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EBOOK
INTRODUÇÃO

Esse é um guia rápido onde você irá encontrar informações sobre os
diferentes tipos de Coaching que são mais importantes no mercado
atualmente.



EXECUTIVO
OU DE

NEGÓCIOS

Para os empresários que cuidam de pequenas e

médias empresas

COACHING
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Essa modalidade de coaching é voltada para os empresários que
cuidam de pequenas e médias empresas e que desejam se desenvolver
como líder para administrar seu negócio. Com esse coaching o
executivo se torna capaz de organizar o funcionamento de sua
empresa e adquiri clareza em quais passos seguir para administrar o
negócio em busca de crescimento.

O papel do Coach é captar quais são as necessidades e objetivos a
serem alcançados pelo empresário e esclarecer qual a situação que se
encontra o negócio. Junto ao empresário, o Coach irá desenvolver,
durante o processo de Coaching, passos que podem ser aplicados no
negócio e ao líder com a finalidade de elevar ambos a um novo
patamar.
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É comum encontrarmos Coaches que dedicam apenas ao Coaching
Executivo ou ao Coaching de Negócios. Nesse caso, o empresário e o
negócio, cada um deles, terão objetivos particulares desenvolvidos em
diferentes  momentos do processo.
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DE
CARREIRA
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Focado exclusivamente no desenvolvimento da

carreira

COACHING



Esse tipo de coaching foca exclusivamente no desenvolvimento da
carreira. Seja pela escolha de um curso, a busca por um emprego, a
aceitação de um cargo ou mudança de local. Essas e outras decisões
são tratadas em um processo de Coaching de Carreira.

Essa modalidade se aplica tanto para pessoas jovens quanto aos mais
experientes. Aqui, o trabalho do Coach é ajudar o seu cliente a
entender como deve ser o processo de mudança e trabalhar os
impactos que cada decisão poderá causar. Durante o processo, prazos
são estabelecidos para que o profissional caminhe em direção a
conquista.
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PARA A
VIDA
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Trata questões que estão ligadas ao

desenvolvimento pessoal e de relacionamentos

COACHING



Essa modalidade está mais focada nos aspectos gerais da vida. Esse
coaching é mais procurado para tratar questões que estão ligadas ao
desenvolvimento pessoal e de relacionamentos. É um processo que
envolve autoconhecimento, ressaltando as competências e
habilidades pessoais para o desenvolvimento e que busca atingir os
objetivos e superar os obstáculos.

O Coach nessa modalidade trabalha com perguntas estratégicas com
a finalidade de levar o seu cliente a entender e buscar soluções.
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EM
RESILIÊNCIA
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Autoconhecimento aliado a resiliência para

encontrar novos caminhos de superação

COACHING



Esse Coaching está inserido dentro da categoria “Coaching de Vida”.
O processo de Coaching em Resiliência orienta o cliente a planejar
seus futuros passos para a superação de seus desafios e adversidades.
Seus passos são determinados por meio de instrumentos que auxiliam
no seu desenvolvimento.

O processo de Coaching traz um autoconhecimento onde o cliente irá
compreender seus valores, talentos, interesses e recursos que
adquiriu ao longo da vida e irá trabalhar por meio da resiliência para
encontrar novos caminhos e escolhas que o levem para um futuro de
sucesso e satisfação.
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Desenvolvemos recursos necessários no campo da Resiliência para que
pessoas e organizações superem suas adversidades.

www.sobrare.com.br
faleconosco@sobrare.com.br

http://www.youtube.com/user/SOBRARE
http://www.linkedin.com/company/sobrare---sociedade-brasileira-de-resili-ncia?goback=%2Enpv_62078763
http://facebook.com.br/SobrareOficial

