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LIFE COACHING 
Melhoria de performance 
na vida pessoal e 
profissional 

Reinaldo Alves 

Convido vocês a trabalharem 
conosco no processo de Coaching. 
Acredito muito neste projeto e 
tenho certeza de que vocês ficarão 
encantados.  
 

 
Este processo o ajuda a tirar suas 
ideias da imaginação ou do papel e 
colocá-las em prática, a não se 
contentar com o pouco ou com um 
resultado comum, a não se iludir 
com o que dará menos trabalho.  
 
 
 
 
 
“Todo mundo precisa de um 
coach”. Eric Schmidt  Ex-CEO da 
Google  

05 e 06 
de dezembro de 

2015 
8h às 18h 

(Local a confirmar) 

Salvador/BA 

Informações e 
inscrições através do 
e-mail ou telefone 

 
reinaldo@reim.com.br 

(71) 8103-5425 
www.reim.com.br 



 

                                                         O que é 

Coaching? 
 

                                                      Coaching é um processo objetivo guiado 

por um      conjunto de ferramentas, estabelecendo metas, com a 

finalidade de atingir transformações positivas na sua vida. 

É uma metodologia eficaz e renovadora com foco no 

desenvolvimento humano. 

Gera autoconhecimento e mudanças notáveis, contribui com 

o aumento da autoconfiança, melhora a tomada de decisões, a 

assertividade e a comunicação. Também aperfeiçoa a capacidade de 

questionamento, de argumentação e de persuasão. Além disso, 

assessora o cliente na descoberta do melhor de si, e a se entregar 

plenamente ao desenvolvimento para alcançar resultados 

extraordinários. 

Visa elevar a performance do individuo, potencializar suas 

habilidades, aprimorar novas competências e desafiá-lo a se superar, 

a adquirir outra visão, a criar formas novas e produtivas, e a 

aproveitar melhor as oportunidades que são vistas por um novo 

ângulo. 

O que leva a analisar a repetição das crenças ineficazes, a 

esvaziar pensamentos rígidos, negativos e inoportunos que estão 

impedindo ou dificultando acertar no alvo. 

Encoraja seu cliente a definir ações para agir em direção a 

suas intenções e atingir as metas estabelecidas, assim como 

também proporciona o amadurecimento emocional para lidar com 

conflitos. 

O conscientiza que é improvável obter resultados 

maravilhosos sem nenhum esforço, que não é possível aguardar com 

os braços cruzados que as coisas aconteçam, ao invés de mudá-las 

de dentro para fora. 

 

Como diz Robert Hargrove: “Tornar o impossível, possível” 

                                                      
O Coaching                                                
                                  possibilita 
grandes    
        mudanças na vida das 
pessoas. Com o auxilio de 
ferramentas, tais como, Shazan, 
Roda da Vida, Formatando os 
Objetivos, Roda da Abundância, 
Crenças e Sonhos, Ciclo PDCA, 
Estratégia de Superar Crenças 
Limitantes, Avaliação dos 
benefícios do Coaching, Cine 
Coaching e das Perguntas 
Poderosas o cliente vai 
descobrindo seu potencial, 
valorizando-se mais e tornando-
se mais motivado, seguro, 
corajoso e preparado, com uma 
nova percepção do quanto é 
capaz de enfrentar obstáculos e 
assumir riscos. 

“As pessoas que vencem neste mundo são as que procuram as 

circunstâncias de que precisam e, quando não as encontram, as 

criam.”  George Shaw  

O Poder do Coaching está na permissão que cada um se dá de transformar suas próprias histórias e 
viver uma nova Filosofia de Vida. José Roberto Marques 

Seja qual for o obstáculo que ocorra em sua vida, você 

tem o poder de ultrapassá-lo. Você tem o poder de 

mudar, basta desejar. 

Durante o curso serão desenvolvidas as seguintes 

atividades: 

 Autoconhecimento 

o Diagnóstico pessoal 

o Identificar seus sonhos 

o Identificar conhecimento, habilidades e 

atitudes 

o Identificar potencialidades e deficiências 

 Plano de metas 

o Diferenciar sonhos de empreendimentos 

o Estabelecer objetivos (o quê) 

o Estabelecer metas (quando vamos chegar 

lá ou quando vamos atingir) 

o Definir recursos (do que precisamos) 

o Planejamento de ações para 

implementação das estratégias (o que vai 

ser feito e quando) 

 

A autoestima é outro ganho bastante significativo. Se 

expande à medida que o individuo ou o grupo é 

desafiado a crescer e a almejar metas maiores, 

ampliando a confiança em sua própria capacidade de 

obter resultados fantásticos. 

 


