
COACHING DE PREPARAÇÃO 
PARA A MELHOR IDADE

Cristiani Luna Gomes Duarte
www.crislunacoach.com.br

http://crislunacoach.com.br/


01. Introdução
02. Como funciona o Coaching para a Melhor Idade?
03. Quando procurar um coach para a melhor Idade?
04. Por que é importante elaborar um projeto de vida na Melhor Idade?
05. A importância do autoconhecimento em todas as fases da vida
06. Benefícios do Coaching para a Melhor Idade
07. Utilize a tecnologia a seu favor
08. Conclusões
09. Sobre Cris Luna
10. Referências

ÍNDICE

Coaching de Preparação para a MELHOR IDADE



INTRODUÇÃO

Sempre é tempo de buscar nosso auto-
desenvolvimento, felicidade e bem-estar, in-
dependentemente da idade. Últimos dados do 
IBGE afirmam que a expectativa de vida vem 
aumentando, atualmente está em 74,9 anos.

Mas a ideia do descanso para uns, pode 
não cair muito bem para outros. De acordo 
com pesquisa do IBGE, mais de um quarto 
dos aposentados continuam ativos no merca-
do de trabalho. 

Aposentar-se ou passar dos 60 anos não 
representa ficar inerte, ocioso e esperando o fim 
da vida. Pelo contrário, é uma nova oportunida-
de de mudança, de revisar valores, de ser feliz.

A melhor idade vem para aqueles que sai-
bem aproveitar sua chegada, independente-
mente do tempo em que se dê por completa. 
Mas o que é realmente importa é o momento 
no qual o indivíduo está e como ele receberá 
sua nova fase. Como ele irá aproveitá-la, se de 
forma intensa ou mais acomodada. 

Quando o indivíduo chega à melhor idade, 
com certeza, muito do que sonhou já se reali-
zou e o que não se concretizou, obteve inúme-
ros tipos de experiências que foram guiando os 
comportamentos e seu desenvolvimento.

Tudo isso, lhes dão uma visão diferen-
ciada de enxergar as pessoas e o mundo ao 
seu redor. Para estas pessoas, muito do que se 
preocupavam quando jovens como carreira e 
casamento, por exemplo, já está consolidado. 
As preocupações e problemas agora tomam 
outro nível e quando aposentados, muitos se 
perguntam “E agora? Como será meu futuro?”

A melhor idade é um recomeço e o pro-
cesso de coaching ajuda na formatação dessa 
nova fase da vida. A missão do coach é oportu-
nizar ao coachee (cliente) a autoconfiança, em-
poderamento e  a realização de novas coisas. 
O objetivo é incentivar o coachee a não perder 
o propósito de valorizar ainda mais sua história. 

Além disso, as sessões de Coaching tra-
zem uma rica troca de conhecimentos e ex-
periências, que proporcionam, tanto ao coach 
quanto ao coachee, aprender e ensinar, bem 
como ouvir e ser ouvido, na essência. Oportu-
niza ao cliente, saber lidar melhor com mudan-
ças e perdas, e com isso, poder reestruturar 
sua vida e seguir em frente. Portanto, o coa-
ching para Melhor Idade se torna um poderoso 
aliado desta parcela da população, que deseja 
seguir produtiva, ativa e saudável.



Como funciona o Coaching para a Melhor Idade?

O processo de Coaching irá ajudá-lo a re-
visar seus valores e crenças, redefinir seus pro-
jetos de vida; revisar e desenvolver o plano de 
ação que garantirá a continuidade do desen-
volvimento pessoal e profissional.

É um processo que visa dar suporte ao 
profissional que se encontra em fase de pre-
paração para a aposentadoria e para a melhor 
idade. Trata-se de uma oportunidade para os 
profissionais que estão em processo de mu-
dança conjecturarem uma melhor qualidade 
de vida, através da reestruturação de valores e 
planejamento de atividades. 

As fases que compreendem a Pré-Apo-
sentadoria e a Melhor Idade são fases da vida 
onde se vivenciam grandes transformações, e 
se houver permissão para reflexões sobre as 
pretensões e inquietações com o futuro, isto 
fará toda diferença em sua motivação, satisfa-
ção e qualidade de sua vida.



Quando procurar um Coach para a Melhor Idade?

Você já parou para pensar o que vai fazer 
quando estiver aposentado? Ou pretende ficar 
só em casa de pijama e chinelo? Mas e quando 
você cansar de descansar? 

Exatamente, pesquisas apontam que 90% 
dos aposentados ficam chateados por não es-
tarem mais na ativa e isto, pode comprometer 
até mesmo sua saúde. 

E que tal este ser o momento de ir atrás 
daqueles sonhos que não foram completa-
mente finalizados e pensar em novas oportuni-
dades pessoais e profissionais? 

Com toda a experiência e sabedoria ad-
quirida ao longo de sua vida será uma oportu-
nidade de crescimento, além de proporcionar 
um aumento em seu bem estar, aliado à vonta-
de de viver mais e com prazer.



Por que é importante elaborar um Projeto de Vida na Melhor Idade?

A experiência de participar de um Processo de 
Coaching e da elaboração de um Projeto de Vida re-
presentará um divisor de águas, ou seja, um novo co-
meço. Isso é considerado em qualquer fase da vida, 
porém, na Pré Aposentadoria e Melhor Idade, pode-se 
dizer que é primordial. 

No processo de Coaching ocorrerá o incentivo 
para o planejamento, encorajamento para os ques-
tionamentos de crenças, valores, missão e legado. O 
clima de reflexão possibilitará maior entendimento 
das emoções vividas diante de tantas mudanças. Este 
processo visa o resgate de sonhos e projetos engave-
tados e adiados ao longo do tempo.

O Processo de Coaching Pré-Aposentadoria e 
Melhor Idade possibilitará a descoberta de novos ho-
rizontes alinhados às escolhas, valores e missão de 
vida.  Proporciona também, autoconhecimento, novas 
opções e resultados esperados, aumenta a satisfação 
e motivação neste momento tão bonito da vida.

É natural que haja ansiedade e alguns temores 
diante de mudanças e situações novas, é talvez por isto 
que a chegada da Pré-Aposentadoria e Terceira Idade 
gere certo temor, pois o ritmo de trabalho vai diminuin-
do, e é muito comum o sentimento de “falta” da agitação 
do dia a dia e também, da rotina seguida por anos.



Importância do autoconhecimento 
em todas as fases da vida

O coaching para a Melhor Idade auxilia você 
a explorar o máximo de seu potencial, utilizando 
questionamentos simples que irão identificar ha-
bilidades e pretensões de modo objetivo. 

Através do autoconhecimento, você irá con-
seguir esquematizar tarefas que trabalharão a au-
toestima e incentivo a superação de dificuldades 
por conta do processo de mudança.



Benefícios do Coaching para a Melhor Idade

Quando se chega à melhor idade, com 
certeza, o indivíduo já acumulou inúmeras ex-
periências, tanto boas como ruins. Porém este 
processo pelo qual se passa quando se chega 
a esta fase da vida é um processo enriquece-
dor para qualquer um que está ou vai estar na 
melhor idade. Estas, por sua vez, lhe dão uma 
visão diferenciada da vida, das pessoas e do 
mundo à sua volta.

Os dilemas se dissolvem, as preocupa-
ções e problemas tomam outro grau e as ex-
pectativas, em relação ao futuro, mudam com-
pletamente. Contudo, isso não quer dizer que a 
pessoa tenha deixado de sonhar e de ter aspi-
rações para sua vida. 

A melhor idade é um novo começo e o 
processo de Coaching ajuda na formatação de 
novos objetivos e metas.

Veja o que um processo de coaching para a 
melhor idade proporciona como benefícios:

- Autoconhecimento;

- Potencialização de competências;

- Desenvolvimento de novas habilidades 
e atitudes;

- Possibilidade de resgate de importan-
tes projetos pessoais e profissionais;

- Estruturação de um novo plano de 
vida profissional, pessoal e até mesmo 
espiritual.



Use a tecnologia a seu favor

Com o avanço da tecnologia, a disponibilidade de inter-
câmbio de informações aumentou e cresceu a velocidade 
com que as informações podem ser adquiridas, dando a so-
ciedade uma mentalidade multifocal (CONNER, 2012). 

Informações chegam a todo momento e descobertas 
benéficas para o ser humano vem afetando a qualidade de 
vida das pessoas de forma positiva nas áreas como higiene 
e segurança, de transportes, da nutrição, da medicina, dos 
medicamentos e cosméticos, dos hospitais e equipamentos 
de diagnósticos e cirúrgicos de última geração. 

A era digital, através de seus avanços, nos propicia es-
tarmos antenados e conectados em tudo que acontece no 
mundo numa fração de segundos e a todo momento. A co-
municação por vídeo ou texto através, em sua maioria, pelas 
redes sociais nos coloca frente a frente a um amigo ou paren-
te em qualquer parte do mundo em tempo real. Em tempos 
como os de hoje, onde afazeres tomam nosso tempo, a tec-
nologia fica a nosso favor, ao diminuir as distâncias. 

O conhecimento está à nossa disposição em forma de li-
vros físicos ou digitais, na internet se encontra de tudo; desde 
informações não confiáveis como de cunho científico, como 
nunca tivemos antes. Se informe, leia, aprenda a utilizar as 
ferramentas digitais e as utilize a seu favor. Ou seja, o corpo 
envelhece sem a nossa permissão, mas nossa alma só enve-
lhece se nós permitirmos!



Conclusão

Viver é uma dádiva!  Por isso, em qual-
quer idade sempre é tempo de buscar nosso 
autodesenvolvimento, bem-estar e felicidade. 
Neste sentido, quando falamos em coach para 
melhor idade significa que estamos expandin-
do, os benefícios do Coaching, também a esta 
faixa etária. E isso é magnífico.

O Coaching favorece a vivacidade, o en-
volvimento, a revalorização do funcionário num 
momento em que se sente no fim da linha. Isso 
contagia. O funcionário participante do proces-
so de Coaching se sentirá mais motivado

Portanto, o Coaching para a melhor idade 
se apresenta como um poderoso aliado des-
ta parte da população, que deseja seguir ativa, 
produtiva e saudável. Neste contexto, o idoso 
pode tanto passar por um processo de Coa-
ching como fazer uma formação profissional e 
tornar-se um coach certificado.

Cristiani Luna Gomes Duarte
www.crislunacoach.com.br

http://crislunacoach.com.br/


Sobre Cris Luna

Cris Luna

Um pouco da minha história....

Meu nome é Cris Luna. Sou Life Coach, Mentora, Mestre em Ad-
ministração, e atualmente trabalho na área de Gestão de Pessoas em 
uma empresa pública. 

Por trabalhar com Gestão de pessoas sempre estive interessada 
em assuntos voltados ao desenvolvimento humano e autoconheci-
mento. Foi assim que encontrei o Coaching.

Depois de inúmeras pesquisas resolvi fazer a formação em Co-
aching. Incialmente, os meus motivos foram pessoais, mas depois vi 
no Coaching a possibilidade de ajudar pessoas a transformarem suas 
vidas de forma positiva. 

Como um dos valores que governam a minha vida é o desafio, 
venho desde a minha formação, me especializando, buscando mais 
conhecimento e experiência sobre esta metodologia do Coaching. Fiz 
vários cursos presenciais e online. Um em especial que mudou a minha 
vida foi o Profissão Coach. 

Sou apaixonada pela minha profissão e você é meu convidado nes-
sa viagem rumo à construção de uma melhor versão de você mesmo.

Hoje minha missão de vida é ajudar você a realizar seu sonho, pois 
o seu sonho de vida é o meu objetivo.

Portanto, venha comigo nessa jornada e assuma o controle de sua 
vida e aproveite tudo que o coaching tem a oferecer…

Viva o seu sonho.  Permita-se!!!
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