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Desenvolver pessoas:
Esse é o ponto em comum entre Coaching e Mentoring.

Mas junto com as semelhanças vem sempre a confusão!

“Qual a diferença?”
“Quanto tempo deve durar um processo?”
“Quais ferramentas eu posso usar?”
“Preciso ser Coach para ser Mentor? Preciso ser Mentor para ser Coach ?”
“O que eu digo que sou? Mentor ou Coach?”
“Tem algum certificado específico que eu preciso ter pra dizer que sou
um ou outro?”

Essas são só algumas das perguntas que eu costumo rece-
ber e que revelam algo que pra mim demonstra a imaturi-
dade do nosso mercado.

Se você parar pra pensar, nenhuma dessas perguntas tem o
foco no ser humano.

Tempo de duração, ferramentas, diferenças técnicas,
nomenclaturas, etc...

Nada disso é mais importante que o ser humano que vai ser
atendido. Porém é nisso que o foco da maioria se concentra...

INTRODUÇÃO
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Eu refleti por algum tempo sobre isso e cheguei à seguinte
conclusão:

Fomos doutrinados, durante a nossa vida, a pensar com a
cabeça de um “apertador de botões”.

O apertador de botões estuda para ter uma profissão, e na
sua profissão ele executa procedimentos sem fazer muito
julgamento sobre o que está executando.

É quase que uma robotização do ser humano, servindo co-
mo mão de obra em um processo de fabricação.

Mesmo profissionais liberais acabam se enquadrando nisso,
atendendo à normas de sua classe e conselhos. Nada de er-
rado com isso. Inclusive eu fui por muito tempo um aperta-
dor de botões. 

Até que um dia eu percebi que nada daquilo fazia sentido
pra mim.

Hoje eu tenho meu próprio método, uso minhas próprias
estratégias e consigo olhar com empatia para o meu público.

Basicamente, eu consigo pensar com a cabeça do meu
cliente para ajudá-lo de fato.

E isso faz toda a diferença!
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O mentoring e o coaching são métodos de desenvolvimento
pessoal, ou seja, são maneiras diferentes de alcançar resul-
tados semelhantes.

O coaching é voltado para o desenvolvimento das pessoas
vinculado à evolução pessoal e à busca por respostas inter-
namente. Nele, o coach propõe a autorreflexão e ajuda o
cliente a potencializar suas habilidades.

Já o Mentor utiliza sua expertise para aconselhar, transmitir
conhecimento e guiar seu cliente, que pode ser tanto no 
âmbito profissional (mais comum) quanto pessoal. 

Ele também pode trazer respostas baseadas em sua expe-
riência, algo que o coach nem sempre traz.

Tanto o mentoring quanto o coaching conseguem trazer
bons resultados e desenvolvimento pessoal, quando aplica-
dos por profissionais competentes, sendo que esses méto-
dos funcionam ainda melhor quando estão juntos.

O ideal é mesclar as duas técnicas e utilizá-las concomitan-
temente, de acordo com o grau de experiência e com o
nível de consciência que o cliente possui.

A PRINCIPAL DIFERENÇA
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Quando a técnica do Coaching é utilizada, significa que as
respostas já estavam com o cliente, ou seja, o papel do
profissional é extrair estas informações por meio de pergun-
tas.

Já no caso da Mentoria muitas vezes o cliente não conhecia
as respostas, e buscou um profissional que já passou por 
determinada situação para aconselhá-lo sobre qual o melhor
caminho seguir.

Conselhos Perguntas
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Para usar mentoring e coaching juntos é preciso analisar o
perfil do cliente, tendo em vista suas experiências anteriores,
seu nível de autoconhecimento e suas habilidades.

No caso de um cliente que já tem certa autoridade no
assunto que está buscando desenvolvimento, o mais prová-
vel é que ele aproveite melhor o coaching em vez do
mentoring.

O motivo é que ele já não tem tanto para aprender ou adqui-
rir em experiência, mas pode se beneficiar de uma autoaná-
lise. Todas as pessoas podem se desenvolver, ter mais foco,
mais disciplina, entre outras competências.

No caso de um cliente inexperiente, o mentoring deve ser
mais benéfico. Um Coach não consegue extrair respostas de
alguém que não possui uma experiência relevante na área,
por isso pode compartilhar suas próprias vivências e auxiliar
na construção de um caminho de sucesso.

Ou seja, cada caso é um caso, e saber se valer da técnica 
correta no momento do atendimento pode melhorar muito
a experiência do cliente.

COMO COMBINAR
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Para compreender com clareza a diferença entre mentoring
e coaching, vamos exemplificar. Digamos que uma criança
nunca jogou tênis e deseja aprender esse esporte.

Como a criança não tem nenhuma base na área, experiências
relevantes ou habilidades, um Coach não seria o ideal.

UM EXEMPLO PRÁTICO
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É necessário ensinar regras, movimentos, posturas, entre
outras questões. Ou seja, é preciso transmitir sua experiência
para ela, como faria um Mentor.

Por meio do mentoring, seria possível mostrar o melhor
posicionamento em quadra e a forma mais eficaz de em-
punhar a raquete, por exemplo.

Já no caso de um tenista profissional, o coaching seria mais
útil. Essa pessoa já tem habilidades e conhecimentos da área,
não é necessário ensiná-la, uma vez que ela é expert.

Porém, é possível usar suas habilidades de Coach para que
ela se desenvolva, reconheça suas fraquezas e potencialize
seus pontos fortes no jogo.

É claro que o coaching também seria bem-vindo para uma
pessoa inexperiente, mas o mentoring seria melhor.

Assim, ambos os métodos são eficazes, mas devem ser
usados de acordo com o objetivo e com o perfil do cliente.
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Embora muitas escolas de coaching afirmem o contrário, a
verdade é que para alcançar o sucesso com coaching e
mentoring é necessário investir em um segmento específico
de público.

É quase utópico pensar que você é capaz de ajudar qualquer
pessoa e gerar resultados positivos mesmo sem entender
como funciona a área de atuação dela.

Dessa forma, é necessário definir qual é seu campo de
conhecimento e para quais pessoas suas experiências podem
ser fonte de aprendizado.

Determine a área em que você pretende atuar e construa seu
marketing a partir dela, posicionando-se como a melhor
escolha para aquele nicho de público.

Assim, além de ser um Mentor ou Coach melhor, você ainda
tem mais chances de receber reconhecimento e se destacar
na profissão.

COMO SE POSICIONAR
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Para ter sucesso na área de
desenvolvimento pessoal,
você precisa criar uma
metodologia única, de
sua autoria.

Pense nos grandes nomes
do coaching e da mentoria
no Brasil: eles certamente
se posicionam como criadores
de metodologias próprias,
embora provavelmente tenham como base técnicas conhe-
cidas de coaching.

Você precisa usar as metodologias já conhecidas (coaching,
mentoring, consultoria, treinamento, entre outras) a favor do
seu cliente, mas deve ainda escolher um nicho específico e
entender os problemas e dores das pessoas desse nicho.

O SEGREDO NÃO REVELADO
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A partir daí, é possível identificar padrões e desenvolver uma
metodologia única, para criar um produto personalizado que
atenda especificamente à esse público.

Invente um nome para o seu produto, venda a promessa de
um futuro melhor, tenha pacotes de serviços personalizados
e torne seu trabalho um método autoral.

Tudo isso faz parte de um processo de branding, cuja base é
o método que você criou.
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Ou você tem um negócio ou você vai sofrer muito para ter
clientes.

O segredo para crescer no mercado de desenvolvimento
pessoal é entender que você tem um negócio, e assim preci-
sa buscar clientes, concretizar vendas e divulgar seus produ-
tos.

Muitas pessoas sofrem para conseguir clientes, pois tentam
vender serviços de coaching e mentoria, que na verdade são
apenas o meio para chegar aos fins. O coaching e o mento-
ring não devem ser o foco, e sim os resultados que essas
metodologias podem trazer.

Ao se posicionar como um empreendedor de coaching ou
mentoria, na verdade você pode acabar fazendo uma
propaganda indireta das escolas que ensinam essas forma-
ções.

É preciso assumir uma postura diferente e criar a sua própria
marca e fortalecer seu posicionamento como alguém capaz
de solucionar problemas. Essa é a chave para ter clientes e
impactar a vida das pessoas.

VOCÊ PRECISA DE UM NEGÓCIO
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Todo Coach precisa de mentores, e todo Mentor pode se
beneficiar do coaching.

Se o mentoring e o coaching são tão relacionados e trazem
tantos benefícios quando estão juntos, nada mais natural
que possam também ajudar um ao outro.

O Mentor é uma pessoa com know-how, que utiliza sua
expertise para ajudar no crescimento pessoal e profissional 
de outros.

Todo Coach já passou por esse processo, aprendendo com
um Mentor como exercer seu papel.

Já o Coach é capaz de fazer com que você enxergue por
perspectivas diferentes e alcance resultados melhores a
partir de mudanças de atitude.

O Mentor também é um ser humano e por isso pode se
beneficiar desse processo como qualquer outra pessoa.

COACH x MENTOR
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Você entendeu agora que pra evoluir de fato e se tornar
referência não basta somente replicar técnicas de forma
aleatória por aí.

Você vai precisar criar seu método e estruturar sua mento-
ria de acordo com as necessidades dos seus clientes.

Nessa hora muitas pessoas ficam preocupadas pois acre-
ditam que não são capazes de criar suas próprias ferra-
mentas e conteúdos.

O segredo está em conhecer a fundo seu cliente ideal e pra
isso você vai precisar definir quem ele é e começar um
estudo aprofundado sobre quais dificuldades ele enfrenta e
em que momento da vida ele se encontra.

A partir disso você vai criar um método customizado com
suas próprias ferramentas.

Veja quais são na próxima página...

CONCLUSÃO
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Importante você notar que existem dois tipos de ferramen-
tas que podem ser criadas: 

1) As que facilitam o entendimento da: 
 a) Estratégia 
 b) Tática 

2) As que desenvolvem:
 a) Comportamento 
 b) Autoconhecimento 
 c) Mentalidade 

Para ambas você deve usar de modelagem (ver o que exis-
te no mercado que já funciona e adaptar pra sua mentoria)
ou então de empirismo (testar com você mesmo ou com
clientes e ver o que funciona para ser replicado). 

Boas mentorias trabalham os dois lados de seus clientes. 

Faça esse balanceamento entre estratégia/tática e
mentalidade/comportamento. 

Separei na próxima página dois vídeos pra você em que
explico como você pode criar ferramentas:
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Vídeo 1: Como Criar/Modelar ferramentas de
Estratégia/Tática

Vídeo 2: Como criar/Modelar ferramentas de
Autoconhecimento/Mentalidade/Comportamento
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Você aprendeu que para ter sucesso nesse mercado não
basta se agarrar nas técnicas e se apresentar como Mentor
ou Coach.

Você precisa desenvolver seu método próprio!

1) Defina aqui qual o tipo de problema/desejo você vai focar
em atender:

TAREFAS



AULA AO VIVO TODA 4ª FEIRA - 19h 2020

19

2) Como é a pessoa que tem o problema/desejo, descreva
ela com o máximo de detalhes:  
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3) Descreva um tipo de estratégia/tática que você precisa-
rá repassar/ensinar para que a pessoa alcance o resultado
esperado:

4) Desenhe uma ferramenta de estratégia/tática que ajude
essa pessoa a evoluir em direção ao resultado (consulte o
vídeo sobre como Como Criar ou Modelar Ferramentas de
Estratégia e Tática)



AULA AO VIVO TODA 4ª FEIRA - 19h 2020

21

5) Descreva um tipo de mentalidade/comportamento que
seu cliente precisa mudar para alcançar o resultado espe-
rado:

6) Desenhe uma ferramenta  de mentalidade/comporta-
mento/autoconhecimento que ajude essa pessoa a evoluir
em direção ao resultado (consulte o vídeo sobre como
Como Criar ou Modelar Ferramentas de Autoconhecimento
Mentalidade/Comportamento)
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01 - Todos os cadernos da HORA DO MENTOR possuem uma
senha, nós fazemos isso para que as pessoas tenham consciência
da importância da aula AO VIVO, como parte fundamental na hora
de você se desenvolver como mentor.

02 - Como cada aula possui uma senha diferente, sugerimos que 
você renomeio este arquivo, colocando a senha no final do nome.

Ex: renomeie este arquivo de Hora_do_Mentor_-_LIVE_006 para
Hora do Mentor - Live 006 - Senha - mentoria

Assim você não terá problemas em reabrir este PDF, pois a senha
está descrita no próprio arquivo

03 - Use o site https://smallpdf.com/pt/editar-pdf para editar este
documento, escrevendo as tarefas no próprio PDF, evitando assim
ter que imprimir todas as folhas.

DICAS FINAIS
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TODAS AS QUARTAS-FEIRAS 19h
UMA AULA NOVA PRA VOCÊ
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