilo que você acredita ser! 
 
O grande segredo é identificar suas crenças, trabalhar para eliminar as crenças limitantes e 
ampliar suas crenças fortalecedoras. 
 
Sobre crenças é importante saber: 
 

- Todos os eventos são neutros. 
- É nossa crença sobre os eventos, mais que os eventos em si próprios que 

determinam quão bem nos sentimos e comportamos. 
- Mudar nossas crenças pode mudar nossas reações comportamentais. 
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Vamos identificar algumas crenças. Responda as perguntas abaixo, para por um instante e 
reflita sobre as suas crenças. Quais lhe impulsionam e quais limitam o seu desenvolvimento? 
 
1. O que você acredita sobre a vida? 
 

 
 
 
 

 
2. O que você acredita sobre si mesmo? 
 

 
 
 
 

 
3. O que realmente é importante para você na vida? 
 

 
 
 
 

 
4. Quais são seus maiores sonhos na vida? 
 

 
 
 
 

 
5. O que está impedindo você ou limitando de realizá-los? 
 

 
 
 
 

 
6. Isto depende de quem? 
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Como lidar com crenças limitantes 
 
Na minha carreira como Coach, aprendi uma regra sobre crenças: independente se você 
acredita ou não na crença de uma pessoa, o fato é que uma crença é verdade para quem a 
tem. Portanto, o maior erro que você pode cometer é desmentir a crença de uma pessoa. O 
que você deve fazer é desafiar a crença, fazendo com que a pessoas amplie a sua percepção 
e enxergue novas possibilidades para pensar e agir. 
 
Nunca diga: Isso não é verdade! 
Diga: Será que não podemos ver isso de outra forma? Você está sendo totalmente realista 
ao pensar assim? Quais fatos comprovam o que você está me dizendo? 
 
Modelo 4 passos para desafiar crenças: 
 
Situação: 
 
Um profissional é desafiado a gerenciar uma nova equipe de vendas e sente-se inseguro e 
quer recusar o desafio. Acredita que a equipe não o aceitará, pois dois gerentes anteriores 
fracassaram.  
 
1. Identifique a crença – Por que você acredita que não irá conseguir? O que lhe impede? 
 
2. Analise as consequências – Quais consequências emocionais e comportamentais essa 
crença lhe proporciona? 
 
3. Desafie as crenças – Você está sendo realista? Será que os outros gerentes fizeram tudo o 
que poderia ser feito? Acreditar que você não conseguirá lhe traz quais benefícios? 
 
4. Instale novas crenças: 
Se nada pudesse dar errado, como seria a sua atuação? Descreva. 
O que você pode fazer para que a sua liderança seja um sucesso? 
O que você pode fazer para minimizar os riscos? 
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2. Sabotadores de Resultados 
 
Todos os nossos desejos trazem ganhos e perdas, sem exceção. E só conseguiremos parar de 

nos sabotar se alinharmos estes dois itens: Motivadores e sabotadores. 

 

Pense por um momento em seus objetivos e responda: O que eu perco para conquistar isso? 

O que eu perco quando conquistar isso? O que pode me impedir de conquistar isso? 

 

As perguntas acima lhe permitem analisar as perdas que este novo comportamento lhe trará? 

É importante saber que mesmo um comportamento negativo lhe traz algum benefício, 

portanto deixar de praticá-lo lhe trará uma perda. Por exemplo, uma pessoa que fuma, sabe 

que este comportamento lhe traz muitos prejuízos, mas se ela continua fumando é porque 

isso lhe traz alguns ganhos como bem estar, tranquilidade, prazer etc. Adotar um novo 

comportamento será dolorido, pois ela estará deixando de atender valores importantes e isso 

é uma perda. Portanto, antes de sair por ai dizendo que você é outra pessoa e que adquiriu 

novos comportamentos, primeiro investigue o que você irá perder ao colocar em prática esse 

novo modelo de comportamento. 

 

O quanto este novo comportamento influenciará a vida de outras pessoas e o ambiente em 

que atuo? 

 

Além de investigar a sua perda, é fundamental investigar como este novo comportamento 

influenciará o meio em que você vive: empresa, família, vida social etc. A preocupação com 

este fator é essencial para a mudança, pois permite que você possa dosar a maneira como o 

novo comportamento será colocado em prática. 

 

Estou pronto para ser testado neste novo comportamento? 

Estou pronto para suportar a desconfiança das pessoas ao meu redor? 

 

Esta é a pergunta fundamental para garantir que você terá bons resultados no processo de 

mudança. Pois uma coisa eu lhe garanto, vão lhe testar. 

 

Segundo Sarafino, o processo de mudança passa por três etapas: 

 

1. Gerenciamento de antecedentes – Identificar quando os comportamentos inadequados 

proporcionarão consequências desagradáveis, portando se faz necessária a mudança. 

2. Gerenciamento de comportamentos – Os novos comportamentos são colocados em 

prática. 

3. Gerenciamento de consequências – Os novos comportamentos começam a ser 

questionados, pois causam estranheza. 
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Situação: 
 

Imagine que você é uma pessoa que perde facilmente a paciência com as pessoas e isso já lhe 

proporcionou a fama de mal humorado, estourado etc. De repente, você parece estar 

diferente e aquela situação rotineira, onde fatalmente você iria agredir verbalmente alguém, 

você simplesmente diz que não tem problema algum e dedica parte do tempo para ajudar a 

pessoa. Imagine os comentários na empresa: 

 

- “Acho que o(a) fulana(a) não está bem!”; - “Será que ele(a) se converteu a alguma religião?”; 

- “Hum, deve estar apaixonado(a)!” 

 

Agora, imagine isso se espalhando como pólvora por toda a empresa. Será que você mantém 

a prática do novo comportamento ou estoura de vez e retoma o comportamento indesejado? 

Por isso, é imprescindível analisar o impacto do novo comportamento, pois talvez seja 

necessário avisar as pessoas desta decisão e pedir ajuda, para que ao invés de ser somente 

testado, você possa também ser apoiado, pois testado você será sempre! 

 

Após analisar com cuidado estes pontos, crie as estratégias para que o novo comportamento 

possa realmente ser efetivo. Pergunte-se: Como eu posso fazer para minimizar as perdas?  

Desta forma, você poderá dedicar-se com tranquilidade ao desenvolvimento deste novo 

comportamento. Mas lembre-se, todo o processo de mudança e desenvolvimento requer 

hábito, portanto se você desistir logo no início, estará perdendo a chance de acostumar-se 

com o processo e fazer dele parte da sua existência. É como começar a malhar. Muitas pessoas 

desistem, porque na primeira semana tudo dói, perde-se horas de sono, deixa-se de comer 

algumas coisas, mas com o tempo isso se torna parte da sua vida e não o incomoda mais, pelo 

contrário, trará prazer. 

 

Reconhecendo o nosso perfil de motivação e autossabotagem 

Não gosto de generalizações, mas farei uma: todos nós possuímos os nossos sabotadores. Isso 

não é diferente para ninguém. A diferença é que algumas pessoas reconhecem e convivem 

bem com isso, enquanto outras postergam os seus objetivos em prol de prazeres sensoriais 

de curto prazo. 

O importante é compreender o seu perfil de motivação, bem como o seu perfil de 

autosabotagem de resultados. Nós somos motivados por dor e prazer e também nos 

sabotamos por dor e prazer. Cada um tem o seu perfil predominante e reconhece-lo facilitará 

a maneira de lidar com os sabotadores que se apresentam diariamente. 
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MOTIVADORES E SABOTADORES DE RESULTADOS 

 

Motivação por prazer Autossabotagem por prazer 

- A essência é FOCO NO FUTURO 

- Planejado 

- Os ganhos futuros motivam mais do que 

os prazeres de curto prazo 

- Tem mais facilidade para lidar com os 

sabotadores diários 

- Precisa enxergar um propósito de longo 

prazo no que está fazendo para manter-se 

motivado 

- Necessita compreender o passo-a-passo 

para realizar as atividades com maestria 

- Não gosta de ser cobrado, pois a sua 

autocobrança é frequente 

- A essência é ZONA DE CONFORTO 

- É apaixonado pelo seu estado atual 

- A zona de conforto o mantém na 

incompetência 

- Não enxerga a necessidade de ir além 

- Precisa ser desafiado constantemente para 

não acomodar-se 

 

Motivação por dor 

 

Autossabotagem por dor 

- A essência é FOCO NO CURTO PRAZO 

- Tem muita dificuldade para livrar-se dos 

sabotadores diários 

- Os prazeres sensoriais do cotidiano o tira 

do foco com facilidade 

- Comete muitos erros pelo falta de 

planejamento 

- Precisa de metas diárias e cobrança 

frequente para manter-se focado 

- A essência é NECESSIDADE DE PRESSÃO 

- Funciona muito bem sob pressão 

- Não atenta-se a datas e prazos 

- Indisciplina é uma constante 

- Autoconfiança exagerada, sempre acredita 

que dará certo. 

 



FEEDBACK CONSTRUTIVO | FORMAÇÃO DE LÍDERES 

  33 
INSPERIÊNCIA 

A equação se torna ainda mais interessante quando compreendemos que uma pessoa com 

perfil de motivação por prazer, geralmente tem uma autossabotagem ligada a prazer, logo a 

pessoas que com um perfil de motivação por dor, se autossabota por dor. Portanto, o desafio 

diário está no equilíbrio, veja no quadro abaixo: 

 

Motivação por prazer Autossabotagem por prazer 

Precisa de planejamento. 
Não mantém o equilíbrio sob pressão, pois 

não gosta que a tirem da zona de conforto. 

Motivação por dor Autossabotagem por dor 

Funciona sob pressão. 
Perde o foco com muita facilidade, pois 

possui visão de curto prazo. 

 

Perceba que ambos os estilos possuem forças e fraquezas. Pessoas que funcionam sob pressão 

são eficientes, no entanto, as possibilidades de erro são enormes. Da mesma forma, pessoas 

planejadas e com foco no longo prazo conseguem ter uma visão mais ampla das coisas, erram 

menos, porém, em momentos de crise tendem a perder o equilíbrio. 

Novamente, o segredo está no equilíbrio! 

Reflita: 

Qual é o se estilo? Independente de qual seja, algumas perguntas podem lhe ajudar: 

1. Quais são os seus principais sabotadores? 

 

 

2. O que você perde para alcançar os seus objetivos? 

 

 

3. O que você pode fazer para minimizar a ação dos sabotadores? 
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3. Lidando com as nossas Emoções 
 
Continuando a série sabotadores da mudança do comportamento, algo pode impedí-lo de 

conquistar os seus objetivos: as suas emoções. Na verdade, a incapacidade de controlá-las, 

definida por Daniel Goleman como Inteligência Emocional. “Segundo Goleman, Inteligência 

Emocional é a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e os dos outros, de 

nos motivarmos e de gerir bem as emoções dentro de nós e nos nossos relacionamentos.” 

 

Nossos valores determinam as nossas ações, que por sua vez, são disparadas por nossas 

emoções. Tudo o que fazemos em nossas vidas, fazemos impulsionados por nossos valores. 

Portanto, ter consciência dos nossos valores nos faz compreender nossas emoções. Por 

exemplo, um profissional bem sucedido, que já chegou ao topo de sua carreira como 

executivo, percebe que apesar de toda a fama não está feliz, por quê? Por que mesmo 

inconsciente, o seu valor família pode estar falando mais alto e ele começa a perceber que 

toda a fama não está valendo mais a pena, então algumas emoções começam a ser disparadas: 

insegurança, tristeza, raiva etc. No entanto, se ele conhecesse os seus valores, saberia que 

suas escolhas afetariam suas emoções e consequentemente os seus objetivos. 

 

Lembre-se, emoções são disparadas por nosso pensamento e nosso pensamento é 

composto por valores e crenças. 

 

Inteligência emocional não é viver livre de emoções negativas e sim saber controlá-las e 

principalmente, saber como são disparadas. 

 

Compreendendo nossas emoções: 

 

- Medo: Em inglês FEAR (brincando com as letras - Falsas Evidências Aparentemente Reais) - 

Na maioria das vezes temos medo do que nunca vivenciamos e nossas crenças alimentam 

estas sensações. Não estou dizendo que não temos que ter medo, afinal é o medo que nos 

protege, mas temos que nos questionar sempre: Este medo é real ou é gerado pelas minhas 

crenças? Aprenda a avaliar seus medos! E aprenda um questionamento fundamental para 

lidar com o medo. Diante de uma situação, onde o medo é disparado, pergunte-se: O que eu 

posso fazer para dar certo? Se nada pudesse dar errado, como seria? O que eu posso fazer 

para minimizar os riscos? 

 

- Imagine a seguinte situação: Um executivo é desafiado a falar em público em uma 

convenção de vendas da empresa. Porém, ele tem medo de falar em público, pois as suas 

crenças alimentam estes pensamentos, reforçando a todo o momento que ele não sabe falar 

em público, que falar em público é uma habilidade para profissionais da área, que ele sempre 

entra em pânico nas apresentações etc. No momento da apresentação, é fato que estará 

nervoso e talvez a apresentação não ocorra como ele gostaria. Para minimizar as reações 

desta emoção, o executivo pode questionar-se: 
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O que eu posso fazer para que a apresentação seja um sucesso? Neste momento ele pode 

encontrar respostas e visualizar mentalmente a apresentação e encontrar os caminhos para 

melhorar a sua performance e eliminar os erros. Por exemplo: Vou preparar com cuidado os 

slides, conversar com algum profissional da área, cronometrar a apresentação para que a 

mesma possa ser interativa e dinâmica e vou ensaiar alguns momentos de descontração para 

quebrar o gelo da platéia. 

 

Se nada pudesse dar errado, como seria? Eu entraria no palco com tranquilidade, falaria com 

segurança, aplicaria alguma dinâmica para quebrar o gelo, enfim, o executivo pode encontrar 

alternativas para ganhar mais segurança. 

 

O que posso fazer para minimizar os riscos? Creio que preciso conhecer melhor o público que 

estará presente, preciso preparar muito bem a minha apresentação e procurar algum 

profissional com experiência para conseguir algumas dicas. 

 

- Dúvida: Não confiar que vai dar certo. O medo gera dúvida e começamos a duvidar de nossas 

escolhas. Perceba isso, a dúvida tem que servir para avaliar nossas escolhas, mas não para nos 

deixar inseguros. Insegurança é não conseguir tomar uma decisão e você só não conseguirá 

tomar uma decisão, se não avaliar todas as possibilidades. Para e pense nos ganhos e perdas 

de tomar uma decisão e depois decida, vale a pena? Não fique inseguro, decida! 

 

- Preocupação: Antecipar o futuro através da dúvida - A dúvida gera preocupação e começo a 

trazer o futuro para perto imaginando tudo o que pode dar errado. Até que isso não é tão 

ruim, desde que essa preocupação me ajude a chegar a excelência. Mas, não confunda 

excelência com perfeição. Perfeição é um caminho muito duro, um indicador muito difícil de 

alcançar. Se você buscar a perfeição, viverá preocupado, mesmo que tenha alcançado a 

excelência. Nunca deixe a preocupação travar as suas ações. 

 

- Raiva: Nossos valores são feridos - Só existe um fator que nos deixa com esse sentimento. É 

quando alguém ou alguma situação fere nossos valores. Duas pessoas brigam quando uma 

fere o valor da outra, simples. Ser controlado não é viver sem raiva, mas é aprender a avaliar 

a situação e decidir: Posso perdoar e neste momento abrir mão do meu valor? 

 

- Amor: Emoção fundamental para construir relações - Precisamos construir nossas vidas 

(pessoal ou profissional) baseadas nesta emoção. Tudo o que é construído fora dela, é 

perecível, vai passar. Quando fazemos algo com amor, fazemos com intensidade e os 

resultados aparecem. Quando não despertamos esta emoção no que fazemos, não faz sentido 

e logo nos sabotamos. 

 

- Felicidade: É um estado presente e não uma meta - Já falamos sobre isso, não busque a 

felicidade no alvo, faça dele uma nova realização, mas seja feliz no caminho. Ser feliz é 

aprender com o passado e viver o presente com foco no futuro. 
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- Tristeza: Resultado da capacidade de adaptar-se - Essa emoção é disparada quando não 

conseguimos nos adaptar com a nova realidade. Quando perdemos alguém, ficamos tristes, 

pois não conseguimos nos adaptar com a nova realidade sem esta pessoa. Lembre-se das 

palavras de Charles Darwin: “o ser humano que fará a diferença neste mundo não é o mais 

forte e sim o mais adaptável”. 

 

Utilize as emoções a seu favor e não permita que lhe impeçam de conquistar novos 

comportamentos e resultados de sucesso. 

 
Foco no Desempenho – a maior de todas as lições sobre Inteligência Emocional. 
 

Pare de pensar no resultado, foco no que você precisa fazer. Essa lição é poderosa e precisa 

ser praticada diariamente. Você já sabe o resultado que deseja, então pare de pensar nele e 

concentre-se nas suas ações. 

 

Três lições que você precisa praticar constantemente: 

 

1) Transforme pressão em energia: quando você erra, muitas pessoas lhe apontarão o dedo. 

Muitas duvidarão e até mesmo se afastarão de você. A pressão é um fator externo, uma 

expectativa (positiva ou negativa) que terceiros colocam sobre você. Assumir essa expectativa 

é uma reação comum, porém, desnecessária e, por vezes, cruel. Portanto, não vale a pena. 

Não entre no jogo pressionado a ganhar, entre no jogo com a certeza de que colocará em ação 

o seu melhor desempenho.  

 

2) Transforme medo em estratégia: sentir medo é normal. Eu nunca conheci ninguém que 

não sente. A questão é o que você faz com o medo. Travar ou seguir em frente é uma decisão. 

A pergunta que precisa ser feita é: “O que eu posso fazer para que tudo dê certo?”. Mas não 

responda isso pensando no resultado, responda focando nas suas ações, ou seja, naquilo que 

você precisa fazer para que dê tudo certo. Pensar nas consequências – positivas ou negativas 

– não ajuda em nada agora. Novamente, foco total e absoluto no desempenho. Treino, 

estratégia e potencialização dos pontos fortes. O resultado é consequência! 

 

3) Transforme tristeza em propósito: a derrota aconteceu. Bola pra frente! É preciso 

encontrar um motivo para seguir. É isso que faz da reinvenção uma arma poderosíssima – o 

propósito. Somente se reinventa quem tem um propósito claro e que valha a pena empenhar 

todo o seu potencial. E esse motivo jamais deve ser provar para as pessoas que você pode. 

Isso não depende de você. Faça por você e colha os frutos disso. 
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Lidando com Emoções Negativas 
 
▪ Quais novos comportamentos você terá que adotar para conquistar seus objetivos? 
 

 
 
 
 

 
▪  Quais comportamentos você terá que eliminar para conquistar seus objetivos? 
 

 
 
 
 

 
▪  Como você se sente em relação a isso? Quais emoções negativas são geradas? 
 

 
 
 
 

 
▪  Como você gostaria de se sentir? 
 

 
 
 
 

 
▪ Que tipo de pensamento pode lhe fortalecer? 
 

 
 
 
 

 
▪ O que pode lhe inspirar? 
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▪ O que você faria se não tivesse esta emoção? Se tudo pudesse dar certo, como seria? Se 

nada pudesse dar errado, como seria? 
 

 
 
 
 

 
▪ O que você poderia mudar para fazer desta situação uma situação mais positiva? 
 

 
 
 
 

 
▪ O que mais você poderia fazer para virar o jogo? 
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4. Você e suas competências 
 

As pessoas encaram a palavra “incompetência” de uma forma muito dura, pejorativa. Ser 

incompetente nada mais é do que não possuir competência para fazer alguma coisa. Eu sou 

incompetente para cozinhar, para jogar futebol, para costurar, para pintar, desenhar, enfim, 

para uma infinidade de coisas. Acredito que você também seja. E isso não faz de você uma 

pessoa fracassada. 

O que realmente importa é que somos competentes para fazer outras coisas. E são essas 

coisas que nos levarão para o futuro que desejamos. O problema é quando queremos exercer 

determinada função e somos incompetentes, ai a vida torna-se bem complicada. E mesmo 

quando somos bons em alguma coisa, por diversas vezes nos sentiremos incompetentes, pois 

o mundo muda, somos apresentados a muitas novidades, temos o desejo de inovar e tudo 

isso nos obriga a adquirir novos recursos.  

Eu o desafio a encontrar algum profissional, por mais brilhante que seja, que nunca tenha se 

sentido incompetente. Posso lhe garantir, não existe! Como também posso lhe garantir que 

os profissionais mais brilhantes que conhecemos na história da humanidade prosperaram em 

suas profissões mesmo sendo incompetentes em outras. Esse é o grande segredo das nossas 

competências: nós nunca seremos excelentes em tudo, por um simples motivo, não é 

necessário. As organizações são compostas por pessoas que possuem habilidades 

complementares. Logo cada uma tem que ser excelente na sua posição. Alerto para esta 

questão, pois o que tenho presenciado são profissionais que passam a vida toda buscando 

conhecimento e habilidades que complementem o seu perfil profissional. Não há nada errado 

com isso, desde que não se esqueçam de investir muito mais tempo e energia naquilo em que 

são verdadeiramente competentes. Um profissional não é reconhecido no mercado por fazer 

bem várias coisas e sim por ser espetacular em alguma coisa. Portanto, a grande pergunta é: 

no que você pode ser espetacular? Qual é a sua missão profissional? Ao responder esta 

questão, a próxima pergunta é: quais competências eu preciso para potencializar os meus 

resultados? O que eu posso fortalecer e o que eu posso melhorar para ir além? Não quero 

dizer que você deve deixar de lado as suas fraquezas, longe disso, mas sim que o seu foco deve 

estar sempre apontado para o seu diferencial competitivo próprio.  

O grande segredo para ser competente em algo é transitar por todos os elementos que 

compõe uma competência, representados pela sigla CHAR- Conhecimento, Habilidades, 

Atitudes e Resultados. 

Vamos compreender melhor isso. Imagine que você acabou de ser promovido para uma nova 

área e terá que lidar com uma equipe com integrantes de um perfil completamente diferente 

ao que você estava acostumado. Nesse momento, é natural que você se sinta incompetente, 

então terá que tomar uma decisão sobre o seu desenvolvimento: 
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1. Conhecimento: O que eu preciso aprender? O que eu preciso estudar? 

Ex.: Aprender mais sobre a nova área; estudar mais sobre comportamento humano. 

2. Habilidades: O que eu preciso melhorar no meu jeito de fazer? O que é fundamental 

saber fazer? 

Ex.: Melhorar a comunicação; administrar eficientemente o tempo; ampliar a capacidade de 

liderar pessoas. 

3. Atitudes: O que eu preciso melhorar no meu jeito de agir?  

Ex.: Ser mais flexível; agir com mais cautela; ser menos impulsivo. 

4. Resultados: Quais resultados comprovarão que estou adquirindo a nova competência?  

Ex.: Satisfação da equipe; baixa rotatividade de colaboradores; alcance de metas. 

 

Portanto, guarde uma coisa que vou lhe dizer: ser incompetente é uma escolha. Se você 

realmente quiser se desenvolver em algo precisará se esforçar e buscar o CHAR que aquela 

função exige. 

A seguir, uma ferramenta que o auxiliará a projetar o seu desenvolvimento – Plano de Ação 

Pessoal. 
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PAP – PLANO DE AÇÃO PESSOAL 

 
 
COMPETÊNCIA: Prazo: 

 
Evidências: 

Qual competência quero adquirir? 
  
  

 

De: ____/ _____/ _____ 
 
Até: ____/ _____/ _____ 

Como vou saber que 
cheguei lá? 

 
 
Quais AÇÕES são fundamentais para adquirir essa competência? 
 
 
CONHECIMENTO: Prazo: 

 
 

O que preciso aprender? 
 

De: ____/ _____/ _____ 
 
Até: ____/ _____/ _____ 

 
HABILIDADES: Prazo: 

 
 

O que preciso saber fazer? 

De: ____/ _____/ _____ 
 
Até: ____/ _____/ _____ 

 
ATITUDES: Prazo: 

 
 

O que preciso melhorar no meu jeito de agir? 

De: ____/ _____/ _____ 
 
Até: ____/ _____/ _____ 
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Coaching – uma nova visão de liderança 
 
Ficarei plenamente realizado se você chegou nesse momento do treinamento muito mais 
esclarecido sobre o processo de coaching e de como as suas ferramentas podem contribuir 
com o seu desenvolvimento. 
 
É fundamental que durante a leitura, você tenha praticado as atividades propostas, pois desta 
forma, você vivenciará as lições apresentadas nesse livro. 
 
Agora eu quero que você vá além e pense em como aplicar essa metodologia no seu cotidiano 
como líder. Você perceberá que os próximos capítulos lhe provocarão a pensar com a cabeça 
de um coach e explorar ao máximo das ferramentas apresentadas, tornando-as parte de uma 
estratégia vencedora de engajamento de pessoas e conquista de grandes resultados. 
 
A partir de agora prepare-se para uma nova visão de liderança. 
 
Vamos em frente! 
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Pilar 

Construindo uma 
cultura de feedback e 
evolução constante 
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Permita-me quebrar alguns tabus sobre um tema cada vez mais em evidência no mundo 

corporativo: a tão temida e questionada GERAÇÃO Y. No meu trabalho como desenvolvedor 

de líderes, perdi a conta de quantas vezes ouvi lamentações de gestores sobre as dificuldades 

enfrentadas com os jovens profissionais. Descaso, pressa, imaturidade e falta de visão de 

carreira encabeçam a lista das inúmeras características negativas apontadas pelas 

organizações. 

 

Primeiramente, vou deixar uma coisa bem clara: independente da idade, sexo, geração ou 

profissão, sempre teremos pessoas que são brilhantes, outras esforçadas e uma grande parte, 

infelizmente, medíocres. E com a geração Y não é diferente! 

 

No entanto, quero apresentar outro lado da história. A geração Y tem ocasionado uma grande 

revolução no modelo de gestão e liderança das empresas. E isso, naturalmente, tem 

incomodado gestores mais conservadores e por que não dizer, antiquados.  

 

Conversando com o diretor de uma organização respeitada, o mesmo reclamava da nova 

geração, enquanto alimentava as suas planilhas financeiras e analisava os seus relatórios, tão 

importantes em sua rotina. Após alguns minutos de lamentação, perguntei a ele: “quantas 

horas por dia você dedica para conversar com as pessoas?”. Ele respondeu: “Conversar? Como 

assim? Eu converso o tempo todo, delego atividades, faço solicitações, cobro resultados...”. 

Então continuei: “Deixe-me ser mais claro na minha pergunta: você estava dizendo que o 

“fulano” não é comprometido com a empresa e que isso lhe preocupa. Pois bem, quantas 

vezes você já conversou com ele sobre o seu futuro na empresa? Quantas vezes você o 

chamou para conversar sobre os projetos e lhe pediu alguma opinião? Quantas vezes você 

demonstrou gratidão e reconheceu o seu esforço? Quantas vezes você interessou-se pelo 

desenvolvimento de sua carreira?”. E enfatizei: “é isso que eu chamo de conversar!”. Ele ficou 

calado por alguns instantes e me indagou: “Então quer dizer que a culpa é minha?”. E como 

um bom coach, preferi responder com outra pergunta: “você acredita que fez tudo o que 

poderia ter feito para fazê-lo se comprometer com a empresa?”. E novamente ele ficou calado 

por alguns instantes, com aquele olhar de quem não queria ter ouvido tal pergunta e 

respondeu: “obviamente, não!”. 

 

E posso garantir, amigos, seu eu fizer (e faço constantemente) essas perguntas para diversos 

líderes, a resposta será a mesma.  

 

A nova geração é diferente, pensa diferente, age diferente e quer coisas diferentes, isso é 

fato! Portanto, chega de lamentação! Antes de terceirizar a responsabilidade e julgar o seu 

time, tenha a certeza de estar fazendo a coisa certa: 

 

1. Evolua rápido e sempre: pense diferente, aja diferente, seja diferente, não fique isolado no 

seu mundo. Abra a sua cabeça para as novidades. Você não precisa gostar de tudo, mas tem 

que estar atento ao que existe. 
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2. Fale a mesma língua para estabelecer sintonia com as pessoas. Entenda como pensam, 

agem, comunicam-se e utilize isso a seu favor. 

 

3. Importe-se com as pessoas. Seja um impulsionador de carreiras, desenvolva o seu time, 

ajude-os a evoluir e amadurecer. Você somente conseguirá isso se, de fato, estiver disposto a 

conversar muito e na hora certa. 

 

4. Participe o seu time das decisões. Jamais confunda falta de experiência com falta de 

inteligência. Muitas vezes uma cabeça mais “fresca” pode produzir ideias sensacionais.  

 

5. Desafie as pessoas continuamente. O dinamismo é a palavra-chave dessa nova geração, 

portanto, jamais deixe as pessoas se acomodarem, desafie-os sempre. Mas lembre-se, um 

desafio só vale a pena se trouxer alguma recompensa. 

 

6. Por fim, aceite que o mundo mudou, as empresas mudaram e as pessoas também, logo, a 

nostalgia dos velhos tempos não o ajudará em nada. Viva o presente! 

 

Por fim, depois de uma conversa franca e esclarecedora como a que tivemos agora, quero 

deixar aqui uma pergunta que faço repetidamente aos líderes: Qual é o verdadeiro propósito 

de um líder? 

 

Descubra nos próximos capítulos! 
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ENGAJAR AS PESSOAS PARA RESULTADOS 
 
- Proporcionar às pessoas um real motivo para que elas queiram empenhar todo o seu 

potencial. 

- Definir claramente quais são os resultados que as pessoas devem entregar e como 

precisam participar para garantir o alcance dos objetivos. 

A palavra-chave de um Leader Coach é Resultados. E não há outra maneira de conquistar 

resultados, que não seja engajar as pessoas e mantê-las motivadas e focadas. 

Quando um líder sabe que conquistou o engajamento do seu time? 
 
Quando consegue cobrar a sua equipe por resultados e não mais por comportamentos. 
Quando as conversas com a sua equipe são baseadas em estratégias e não mais em corrigir 
comportamentos negativos que estão prejudicando os resultados. 
 
Portanto, percebam a essência da liderança de resultados:  
 

Desenvolver Comportamentos – Discutir Estratégias – Cobrar Resultados 
 
O caminho para construir uma liderança de resultados é árduo, mas incrivelmente possível. E 
para tanto, precisamos compreender: 

 
- Um líder é capaz de desenvolver comportamentos se conhecer de gente; 
- Um líder é capaz de discutir estratégias quando as compartilha com o seu time; 
- Um líder é capaz de cobrar resultados se compreender a importância e as estratégias de 
engajar pessoas. 

 

Então, a grande pergunta é: Como engajar as pessoas? 

- Compreendendo o projeto de sua responsabilidade 

O líder somente envolverá as pessoas se conseguir com que elas se evolvam com o projeto. 

Exatamente isso, não é apenas o trabalho e sim, o impacto desse trabalho para os resultados 

da empresa. As pessoas precisam entender muito mais do que o trabalho que realizam, 

precisam visualizar os resultados que esse trabalho deve gerar e saber exatamente os 

indicadores que permitem a ela acompanhar a sua evolução. 

- Entendendo a causa da empresa e do líder 

As pessoas se comprometem com a causa da empresa ou do líder e não com a empresa ou 

com o líder. Esse é o ponto principal. As pessoas querem empenhar o seu potencial com 

empresas que se importam com o futuro e com as pessoas. Da mesma forma, as pessoas se 
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comprometem com líderes que se importem com o seu desenvolvimento profissional. As 

pessoas não se comprometerão com uma empresa apenas porque ela é grande, mas porque 

querem construir seu futuro nessa empresa. As pessoas não seguirão um líder porque ele é 

capa de revistas de negócios e sim porque ele permite as pessoas aprender, crescer e 

contribuir. 

Um profissional pode admirar uma empresa, porém, se a empresa não lhe proporcionar 

chances de crescimento profissional, não valerá a pena.  O que eu posso conquistar dentro 

dessa empresa? Só ganhar salário hoje não e suficiente. 

É preciso que as empresas consigam responder as indagações dos profissionais: 

- Onde a empresa quer chegar?  Vale a pena? Vai ao encontro dos meus ideais? 
- O meu líder confia em mim? Ele se preocupa com o meu crescimento profissional? 
- Onde a empresa quer que eu chegue? Onde meu líder quer que eu chegue?  
 
É fato: quando as respostas das questões acima não estão claras, logo a minha visão de futuro 
se turva e me desmotivo. 
 

  



FEEDBACK CONSTRUTIVO | FORMAÇÃO DE LÍDERES 

  48 
INSPERIÊNCIA 

Porque as pessoas não se comprometem? 
 
 

Porque as pessoas não se 
comprometem? 

Como o líder deve agir? 

Tratamento padronizado 

Compreender que as pessoas são diferentes, que 
não possuem os mesmos valores e as mesmas 
necessidades. É preciso compreender o que motiva 
cada um.  

Quando não se sentem parte do 
processo 

As pessoas precisam sentir que fazem parte de um 
processo, das decisões e que são importantes na 
equipe. O líder precisa deixar claro para as pessoas o 
impacto do seu trabalho no resultado final da 
empresa. 

Falta de visão de futuro e 
perspectiva de carreira 

Deixar claro para as pessoas os planos da empresa a 
longo prazo. Onde a empresa pretende chegar? 
Como as pessoas podem crescer com a empresa? 

O profissional não ter uma visão 
pessoal 

Ensinar o profissional a ter visão de longo prazo, 
executar um trabalho não pensando apenas em 
dinheiro – plantar pra colher. 

Quando se sentem inseguras 

As pessoas se sentem inseguras quando não sabem 
fazer o seu trabalho ou quando a empresa não lhe 
transmite a sensação de estabilidade. É fundamental 
que o líder desenvolva constantemente as pessoas e 
deixe sempre claro o que é preciso para seguir em 
frente. 

Desalinhamento de valores 
Para seguir na empresa, tenho que conflitar com 
alguns valores fundamentais na minha vida como: 
honestidade, qualidade de vida, família etc. 

Quando o ambiente não é 
saudável 

O ambiente é um ponto crucial para o 
comprometimento das pessoas. O líder precisa se 
esforçar para manter a equipe sincronizada, 
colaborativa e integrada. 

Quando não são cobrados 

A cobrança é um processo natural e precisa 
acontecer. O líder precisa entender o que está 
cobrando; As pessoas não se importam com 
cobranças, as pessoas não suportam injustiças. O 
líder deve cobrar com assertividade e critérios. 

Liderança ineficaz 
Líderes com comportamentos inadequados: 
arrogância, egocentrismo, centralizador, quer ser o 
astro. 
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Estratégias para engajar as pessoas: 
 

1. Respeitar os sonhos de cada um: 
 
O líder pode realizar sonhos? 

 

Para os mais racionais, a primeira resposta é “não!”. Os líderes mais emocionais, respondem 

sem pestanejar: “sim!”. E quem está certo? 

 

Depende! Depende de como você quer ser lembrado como líder. Depende do quanto você 

deseja engajar as pessoas. Depende do quanto você deseja conservar os melhores talentos ao 

seu lado. Até mesmo o líder mais racional do mundo tem os seus sonhos e se mantem 

motivado e comprometido em uma organização – seja proprietário dela ou não – porque 

aquela empresa, de alguma forma, contribui para o alcance dos seus anseios profissionais e 

pessoais. 

 

Portanto, se você deseja ter pessoas completamente envolvidas com o seu projeto, a resposta 

é simples: Sim, você pode ajudar as pessoas a realizarem os seus sonhos! 

 

Ao conhecer os sonhos pessoais e profissionais de cada integrante de sua equipe, e procurar 

tornar-se um parceiro para a conquista desses objetivos, você terá profissionais motivados e 

comprometidos. Mesmo que um liderado não fique trabalhando para você por muito tempo, 

pelo menos naquele período, você terá o melhor profissional que poderia ter. E a pergunta 

importante a se fazer é: você sabe os sonhos de cada indivíduo de sua equipe? 

 

O principal erro de um líder é deduzir que todos querem a mesma coisa, ou seja, "eu pago 

altas comissões, o que mais eles querem?". Exatamente, o que mais eles querem? Dinheiro 

não motiva todo mundo, apesar de essencial, para muitas pessoas o dinheiro é um valor meio 

- é importante para atender outros valores - mas não é o essencial. Ser promovido não motiva 

todo mundo. Muitas vezes um reconhecimento em público motiva muito mais um 

colaborador que do que dinheiro. Uma carta de agradecimento, assumir um projeto 

audacioso, enfim, as pessoas possuem motivos diferentes para sentirem-se felizes. Chamamos 

isso de valores.  

 

E como descobrir valores: Simples! Converse, pergunte! O que te motiva, o que te faz feliz? 
É o único caminho. 
 

O que nos motiva na vida a termos determinados tipos de comportamento são os nossos 

valores, aquilo que acreditamos ser importante e valoroso para a nossa existência. Família, 

realização pessoal, sucesso, dinheiro, saúde, paz, enfim, são exemplos de valores que movem 

as pessoas. E os nossos sonhos estão intimamente ligados aos nossos valores. Se você 

perguntar para alguma pessoa qual é seu maior valor, pode ser que elas não saibam o que isso 
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significa, mas se perguntar qual é o seu maior sonho, facilmente responderá.  Um sonho existe 

para que os meus valores sejam atendidos.  

 

A única maneira de engajar alguém, de fato, é atendendo a seus mais importantes valores. 

Portanto amigos, é importante diferenciar entusiasmo de motivação. Pode-se ter uma equipe 

entusiasmada, mas esse processo é passageiro. Se o liderado está entusiasmado hoje, amanhã 

pode não estar mais. 

 

Fazer uma festa na empresa, oferecer um prêmio que seja igual para todo mundo e pagar um 

bom salário, são ações que entusiasmam as pessoas. A motivação está ligada a outros fatores. 

Ela só acontece se as pessoas entenderem que seus sonhos serão levados em conta e 

consequentemente, seus valores serão atendidos. 

 

Amigos, quando uma pessoa atua de maneira congruente aos seus mais importantes valores, 

naturalmente alcança o seu mais alto desempenho interior, que se reflete em ações de alta 

performance. 

 

Líder, você pode ser um grande impulsionador de sonhos e resultados. Basta querer! 
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2. Aplicar os 3 sensos que engajam as pessoas: 

Ai vai uma dica espetacular do Leader Coach. Existem 3 coisas que fazem as pessoas 

arrebentarem no quesito motivação e comprometimento: 

- Senso de Participação: As pessoas precisam sentir que fazem parte de alguma coisa, 

principalmente, que fazem parte das decisões da empresa e que suas opiniões e críticas são 

ouvidas e lavadas a sério; 

- Sendo de Realização: As pessoas querem realizar coisas importantes. Mostre a cada dia que 

o trabalho da pessoa é fundamental para a empresa. As pessoas realizam-se com 

demonstração de confiança – desafios, novas responsabilidades. 

- Senso de Reconhecimento: Sem o reconhecimento, não vale a pena participar e realizar. O 

reconhecimento move as ações e reforça que estamos no caminho certo. 

 

 

Perguntas poderosas: 

1. Como a sua equipe pode participar mais das decisões da empresa? Em quais 

momentos você pode compartilhar as decisões? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Como a sua equipe pode sentir que realiza alguma coisa verdadeiramente 

importante para a empresa? 
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3. Como você pode desafiar a sua equipe? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Quais as formas possíveis para reconhecer um bom trabalho realizado pelos 

colaboradores? 
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3. Compreender que estar na empresa não significa estar engajado: 

Permanência não significa engajamento. Muitas pessoas permanecem em uma empresa 

devido ao salário, benefício, medo de perder o emprego, enfim, os motivos são inúmeros. Mas 

esse não é o ponto mais importante. A pergunta é: o que mantem as pessoal engajadas na 

minha empresa? 

Para ajudar na sua conclusão, segue um estudo que realizamos com 50 grandes líderes do 
mundo corporativo para compreender os elementos que engajam as pessoas em uma 
organização. Vamos ao estudo: 
 

 

Estudo mostra que, para nova geração, reconhecimento 
motiva mais que alta remuneração. 

 

Estudo exclusivo – Instituto de Coaching Aplicado 

Eles querem status, satisfação pessoal e crescimento profissional. E, em busca desses 

objetivos, profissionais da Geração Y veem o reconhecimento como o principal fator 

motivacional. Este indicador foi obtido no estudo “O Mundo Corporativo do Futuro”, realizado 

por Alexandre Prates e que deu origem ao livro “A Reinvenção do Profissional”. Foram 

entrevistados 50 profissionais, entre líderes, executivos, jovens empresários e especialistas de 

mercado e desenvolvimento humano, de 15 estados brasileiros.  

“A nova geração está preocupada em construir uma carreira, em ser reconhecida e chegar ao 

topo. Portanto, se ela encontrar uma empresa na qual até ganhe muito dinheiro, mas não 

tenha oportunidades de crescimento, não aprenda e não seja reconhecida, se desmotivará. 

Pode até ficar na corporação, mas não colocará todo o seu potencial em jogo”, afirmou 

Alexandre Prates. 

O estudo revelou ainda que o item “conquistar um padrão de vida superior”, com 

remuneração adequada e participação nos resultados, ficou em último lugar no estudo. “Para 

esses novos profissionais, oportunidade de crescimento e sentir-se parte também estão acima 

da questão salarial”, disse. 

Confira o resultado sobre fatores motivacionais da nova geração: 

1. Reconhecimento (Gestos; elogios pessoais; resultados de suas ações; consciência do 

progresso constante): 43%. 

2. Oportunidade de crescimento (Orgulho da empresa; ver a empresa crescer; aprender; 

gestão baseada em meritocracia): 38%. 

3. Metas claras e desafiadoras (Planejamento bem definido; clara definição de um 

propósito; ser cobrado; orientação): 30%. 
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4. Sentir-se parte (Respeito; ser visto como um ser humano que pensa, tem opinião, que 

pode contribuir e entender os motivos pelos quais suas ideias não foram aceitas; ser 

ouvido; percebe que a empresa confia nele; autonomia): 24%. 

5. Equilíbrio (O atendimento dos seus valores; Alinhamentos dos seus objetivos com a 

empresa; Realização de um sonho; Respeito as suas individualidades; Fazer o que 

gosta; Qualidade de vida): 22%. 

6. Relacionamentos saudáveis (Caráter das pessoas; Clima organizacional): 16% 

7. Conquistar um padrão de vida superior (Remuneração adequada; Participação nos 

resultados): 14%. 
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Criar uma equipe estratégica 
 

“Não existe conflito de gerações. O problema está na liderança!”. Faço questão de enfatizar 
essa frase em minhas formações de líderes. Nos últimos cinco anos, convivi de perto com esse 
tão aclamado discurso sobre o conflito de gerações no mercado de trabalho. Confesso que 
durante algum tempo me convenci que esse fenômeno realmente existia e me dediquei a 
trabalhar esse conflito nas organizações. 
 

Mas a experiência e as inúmeras conversas com os profissionais das mais diferentes gerações 
me ajudaram a clarificar a percepção e concluo, sem qualquer receio: o conflito está na 
liderança. 
 
Um conflito ocorre quando temos opiniões divergentes, defendemos causas opostas ou 
queremos coisas diferentes. Analise um cenário comigo: 
  
A famosa Geração Y foi amplamente estudada e alguns conceitos se apresentaram sobre o 
perfil desses jovens. Chegou-se a conclusão que tal geração deseja trabalhar em uma empresa 
que lhes proporcione reconhecimento, oportunidade de crescimento, metas claras e 
desafiadoras. Além disso, querem sentir-se parte e, a partir do seu trabalho, conquistar um 
padrão de vida superior.  Também fica claro que é uma geração que não aceita trabalhar 
insubordinada para qualquer um, não aceita a maioria das regras, procedimentos e planos de 
carreiras fantasiosos que as empresas praticam e não pretendem ficar anos na mesma 
corporação só para um dia, talvez, subir de cargo. Face a isso, reflita comigo: a Geração X quer 
alguma coisa diferente disso? É claro que não! Todos, independentemente da geração, 
queremos uma empresa que nos valorize, que nos dê oportunidade de aprender, crescer e 
contribuir e que, acima de tudo, reconheça a minha atuação e os resultados conquistados. 
  
A nova geração de profissionais quer mais das organizações do que as gerações passadas. Uma 
pessoa com 50 anos hoje pensa, deseja e age diferente de uma pessoa que tinha esta mesma 
idade há 20 anos. Logo, a empresa que construir um ambiente saudável, que permita às 
pessoas serem elas mesmas e colocar o seu melhor em jogo, certamente não terá conflitos. 
  
Ouço dizer inúmeras vezes que a Geração Y é menos comprometida com as empresas e mais 
focada em suas carreiras, que não respeitam a hierarquia e que não valorizam as 
oportunidades oferecidas. Concordo que muitos profissionais são assim, mas não apenas as 
gerações mais jovens. A Geração Y é tão descontente com as empresas quanto a X ou qualquer 
outra geração. A questão é que as pessoas com mais idade, naturalmente, assumiram mais 
responsabilidades na vida – pagam aluguel, têm filhos, sustentam uma família – logo, não 
podem perder o emprego. 
 
As gerações são diferentes, mas não nos seus anseios e, sim, nas suas competências, no seu 
modo de ser e agir. Você, líder de uma geração mais jovem, deseja a mesma coisa que eles. A 
questão é que a vida lhe trouxe maturidade, experiência, conhecimento, virtudes que lhe 
permitem agir com maior ponderação e assertividade. E hoje, na liderança, você se depara 

http://coachalexandreprates.blogspot.com.br/2013/12/nao-existe-conflito-de-geracoes-o.html
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com profissionais que desejam chegar no seu patamar, mas que possuem, é claro, um tempo 
de vida que não lhe permitem enxergar o que você (hoje) enxerga.  
  
Portanto, uma pergunta se faz fundamental: onde está o conflito de gerações? O conflito está 
na liderança, na maneira como eu compreendo as inevitáveis diferenças e ajo diante delas. O 
conflito é minimizado ao passo que você investe em duas ações cruciais na organização: 
 
1.  Invista na educação das pessoas.  
 
Isso mesmo, na educação! Nós, líderes, precisamos compreender que estamos diante de um 
déficit educacional no Brasil. As escolas nunca foram tão precárias, logo, os jovens saem do 
ensino básico sem aprender o básico. As universidades formam técnicos sem qualquer noção 
de mercado e visão de carreira. Os pais, cada vez mais ausentes, terceirizaram a educação de 
seus filhos. Como consequência, os jovens chegam ao mercado de trabalho cada vez menos 
preparados cientificamente, profissionalmente e, principalmente, moralmente. 
 
Então, compreenda que o líder que não dedicar tempo e energia na educação dos jovens 
profissionais continuará reclamando e colhendo os frutos de uma gestão que não acompanha 
as mudanças. Permitam-me não entrar na discussão se educar é papel ou não do líder, mas 
não posso me furtar em dizer que, independentemente se você concorda ou não, educar as 
pessoas é uma atribuição que você não pode deixar de exercer com afinco. 
 
O tempo que você dedicar ensinando as pessoas sobre carreira, mercado, estratégia, 
resolução de problemas retornará a você como resultado. A energia que você dispensar 
participando as pessoas das decisões será recompensada com o engajamento. O seu 
desprendimento em dar feedback, elogiar, reconhecer, conversar será valorizado com a 
evolução do seu time. Agora, se você me perguntar qual é o maior de todos os ensinamentos 
que você pode trazer para as pessoas, eu elegeria um como primordial: VALORES. Quanto 
mais firmes estivem os valores de uma pessoa, mais claro estarão para ela os motivos pelos 
quais vale a pena se entregar a um projeto, a uma empresa e quão gratificante é lutar por 
alguma coisa que se acredita. 
 
2. Invista na evolução da sua gestão. 
 
O modelo de gestão da empresa e a maneira como a liderança dissemina essa cultura são os 
maiores causadores dos conflitos internos, principalmente nas organizações que operam por 
processos rígidos e que possuem uma hierarquia engessada, que desmotiva uma geração 
(independentemente da idade) que deseja liberdade de atuação e participação. As empresas 
precisam se reinventar e quebrar os padrões hierárquicos que inibem uma participação ativa 
e engajada. As pequenas e médias empresas saem na frente nesse quesito devido a sua 
estrutura enxuta e conseguem oferecer uma participação mais efetiva e colaborativa, pois a 
facilidade de administrar os processos e decisões permite aos profissionais envolverem-se em 
diversas áreas e setores da organização, podendo, inclusive, serem ouvidos nas decisões. 
O grande choque é cultural, pois a liderança e, como consequência, as organizações, não 
evoluíram na velocidade que o mundo corporativo e as novas gerações têm exigido. 
Por fim, esteja perto do seu time. A distância aumenta o conflito e afasta qualquer 
possibilidade de alinhamento de pensamento e valores. Faça valer a sua experiência e 
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conquiste as pessoas. Você, líder, seja um coach para a sua equipe. Transmita experiências e 
extraia o melhor de cada um, permitindo a eles participar, contribuir e crescer. 
 
O sonho de toda empresa é conquistar um time que se comprometa com os objetivos e seja 

focado em resultados, ao mesmo tempo em que haja confiança mútua entre os membros da 

equipe e um grande senso de união e respeito. Características presentes nos chamados TIMES 

DE ALTA PERFORMANCE. 

O sonho de todo líder é fazer com que as pessoas se evolvam plenamente e atuem com 

excelência, proporcionando um crescimento constante nos resultados da empresa. 

Nas minhas andanças pelo país, durante a minha vivência como executivo, quando liderava 

equipes e desenvolvia pessoas e atualmente na minha carreira como empresário e consultor, 

um fator a cada dia se mostra mais claro - A comunicação é o único elemento que pode tornar 

real o sonho das empresas e líderes de qualquer área e segmento empresarial. 

Tenho esta certeza, pois quanto mais eu investigo os problemas organizacionais, mais eu 

percebo processos de comunicação ineficientes e imaturos que prejudicam o planejamento, 

os procedimentos, as vendas, os relacionamentos, enfim, toda a empresa. 

Gostaria de relacionar alguns problemas organizacionais ligados a comunicação: 

1. Imaturidade para fornecer e receber feedback - É muito comum profissionais que não 

conseguem, por imaturidade, fornecer feedback de qualidade aos colegas de trabalho. Digo 

imaturidade, pois muitos profissionais fogem deste momento por receio de ofender os 

colegas e assim desmotivá-los ou criar alguma situação desconfortável. É comum que este 

receio ocorra, pois muitas vezes o profissional são amigos e isso pode prejudicar o 

relacionamento. Da mesma forma, isso ocorre quando o feedback é dos liderados para o líder. 

Primeiro, é muito difícil um líder aceitar um feedback dos seus colaboradores, 

automaticamente os liderados não o fazem por medo de represálias e as deficiências 

continuam a prejudicar a empresa. Sem contar que isso estende-se aos pares de trabalho 

quando o gerente de uma área quer corrigir uma determinada ação de outra área. É muito 

comum que um líder se ofenda quando recebe um feedback negativo sobre o trabalho de um 

de seus colaboradores, pois isto conota que não está cuidando dos meus liderados. E o que 

isso acarreta? Simples, cada um cuida do seu e ninguém se intromete na área de ninguém. 

Logo, os problemas continuarão crescendo. 

Solução: É preciso que o líder e seus colaboradores adquiram maturidade para compreender 

que existe algo maior do que o próprio ego e encarar o feedback como uma proposta de 

crescimento e mudança. Todos estão ali para atingir uma única missão: Fazer a empresa 

prosperar. Quando eu coloco o meu ego acima desta proposta, o resultado é simples, teremos 

um agrupamento de pessoas que só produzem um resultado - Estagnação. 
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2. Falta de comunicação – Equipe estratégica não é somente uma equipe que possui 

planejamento, mas uma equipe que discute as estratégias e constantemente realiza um 

processo de auto-avaliação do seu posicionamento como time. 

Solução: Converse, converse e converse! 

 

Conversas com todo líder deve ter com o seu time: 
 
O que você espera do seu time? O que você espera da sua atuação como líder? 
 
Muitos líderes não constroem uma equipe sinérgica, pois não sabem e logo não clarificam 
para as pessoas o que esperam delas e quais comportamentos são fundamentais para 
conquistar os resultados. Da mesma forma, não definem o seu perfil ideal de liderança para 
apoiar o seu time rumo aos resultados esperados pela organização. 
 
Essas perguntas o ajudarão a construir um planejamento para o desenvolvimento de sua 
equipe e do seu próprio perfil de liderança. 
 

Portanto, utilize esse momento para refletir: O que verdadeiramente eu 
espero do meu time? O que verdadeiramente eu espero da minha liderança? 
 
 

 
 

1. Quais resultados tangíveis você espera da sua equipe? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Qual é o legado pelo qual você deseja que a sua equipe seja lembrada? 

 

 
 
 
 
 

 
3. Quais valores são fundamentais para garantir os resultados? 
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4. Qual é a sua definição de uma equipe de sucesso? 

 

 
 
 
 
 

 
5. Identifique as principais qualidades que você acredita ser fundamental para um líder? 

 
 
 
 
 
 

 
6. Quais são os seus pontos fortes como um membro de uma equipe? 

 

 
 
 
 

 
7. Como você contribui com esses pontos fortes na equipe? 

 

 
 
 
 
 

 
8. Quais são seus pontos a serem melhorados como membro de uma equipe? 

 

 
 
 
 

 
9. Como você tentou minimizar esses pontos? 
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10. O que você considera ser a maior dificuldade para a eficácia de sua equipe? 

 

 
 
 
 
 

 
11. O que você ou sua equipe podem fazer para minimizar isto? 

 

 
 
 
 
 

 
12. Quais são os maiores pontos fortes da sua equipe? 

 

 
 
 
 
 

 

Importante: Não fique com as respostas apenas para você. Compartilhe com a sua equipe e 

alinhe o verdadeiro norte de atuação de vocês. São perguntas simples e poderosas, que 

renderão uma discussão muito rica com a sua equipe. Acredite, vale a pena! 
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Pilar 

O Feedback 
Construtivo e suas 

aplicações 
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Impulsionar o desempenho das pessoas 
 

Para conceituar o feedback, vamos explorar o conceito de RESULTADO X EMPENHO. 

 

Resultado e Muito 
Empenho 

 
Estratégia e Ação em sinergia 
Competência e engajamento 

 
Alerta: mantenha o ciclo virtuoso - quanto 
mais eu me preparo, mais engajado estou; 
quanto mais engajado estou, mais quero 

me preparar. 

Resultado e Pouco 
Empenho 

 
Experiência 

Competência, engajamento e 
maturidade 

 
Alerta: mantenha acesa a chama por 
desafios, pois com o tempo a falta de 

necessidade de empenhar-se arduamente 
pode me lançar para a zona de conforto. 

Pouco Resultado e Muito 
Empenho 

 
Estratégia e Ação desalinhadas 

Engajamento sem competência 
 

Alerta: treine constantemente, pois com o 
tempo a ineficácia dos resultados pode 

desmotivar o engajamento. 

Pouco Resultado e Pouco 
Empenho 

 
Descomprometimento 

Descaso e incompetência 
 

Alerta: interrompa o círculo vicioso ou 
interrompa a permanência do profissional 
na empresa, antes que contamine outras 

pessoas. 
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Vamos falar aqui da melhor e mais eficiente ferramenta para o desenvolvimento de pessoas: 

o FEEDBACK CONSTRUTIVO. 

Um líder pode contratar o melhor e mais eficiente programa de capacitação do mundo, no 

entanto, se não acompanhar o seu colaborador, orientá-lo, cobrá-lo e motivá-lo sempre que 

preciso, estará jogando dinheiro fora. 

O feedback construtivo é a capacidade de mostrar ao colaborador aonde estamos indo (na 

empresa e na sua carreira) e quais comportamentos estão contribuindo e quais estão 

prejudicando. Além, é claro, de inspirar o profissional a seguir em frente. 

Porém, é impressionante como falhamos neste quesito. E digo falhamos, pois é muito comum, 

mesmo sabendo a técnica correta, deixá-la de lado em diversos momentos, principalmente 

quando o lado emocional entra em jogo. Aproveitando que tocamos neste assunto, é 

importante entender o que faz com que nosso lado emocional seja afetado e por que neste 

momento em vez de oferecermos um feedback construtivo, partimos para a agressão ou 

simplesmente nos fechamos. 

Guarde isso, duas pessoas somente se desentendem quando seus valores são feridos, ou seja, 

quando alguém de alguma forma, fere nossos valores, mesmo que inconscientemente e, aliás, 

muitas vezes nossos valores são inconscientes até para nós mesmos. Imagine que você é líder 

de uma equipe de vendas e que comprometimento e honestidade são valores importantes 

para você, ou seja, coisas das quais não abre mão. E nesta equipe existe um colaborador que 

não tem atingido suas metas e você descobre que ele não tem realizado o que deveria e que 

frequentemente tem mentido. Provavelmente se for conversar com esse profissional, o 

feedback não seja o mais adequado, pois você pode levar para o lado emocional, afinal seus 

valores foram atingidos. 

Eis o grande segredo de um líder. Para oferecer um feedback de qualidade, precisamos de 

inteligência emocional e sermos racionais o bastante para que o verdadeiro feedback seja 

realizado, aquele que motiva e gera mudanças efetivas de comportamento. 

Essa é a verdadeira missão do feedback – motivação e mudança. Se seu feedback não gera 

estes resultados, pode ser considerado qualquer coisa, menos feedback. E para saber se ele é 

efetivo, pense: quando chamo alguém para conversar, como essa pessoa se sente? Consigo 

ser honesto e construtivo? 

O feedback construtivo traz uma abordagem que vai além do que os outros métodos praticam, 

pois não leva em consideração apenas no comportamento e sim, a busca por um desempenho 

extraordinário. Denominei isso de: Foco no Desempenho. 
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Qual é a diferença? 

O foco no desempenho vai no detalhe, na minúcia do movimento. Independente se o 

problema está no comportamento, no resultado ou na estratégia, a minha proposta é que 

você vá na causa do problema e não apenas na solução imediata. Lembre-se: o nosso melhor 

desempenho está nos detalhes.  

O mundo dos esportes já descobriu isso há muito tempo. Exatamente por isso que utilizam ao 

máximo os recursos tecnológicos e investem milhões em pesquisas para descobrir os 

caminhos para aprimorar o desempenho e ganhar 1 segundo na reta final e quebrar recordes 

após recordes. E foi motivado por esse exemplo que desenvolvi a técnica do foco no 

desempenho. 

Imagine um corredor de 100 metros rasos que tem ficado dois segundos atrás de seus 

adversários. O foco no desempenho propõe a investigação do detalhe, da causa do 

desempenho indesejado. O que está fazendo esse atleta ficar dois segundos atrás? 

Poderíamos identificar um problema na largada ou na manutenção da velocidade no meio da 

prova. Tendo essa conclusão em mãos, investiremos tempo e energia para melhorar esse 

ponto específico. Treinamos, executamos, avaliamos e projetamos novas ações. 

Agora vamos imaginar esse mesmo conceito aplicado no mundo corporativo. Um vendedor 

não está conseguindo alcançar os melhores resultados, pois não tem colocado as estratégias 

desenhadas pela empresa em ação. Quando questionado sobre isso, o vendedor demonstra 

muita insegurança em visitar novos clientes e isso prejudica, e muito, os resultados. 

No feedback comum conversaríamos sobre essa questão e encorajaríamos o profissional a 

fazer novas visitas e por vezes, até indicaríamos um colega mais experiente para realizar as 

visitas em conjunto. Uma boa ação, mas pouco efetiva. E sabe por que? 

Mesmo vendo como outro colega faz, as crenças e dificuldades estão ali. Pode até encorajá-

lo, mas não vai gerar o desbloqueio que precisamos.  

O que o foco no desempenho propõe? Uma boa conversa de coaching para identificar as 

crenças que o impedem de ir além, uma visita junto com o vendedor, deixando que ele seja o 

protagonista e você, líder, investigando e orientando cada detalhe da sua ação – erros e 

acertos. Em seguida, praticar abordagens, ensinar técnicas, ensaiar, avaliar e propor novas 

ações. 

E quando o feedback não dá resultado? 

Apesar de óbvio, é importante lembrar que estamos falando de gente, com todos os seus 

anseios, dúvidas, medos, insatisfações etc. Portanto, mesmo a melhor técnica de feedback do 

mundo pode gerar resultados pouco expressivos se não considerarmos tudo o que envolve 

um desempenho extraordinário.  
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A pergunta que se faz necessária nesse momento é: o que gera um desempenho 

extraordinário? A resposta é conhecida de todos: Saber fazer e Querer fazer, ou seja, o fator 

racional e emocional – saber e querer. 

 

POR QUE A MAIORIA DOS FEEDBACKS NÃO FUNCIONAM? 

Simples, aplicamos o mesmo conceito sem levar em consideração as verdadeiras necessidades 

de cada pessoa. Vamos a elas: 

1º O profissional não sabe fazer, mas quer fazer - Feedback para construção de 

competências. 

Estamos diante de uma situação que requer desenvolvimento, prática, acompanhamento e 

feedback constante para que o profissional adquira a competência necessária para entregar o 

que você deseja. 

Ferramentas de coaching: PAP – Plano de Ação Pessoal. 

 

 

2º) O profissional sabe fazer, mas insiste em não fazer. Feedback para construção de 

comportamentos efetivos.  

Se sabe e não quer, temos nitidamente um problema relacionado a comprometimento. Se 

você identificar isso, a ação é a mesma: investigar no detalhe o que está gerando a falta de 

engajamento. Encontrou a explicação? É possível resolver? Se sim, vamos em frente. Se não, 

o melhor é seguir em frente sem esse profissional. 

Ferramenta de coaching: Desafiando Crenças Limitantes 

 

 

3º O profissional sabe fazer, quer fazer, mas não consegue fazer. Feedback para construção 

de emoções positivas. 

A explicação está nas crenças desse profissional, naquilo que ele acredita sobre si mesmo, 

sobre suas competências, Ele sabe o que fazer, mas não se permite fazer. Isso naturalmente 

dispara emoções como medo, angústia, preocupação, bloqueando o profissional de se 

desafiar. Nesse caso resta ao líder aplicar a última estratégia desse método - a  inspiração! 

Isso mesmo, traga a inspiração necessária para que ele comece, pouco a pouco, a permitir-se 

ir além. Temos três formas de inspirar alguém: 

- Provocando: motive pelo prazer e pela dor.  Mostre o quanto você acredita nele (motivação 

por prazer) ou mostre que você espera mais dele (motivação por dor). 
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- Servindo de exemplo: mostre como se faz, faça junto, esteja perto, seja o espelho que ele 

precisa para se encorajar. 

- Incomodando: esse é o ponto mais sensível, mas dependendo do caso traz ótimos resultados. 

Um ser humano incomodado se mexe, faz coisas extraordinárias. E quando nos 

incomodamos? Quando dói, quando sentimos raiva, quando estamos cansados do estado 

atual. Portanto, incomode as pessoas: “Até quando eu terei que esperar para que você assuma 

esse projeto?” ou “Eu realmente esperava mais de você. Estava enganado?”.  

Ferramenta: Lidando com Emoções Negativas 

 

Independente do método que irá utilizar, o que realmente importa é fazer com que a pessoa 

dê um salto de produtividade. A inspiração é o único caminho! 
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Estrutura do feedback construtivo 

Relembre sempre onde queremos chegar 

É importante que a pessoa compreenda a 

importância do feedback e nada melhor do 

relembrar os nossos objetivos e 

compromissos. 

“Felipe, temos a nossa meta mensal para 

cumprir e contamos muito com você!” 

Apresente o comportamento desejado/ 

indesejado 

Lembre-se que o feedback não é apenas 

para corrigir comportamentos indesejados, 

e sim para garantir que o caminho para o 

alcance dos objetivos esteja firme e seguro. 

Portanto, se a pessoa tem adotado um 

comportamento negativo, apresente-o com 

fatos e discutam um novo comportamento; 

se a pessoa tem se comportado de maneira 

produtiva, parabenize-a e encoraje a sua 

continuidade e evolução. 

Comportamento negativo: “Percebi que nos 

últimos dias seu volume de contatos não está 

atendendo o que havíamos combinado.”. 

 

Comportamento produtivo: “Quero parabeniza-

lo pelos ótimos resultados na última semana. 

Fico muito feliz que esteja cumprindo as suas 

metas e, principalmente, que o seu 

comportamento tem sido exemplar para os 

demais colegas”. 

Investigue a causa do comportamento 

Vá no detalhe: o que está acontecendo? 

Revise o passo a passo do processo e 

questione cada etapa. E quando o 

comportamento apresentado for produtivo, 

descubra as ações que estão gerando os 

resultados positivos e replique-a. 

Comportamento negativo: “Por que o seu 

número de contatos diminuiu tanto? O que está 

causando esse problema? Como você tem 

organizado o seu tempo?”. 

 

Comportamento produtivo: “Felipe, você tem 

conseguido um volume de contatos excelente. 

Como você tem feito? Qual abordagem tem 

utilizado?”. 

Encoraje o novo comportamento 

No caso do comportamento indesejado, 

pergunte: como podemos fazer diferente? O 

que é preciso desenvolver para fazer 

Comportamento negativo: “Felipe, de que 

maneira podemos melhorar esses resultados?” 

“Quais novos comportamentos você pode 

adotar?” 
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diferente? Quando o comportamento for 

positivo, questione: como podemos evoluir 

esse comportamento? O que é preciso 

desenvolver para ir além? 

 

Comportamento produtivo: “Como podemos 

evoluir esse comportamento?”; “Como 

podemos ajudá-lo para que você possa 

continuar o bom trabalho?”. 

Estabeleça evidências para o novo 

comportamento 

É fundamental encontrar uma maneira de 

medir e acompanhar os resultados. 

“Como saberemos que você está obtendo 

resultados com a mudança?” 

Crie responsabilidade pela mudança 

Garanta sempre que a pessoa assuma a 

responsabilidade. 

Líder: “Felipe, de quem depende para que esse 

novo comportamento seja posto em prática?” 

Felipe: “Depende dos meus colegas me 

apoiarem!” 

Líder: “O que você pode fazer para que isso 

dependa apenas de você?”; “Como você pode 

conseguir o apoio dos seus colegas?”. 

Inspire para o novo comportamento 

Essa etapa é para fechar com chave de ouro. 

Instigue o profissional a ir além, motive-o, 

provoque-o, incomode-o. As pessoas 

quando provocadas liberaram emoções que 

podem encorajá-las a ir muito mais longe. 

Líder: “ Comportamento negativo: “Felipe, eu 

preciso que você seja o profissional que acredito 

que você é. O que podemos fazer para que você 

se comprometa mais?” 

 

Comportamento produtivo: “Felipe, estou 

muito feliz com os seus resultados, mas eu sei 

que você pode ir além. Eu acredito que você 

pode ir muito longe. O que podemos fazer para 

que você melhore ainda mais os seus 

resultados?” 
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 FEEDBACK CONSTRUTIVO - 
FERRAMENTA 

QUAL É O DESEMPENHO 
DESEJADO? 

 

QUAL É O DESEMPENHO 
ATUAL? 

 

QUAL É O SEU 
COMPROMISSO? 

 

DETALHE (COMO? COM 
QUEM? ONDE?) 

 

PRAZO  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Algumas dicas para acertar no feedback 

1. Fuja do emocional – Da mesma forma que você pode sentir-se ofendido quando 

alguém fere seus valores, lembre-se: as pessoas só fazem isso para atender algum valor. É 

preciso entender que as pessoas também possuem seus próprios valores. Portanto, 

compreenda isso e foque na mudança do comportamento, deixando de lado o que possa ter 

lhe ferido. 

2. Ofereça feedback constante – e não somente quando as pessoas errarem. Aliás, este 

deve ser o que você menos deve buscar, só quando realmente for necessário. O feedback 

positivo constante traz autoestima, confiança e segurança, além de fazer muito bem para o 

ego. Lembre-se, existem três coisas que engajam as pessoas: senso de participação, realização 

e reconhecimento.  

3. Palavras têm poder – Cuidado com o julgamento precipitado. Apresente fatos e não 

julgamentos. Veja a diferença. Uma coisa é dizer “Felipe, fui informado que você anda fazendo 

algumas fofocas na empresa. Gostaria que parasse!” Nesse momento, você julgou. Outra 

forma de fazer isso é dizer: “Felipe, fui informado que você tem sido responsável por algumas 

fofocas na empresa. Isso é verdade?”. Apresentou fatos, nada mais. 

4. Não confunda – Feedback positivo pode ser dado público, aliás, é o que as pessoas 

mais querem. Faz muito bem ser elogiado em público, mas não exagere, pois um colaborador 

elogiado com muita frequência pode virar alvo de ciúmes de outras pessoas. E um ponto 

importante: ao proporcionar feedback positivo em grupo, certifique-se de que está lembrando 

de todos que merecem. E feedback negativo, faça individual. Se quiser utilizar erro como 

exemplo, cite o exemplo e não quem o cometeu. 

 

Mais dicas para acertar no feedback: 

• Descritivo (não julgativo e avaliativo) – Não julgue, apenas descreva o que está 

acontecendo e os resultados do comportamento para as pessoas, equipe e organização. 

• Específico (não geral) – Foque no comportamento específico que gerou o problema.  

• Necessidade do recebedor (não do emissor) – O feedback não é para você e sim para 

o colaborador. Lembre-se: motivação e mudança. 

• Comportamento (não identidade) – Esta é a dica mais importante, nunca foque na 

identidade – uma pessoa não é desmotivada; por algum motivo, ela está desmotivada. Ser 

desmotivada é identidade, estar desmotivada é comportamento. 
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• Rápido (logo após o evento) – Já falamos sobre isso, feedback constante. Mas, lembre-

se: desde que você consiga deixar o emocional de lado; caso contrário, nada melhor do que 

uma boa noite de sono. Feedback tem de ser racional, não emocional. 

• Validado – checado – Ao finalizar um feedback, gere aprendizado, pergunte sempre o 

que deve mudar e como ele pretende fazer isso. 

 

Enfim, um bom líder entende o poder de um feedback construtivo. 

  

Case – O feedback que desenvolve competências 

Durante a formação de líderes em uma empresa do ramo de agronegócio, discutíamos 

diversas questões relacionadas a performance e resultados. No fim do dia, um dos líderes me 

convida para um café e me traz uma questão bem interessante: “Alexandre, estou passando 

por uma situação um pouco delicada com um membro da minha equipe e gostaria de ouvir a 

sua opinião. Celso, um dos meus mais importantes vendedores, tem apresentado números 

expressivos de vendas, conquistado clientes estratégicos, atingido todas as metas estipuladas, 

enfim, é o vendedor que todo gerente sonha. No entanto, a equipe, que é composta por mais 

dezessete integrantes, não o suporta. Todos, sem exceção, têm alguma crítica a seu respeito. 

As críticas giram em torno do seu comportamento egoísta, arrogante e, principalmente, seu 

exagero em comemorar e expor suas vitórias ao grupo. O que eu faço?”.  

Sem conhecer profundamente o profissional e a equipe, apontar qualquer solução seria uma 

inconsequência da minha parte. Portanto, só me restou fazer o meu papel de coach e desafiá-

lo a assumir o seu papel de líder. Então, iniciei uma breve sessão: 

 

AP: Como você enxerga o comportamento do Celso? 

Gerente: Também me incomodo com isso, pois ele sempre consegue deixar o clima pesado 

nas reuniões. 

AP: E como você gostaria que ele se comportasse? 

Gerente: Queria que, em vez de “esfregar na cara” das pessoas o seu sucesso e tratar os outros 

como fracassados, ele apoiasse os colegas, os ensinasse, os treinasse, acompanhasse as 

vendas, enfim, que utilizasse a sua experiência como algo positivo para o grupo. 

AP: E você já falou com ele sobre isso? 

Gerente: Na verdade não, pois fico com receio de que ele se magoe com isso e baixe o seu 

desempenho. 
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Vou fazer uma pausa no diálogo para trazer à tona o que percebi nesse momento. Veja que o 

gerente apresentou uma crença e está vivendo baseado nela: achar que ele pode ficar 

magoado e baixar a performance. Nessa hora, só me resta desafiar essa crença. 

AP: Mas o que lhe garante que ele vai ficar magoado? 

Gerente: Não sei, mas acho que pode. 

AP: De que maneira você poderia conversar com ele para que mude o comportamento e não 

fique magoado? 

Gerente: Que tal se eu desse a ele uma função de instrutor do grupo e o premiasse pelos 

resultados dos outros colegas? 

AP: Eu que lhe pergunto: “que tal”? 

Gerente: É isso que vou fazer. 

O gerente saiu da nossa conversa ciente do que precisava fazer e realmente fez. Passados 

exatos doze dias, ele me ligou e disse: “Alexandre, tudo estava correndo perfeitamente bem. 

Ele adorou a ideia, compreendeu que estava se afastando das pessoas com o seu 

comportamento e, inclusive, em nossa primeira reunião, pediu desculpas ao grupo. Tudo 

perfeito! Acontece que, nessa semana, um vendedor veio me reclamar que durante uma visita 

que o Celso acompanhou, ele disse ao cliente que agora teria a atenção devida, pois estava 

ensinando isso aos outros vendedores. O vendedor ficou muito envergonhado e sentiu-se 

ofendido com o comentário. Ou seja, nada mudou!”. Ouvi atentamente e perguntei: “Você 

conversou com ele sobre isso?”. E me respondeu: “Não, nem precisa, é óbvio isso!”. 

O gerente estava cometendo um grande erro, fatalmente repetido por muitos líderes, logo, 

precisei interferir: “Você não pode acreditar que as pessoas sabem exatamente o que fazer e 

que vão mudar de uma hora para outra. É preciso compreender que o óbvio não é óbvio para 

todo mundo. Um feedback somente gera resultado se o desenvolvimento for acompanhado 

de perto.”. 

Continuei a sessão: 

AP: O que você precisa fazer para garantir o desenvolvimento do Celso? 

Gerente: Conversar novamente com ele e falar sobre o ocorrido. 

AP: E como pode fazer isso sem deixá-lo constrangido? 

Gerente: Vou falar para ele quanto preciso dele na equipe e que teremos de aprender juntos 

a melhor maneira de fazer isso dar certo. 

Pouco mais de quinze dias depois, voltei para mais uma etapa da formação de líderes e o 

gerente fez questão de apresentar o case para os outros líderes e foi enfático ao dizer que 
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precisou conversar mais três vezes com o Celso para garantir que ele se posicione da maneira 

correta (Foco no desempenho). E disse ainda que os resultados do Celso se mantêm e que ele, 

com suas dicas, vem ajudando as pessoas e que alguns resultados já despontaram.  

Perceba que o feedback não só melhorou o clima da equipe, como fez algo incrível para o 

Celso: despertou nele uma nova habilidade – a liderança! 

E como eu não poderia deixar aquele momento passar em branco, perguntei: “E o que você 

aprendeu com isso?”. Ele prontamente respondeu: “Que o óbvio não é óbvio para todo 

mundo e que só conseguirei o melhor da minha equipe se disser o que eu quero e acompanhar 

a evolução.” (Foco no desempenho). 
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FEEDBACK em grupo auxiliando na resolução de problemas: 

Assim como as empresas querem líderes mais estratégicos, os líderes por sua vez, querem 

uma equipe que focalize mais soluções ao invés de problemas. Portanto, vamos falar sobre o 

líder que ensina a sua equipe a resolver problemas. E o coaching pode ser uma excelente 

ferramenta para mudar o foco da sua equipe e tornar menos tortuosa a forma de se encarar 

um problema.  

Quando converso com líderes sobre esse tema, muitos me dizem: “Alexandre, eu sei resolver 

problemas, faço isso todos os dias e nunca precise de metodologia para isso!”. A minha 

resposta é: “Você pode ter a sua metodologia, mas você sabe ensiná-la para as pessoas?”. É 

isso que estou propondo aqui, uma metodologia que pode ser ensinada para os seus 

colaboradores. Não tenho a pretensão de ensinar os líderes a resolverem problemas, e sim, 

que o líder resolva os problemas com o seu time, desenvolvendo uma equipe estratégica.  

Invista parte do seu tempo resolvendo problemas com as pessoas e logo não precisarão de 

você para resolver problemas. Este é o caminho para tornar-se um líder mais estratégico! 

Para isso, vamos aprender a resolver problemas com alguns ensinamentos lógicos e simples: 

1. “Nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo estado de consciência que o 

criou.” (Albert Einstein): 

Fato, nós nunca resolveremos um problema, pensando no problema, e sim, focando na 

solução. Portanto, a primeira etapa para se resolver um problema é perguntar: “o que nós 

queremos ao invés disso?” Isso remeterá a sua equipe a pensar no que realmente importa, 

a solução.  

2. Nenhum problema é tão grande que não pode ser resolvido em pequenas partes 

gerenciáveis: 

Estamos acostumados a enxergar o problema como ele se apresenta, logo, o “monstro” 

parece muito maior do que realmente é. Mais uma vez, não foque no problema, busque 

identificar as causas do problema e as soluções desejadas para cada uma delas. Pergunte: 

“o que está gerando este problema?”. 

3. Não procure os culpados e sim quem pode resolver: 

Procurar os culpados no momento de se resolver um problema é gerar um estado emocional 

inapropriado, criando assim um novo problema. Delegue as soluções para quem puder ajudar, 

resolva o problema e posteriormente corrija as arestas. Não deixe de conversar com os 

responsáveis pelas causas do problema, mas faça isso na hora certa. 

4. Compartilhe a resolução do problema: 
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Dessa forma você desenvolve o seu time e permite que as pessoas aprendam, cresçam e 

repitam o comportamento positivo sempre que necessário. 

5. Certifique-se de o problema foi solucionado: 

Essa é uma das lições do coaching que me encanta. Um problema só pode ser considerado 

resolvido, se pudermos garantir que não acontecerá novamente. Acompanhe a resolução do 

problema e crie evidências para a sua resolução.  

Resumindo, para resolver um problema bastam cinco questionamentos que você, líder, 
deve ensinar para o seu time: 

 
1. Qual é o problema? 

2. Qual é a solução que desejamos? 

3. Quais são as causas do problema? Como podemos solucioná-las? 

4. Quem é o responsável por cada etapa? 

5. Como podemos garantir que o problema não ocorrerá novamente? 
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Ferramenta: Resolução de Problemas 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como utilizar a ferramenta: 
 

6. Qual é o problema? O que está nos limitando de conquistar o que desejamos? 

7. O que nós queremos ao invés disso? Qual é a solução que desejamos? 

8. Quais são as causas do problema? Como podemos solucioná-las? 

9. Quem é o responsável por cada etapa? 

10. Como podemos garantir que o problema não ocorrerá novamente? 

 
 
  

Estado atual 
(Problema/ Limitação) 

Objetivo 
(Resultado desejado) 
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Uma última lição para os líderes: 

Um líder não é reconhecido por aquilo que faz e sim pelos resultados que 

entrega. 

- Quem você é determinará a expectativa (que terão em relação a você); 

- O que você faz e como faz revelará quem realmente você é; 

- O resultado que você entrega lhe conduzirá à recompensa. 

 
A Fórmula da liderança de resultados 

EXPECTATIVA – Qual é a expectativa que você gera? 

+ 

AÇÃO – Como você participa das suas atribuições? 

+ 

RESULTADO – O que você entrega? 

= 

LIDERANÇA DE RESULTADOS 

Entenda: 

- Não gerar expectativa é covardia. Gerar expectativa além do que pode entregar, é 

inconsequência; 

- Não participar intensamente é comodismo ou incompetência; 

- Não gerar e medir resultados é desperdiçar a sua participação. 

  



FEEDBACK CONSTRUTIVO | FORMAÇÃO DE LÍDERES 

  78 
INSPERIÊNCIA 
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