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Título/Assunto: Alavancagem de Objetivos 

 
O significado de alavancagem advém das finanças (em inglês, leverage) “é um 

termo genérico que designa qualquer técnica utilizada para multiplicar a rentabilidade 

através de endividamento. Resulta, portanto, da participação de recursos de terceiros 

na estrutura do capital da empresa”. 

 

Com analogia ao processo de coaching podemos utilizar algumas premissas 

para defini-lo como a utilização do auxílio de terceiro(s) para conquistas de objetivos 

através de técnicas que visam a verificação, utilização, busca e multiplicação de 

recursos internos e externos com foco no resultado. 

 

Sempre sob a sua ótica, sempre alicerçado sobre suas definições, sob o seu 

mapa, com a escolha das melhores ferramentas, devemos procurar as respostas ou 

refletir de forma constante, com a base questionadora do coaching baseado em 

perguntas direcionadas, como por exemplo: O que você quer? Está infeliz no trabalho? 

Quanto você quer ganhar? Sua carreira está estagnada? Que trabalho gostaria de 

realizar? Que empresa você quer estar ou ter? Que tipo de pessoas quer ter em sua 

volta? Que vida você quer ter? O que você pode fazer para mudar o seu estado atual? 

 

Para prosseguimento o profissional trabalha com os requisitos necessários, de 

forma escalonada com os sonhos (desejo, algo que está no meu imaginário), objetivos 

(sei o que quero, está claro) e das metas (foco, estratégia e prazo para alcançar). 

Lembre-se a vida vai ensinando quem sim, quem não, e quem nunca e que não existe 

vento favorável, para quem não sabe o porto aonde quer chegar, faça suas escolhas, 

utilize o vento ao seu favor, faça e aconteça!!! 

 

Por fim, as mudanças são consequências do desejo e promovidas por atitudes, 

se você deseja mudança mude o seu estado, suas representações, crenças limitantes, 

tenha e maximize seus propósitos, não deixe a vida te levar, alavanque-se com o 

coaching e suas excelentes ferramentas. 
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