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Introdução
O Coaching em Resiliência® é uma formação e certificação em coaching exclusiva licenciada
pela SOBRARE e única especializada em resiliência no mundo da língua portuguesa.

A finalidade dessa formação e certificação é capacitar os interessados em aplicar conceitos do
desenvolvimento de resiliência na liderança de pessoas, no esporte, na saúde e nos projetos
pessoais, se direcionando no atendimento de clientes que buscam elaborar projetos de vida, de
saúde, de gestão de pessoas e de atletas. A qualificação, como um curso livre e prático, visa
especializar na compreensão dos conceitos e metodologias de trabalho envolvendo a
superação do elevado stress e a resiliência humana, dessa forma, ampliando os horizontes para
aqueles que buscam se especializar em metodologias específicas.
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Observação:   Esse eBook apresenta alguns cases em seus diferentes contextos e escolhas de
ações, mas não aprofunda sobre a metodologia ou ferramentas utilizadas.

Para  isso,  acesse nossa página de materiais educativos  e se aprofunde mais no tema que
desejar. http://sobrare.com.br/conteudo-gratuito/



Soraya Oliveira

Segmento: Tecnologia da informação e Gestão de Projetos
Ano de formação: 2013
Objetivo: Desenvolver autoconhecimento e ter uma metodologia para desenvolver seus clientes

Ao iniciar a sua busca por uma formação em coaching, a Soraya estava a procura de algo que
desenvolvesse mais o seu lado humano, já que sua formação é em T.I e bastante voltada para o
lado técnico e de processos.

Pesquisando por diversas escolas que oferecem a formação de coaching, ela acabou
encontrando o Coaching em Resiliência da SOBRARE. Ao ler a descrição de nossa formação,
teve certeza de que a resiliência a ajudaria em seu autoconhecimento, no desenvolvimento de
seu lado humano e também no desenvolvimento de seus futuros clientes.

Como usar o coaching para o crescimento profissional e pessoal

Em primeiro lugar, ela investiu na formação do Coaching em Resiliência em busca de seu
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autoconhecimento e desenvolvimento de sua resiliência. A Soraya sentia dificuldades em lidar
com as pessoas no mundo corporativo e estava continuamente estressada por essa situação.

Para ela, ter um autoconhecimento ajudou a visualizar quais eram as convicções que ela tinha
sobre os seus relacionamentos e após uma profunda análise, conseguiu começar a traçar
caminhos em busca de alterar esse status.

Ter feito a formação do Coaching em Resiliência desenvolveu na Soraya habilidades para lidar
com o comportamento humano, o que profissionalmente a tornou muito mais completa. Por
trabalhar com gestão de projetos, não bastava apenas ter o conhecimento técnico, era preciso
também desenvolver o conhecimento humano.

Sendo assim, se tornou maior o desejo de ajudar pessoas no seu desenvolvimento profissional.
Com as ferramentas utilizadas dentro do processo do Coaching em Resiliência, ela se sentiu
confiante e capaz de seguir uma metodologia que iria ajudar no crescimento dos clientes de sua
consultoria e também aqueles que a procuravam somente em busca do processo de coaching.

Além de conseguir ampliar a sua atuação no mercado, após concluir a sua formação em 2013, a 

Resultados
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Soraya hoje tem sua empresa de consultoria em gestão de projetos (i3GP) e também atende
seus clientes de coaching. Pelo menos um cliente de coaching ela tem a cada dois meses, ao
total já foram mais de 10 clientes passando pelo processo do Coaching em Resiliência onde ela
desenvolveu seu trabalho.

Atualmente, a Soraya consegue adequar as ferramentas de coaching para aplicar nos processos
que são desenvolvidos por sua consultoria. Aproveitando o conhecimento da metodologia do
Coaching em Resiliência, a empresa investiu em um jogo que trabalha gestão de projetos e
resiliência.
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Cristina Monteiro

Segmento: Educação e Treinamentos
Ano de formação: 2014
Objetivo: Desenvolver um trabalho de parceria com seus clientes

A Cristina Monteiro estava em busca de fazer uma formação em coaching, porém, tinha em sua
mente que não queria uma formação tradicional. Esperava encontrar algo que era diferente do
slogan “vamos vencer sempre”, queria encontrar uma metodologia que tivesse um
embasamento científico.

Nessa mesma época, ela estava estudando sobre resiliência para entender mais o
comportamento humano. Sentia a necessidade de trabalhar o lado positivo das pessoas e esse
desejo acabou se unindo ao de iniciar o trabalho como Coach.

Como usar o coaching para fortalecer o lado positivo da vida

Na fase de decisão de qual curso iria fazer, percebeu que eram poucas as metodologias que 
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focavam no lado positivo e otimista da vida. Ao entender como funcionava o Coaching em
Resiliência e perceber que não trabalhamos com metas ou com o fracasso, ela teve certeza que
essa era a metodologia com a qual queria trabalhar.

Buscar entender as convicções e pensamentos de seus clientes foi ao encontro com o método
de trabalho que a Cristina já desenvolvia dentro de sua empresa e clínica. Por esse motivo, ter a
resiliência aliada à um processo de coaching foi o fator crucial para a sua escolha.

Como ela queria encontrar uma metodologia onde ela pudesse desenvolver seu trabalho sem
que fosse em atendimento clínico, o coaching trouxe essa possibilidade visando trabalhar o
futuro e a esperança de conquista em seus clientes.

A Cristina tem sua empresa (Ponto de Palestras) que atua no campo de palestras e treinamentos
onde apresenta o tema de resiliência, entre outros temas.

O coaching trouxe uma nova área de atuação. Além do atendimento clínico, ela começou a
desenvolver um trabalho paralelo para o atendimento pessoal. A vontade de trabalhar com 

Resultados
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pessoas  criando um vínculo de parceria e de uma forma intimista foi concretizada após obter o
conhecimento do processo de coaching.

Hoje, com mais de 8 clientes atendidos, ela se sente reconhecida pelo trabalho que tem
desenvolvido com o Coaching em Resiliência e percebe que as pessoas tem buscado o seu
serviço. Na época em que contratou o curso tinha dúvidas se teria o retorno financeiro, porém,
atualmente, tem certeza de que tem colhido os frutos e que está construindo o seu caminho de
sucesso.
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Mônica Barbosa

Segmento: Desenvolvimento Humano e Treinamentos
Ano de formação: 2015
Objetivo: Desenvolver resiliência e o coaching em empresas

A Mônica Barbosa já possuía uma formação em coaching. Para aprimorar seus conhecimentos,
frequentava um grupo de estudo que abordava práticas de um processo de coaching. Foi nesse
grupo que a Mônica conheceu o Dr. George Barbosa e o seu trabalho desenvolvido na
SOBRARE.

A primeira formação não trazia um embasamento teórico, por este motivo a Mônica não adquiriu
confiança e segurança para a condução do processo. Participando do grupo de estudo, ela
começou a se interessar pelo Coaching em Resiliência. Foram dois anos de pesquisa, até que
decidiu fazer a formação de coaching da SOBRARE.

Encontrando um novo sentido em seu trabalho
A decisão de fazer a formação do Coaching em Resiliência se deu pela necessidade de
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encontrar uma nova forma de trabalho que tivesse uma metodologia científica. Além disso, a
oportunidade de estudar com o criador do método e ter todo o suporte durante a formação foi
um dos pontos mais relevantes para a escolha.

Durante a formação, os alunos tiveram a oportunidade de passar por um processo de coaching
com o seu instrutor líder. Foi no decorrer desse processo que a Mônica começou a sonhar com
a oportunidade de iniciar um novo trabalho em sua vida.

O objetivo do trabalho com o coaching e com o desenvolvimento da resiliência se tornou mais
amplo. Por meio de um processo que resulta em autoconhecimento, ela começou a perceber
que poderia atuar em empresas (onde possuía uma grande rede de contatos) e focar em clientes
que estavam passando por grandes mudanças.

Após a finalização da formação, a Mônica optou por atender seus primeiros clientes de forma
gratuita para adquirir segurança com a aplicação do método. Nesse ano de 2016, o seu trabalho
como Coach começou efetivamente a ser realizado e divulgado para o público B2C.

Resultados
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Ainda no ano de 2016, ela abriu a sua empresa de consultoria Myra – Desenvolvimento Humano.
O foco de seu negócio é trabalhar com a gestão de mudança nas empresas aliada a resiliência.
Um dos seus principais serviços é a aplicação do Coaching em Resiliência nas lideranças de
forma individual ou em equipes .

Continuar a ter o suporte do instrutor líder e cursos de atualização oferecidos pela SOBRARE traz
para a Mônica confiança no desenvolvimento de seu trabalho, que tem crescido a cada dia.
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Rosana Trindade

Segmento: Psicologia e Educação
Ano de formação: 2014
Objetivo:  Estudar e ampliar o seu estudo sobre resiliência

A Rosana Trindade teve seu primeiro contato com a SOBRARE quando estava em fase de
conclusão do seu doutorado. Na época, ela buscou o Dr. George Barbosa para ajudá-la no
desenvolvimento de seu projeto e também para ter a permissão de aplicar a escala do
QUEST_Resiliência (instrumento utilizado no Coaching em Resiliência) em sua tese.

Foi nesse período que a Rosana começou a se interessar pela formação no coaching. Foram
aproximadamente dois anos namorando o curso, até a decisão de realizá-lo. Ter uma empresa
que trabalha com um método científico e que preza pela qualidade de seus serviços foi o que
levou ela a optar pela SOBRARE.

Como o coaching abriu novas portas
Quando a Rosana decidiu fazer o Coaching em Resiliência, ela admiti que a verdadeira intenção
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era  estudar e ampliar o seu estudo sobre resiliência. Não havia a intenção de se tornar uma
profissional de coaching.

Embora ela não tivesse interesse no coaching, por estar participando de uma formação, a
Rosana teve que aprender o processo e como aplicar a metodologia do Coaching em
Resiliência. Dessa forma, acabou por descobrir o coaching como uma nova ferramenta para
trabalhar junto com seus alunos na universidade em que atua e com seus pacientes clínicos.

Durante a formação ela desenvolveu práticas que são essenciais para o Coach, como ter uma
escuta ativa, estar atento ao comportamento do cliente, e o principal, ter a capacidade de
elaborar perguntas que se aprofundam e trazem autoconhecimento sobre o tema tratado pelo
cliente.

No ambiente da universidade, a Rosana não aplica o processo de coaching. Porém, ela tem o
cuidado de utilizar, de alguma forma, as ferramentas do Coaching em Resiliência quando um
aluno a procura em busca de orientação ou aconselhamento.

Resultados
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Junto a essa prática, após a apresentação de alguns planos de ensino para a universidade, ela
também conseguiu inserir o tema da resiliência dentro de algumas matérias que são
apresentadas durante a graduação de seus alunos.

As ferramentas presentes dentro do Coaching em Resiliência começaram a servir de apoio
também para a prática clínica. Apesar de não aplicar o coaching em si, a condução e as
ferramentas servem como base para a condução de seu trabalho nessa área.

A Rosana Trindade é um exemplo de que uma metodologia científica pode ser aplicada em
diversos contextos, ampliando os caminhos a serem percorridos pelo profissional Coach.
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Invista em uma formação de Coaching

completa que possui uma metodologia

inovadora e seja capacitado para

desenvolver a resiliência em seus

clientes para encontrar novos caminhos

de sucesso e satisfação.

Conheça mais

http://www.youtube.com/user/SOBRARE
http://www.linkedin.com/company/sobrare---sociedade-brasileira-de-resili-ncia?goback=%2Enpv_62078763
http://www.facebook.com/pages/Sobrare-Sociedade-Brasileira-de-Resili%C3%AAncia/157623554404102
http://coachingemresiliencia.com.br/
http://coachingemresiliencia.com.br/

