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“Este livro prático e inspirador apresenta sete questões 
transformadoras que vão fazer a diferença em como 
lideramos e apoiamos as pessoas.” 
BRENÉ BROWN, autora de A coragem de ser imperfeito

“Michael Bungay resume os fundamentos do 

coaching em sete questões centrais. Se você 

dominar sua técnica simples porém profunda, 

será capaz de apoiar seus funcionários e 

colegas de trabalho com mais eficácia – e 

poderá se tornar o melhor coach que você 

mesmo já teve.” 

DANIEL H. PINK, autor de Motivação 3.0

O coaching é uma habilidade fundamen-

tal para aumentar o desempenho pro-

fissional, melhorar o ambiente de trabalho e 

alavancar os resultados da empresa. 

Quando você o incorpora à sua rotina, conse-

gue realizar as tarefas de verdadeiro impacto 

e direcionar seu tempo, energia e recursos 

para os desafios que fazem a diferença.

Ao tornar o coaching um hábito, você rompe 

os círculos viciosos da dependência exces-

siva, da sobrecarga e do distanciamento do 

que é essencial no trabalho. 

Combinando informação especializada com 

pesquisas baseadas em neurociência e eco-

nomia comportamental, Michael Bungay 

apresenta as sete perguntas essenciais para 

que qualquer um possa desenvolver méto-

dos de coaching extremamente eficazes por 

meio de ferramentas interativas.

Com base nos anos de treinamento de mi-

lhares de gerentes ao redor do mundo, ele 

revela como desbloquear o potencial das 

O compositor americano Harlan Howard disse certa vez que toda boa música 

country é feita com apenas três acordes e a verdade.

Da mesma forma, este livro oferece sete perguntas e as ferramentas para torná-

-las um método diário para trabalhar menos e gerar mais impacto positivo.

A essência do coaching está em ajudar os outros a desbloquear seu potencial.

Na minha empresa, já ensinamos práticas de coaching a mais de 10 mil ge-

rentes tão atarefados quanto você. Ao longo dos anos, passamos a considerar 

certas afirmações verdades incontestáveis:

•  Oferecer coaching é simples. E as Sete Perguntas Essenciais apresenta-

das neste livro lhe dão as respostas de que você mais necessita.

•  Você pode fazer uma sessão de coaching em 10 minutos ou menos. E, no 

mundo corrido de hoje, você precisa ser capaz disso.

•  O coaching deve ser um ato diário e informal, não um evento ocasional e 

formal, do tipo “Está na hora do treinamento!”.

Você pode fazer do coaching um hábito, mas somente se compreender e usar 

os mecanismos comprovados para criar novas rotinas.

Michael Bungay Stanier

pessoas de maneira informal e cotidiana. 

Dando menos conselhos, fa zendo mais per-

guntas e ouvindo mais os outros, é possível 

empoderar os funcionários e colaboradores 

e obter melhores resultados.

“A dedicação de Michael ao ofício de coaching 

aparece de forma brilhante neste manual de 

instruções para qualquer um disposto a aju-

dar os outros. Mesmo depois de quatro dé-

cadas de experiência, Faça do coaching um 

hábito me forneceu ótimos tópicos.”

DAVID ALLEN, autor de A arte de fazer acontecer

 

“Uma leitura ousada e realista que vai mudar 

a maneira como você se comunica com seus 

colegas de trabalho e até com sua família.”

JOHANNE MYERS, vice-presidente de  

Recursos Humanos da High Liner Foods

Michael Bungay Stanier é palestrante, 

fundador e CEO da Box of Crayons, uma em-

presa especializada em treinamento de coa-

ching com clientes como a Xerox e a ONU. 

Ele é autor de diversos livros e já escreveu 

para várias publicações, como Business In-

sider, Fast Company, Forbes, The Globe and 

Mail e The Huffington Post. Australiano, 

mo rou em Londres e Boston, foi bolsista da 

Universidade de Oxford – onde conheceu a 

esposa, canadense – e hoje vive em Toronto. 

Foi eleito Coach do Ano no Canadá.

“Michael Bungay apresenta a prática do coaching para gerentes 

sempre ocupados. Sem enrolação, sem teorias abstratas, sem 

histórias entediantes, somente ferramentas cotidianas simples 

para fazer coaching.”

MELISSA DAIMLER, Universidade de São Francisco
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