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Ação vs Adiamento 

 

“Seja o que for que pense ou acredite que consegue fazer, comece. A ação tem magia, 

graciosidade e poder em si mesma.” 

                                                                                                                              Goethe 

 

Para alcançar um objetivo, devemos estar prontos, dispostos e capazes de iniciar uma 

ação. O objetivo não será atingido sem a consistência e persistência da ação, e é por isso 

que a ação está no coração do coaching. No dicionário, ação é definida como “o processo 

de fazer alguma coisa para alcançar um determinado propósito”. A ação é extremamente 

poderosa e é o catalisador utilizado em coaching para provocar mudança. É importante para 

nós reconhecermos que nada acontece sem ação. Devemos FAZER diferente, por forma a 

alcançarmos resultados diferentes nas nossas vidas. 

 

Para provocar mudança na nossa vida e podermos progredir no sentido de alcançarmos os 

nossos objetivos, devemos agir. Podemos passar as nossas vidas a sonhar, a pensar, a 

planear e a preparar-nos para alcançar os objetivos, mas sem ação esses objetivos e 

sonhos não passarão de desejos. É verdade que primeiro temos de saber o que 

pretendemos alcançar antes de avançarmos, mas, por forma a que possamos ir do ponto A 

para o ponto B, o nosso sucesso reduz-se essencialmente a agirmos, com base no nosso 

conhecimento e planeamento, e a dar os passos necessários para progredir. Ao iniciarmos 

a ação, criamos o movimento que é necessário para fazer as coisas acontecerem. 

 

Se considerarmos a ação como uma força aceleradora que nos impele para a frente, 

podemos considerar também o adiamento como uma força que nos puxa para trás e nos 

bloqueia. O adiamento funciona em oposição à ação. Existem muitos fatores que alimentam 

cada uma destas forças. Este conceito é ilustrado pela seguinte história nativo-americana: 

 

Um idoso nativo-americano descreveu a um amigo as suas próprias lutas internas: 

 

“Dentro de mim existem dois cães. O cão Mau, que é ofensivo e zangado, e o cão Bom, que 

é virtuoso e bondoso. Diariamente, o cão Mau está em constante luta com o cão Bom.”  
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Quando questionado pelo seu amigo sobre qual dos cães ganha, o idoso refletiu por 

momentos e respondeu - “Aquele que alimento mais.” 

 

Tal como na história, o cão Mau luta com o cão Bom, o adiamento enfrenta ou “luta” com a 

ação. Quanto melhor conseguirmos gerir a força desaceleradora do adiamento, mais 

aceleração e momentum experienciamos num movimento para a frente. 

 

Autoaplicação 

Por vezes, sentimos que estar em ação o tempo todo é muito cansativo, não é mesmo 

possível. Quantas vezes ouviu alguém dizer que não consegue estar em ação o tempo 

todo, que isso não é natural? Podemos convencer-nos de que estar em ação não é sempre 

possível. Vamos olhar para o que é estar em ação. Estar em ação não significa apenas 

correr maratonas, escalar montanhas, adquirir empresas, encontrar um parceiro. Às vezes 

sentimos que a ação é enorme e que, portanto, deve implicar um movimento físico imenso, 

caso contrário não teríamos sucesso em progredirmos. Não é este o caso. Um pequeno 

pensamento pode criar uma mudança enorme que por sua vez pode mudar toda a nossa 

vida. Isto é ação. Ler, pensar, meditar, refletir, escrever, falar, coaching, andar, mentoring - 

todos estes passos criam movimento e movimento é ação. Claro que podemos falar 

repetidamente e não progredirmos, mas com um coach tal não é possível. Todos estes 

passos requerem que queiramos e estejamos abertos a andar para a frente. Depois, todos 

se tornam movimentos de progressão. Isto é ação. 

 

No entanto, muitas vezes, confundimos ação com a realização de um objetivo ou o 

resultado de um objetivo. As conquistas enormes referidas acima, maratonas, etc., não são 

uma etapa da ação. Estas são uma série de etapas da ação. Não ganhamos uma maratona 

só por acordar, ir para a pista e ganhar. Aqui existe também planeamento, treino e muita 

reflexão. Quando não estamos em ação, pensamos com frequência nestes objetivos como 

o próximo passo, acabando nunca por começar. O resultado final não é a ação que precisa 

de ocorrer agora. Nós temos esse resultado final como um guia, uma visão, um sonho, um 

objetivo, não uma ação intermédia. Imagine, por um momento, o papel dos pais para 

perceber o papel da ação. Um bebé nasce. A primeira coisa que os pais querem é que o 

seu filho seja saudável e não que seja capaz de andar e falar instantaneamente. O 

progresso do filho é celebrado ao longo dos anos, cada ação gravada – um pequeno 

sorriso, um sorriso aberto, o primeiro bocado de comida e assim por diante. Até que depois 

de muito tempo a criança está a andar e a falar. Contudo, como adultos, esperamos realizar 
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anos de ações intermédias em dez minutos. Vivemos em tempos de urgência. Queremos 

sucesso, agora. O que aconteceu com o treino que teve como criança, de comemorar cada 

passo e de estar presente e aproveitar o momento? Ação é o processo, o objetivo é o 

resultado. Ao entrar no processo, você está em ação. O processo é fundamental para a 

consecução do objetivo. É o caminho para o crescimento, para a aprendizagem, para a 

autoestima e para a confiança. É ação. 

 

Adiamento é ter medo, preocupação, ficar stressado, sentir-se tenso, inseguro. Ação é 

confiança. 

Então o que provoca adiamento? Se sabemos que a ação cria os resultados que 

desejamos, porquê adiar as coisas? As pessoas ficam bloqueadas quando o seu medo, as 

suas crenças limitadoras, os seus compromissos, os seus julgamentos ou as suas Crenças 

Invisíveis  são maiores que a sua motivação para progredirem em ação. 

 

Medo - É o medo que se entrepõe e nos impede de avançar. Este medo deriva de muitas 

causas. Alguns de nós receamos o fracasso. Podemos ter medo de cometer erros. Outros 

podem ter medo do sucesso ou da mudança. A forma como o medo nos afeta é pela 

paralisação. Transforma-nos num bloco de gelo, retirando-nos a flexibilidade e a fluidez de 

movimento. Se levar esta analogia a um outro nível, o medo torna-nos frios, rígidos e 

estáticos. Não nos atrevemos a alterar a temperatura ambiente pelo facto de poder causar o 

degelo. No entanto, devemos progredir e a única forma de o fazer é mudando. Devemos 

estar abertos à progressão. Devemos reconhecer que o medo é maior que a mudança. 

Devemos fazer a troca. Devemos dar um passo em frente. 

 

Crenças limitadoras/ Julgamentos – Podem ser as nossas próprias crenças limitadoras 

ou julgamentos que nos impedem de estar em ação. Por exemplo, podemos acreditar que 

não merecemos alcançar um determinado objetivo; podemos acreditar que não somos 

inteligentes o suficiente; podemos julgar o ganho financeiro que vem com o sucesso como 

“mau”; podemos ter uma crença na futilidade e assim tomamos a atitude de “porque me 

preocupar”, não vai resultar. Podemos acreditar que não valemos muito e aceitar essa 

crença. Para seguir adiante, primeiro precisamos de perceber quais são as nossas crenças. 

Como é que estas afetam a nossa maneira de pensar e acreditar? 

 

Compromisso – Se não estamos comprometidos com a tomada de ação, então pura e 

simplesmente não estamos. Conhece aquela história – “Amanhã vou-me inscrever no 

ginásio.” Contudo, isso nunca acontece. Se não nos comprometemos com o facto de nos 
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inscrevermos, então não realizamos o primeiro passo. O dia de amanhã chega; acordamos 

e convencemo-nos de todas as razões pelas quais não devemos ir ao ginásio. Talvez, por 

alguma razão, começámos a acreditar que o objetivo de inscrição no ginásio deveria ser um 

objetivo nosso. Vemos outros a alcançá-lo, sabemos que é bom para nós, mas não está a 

acontecer. Não nos comprometemos com esta ação. Em vez de nos culpabilizarmos pelo 

facto de não irmos ao ginásio, deveríamos centrar-nos sobre qual a ação que queremos 

iniciar que nos permita avançar. 

 

Crenças Invisíveis ou Padrões de Comportamento – Quer estejamos conscientes ou 

não, um determinado padrão de comportamento, que é automático para nós, poderá estar a 

impedir-nos de agir. Este comportamento é-nos tão intrínseco que não vemos ou podemos 

não ser capazes de o ver. P. ex., uma crença básica pode ser “ser malsucedido”; sentir-se 

seguro; não ser responsável ou culpabilizado por alguma coisa, ou evitar falhar em alguma 

coisa desde o início, logo não tomar qualquer ação. O simples facto de escrever alguns 

padrões de comportamento à volta da realização de ações pode impelir-nos para a frente. 

Outra lista que nos poderia ajudar seria uma que contivesse todos os comportamentos que 

temos quando adiamos. 

 

Reconhecer o Adiamento 

O adiamento pode-se manifestar de muitas maneiras. Somos muito criativos nas desculpas 

que arranjamos para nós para justificar o adiamento de uma ação. Devemos ser capazes de 

reconhecer o adiamento. O adiamento manifesta-se frequentemente como procrastinação - 

protelar as coisas até que seja alcançada a massa crítica. Quando procrastinamos a ação, 

tornamo-nos reativos, ao invés de tomarmos a abordagem proactiva de antecipar e agir. 

 

Agir – O Primeiro Passo 

Edward de Bono atribui o nome de “operacionalizar” a “agir”. Descreve operacionalizar 

como “as competências do fazer”, que constituem um objetivo importante para progredirmos 

e nos desenvolvermos. As competências práticas ganhas no processo de desenvolvimento 

de uma nova ideia (uma estratégia para a ação), a elaboração de um plano de como 

implementar a ideia e, depois, pô-la em execução, são competências de vida (life skills) 

importantes. Operacionalizar é a aprendizagem envolvida à medida que nos movemos 

através do processo de pensamento criativo, desenvolvimento de planos de ação, 

implementação destes planos e revisão dos efeitos das ações. Este processo mantém-nos 

em movimento. 
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Prática de Energização Diária  
Crie uma prática diária de renovação que o energize, que o ligue aos seus objetivos e que o 

motive para agir. Para alguns de nós, isto pode ter a forma de meditação. Outros poderão 

escolher uma caminhada, natação, corrida ou outra forma de exercício individual. Algumas 

pessoas podem escolher escrever um diário. Esta prática de energização diária pode tomar 

uma forma qualquer, desde que o inspire a seguir em frente. 

 

Aplicação em Coaching 

Como coaches, nós sabemos que a ação conduz a resultados. Os nossos clientes também 

o sabem, mas saber só isto não basta. Saber e fazer são duas coisas completamente 

distintas. Para os nossos clientes nem sempre é fácil agir. A maior parte das pessoas sabe 

o que tem de fazer; não é agir sobre esse conhecimento que os impede de realizar as suas 

ambições. Então, o que é que retém os nossos clientes? 

 

Enfrente os Medos 

Se pretendemos fazer mudanças nas nossas vidas, temos de enfrentar os medos. A única 

forma de o fazermos é avançarmos através deste. Analise os medos que estão na base e 

ajude o cliente a criar uma Perspetiva Capacitadora. Ajude-os a vencer os medos 

combatendo aquilo que se interpõe no caminho da progressão. 

 

Enfrente as Crenças Invisíveis 

Há alguma crença invisíveis a sabotar o objetivo definido? Estará o cliente destinado ao 

insucesso? A evitar o fracasso? A evitar o sucesso? Ou a tentar ficar “seguro” ao evitar uma 

coisa qualquer? As crenças invisíveis que não conduzam o cliente à ação, necessitam de 

ser discutidas. 

 

Crie uma mudança de Perspetiva 

Ajude o cliente a criar uma nova e diferente forma de olhar para a situação. Pode fazer isso 

colocando uma pergunta, apontando para um ponto de vista diferente, ou criando uma visão 

convincente. 

Outra perspetiva capacitante que podemos analisar com os nossos clientes é a crença que 

o desconforto e o medo são sentimentos naturais associados à mudança. Ajudá-los a 

reconhecerem estes sentimentos quando surgem e a perceberem-nos como positivos, 

porque comprovam que a mudança está a decorrer, pode ajudar os clientes a abraçá-los e 

a moverem-se através destes sentimentos desconfortáveis. Estes podem inclusivamente 
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motivar os nossos clientes para a ação porque dão a indicação de que estão a fazer 

progressos! 

 

Aqui estão algumas ideias para ajudar a apoiar o seu cliente a criar uma mudança na 

perceção: 

● O que faria agora se tivesse colocado o seu chapéu de coragem? 

● Qual o primeiro passo que poderia dar hoje para o levar a avançar? 

● Do que gosta quando está em ação? 

 

Gerir o adiamento é apenas metade do quebra-cabeças. Por vezes, no coaching, a única 

coisa que o cliente precisa é de agir. A ação em si tem poder. Esse poder tem duplo efeito 

Já sabemos que nada acontece sem ação. Isso por si só torna a ação extremamente 

poderosa. Mas esta tem também a capacidade de criar momentum e de nos motivar para 

continuar a progredir! Agir simplesmente tem o poder de nos ajudar a desbloquear. 

 

Técnicas para Criar Ação 

Aqui estão algumas técnicas para ajudar o seu cliente a passar da inação, ou Adiamento, 

para Ação. 

 

Definição de Objetivos e Especificidade 

Às vezes, tudo o que está a faltar é uma meta inspiradora ou um caminho para a frente. 

Ajude o cliente a pintar um futuro empolgante , de forma a que este seja “empurrado” para a 

frente. Se o cliente poder ver que passos importantes precisam ser tomados, e onde precisa 

de começar, é muito mais fácil dar início - pode até fazer o objetivo parecer fazível ou 

realizável. 

 

Questionamento Estratégico 

Fazer perguntas e estimular o pensamento é outra forma de motivar o cliente para 

progredir. As perguntas estratégicas podem criar movimento e estimular a criatividade. São 

perguntas abertas que podem promover novos pensamentos e conduzir a estratégias para 

a ação. O questionamento estratégico pode ser um processo capacitador, que guia o cliente 

através duma sequência lógica, para transformar preocupações em ação. 
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Utilizando Ferramentas 

Existem muitas ferramentas disponíveis para trabalhar com um cliente de forma a impeli-lo 

para a ação. Lembre-se que são apenas ferramentas e que estas não se dirigem às nossas 

crenças ou lutas. Uma ferramenta cria um sistema que pode dar suporte ao seu coaching. 

Se não nos estamos a mover para a frente, então precisamos de ver o que nos está a 

atrasar. Precisamos de ter esta conversa com o nosso cliente; precisamos de o apoiar na 

ação e na sua progressão. Como todos sabemos, progredir enche-nos de confiança e dá-

nos força para darmos o passo seguinte. 

. 

 

Reflexão 

1 Em que áreas da sua vida não está a agir neste momento e qual a razão?  

2 O que sente quando não está a agir? 

3 Quais os passos que tomou para alcançar um objetivo, no passado? Pode aplicar 

esses passos para progredir na direção de outro objetivo?  

4 Como coach, quais são algumas das perguntas poderosas que poderia fazer ao seu 

cliente para o levar a entrar em ação? 

5 Que ferramentas utiliza no seu coaching para patrocinarem a ação? 

 

 


