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Olá João, a minha sensação é 

que sua cliente precisa achar o 
que está por traz deste discur- 

so, qual a habilidade ela poderá 

desenvolver ou melhorar, o que 
esta sabotando suas ações e as- 

sim ter mais foco para ter me- 
lhores resultados. 

Sugiro que trabalhe dando ên- 
fase às perguntas poderosas 

para que os insights possam 

aflorar. Um método bastante 
interessante para aplicar é o 

GROW de John Withmore – o 
autor do livro Coaching para 

Performance. 

O método GROW consiste em: 
Identificar as METAS/ objeti- 
vos ou resultado a ser alcança- 
do e para isso devemos fazer 
perguntas sobre o que ela re- 
almente quer que aconteça e 
quais resultados pretende com 
isso;  basicamente  o  que ela 

quer de diferente na vida dela; 
Entender a REALIDADE, o que 
esta acontecendo nesse mo- 
mento. Este é o ponto de par- 
tida para a busca da solução do 
problema, e assim conseguirá 
identificar os recursos que pos- 
sui e os que terá que buscar, as 
atitudes que já tomou, o que 
deu certo e o que esta se repe- 
tindo, o que esta impedindo de 
realizar o que quer, o que sabo- 
ta a sua ação, enfim a real situ- 
ação atual; 
Muitas vezes não se caminha 
mais para frente por não ter OP- 

ÇÕES, por não conseguir nem 
sequer pensar na possibilidade 
de ter outras alternativas para 
resolver o mesmo caso e fica- 
mos fazendo mais do mesmo. 

E depois de conhecer tantos 

fatos de sua vida, de você mes- 
mo, então só falta colocar  em 

prática. Pensamento – Palavra 

– AÇÃO. Este é o momento de 
planejar e colocar prazos, de- 
finir o passo a passo, criar es- 
tratégias para desviar dos obs- 
táculos e das auto sabotagens, 
identificar quem pode apoiar. 
Dentro deste contexto que ela 
traz, tenho algumas sugestões 
de perguntas: 

 
META – objetivo a ser alcan- 

çado 

Qual resultado que você espera 
ter desse nosso trabalho? 

Como você pode formular este 
objetivo para que dependa so- 

mente de você e não dos outros? 
O que especificamente você 

quer realizar, conquistar? 
Qual resultado diferente você te- 

ria com esse objetivo realizado? 

Como poderemos medir esse 
resultado  para  sabermos que 

Um outro olhar 

 

Nosso leitor João traz uma questão interessante para supervisão nesta 

edição. João escreve: 

-Minha cliente é empresária da área de prestação de serviços e tem difi- 

culdade na gestão financeira. Ela mistura os ganhos e gastos profissionais 

com os gastos pessoais, e acaba colocando o carro na frente dos bois, gas- 

tando mais do que pode e tirando da empresa mais do que deve. Este com- 

portamento gera alguns conflitos com a sócia e certa insegurança com ela 

mesma. Ela tem consciência desse “GAP”, mas não consegue se organizar. 

O impulso de comprar acaba sendo mais forte que a vontade de economi- 

zar ou guardar algum dinheiro. 

Ela tem muitas expectativas de vida, criatividade e espirito empreendedor, 

muitos sonhos materiais e muitos desejos de crescimento profissional; 

mas sabe também que se não guardar ou administrar melhor o seu dinhei- 

ro, tudo isso vai por água abaixo. Isto tem atrapalhado muito seu desempe- 

nho profissional. Como posso melhor ajudá-la? 
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alcançou o resultado? 

Você teria uma forma de quantificar 

seu objetivo para podermos medir 
seu progresso? 

Quando você quer ter este resultado 
alcançado? 

Em um, dois ou três meses, indepen- 

dente do tempo que se dedicar a esse 
objetivo, o que você quer ter realizado? 

 
REALIDADE – tornar o subjetivo em 

objetivo 

Fale mais sobre isso. Você falou ...... 

Me conte mais... 

Quantas vezes você fez isso na sema- 
na passada? 

O que te levou a essa situação? 
O que esta por traz disso? 

Quem mais está envolvido nesta situ- 

ação? E como está envolvido? 
O que você já tentou fazer? E quais 

os resultados diferentes você obteve 
com estas ações? 

O que é de fato mais importante nes- 
se caso? Quais os fatores mais rele- 

vantes? 

Quais eventos ou escolhas que te le- 
varam a esse lugar? 

Você me disse que sempre sente... Me 
dê exemplos de quando isso aconte- 

ceu, detalhes, o que você disse ou fez. 

 
OPCÕES – deixar pensar 

O que você pode fazer a respeito disso? 

Quais outras opções você pode ter? 
Que forma diferente você poderia 

pensar sobre isso? 
Se você tivesse todos os recursos ne- 

cessários e soubesse que não iria fa- 

lhar, o que você tentaria? 
O que você pode fazer para superar 

este obstáculo? Quais são as opções? 
Quem pode te ajudar? Quem pode te 

ajudar a ter idéias criativas? 
Que outros recursos você pode apro- 

veitar para resolver isso? O que você 

ver que outros fazem que pode ser 
bom para você? 

Quais obstáculos estão te impedindo 
de alcançar seu objetivo? Como você 

pode removê-los? 

O que você fez no passado em uma si- 
tuação semelhante? 

 
DECISÕES / AÇÕES – transformar 

soluções em ações. 
Que opções você quer buscar? 

Que passo você dará essa semana que 

te levará mais próximo de seu objetivo? 
As sua opções foram ..... Qual delas se 

destaca mais nessa lista? 
O que você vai se comprometer a fazer? 

Em que prazo vai colocar esta ação em 

prática? 
Em uma escala de 1 a 10, o quanto 

você acha que vai conseguir fazer 
dentro do estipulado? 
Esse prazo escolhido é possível de fato? 

 

Lucila Ferraz Marques 
Coach, Palestrante e Marketing 

Podemos nos reinventar a todo momento, basta querer! 
lucila@lucilamarques.com.br 

mailto:lucila@lucilamarques.com.br
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