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Fake Coach: propaganda 
enganosa e perigosa

Coach é uma palavra 

que está sendo utilizada 

por profi ssionais de 

diversas áreas como 

sinônimo de sabedoria, 

como se aquela pessoa 

fosse um mestre ou um 

verdadeiro guru

Muitos não possuem 
formação ou experi-
ência para atender a 

chancela de coach. São os fake 
coaches. Os inúmeros casos 
de coaches que inundam as 
redes sociais são exemplos da 
perigosa banalização. Coach de 
alimentação, de nutrição, de 
fi tness, de esmalte, de cabelo, 
de peruca, de roupa, de casa-
mento, de festas, entre outros. 

Tudo balela. Estão utilizando 
a palavra para “gourmetizar” 
a sua atividade, mas de forma 
leviana. Propaganda enganosa 
e perigosa. É a mesma coisa 
do mestre, sem mestrado. 
Do doutor, sem doutorado. 
O coach é o profi ssional que 
aplica a metodologia coaching, 
que derivou de várias outras 
metodologias e apareceu há 
cerca de 40 anos, pelas mãos 
do tenista Timothy Gallwey.

Algumas pessoas ainda 
confundem a palavra “coach” 
- profi ssional que aplica - com 
a palavra “coaching” - metodo-
logia que é aplicada. Um ver-
dadeiro coach vê o mundo por 
outra perspectiva. Acredita em 
determinados conteúdos, tem 
atitudes específi cas e parece 
meio “fora do comum”. Mas 
além de tudo isso, ele possui 
uma formação e uma experiên-
cia profi ssional que o direciona 
para determinados caminhos.

Ser coach não é treinar ou 
ensinar. Ser coach é despertar 
e transformar. E a transfor-

mação é uma palavra que não 
sobrevive sozinha. Ela exige 
disciplina, confi ança, persis-
tência, proatividade e paciên-
cia. Importante ressaltar que  
o trabalho do coach é o de 
provocar pensamentos novos 
no cliente, sem aconselhar 
nem induzir. O coach parte da 
premissa de que as respostas já 
estão lá e então desafi a o em-
presário, empreendedor, líder 
para novas opções e escolhas. 

Exploro muito estes desafi os 
no meu último livro, lançando 
recentemente chamado A 
Revolução do Coaching. O 
trabalho do metódo coaching 
acaba fornecendo um “norte” 
para empreendedores, em-
presários, atletas, homens e 
mulheres de diversas áreas e 
setores. Quem busca o coa-
ching é porque tem a vontade 
ou necessidade de crescer. O 
coaching tem o papel de esti-
mular o potencial da empresa, 
do negócio ou do profi ssional. 

Quando você é estimulado e 
desafi ado a pensar no que você 
nunca pensou, para fazer o que 
nunca fez, provavelmente che-
gará onde nunca chegou. Sem 
dúvida serve para melhorar 
a perfomance, os resultados. 
Para escolher um coach é 
necessário que a pessoa peça 
suas certifi cações, converse 
com alguns de seus clientes, 
entenda se o profi ssional é 
mesmo um coach ou alguém 
que apenas utiliza a palavra. 

Fuja dos fake coaches. O 
barato pode sair caro e com-
prometer seus objetivos.

(*) - É Master Coach Trainer da Prime 
Talent Brasil. Apresenta ‘Conexão 

Comportamento’ no Youtube. É 
psicóloga formada pela PUC-SP e 

palestrante comportamental. Autora 
de A Revolução do Coaching; 

Quando! Quando...Quando? e co-
autora de A Elite do Coaching.

Tália Jaoui (*)

A - Experiência Cervejeira 
A  Valbier Brew Shop e Escola é um centro cervejeiro onde os aprecia-
dores e profi ssionais da área podem ter a experiência completa. Com 
cursos básicos de produção caseira de cerveja artesanal, o espaço oferece 
também toda a estrutura para a produção de cerveja. Ao desenvolver 
os cursos especializados voltados para iniciantes, a maior preocupação 
foi conseguir agregar um bom entendimento da técnica de produção da 
cerveja artesanal, em conjunto com uma teoria simples, mas fundamental 
para a formação de um bom cervejeiro caseiro. A escola está localizada 
na Av.Sen.Roberto Símonsen, 846, em São Caetano do Sul. Mais infor-
mações tel. (11) 3565-4768 ou (www.valbier.com.br).  

B - Crimes Eletrônicos
O Departamento Cultural da Associação dos Advogados de São Paulo 
promove, desta próxima segunda-feira (11) a quinta-feira (14), na 
sua sede (Rua Álvares Penteado, 151, Centro),  curso sobre o tema 
“Crimes eletrônicos: questões polêmicas e aspectos práticos”, com os 
advogados e especialistas Rony Vainzof, Caio César Carvalho Lima e 
Marco Jorge Eugle Guimarães. Objetiva capacitar tanto os profi ssionais 
do direito quanto os demais interessados para analisar e trabalhar com 
as instigantes questões decorrentes dos crimes eletrônicos praticados 
no país. Programação e outras informações no site (www.aasp.org.br), 
tel. (11) 3291-9200. 

C - Futuro da Indústria 
Para discutir essa e outras questões, a Abima (Associação Brasileira 
da Industria de Máquinas) realiza, no próximo dia 19 (terça-feira), das 
9h às 18h, o Terceiro Congresso Brasileiro da Indústria de Máquinas e 
Equipamentos. O evento, que acontece na sede da entidade, promove um 
debate acerca da retomada do crescimento e oportunidades de negócios 
nos mercados mundiais. O encontro reunirá as principais personalidades 
do segmento e tratará de temas relevantes para o setor, bem como de 
seus fornecedores e clientes. A entidade fi ca na Avenida Jabaquara 2925, 
e as inscrições podem ser feitas pelo site (congresso2017.abimaq.org.br).

D - Conectar para Transformar 
Com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento das comunidades 
em que atua, a BASF lançou a edição do edital Conectar para Transformar 
2018. A empresa está em busca de novos projetos de impacto social nas 

áreas de educação científi ca e ambiental; empregabilidade; ou proteção 
dos recursos naturais e biodiversidade. Tem como foco os municípios de 
Guaratinguetá e São Bernardo do Campo, Carrascal (Chile) e Tortuguitas 
(Malvinas Argentinas). Podem participar  entidades com ou sem fi ns 
lucrativos, ONGs, OSCIPs e empreendedores individuais (MEIs), no 
entanto, os projetos devem ser implementados nos quatro municípios 
citados. Inscrições no website (https://prosas.com.br/editais/2824-basf-
-conectar-para-transformar-2018).

E - Ensino da Programação
Com o propósito de auxiliar professores a prepararem crianças e jovens 
para um mundo cada vez mais tecnológico e concorrido, o Programaê! 
ampliou suas atividades em prol do ensino da programação e lógica 
computacional na sala de aula. Lançado em 2014, ele é fruto da parceria 
entre a Fundação Lemann e a Fundação Telefônica Vivo, e trata-se de um 
movimento que reúne alunos, professores e pais no sentido de aproximar 
a programação de jovens de todo o Brasil. Em (www.programae.org.br) o 
professor tem a possibilidade de ensinar seus alunos com o uso de trilhas 
divertidas, com personagens atuais e conhecidos da criançada, além de se 
cadastrar em nossa jornada para receber conteúdos exclusivos e também 
acessar planos de aulas que explicam como colocar a teoria em prática.   

F - Equipe de Colaboradores 
A Bespoke Life, conciergerie pessoal e profi ssional e de gestão de estilo 
de vida, tem como foco gerenciar a resolução de muitas atividades do 
dia-a-dia de seus clientes. Entre os serviços, está a facilitação do pro-
cesso de contratar e treinar equipes de colaboradores de residências 
e espaços corporativos sofi sticados. A partir de um briefi ng rico em 
detalhes, defi ne-se o perfi l profi ssional ideal para cada colaborador. E, 
por meio de parcerias com empresas terceirizadas, escolhem os profi s-
sionais conforme as necessidades e características de cada ambiente, 
seja corporativo ou residencial. Há treinamento exclusivo para que cada 
profi ssional esteja apto e preparado para executar suas tarefas com a 
elegância e a qualidade esperada por seus clientes de bom gosto e muito 
exigentes (www.bespokeconcierge.com.br). 

G - L’Atelier d’Edmond
A experiência gastronômica oferecida pelo chef Benoit Vidal – duas 
estrelas no renomado Guia Michelin - em seu restaurante L’Atelier 

d’Edmond, ao sudeste da França, será reproduzida durante o São Pau-
lo Boat Show 2017. O evento, maior salão náutico indoor da América 
Latina, acontece entre os próximos dias 21 e 26, no São Paulo Expo. A 
réplica do restaurante será instalada no Espaço dos Desejos, área do 
evento que reúne as principais empresas e marcas do segmento de luxo, 
e contará com um menu exclusivo de tapas, criado especialmente por 
Vidal. Os visitantes encontrarão, ainda, vinhos de marcas consagradas. 
Mais informações em: (www.saopauloboatshow.com.br).

H - Evolução Tecnológica
Com o objetivo de aprimorar a qualidade de suas informações, agilizar 
a execução de seus processos e reduzir custos, a Orcose – Organização 
Contábil Serafi m – uma das mais tradicionais empresas contábeis do 
país, investiu em um projeto tecnológico para melhorar a qualidade 
dos serviços prestados aos clientes. Para atingir esses resultados a 
empresa adotou os softwares Questor Gestão Contábil em desktop e 
nuvem; Questor Lean para o gerenciamento das atividades; e o portal 
de relacionamento Questor Zen, da Questor Sistemas Inteligentes, uma 
das principais fornecedoras de tecnologia voltada à área de contabilidade 
fi scal do país. A escolha da tecnologia foi feita com base em uma concor-
rência minuciosa. Outras informações em: (http://www.orcose.com.br). 

I - Projetos Eletrônicos
De 14 de setembro a 16 de novembro de 2017, o Sesc Santana promove 
o curso “Programação para Arduino – Primeiros Passos”. A atividade se 
propõe a introduzir os participantes ao movimento de aprendizagem co-
laborativa. Ao decorrer das aulas, os alunos poderão desenvolver projetos 
eletrônicos como acionamento de LEDs, sensores e motores baseados 
no Arduino, plataforma de hardware livre, e no IDE Arduino, plataforma 
de software livre. Os temas das oito aulas serão: Conhecendo o Arduino; 
Protoboard; Arquitetura de um Sketch; Chave Táctil; Potenciômetro e 
motor servo; Sensor de distância; Infravermelho; e Relé. As aulas são 
gratuitas e acontecem nas quintas-feiras, das 19h30 às 21h30. O curso 
será no Espaço de Tecnologia e Artes, na Av. Luiz Dumont Villares, 579, 
Jd. São Paulo. Mais informações, tel. 2971-8700. 

J - Jovens Profi ssionais
Batizado de Pátria Academy, o recrutamento tradicional deu lugar a 
um programa de mentoria que consiste em oferecer aulas ministradas 
pelos próprios executivos do Pátria, que apresentarão como é o dia a dia 
de uma gestora de investimentos alternativos, com a ajuda de cases e 
aplicações práticas para os estudantes. A ideia é não apenas identifi car 
alunos com alto potencial para contratação, mas também capacitar os 
interessados, dando a oportunidade de fazer uma imersão nos princi-
pais segmentos de atuação da gestora como private equity, real estate 
e infraestrutura. A expectativa é que dos 180 estudantes selecionados 
para o Pátria Academy, cerca de 20  sejam selecionados para trabalhar 
na gestora. Inscrições:  (99jobs.com/patria).
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O resultado de agosto denota a sexta alta consecutiva nas 

percepções médias atuais.

Em agosto, o Índice de 
Confi ança do Empresá-
rio do Comércio (ICEC) 

registrou alta de 1,1%, ao passar 
de 104,0 pontos em julho para 
105,2 pontos no mês atual. Na 
comparação com agosto do 
ano passado, o índice cresceu 
20,2%. Apurado mensalmente 
pela FecomercioSP, o ICEC 
varia de zero (pessimismo total) 
a 200 pontos (otimismo total).

A elevação da confiança 
do empresariado paulistano 
em agosto foi motivada pelo 
aumento de 1,1% nas empre-
sas com até 50 funcionários, 
passando dos 103,8 pontos em 
julho para 104,9 pontos em 
agosto; em detrimento da leve 
queda (-0,3%) na confi ança dos 
empresários de companhias 
com mais de 50 colaboradores, 
que passou dos 116,6 para os 
atuais 116,3 pontos. Na com-
paração com agosto de 2016, 

Redução da taxa de juros benefi ciará o comércio e os 

consumidores porque vendas a prazo devem crescer.

O Comitê de Política Monetá-
ria (Copom) do Banco Central 
(BC) iniciou ontem (5), em 
Brasília, a sua sexta reunião 
do ano com a expectativa de 
nova redução na taxa básica 
de juros, a Selic. Instituições 
fi nanceiras consultadas pelo 
BC esperam por mais um corte 
de 1 ponto percentual (pp) 
nos atuais 9,25% ao ano para 
8,25%. Neste ano, o Copom 
tem mais duas reuniões em 
outubro e dezembro. Para o 
mercado fi nanceiro, a Selic 
continuará a ser reduzida e en-
cerrará 2017 em 7,25% ao ano.

Ontem, excepcionalmente, 
a dinâmica da reunião foi dife-
rente, por questões de agenda 
da diretoria do BC, informou 
a assessoria de imprensa da 
instituição. A primeira parte 
da reunião, com análise de 
mercado, teve inicio às 9h03 
e foi encerrada por volta das 
13h. A segunda parte, com 
análise de conjuntura, que 
seria realizada ontem à tar-
de, foi adiada para hoje (6), 
pela manhã. Já o encontro 
da tarde não sofreu alteração 
e se encerrará às 18h, para, 
em seguida, ser anunciada a 

Indústria cresce 0,8% 
entre junho e julho

A produção industrial brasilei-
ra cresceu 0,8% na passagem de 
junho para julho. Esta é a quarta 
alta consecutiva do indicador 
nesse tipo de comparação. Na 
passagem de maio para junho, o 
aumento havia sido de 0,2%. Os 
dados, da Pesquisa Mensal Indus-
trial – Produção Física (PIM-PF), 
foram divulgados ontem (5) pelo 
IBGE. Na comparação com julho 
de 2016, a indústria cresceu 2,5% 
e, no acumulado do ano, avançou 
0,8%. No entanto, no acumulado 
de 12 meses, a produção da in-
dústria acumula queda de 1,1%.

Na passagem de junho para ju-
lho, as quatro grandes categorias 
econômicas tiveram alta: bens 
de consumo duráveis (2,7%), 
bens de consumo semi e não 
duráveis (2%), bens de capital, 
isto é, máquinas e equipamentos 
(1,9%), e bens intermediários, 
isto é, insumos industrializados 
para o setor produtivo (0,9%). 
Nesse mesmo tipo de compara-
ção, foram observadas altas em 
14 das 24 atividades industriais 
pesquisadas. O destaque fi cou 
com os produtos alimentícios, 
que, com um crescimento de 
2,2% na produção, tiveram o 
maior impacto na indústria na-
cional no período.

Em seguida, aparecem as ati-
vidades de produtos derivados 
de petróleo e biocombustíveis 
(1,9%) e equipamentos de in-
formática e produtos eletrônicos 
(5,9%). Entre as dez atividades 
em queda, os destaques fi caram 
com as indústrias extrativas 
(-1,5%), perfumaria e produtos 
de limpeza (-1,8%) e metalurgia 
(-2,1%) (ABr).

Apesar do momento político 
instável, o cenário no varejo é de oti-
mismo. A percepção foi comprovada 
durante o Latam Retail Show 2017, 
realizado entre os dias 29 e 31 de 
agosto. Em pesquisa feita com 700 
congressistas, de 20 estados brasi-
leiros, entre eles 31% proprietários, 
acionistas ou CEOs, 15% VPs ou di-
retores e outros 26% de gerentes das 
empresas mais importantes do país, 
10% esperam continuar crescendo 
entre 2017 e 2018. 

Os entrevistados afi rmaram que 
esperam contratar mais em 2018 
(75%), destes, 77% são varejistas, 
51% do segmento de shopping 
centers e outros 77% dos setores 
de serviços, fi nanceiros ou outras. 
De acordo com o levantamento, 
43% das empresas respondentes 

vão crescer mais de 11% em 2017, 
porém com redução de 14% em 
vendas. O cenário de contratação 
aponta um aumento de 42% de 
aumento em 2017 e uma expec-
tativa de ampliação do mercado 
de trabalho da ordem de 75% no 
próximo ano. 

Para Eduardo Yamashita, sócio-di-
retor da GS&Inteligência e responsá-
vel pelo levantamento “há otimismo 
em 2017 e muito mais em 2018. O 
foco dos empresários e executivos 
está claramente nos investimentos 
em vendas, marketing, processos e 
na implementação de novos canais 
digitais, principalmente. A geração 
de empregos, renda e a confi ança do 
consumidor deve contribuir mais, 
mesmo em um cenário político um 
pouco conturbado”. 
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Confi ança do empresário do 
comércio paulistano volta a subir
Após dois meses consecutivos de estabilidade, a confi ança do empresário do comércio paulistano 
voltou a crescer

da primeira metade do ano. 
O início do segundo semestre 
(julho e agosto) mostra a força 
do otimismo de empresários 
paulistanos diante de mais 
um episódio da crise política 
recente no País. 

De acordo com a Fecomer-
cioSP, o resultado de agosto 
denota a sexta alta consecutiva 
nas percepções médias atuais, 
o crescimento nas expectativas 
depois de três quedas seguidas, 
e a maior propensão por novos 
investimentos por parte dos 
empresários. A redução da 
infl ação e as quedas dos juros 
e do desemprego levaram à 
estabilização da renda, decisivo 
para a percepção de melhoria 
da capacidade de consumo das 
famílias, o que, consequente-
mente, melhorou o ritmo das 
vendas no comércio e, assim, a 
confi ança dos empresários (AI/
FecomercioSP).

tanto pequenas quanto grandes 
empresas apresentaram altas, 
de 19,9% e 33,6%, respecti-
vamente.

Desde abril e maio do ano 
passado, a FecomercioSP ob-
serva uma mudança positiva 

de humor, parcialmente inter-
rompida no início do ano por 
aspectos sazonais. Após nova 
retomada em março, abril e 
maio, os empresários do co-
mércio parecem ter entrado 
em compasso de espera ao fi m 

Copom em reunião, e mercado espera 
que juros caiam para 8,25% ao ano

decisão sobre taxa Selic.
A taxa Selic vem sendo re-

duzida desde outubro do ano 
passado, quando passou de 
14,25% para 14% ao ano. Em 
novembro, houve mais um corte 
de 0,25 pp, seguido por redu-
ções de 0,75 pp em janeiro e em 
fevereiro. Em abril, o Copom 
acelerou o ritmo de cortes para 
1 pp. Assim, nas duas últimas 
reuniões de maio e julho, a Selic 
também foi reduzida em 1 pp.

A Selic é um dos instrumentos 
usados para infl uenciar a ativi-

dade econômica e, consequen-
temente, a infl ação. Quando o 
Copom diminui os juros básicos, 
a tendência é que o crédito fi que 
mais barato, com incentivo à 
produção e ao consumo. Para 
o mercado fi nanceiro, a infl ação 
está sob controle, abaixo do 
centro da meta de 4,5%, o que 
permite a continuidade dos 
cortes na Selic. A previsão do 
mercado para o Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) é de 3,38% este 
ano e 4,18%, em 2018 (ABr).

Pesquisa conclui que varejo 
deve continuar crescendo


