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KIT INICIAL DE COACHING DE PONTOS 
FORTES DA GALLUP
Com base em décadas de experiência em coaching de pontos fortes e insights dos melhores coaches do mundo, este kit é 
o recurso perfeito para novos coaches e profissionais experientes que desejam integrar o desenvolvimento baseado em 
pontos fortes ao seu repertório de coaching.

Usando o Clifton StrengthsFinder da Gallup, os coaches de pontos fortes fornecem feedback individual para as pessoas, 
ajudando-as a descobrir, desenvolver e usar os seus pontos fortes para uma maior produtividade e melhor engajamento. 
Além disso, orientar as pessoas sobre os seus pontos fortes irá ajudá-las a valorizar os seus, contexto que você pode aplicar 
na sua própria vida.

Se você estiver verdadeiramente interessado em coaching de pontos fortes, nós o incentivamos a participar do curso 
Coaching de pontos fortes bem-sucedido, que inclui um Kit Inicial de Coaching de Pontos Fortes complementar. 
Visite on.gallup.com/1erxblr para saber mais sobre os cursos de coaching de pontos fortes da Gallup.

DETALHES SOBRE O KIT INICIAL DE COACHING DE PONTOS FORTES

O Kit Inicial de Coaching de Pontos Fortes da Gallup apresenta 
o que significa orientar as pessoas sobre os seus pontos fortes. 
Este kit ajuda você a:

 • adquirir um conhecimento profundo sobre o 
desenvolvimento baseado em pontos fortes e o que 
torna diferenciado

 • entender a função de um coach de pontos fortes e 
como os melhores coaches aplicam seus próprios 
pontos fortes no que fazem

 • conduzir conversas fundamentais de 
coaching para ajudar os clientes a 
identificar, entender e desenvolver seus 
próprios pontos fortes

 • maximizar sua eficácia como coach ajudando 
a alcançar um rico entendimento de todos os 
34 temas de talento do StrengthsFinder

https://www.gallupstrengthscenter.com
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DO QUE CONSISTE

Os materiais foram desenvolvidos especificamente para o Kit Inicial de Coaching de Pontos Fortes e não são vendidos 
separadamente. Eles incluem o seguinte:

Guia Introdução ao Desenvolvimento 
baseado em pontos fortes

Este guia oferece um entendimento básico sobre 
o desenvolvimento baseado em pontos fortes, uma 
abordagem única e poderosa para o desenvolvimento 
pessoal. Ele irá ensiná-lo sobre as descobertas da Gallup, 
durante décadas de pesquisas sobre como as pessoas se 
desenvolvem. E você aprenderá como posicionar-se para 
liderar seus clientes em suas jornadas de pontos fortes.

Guia de Fundamentos de Coaching

Um excelente coach ajuda os outros serem melhor. Este 
guia discute os princípios fundamentais que os melhores 
coaches usam, conforme revelado pelas pesquisas da 
Gallup. Aprenda as técnicas e métodos que podem ser 
usados para melhorar seu modo de pensar e de agir como 
um coach para poder ajudar seus clientes a serem melhores.

Manual Conversas iniciais de coaching 
baseado em pontos fortes

Com mais de 70 páginas de exercícios, esquemas, 
ferramentas de coaching e conteúdo de apoio para suas 
sessões de coaching, este manual é um recurso essencial 
para iniciar sua jornada em coaching. Você vai entender 
os princípios do coaching baseado em pontos fortes usando 
quatro conversas fundamentais de coaching:

 • estabeleça a relação de coaching

 • ajudando seus clientes a entender o 
perfil dos seus pontos fortes

 • ajudando seus clientes a reconhecer e apreciar 
seus talentos

 • ajudando seus clientes a começar a investir no 
desenvolvimento dos seus talentos

Manual de Recursos do Clifton StrengthsFinder

Esse manual de recursos irá expandir a sua compreensão 
de cada um dos 34 pontos fortes. Use o manual para 
aperfeiçoar a maneira que você ajuda os outros na 
descoberta, desenvolvimento e utilização de seus talentos 
para uma maior produtividade e bem-estar. Ele inclui as 
seguintes informações para cada grau de ponto forte:

 • uma descrição detalhada do ponto forte

 • técnicas que ajudam a compreender e apreciar o 
ponto forte

 • estratégias para melhorar os seus clientes a 
consciência de seus o pontos fortes

 • sugestões para realizar o coaching de indivíduos 
talentosos no ponto forte

 • sugestões para o coaching de indivíduos se o ponto 
forte tiver menos intensidade para eles

Cartões de insight dos temas de talento

Este conjunto de 34 cartões é uma ferramenta educacional 
para ajudar seus clientes a começarem a investir em seus 
talentos. Esses cartões ajudarão seus clientes a entender a 
exclusividade de cada um dos seus pontos fortes e ajudará a 
estimular as discussões durante suas conversas de coaching.

Para pedidos internacionais, entre em contato com a Loja 
da Gallup em gallupstore@gallup.com ou pelo número 
1.402.951.3674. 

Para envio internacional, entre em contato conosco pelo número 
888.525.6117 ou 1.402.951.3674.
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