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Mentoring

O mentor é um guia, um mestre, conselheiro, alguém que tem 
vasta experiência profissional no campo de trabalho da pessoa que 
está sendo ajudada.

Consiste em uma pessoa experiente ajudar outra pessoa menos 
experiente em determinado campo de atuação. Transposição de 
Conhecimento.



Relembrando os Termos

Coaching > Processo da Mudança

Coach > Pessoa que Fornece Coaching

Coachee > Pessoa que Recebe Coaching



“Ato de ajudar pessoas a estabelecerem 
objetivos e alcançá-los”

Definição de Coaching:

Alma do Coaching:

Levar as pessoas a chegarem aos seus próprios 
“insights” através do questionamento.



“Facilitar uma Mudança Positiva 
Através do Desenvolvimento da 
Qualidade do Pensamento”

Definição de Coaching:

NLI – Neuroleadership Institute



Córtex Pré-Frontal

Sistema Limbico

“Somos Governados por – e Governadores de – Nossas Emoções”
James Gross – Handbook of Emotional Regulation

Planejamento de 
Comportamentos e 
Pensamentos

Resposta 
Emocional



O Sistema Limbico

• Classifica o mundo ao redor em coisas que o ameaçam ou que o ajudem a 
permanecer vivo. Ameaça ou Recompensa, “Afastamento” ou “Aproximação”.

• Ameaça pode ser Fome, Sede, Calor, Medo, Imagem negativa (foto de pessoa 
com raiva), etc;

• Reações físicas no cérebro relacionadas à ameaça são mais frequentes, com 
respostas mais fortes, mais rápidas e de maior duração que respostas à 
recompensa.

• O cérebro trata as ameaças e recompensas sociais da mesma forma que trata 
as ameaças e recompensas físicas.

• Ameaça = AFASTA Recompensa = APROXIMA



REAÇÕES DO CÉREBRO

AFASTA

• Incerteza

• Foco nos Problemas

• Distanciamento

• Postergação

• Visão Estreita

• Focado em Dados

• Falta de compromisso

APROXIMA

• Interesse

• Foco nas Soluções

• Aproximação

• Atender

• Visão Global

• Foco em Conexões

• Engajamento



O Coaching é por Natureza Uma 

Experiência de Aproximação



Seu Papel

1. Promover a aprendizagem autodirigida – ajudar o coachee a responder a 
suas próprias perguntas. O sucesso do coach e do coaching estão 
diretamente ligados à quantidade de “insights” que o coachee tem.

2. Ajudar o coachee a focar na solução, no objetivo. O foco nos problemas 
leva à culpa, desculpas e justificativas;

3. Distender o Coachee. Quando distendemos o coachee e o desafiamos a 
pensar diferente e a ter ações que o leve a fazer coisas de maneira 
diferente, ele se sente mais vivo e revigorado;

4. Dar feedback positivo. O coaching visa dar reforço positivo, e não apontar 
o que as pessoas fazem de errado. Quando houver o impulso de dar um 
feedback negativo ou mostrar a ação correta, utilizar o feedfoward.



Coachee

Objetivo 
(visão final)

Estratégias 
(Plano de ação)

Ações

Diagrama da Lagoa



INCOMPETÊNCIA INCONSCIENTE
Ignorância, paz

INCOMPETÊNCIA CONSCIENTE
Confusão, Frustração, Raiva, Temor

COMPETÊNCIA CONSCIENTE
Sucesso, Realização, Entusiasmo

COMPETÊNCIA INCONSCIENTE
Intuitivo, Automático

A Jornada da Aprendizagem



7 Dicas para o coach

1. Crie uma relação de confiança;

2. Identifique com ele(a) um objetivo claro. Estabeleça uma Visão 
de Futuro;

3. Defina com clareza os papéis de  cada um;

4. Formalize o projeto (horários dos encontros, periodicidade, 
pontualidade, tempo das conversas, compromisso com ações...);

5. Foque na solução. Direcione a mente do coachee para a frente;

6. Ajude-o com perguntas, não com respostas. Durante todo 
processo, faça perguntas que o estimulem a encontrar suas 
próprias respostas (evite  perguntar “por que” sobre pontos 
ngativos);

7. Celebre com ele(a) suas vitórias.
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