
Tecnologia edifica 
conexões entre o mundo 
virtual e o de concreto 

da construção

Apesar das 
incertezas 
provocadas 
pela pandemia, 
a construção 
civil registrou o 
maior número 
de lançamentos e 
vendas de imóveis 
dos últimos dois anos

Esses indicadores po-
sitivos impulsiona-
ram os investimentos 

no setor que, atualmente, 
figura como uma locomotiva 
de crescimento e evolução 
em termos de lucratividade 
e empregabilidade. Hoje, 
construtoras e incorpora-
doras estão fazendo um 
alto investimento em pes-
quisa e desenvolvimento 
de tecnologias e soluções 
que permitam desenvolver 
os projetos construtivos 
de forma mais econômica, 
rápida, sustentável e, prin-
cipalmente, segura. 

O uso de Inteligência das 
Coisas ou IoT (Internet 
of Things), por exemplo, 
vem ganhando lugar de 
destaque, não apenas no 
período de execução das 
obras nos canteiros, mas 
também durante toda vida 
útil das edificações. O uso 
da IoT otimiza o desem-
penho e a produtividade 
na construção, ajudando a 
alterar, modificar, relatar e 
monitorar o canteiro das 
obras por meio de inteli-
gência artificial. 

Muito além de um con-
ceito futurista, esse meca-
nismo tecnológico auxilia 
na gestão remota de equi-
pamentos e possíveis ma-
nutenções, maximiza a se-
gurança dos colaboradores 
e profissionais, melhora a 
produtividade e assegura o 
cumprimento do cronogra-
ma de obras, economizando 
tempo e recursos. O uso 
da IoT aliada à automação 
ainda está em fase inicial 
no Brasil e não são todas as 
construtoras que adotaram 
a inovação em seus proces-
sos construtivos. 

Porém, alguns projetos já 
começaram a sair do papel 
e adentrar os canteiros. São 
construtoras que olham 
para o futuro, que não 
fazem apenas o que é obri-
gatório por legislação, mas 
que antecipam tendências, 
buscam soluções, e que, por 
isso, estão na vanguarda do 
setor. Os empreendimen-
tos inteligentes antevêem, 
ainda em fase de projeto e 
planejamento, a integração 
de tecnologias e recursos. 

Esses projetos são minu-
ciosamente elaborados para 
oferecer serviços integra-
dos e controlados por meio 
de softwares e aplicativos, 
atendendo às necessidades 
de consumo e estilos de vida 
dos futuros moradores. Por 
isso é tão importante inves-
tir em automação dotada de 
inteligência que permita ao 
condomínio atuar de modo 
preventivo. E, também, 
na economia de recursos 
naturais. 

Algumas construtoras já 
vêm utilizando automação 

ligada a IoT, por exemplo, 
com dispositivos inteligen-
tes nas áreas comuns, entre 
eles: sensores de controle 
de acesso com uso de leitura 
facial para entrada segura 
nos edifícios; elevadores 
com acesso controlado 
por biometria; sensores de 
presença para iluminação 
que geram consumo mais 
eficiente de energia; entre 
outros. 

E, como é sabido, o uso 
dessas tecnologias per-
mite uma série de novas 
possibilidades que vão 
desde o monitoramento 
de máquinas, uso de EPIs 
conectados, que reforçam 
a segurança do trabalhador, 
até inteligência de marke-
ting para monitorar e anali-
sar tendências de mercado. 
Além da IoT, outro recurso 
inovador e surpreendente é 
a Modelagem da Informação 
da Construção (BIM, na 
sigla em inglês). 

A metodologia permite 
criar soluções digitais com 
manejo coordenado de 
toda a informação de um 
projeto de engenharia e 
arquitetura. A evolução dos 
projetos em BIM, que tam-
bém envolve parceiros ex-
ternos, proporciona maior 
domínio sobre as atividades 
que serão executadas. É 
possível prever, também, as 
interferências que o projeto 
poderá sofrer no canteiro 
e antecipar soluções na 
execução da obra. 

Além das integrações 
tecnológicas inovadoras, os 
empreendimentos do futu-
ro baseiam-se em princípios 
sustentáveis. Despontam 
cada vez mais iniciativas 
que buscam solucionar 
problemas urbanos e me-
lhorar a qualidade de vida 
das pessoas, como empre-
endimentos que priorizam 
a iluminação natural e a 
eficiência energética, a re-
dução do consumo de água 
e seu reuso. 

Cabe destacar que a cons-
trução civil tem potencial 
para, não apenas melhorar a 
infraestrutura de uma cida-
de, como também otimizar a 
mobilidade urbana, aumen-
tar a qualidade de vida da 
população e criar soluções 
sustentáveis que preservem 
o meio ambiente. O desafio 
é grande: como equalizar as 
tecnologias em engenharia 
e arquitetura ao movimento 
social global que demanda 
espaços mais conscientes, 
eficientes e racionais? 

Mais que um apartamento 
com vista privilegiada, pro-
vido de extremo conforto e 
segurança, o que se planeja, 
em cada detalhe, com o 
incremento de soluções e 
recursos tecnológicos, é 
a concepção de um lugar 
de existência e convivên-
cia entre as gerações do 
presente e do futuro. Não 
apenas no mundo virtual 
do metaverso e das NFTs. 
Mas, principalmente, no 
“mundo concreto” da boa 
e agora cada vez mais nova 
construção civil. 

(*) - É superintendente de inovação e 
TI do Grupo A.Yoshii 

(https://ayoshii.com.br/).
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FARESA FAZENDAS REUNIDAS S/A
CNPJ/MF nº 02.151.090/0001-47

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam os Srs. Acionistas convocados para A.G.O e A.G.E., a realizar-se em 26/08/22, às 10:00hs, na
sede social, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Em A.G.O. (a) eleição e posse da
diretoria; 2) Em A.G.E (b) modificação, atualização e consolidação do Estatuto Social; e (c) Outros
assuntos de interesse geral. George de Paula Ribeiro - Diretor.                                           (17, 18 e 19)

Banco Induscred de Investimento S/A
CNPJ 33.588.252/0001-32

Assembleia Geral Extraordinária Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas do Banco Induscred de Investimento S/A para reunirem-se
em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se às 14:00 horas do dia 30 de agosto de 2022, em
sua sede social, nesta Capital, na Alameda Santos, nº 960, 19º andar, Conjunto 1902, a fim de
deliberarem sobre a seguinte “ordem do dia”: 1) Retificar o caput do Artigo 4° do Estatuto Social, com
a finalidade de ajustar a forma numérica da representação do Capital Social; 2) Proposta da Diretoria
para aumento do Capital Social de R$29.500.737,20 (vinte e nove milhões, quinhentos mil, setecentos
e trinta e sete reais e vinte centavos) para R$40.000.313.80 (quarenta milhões e trezentos e treze
reais e oitenta centavos), no montante de R$10.499.576,60(dez milhões, quatrocentos e noventa e
nove mil, quinhentos e setenta e seis reais e sessenta centavos) mediante emissão de 234.995
(duzentas e trinta e quatro mil e novecentas e noventa e cinco) novas ações ordinárias nominativas,
sem valor nominal, a serem subscritas em dinheiro, na proporção que cada acionista possuir, ao
preço de R$44,68 (quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) cada uma, com a integralização
no ato da subscrição. O preço de emissão da ação foi obtido pela relação entre o Patrimônio Líquido
Ajustado nesta data, dividido pelo número atual de ações que compõem o Capital Social; 3) Reformar
o caput do Artigo 24 do Estatuto Social de forma a adaptar o mandato do ouvidor para 60 (sessenta)
meses, e 4) Consolidar o Estatuto Social com a finalidade de atender as deliberações supramencionadas.
São Paulo, 15 de agosto de 2022. Diretores: Carlos de Gioia, Celso Coscarelli.                        (17, 18 e 19)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1037858-63.2015.8.26.0506 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 5ªVC, do Foro de Ribeirão Preto, Estado de SP, Dr(a) Paulo Cícero Augusto Pereira, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Alexandra Cristina Souza, CPF nº312.604.418-22, que lhe foi  pro 
posta uma ação de Monitória por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, 
objetivando o recebimento da quantia de R$ 17.508,86, referente às faturas vencidas e não quita 
das, devidamente atualizada e, efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 
5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do 
CPC. O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. 
Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno 
direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade. Encontrando-se o 
réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos 
da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em 
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Ribeirão Preto, aos 15/08/2022.  

Edital de Intimação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0002001-52.2022.8.26.0271 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 1ªVC, do Foro de Itapevi, Estado de SP, Dr (a). Daniele Machado Toledo, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) Alessandro Babini, Brasileiro, CPF 277.117.708-04, com endereço à Av. 
Nazaré Filgueiras,, 1496, Pintolândia, CEP 69316-715, Boa Vista - RR que por este Juízo, tramita 
de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por CGMP - Centro de Gestão de Meios de 
Pagamento S.A.. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, 
§2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de (R$ 23.445,43 em 
02/05/2022), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10%sobre o valor do débito e 
honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, 
ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima 
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o 
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 
Dado e passado nesta cidade de Itapevi, aos 12 de agosto de 2022. 

NEC LATIN AMERICA S.A.
CNPJ N° 49.074.412/0001-65 - NIRE: 35300091604

Ata da Reunião do Conselho de Administração de 29 de Abril de 2022
Em 29 de abril de 2022, os Conselheiros de Administração da Nec Latin America S.A., com sede em 
São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Francisco Matarazzo, 1.350, Torre II, 5º, conjuntos B 501 e 
B 502, Água Branca, CEP 05001-100, que assinam esta Ata, na forma prevista no Artigo 15, parágrafo 
1º do Estatuto Social elegeram a Diretoria para um mandato com validade até a Assembleia Geral 
Ordinária a realizar-se no primeiro quadrimestre de 2023 ou até a eleição de novos Diretores a 
saber: (a) Presidente: Sr. Yasushi Tanabe, japonês, casado, industrial, residente e domiciliado 
em São Paulo, Estado de São Paulo, inscrito no CPF sob o n° 241.933.298-95 e inscrito no Sistema 
de Registro Nacional Migratório (SISMIGRA) da Polícia Federal RNM sob o n° F035249L, (b) Vice - 
Presidente Econômico e Financeiro: Sr. Hiroshi Obuchi, japonês, casado, industrial, residente e 
domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, titular do RNE V020952-l e inscrito no CPF/MF sob o 
n° 103.116.958-09, e (c) Vice - Presidente Executivo: Sra. Ana Maria Ferraz do Amaral Ravaglia 
Duarte, brasileira, casada, advogada, residente e domiciliada em São Paulo, Estado de São Paulo, 
titular da cédula de identidade RG 6.801.473-0 e inscrita no CPF/MF sob o n° 046.785.098-44, 
e ( d) Diretor Geral das  Operações Brasil: Sr. Ángelo de Almeida Guerra, brasileiro, casado, 
engenheiro eletricista, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, titular da cédula 
de identidade RG n° 07.907.224-5 e inscrito no CPF/MF sob o n° 622.591.646-68. Permanecerão 
vagos os cargos de Diretor Geral Adjunto das Operações Brasil e de Diretor de Controle e Finanças. 
Os Diretores eleitos declararam não estarem inclusos em nenhum crime que os impeçam de exercer 
atividade comercial. Os termos desta ata foram aprovados pelos conselheiros que a subscreverem. 
São Paulo, 29 de abril de 2022. (a. a.) Yasushi Tanabe, Testuo Fukano e Misuhiro Murooka. Esta ata 
é cópia fiel do documento transcrito no livro próprio. São Paulo, 29 de abril de 2022. Roberto Felipe 
klos - Secretário. JUCESP nº 363.192/22-0 em 15/07/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

MARUBENI BRASIL S.A.
CNPJ(MF) nº 60.884.756/0001-72 - NIRE nº 35.300.028.180

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 05 de Julho de 2022
Local, Hora e Data - Na sede da Companhia localizada na Avenida Paulista, nº 854, 12º andar, Bela
Vista, São Paulo - SP, às 10h00 no dia 05 de julho de 2022, reuniram-se as acionistas. Convocação e
Presenças: Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 6.404/76 em
razão da presença de Acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme assinaturas
lançadas na presente Ata e no Livro de Presença dos Acionistas. Composição da Mesa - Presidente
- Sr. Koichi Nagashima; e Secretário - Sr. Tatsuya Taguchi. Ordem do dia: Deliberar acerca da
indicação da Sra. Yumiko Tanabe para o cargo de Diretora da Companhia. Deliberações: Após
discussão da matéria da ordem do dia, as Acionistas aprovaram, por unanimidade de votos, a
indicação da Sra. Yumiko Tanabe, de nacionalidade japonesa, portadora do Passaporte nº TT1768098,
expedido pelo Governo Japonês, para o cargo de Diretora, junto à matriz em São Paulo/SP;
ressalvando-se que a efetiva nomeação e a posse da indicada ao referido cargo encontra-se
condicionada à liberação de Autorização de Residência pela Coordenação-Geral de Imigração e
obtenção do respectivo visto consular, nos termos da legislação vigente. Encerramento - Nada mais
havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata,
no livro próprio, a qual foi lida, aprovada, e assinada por todos os presentes. Mesa: Koichi Nagashima
- Presidente da Mesa, Tatsuya Taguchi - Secretário da Mesa. Acionistas: Marubeni Corporation
p/p Koichi Nagashima, Koichi Nagashima. JUCESP sob nº 370.067/22-8 em sessão de 22/07/2022.

Marcus Baptista (*) 
 

Ele passou a observar 
seus alunos e per-
cebeu que o antigo 

método “faça aquilo, não 
faça assim”, já não funcio-
nava. Foi a partir dessas 
experiências que passou a 
levar em conta, não apenas 
conhecimento técnico, mas 
também as experiências 
interiores de cada um, e a 
batalha contra medos, in-
segurança e limitações que 
cada jogador possui. 

Desses estudos, nasce o 
livro “O jogo interior do tê-
nis”, que, no futuro, serviu 
também para o desenvolvi-
mento de outros conceitos 
de coaching já bem próximos 
do que conhecemos hoje. 
Há muitos anos represen-
tando profissionais que, de 
certa forma, conduzem seus 
clientes, seja em um jogo de 
tênis, no mundo corporativo, 
ou mesmo na vida pessoal, 
a profissão foi amplamente 
difundida. Em pleno século 
XXI, era da informação e 
da tecnologia, no entanto, 
a ocupação é, por vezes, 
infelizmente, confundida. 
E, em muitas ocasiões, de-
sacreditada por conta de 
pessoas mal-intencionadas 
– que prejudicam toda classe 
profissional. 

A confusão se dá porque 
na internet, sobretudo nas 
redes sociais, é possível 
encontrar, aos montes, “pro-
fissionais” que prometem 
metas, ganhos e benefícios 
inalcançáveis e efeitos mila-
grosos. A gama de vigarices 
é imensa: desde dobrar o 
salário em poucos dias, até 
reprogramação de DNA. 
Mas, seria justo que essas 
pessoas sejam denominadas 
coaches? Eu acredito que 
não. 

E digo isso porque estudo 
e atuo na indústria do coach 
há mais de 19 anos, e, de for-

É necessário que a lei represente com qualidade e critérios a boa 
prática ética do coaching profissional.

BANCO BMG S.A.
COMPANHIA ABERTA - CNPJ/ME nº 61.186.680/0001-74 - NIRE nº 3530046248-3

CARTA DE RENÚNCIA
São Paulo, 12 de julho de 2022. Ao Conselho de Administração do: BANCO BMG S.A., Avenida Presidente Juscelino 
Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01 - Condomínio Edifício São Luiz, Vila Nova Conceição - CEP 04543-900, São 
Paulo – SP, Brasil. Ref.: Renúncia ao Cargo de Conselheira da Companhia. Prezados Senhores, Pela presente, para to-
dos os fi ns e efeitos legais do artigo 151 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, eu, REGINA 
ANNES GUIMARÃES, brasileira, solteira, técnica em turismo, residente e domiciliada em Belo Horizonte/MG, com en-
dereço comercial na Rua Tomé de Souza, 669, 5 e 6 andares, Savassi, CEP: 30140-131, cidade de Belo Horizonte, Esta-
do de Minas Gerais, portadora da Carteira de Identidade nº M-52.405, expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF/ME sob 
o nº 201.130.726-00, na qualidade de Membro do Conselho de Administração, venho apresentar minha renún-
cia, em caráter irrevogável e irretratável, ao cargo de Conselheira do BANCO BMG S.A., instituição fi nanceira com 
sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 9º andar, sala 94, bloco 04, 10º andar, sala 101, parte, blo-
co 01, sala 102, parte, bloco 02, sala 103, bloco 03 e sala 104, bloco 04 e 14º andar, sala 141, bloco 01, Condomínio 
Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita pe-
rante o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (CNPJ/ME) sob o nº 61.186.680/0001-74 
(“Companhia”), cargo para o qual fui reeleita na Assembleia Geral Ordinária de 29 de abril de 2022, homologada pelo 
Banco Central do Brasil nos termos do Ofício 13.662/2022-BCB/Deorf/GTSP3, de 5 de julho de 2022, PE 209395. Adi-
cionalmente, declaro que não tenho nada a reclamar e/ou receber da Companhia a qualquer momento, por qualquer 
razão ou sob qualquer pretexto, com relação a quaisquer obrigações potenciais, penhoras, dívidas ou encargos de qual-
quer natureza (incluindo, entre outros, direitos trabalhistas, previdenciários e civis) relativas ao cargo de membro do 
Conselho de Administração, concedendo à Companhia a mais ampla, plena, irrevogável e irretratável quitação. Por fi m, 
peço que tomem as providências necessárias junto aos órgãos públicos e reguladores para efetivação da renúncia, co-
locando-me à disposição para o que for necessário. Sem mais para o momento, subscrevo-me. Atenciosamente, REGI-
NA ANNES GUIMARÃES CPF N. 201.130.726-00. Recebido em 12/07/2022 por Eduardo Mazon - Diretor. JUCESP 
nº 407.500/22-4 em 11.08.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

OSA Participações S.A.
CNPJ/MF Nº 11.964.439/0001-50 - NIRE 35.300.391.284

Convocação
Convocamos os Senhores Acionistas da Osa Participações S.A. (“Companhia”) a se 
reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que deverá se realizar às 9h do dia 29 de 
Agosto de 2022, na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, na Rua Funchal, n.º 513, 4º Andar, Vila Olímpia - CEP: 04551-909, a 
fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária: 
deliberar sobre as contas dos Administradores, das Demonstrações Financeiras e do 
Relatório da Administração referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 
2021 e eleição do conselho de administração. São Paulo, 19 de Agosto 2022. Diretoria.

Em defesa da autorregulamentação 
da profissão de Coach

Enquanto estudava Letras na Universidade de Harvard, o jovem Timothy Gallwey, capitão da equipe de 
tênis da instituição, começou a demonstrar interesse pela modalidade esportiva e, anos mais tarde, 
iniciou sua carreira como treinador, já na década de 1970

acompanhamos, de perto, os 
debates pertinentes a essa 
questão. Para a ICF Brasil, 
a autorregulamentação é 
o melhor caminho, o que 
acontece em vários outros 
países, como França, Portu-
gal, Hungria, onde também 
existe a banalização, que é 
um fenômeno mundial. 

Se nós, enquanto coa-
ches, trabalhamos para que 
nossos clientes tomem suas 
próprias histórias nas mãos 
para adquirir capacidade de 
autogestão, seja na carreira 
ou na vida pessoal, com 
liberdade de escolha e deci-
sões conscientes a partir de 
uma visão crítica e assertiva, 
não faz sentido que nossa 
profissão seja definida ou 
delimitada por algum órgão 
do governo. Mas, caso o 
Brasil venha a escolher o 
caminho da regulamentação, 
é necessário que esta lei 
represente com qualidade 
e critérios universalmente 
aceitos a boa prática ética do 
coaching profissional. 

O ideal é que as entidades 
sérias e representativas 
ligadas à profissão possam 
contribuir com as melhores 
informações na construção 
dos pilares de ética, compe-
tências e habilidades que vão 
compor o texto de lei. Neste 
sentido estamos dispostos a 
participar dos debates sem-
pre buscando o alargamento 
de perspectivas e novos en-
tendimentos sobre a profis-
são, apresentando melhorias 
e desempenhando um papel 
educativo, didático, que 
mostre à sociedade como um 
bom coach profissional pode 
contribuir para o desenvol-
vimento e aprendizagem de 
indivíduos, dentro ou fora 
das organizações. 

(*) - É vice-presidente do Conselho 
Deliberativo da International 

Coaching Federation (ICF) no Brasil, 
organização global 

sem fins lucrativos. 
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ma voluntária, trabalho pela 
profissionalização em nome 
da International Coaching 
Federation (ICF no Brasil), 
organização mundial que de-
senvolve padrões rigorosos e 
inegociáveis de ética, estabe-
lece critérios e competências 
para excelência da prática do 
coaching profissional e zela 
pela seriedade na profissão.  

Dados recentes da Global 
Consumer Awareness 2022, 
pesquisa realizada pela ICF, 
que entrevistou mais de 30 
mil consumidores, em 30 
países diferentes sobre a 
percepção deles em relação 
ao coaching. 65% dos entre-
vistados, revelou que o coach 
contratado possuía uma 
certificação ou credencial. 
E desses, mais da metade 
(55%) se disseram muito sa-
tisfeitos com a experiência. 
Já o nível de satisfação entre 
membros não credenciados 
é bem menor: apenas 27%. 

Para além das frases de 
efeito, promessas vazias de 
vantagens em curtíssimos 
espaços de tempo, o coach 
é, na realidade, um processo, 
cuja forma de trabalho se 
apoia no aperfeiçoamen-
to individual de técnicas, 
habilidades e com ferra-
mentas simples, mas muito 
eficientes, sempre visando 

o desenvolvimento da vida 
corporativa, e até pessoal. 
Não cabe ao coach dizer qual 
caminho ou escolhas seu 
cliente deve fazer, mas sim 
instigá-lo a buscar as suas 
melhores respostas. 

Nossa batalha contra a 
banalização da profissão 
do coach, que estudou e 
dedicou anos aos processos 
de aperfeiçoamento de téc-
nicas, se estende, também, 
para o acompanhamento e 
participação ativa no pro-
cesso de regulamentação da 
profissão que está no Con-
gresso. Desde 2019, quando 
houve a tentativa de crimina-
lização do coaching, estamos 
atentos a todos os possíveis 
desdobramentos, da ideia 
legislativa, até audiência 
pública da qual participei, 
junto de escolas e outras 
instituições independentes 
e cuja conclusão foi que, no 
momento, a criminalização 
não faria sentido. 

Foi nesse momento que 
surge a ideia de discutir a 
regulamentação do coaching 
no Brasil. Como consequên-
cia, uma série de projetos, 
tanto na Câmara dos Deputa-
dos quanto no Senado foram 
apresentados, cujos textos 
de lei ainda seguem em 
discussão e, por essa razão, 
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