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Lucila: Olá Maria, esse é um 

caso bem gostoso de se tra- 

balhar, pois  sua  cliente sabe 

o que quer, é disciplinada, 

sabe que tem que superar al- 

guns obstáculo, mas não sabe 

como agir ou o que deve fazer 

para não se sabotar na con- 

quista  de  seus objetivos. 

 
Sugiro que você explore a 

essência dela através do au- 

toconhecimento, nesse caso 

poderia começar com a fer- 

ramenta 360º informal,  que vai 

trazer à consciência como ela é  

vista pelos colegas  sob o ponto 

de vista dela mesma, 

enxergando-se a partir de 

múltiplas perspectivas; que 

facilitarão que  ela  identifique o 

que está atrapalhando o de- 

senrolar de sua  carreira. 

Esta    ferramenta    é chamada 

360º porque levanta o pressu- 

posto de como a pessoa acha 

que é vista positiva ou negati- 

vamente pelos pares, superio- 

res e liderados; e é considerada 

informal por ser uma pressupo- 

sição e não uma avaliação ou 

percepção real dos outros. 

Trabalhamos    essa    ferramen- 

ta com perguntas poderosas e 

transposição de papéis que fará 

expandir a consciência para incluir 

o ponto de vista do outro. As per- 

guntas devem ser diretas sobre o 

que eles elogiariam e reclamariam 

no passado, presente e futuro. 

Por exemplo: 

- O que você acha que seu chefe 

(fulano)/ seu par (sicrano)/ seu 

liderado(beltrano) pensa sobre 

você? Coloque-se no lugar de- 

les e tente pensar como eles. 

- Quais elogios que fulano/ si- 

crano/ beltrano fariam à você? 

- O que fulano/ sicrano/ beltra- 

no reclamariam de você? 

Você pode ser mais específica  

e perguntar sobre uma ocasião 

em especial que ela tenha trazi- 

do em alguma sessão: 

- O que você acha que seu chefe 

achou sobre seu comportamen- 

to naquela situação X? 

- O que seus liderados pensa- 

ram sobre a sua forma de con- 

duzir a última reunião? 

- O que seu par diria sobre sua atu- 

ação na solução daquele dilema? 

 
Maria:- Puxa, isso é bem in- 

teressante, mas e se a minha 

cliente disser que não sabe o 

que eles pensam? E se ela en- 

trar em “looping” e insistir em 

dizer que não sabe? 

Pode acontecer de sua cliente 

insistir em dizer que não sabe 

o que eles pensam e realmen- 

Um outro olhar 

Nossa coach Maria apresenta desta vez a seguinte questão: - Minha clien- 

te está com dificuldades no relacionamento interpessoal em seu trabalho. 

Ela se preocupa muito com o que os outros pensam sobre ela e sobre suas 

atitudes e com isso, ela se coloca numa postura defensiva na maioria das 

vezes e acaba sendo um pouco seca e rígida com os outros. Ela trabalha na 

área técnica de uma empresa de meio ambiente e tem seus objetivos mui- 

to bem definidos: em 6 meses quer se tornar coordenadora de projetos e 

em 5 anos gerente; e sabe bem que esse comportamento pode atrapalhar 

seus planos de carreira. Em sua vida pessoal ela é bastante determinada e 

disciplinada, gosta de fazer trilhas e escaladas nas montanhas. 
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te não conseguir gerar uma 

resposta. Este é nosso papel, 

ajudar a pessoa a encontrar as 

respostas, certo? Você pode 

tirá-la dessa situação com uma 

simples pergunta: - E se você 

soubesse o que ele/ela diria, 

o que seria? Quando você des- 

foca a pergunta e tira a “res- 

ponsabilidade” da resposta, 

imediatamente a pessoa se li- 

bera e consegue refletir, pode 

fazer esse teste, é tiro e que- 

da! A resposta vem. 

 
Depois de explorado o que ela 

entende sobre o que os ou- 

tros pensam sobre ela, então 

é hora de começar a trabalhar 

que pontos ela deve melhorar. 

Como você falou que ela se 

coloca numa postura defensi- 

va quando fica imaginando o 

que os outros pensam sobre 

ela ou sobre suas atitudes, 

vou te dar outra dica para ela 

perceber as crenças que tem a 

respeito de ter ou não contro- 

le sobre as situações. 

 
A ferramenta do controle tem 

por objetivo identificar o que 

você pode e não pode controlar 

e entender o limite deste poder 

para diminuir a frustração e au- 

mentar a tranquilidade. Algumas 

coisas estão sob nosso controle 

e outras não. Temos controle do 

nosso interno e não do externo. 

 
Levante uma situação especí- 

fica que ela não teve sucesso, 

envolvendo outras pessoas que 

estiveram emocionalmente en- 

volvidas e faça as perguntas: 

- O que você não controla nesta 

situação? 

- O que você esta tentando con- 

trolar? 

- O que você poderia controlar 

e não está controlando? 

- Diga uma única coisa que você 

pode controlar e não esta con- 

trolando, e que fará a maior di- 

ferença em seu objetivo. 

Sua cliente pode se sentir mui- 

to oprimida nas reuniões de 

equipe quando tem que se ex- 

pressar; pois seu chefe pode 

dizer que ela intimida as pesso- 

as, e por outro lado ela fica ten- 

tando conquistar a aceitação 

de todos, e é nesse momento 

que começa a grande confusão 

mental e ela se sente insegura. 

 
Utilizando esta ferramenta do 

controle ela terá alguns insi- 

ghts e perceberá que por exem- 

plo NÃO CONTROLA a escolha 

dos outros, atitudes, valores, 

perspectivas, comportamen- 

tos, forma de pensar, circuns- 

tancias externas, como somos 

visto pelos outros, etc, QUE 

ESTÁ TENTANDO CONTROLAR 

a escolha dos outros e as ações 

do outros e que PODE CON- 

TROLAR E NÃO ESTA CONTRO- 

LANDO sua atitude, aspirações, 

desejos, sua ação, sua perspec- 

tiva e como se comunicar. 

Maria, espero ter te ajudado a 

conduzir esse caso de Coaching. 

 

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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