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Publico Alvo 
O programa START vocacional se dirige a alunos do Ensino Médio. 

Objetivo 
No final do Ensino Médio o aluno tem que tomar a primeira grande decisão da sua vida. Ele 
tem que escolher o curso certo e como consequência pegar o caminho que conduz á 
profissão futura dele. Considerando que existem mais de 250 graduações* e centenas de 
profissões esta decisão é bem complexa e muitos adolescentes estão sobrecarregados com 
esta tarefa. 

O programa START vocacional tem o objetivo de apoiar o aluno no processo de escolha de 
carreira, preparando ele para tomar a decisão certa. 

Cenários 
Porque um aluno no Ensino Médio precisa de um coaching de carreira? 
 
Para responder esta pergunta vale a pena de olhar para alguns cenários como podem 
acontecer-se na vida de um adolescente. 

Cenário 1: O aluno já sabe quais são os interesses dele e que ele quer estudar. Para ter 
certeza que se encaixa com o curso, ele quer obter uma segunda opinião. 

Cenário 2: O aluno nunca pensou nas possibilidades que ele tem. Ele precisa uma orientação. 

Cenário 3: O aluno tem muitos interesses mas não sabe como se encaixam em alguma 
carreira, nem qual seguir exatamente. Ele não sabe qual seria a melhor opção para ele. 

Cenário 4: O aluno e os pais dele discordam na visão de qual seria a opção melhor para ele.  

Todos esses cenários incluem um risco maior ou menor de que o aluno escolhe um curso ou 
uma profissão que não combinam com ele ou para quais ele não tem disposição ou motivação. 
Isso vai tornar ele frustrado e no curto ou longo prazo ele vai desistir do curso ou escolher um 
outra profissão. 
No coaching vocacional nos ajudamos o aluno de tomar a decisão certa. Com isto, essa 
fase frustrante, demorada e cara que resulta de uma decisão não fundada pode ser evitada. 

 

																																																								
* Fonte: Guia do Estudante: Profissões Vestibular 2016 



 
	

 

Conteúdo 
Objetivos e metas do coaching 
No coaching vocacional a meta geral é ganhar clareza sobre a direção em que a carreira do 
aluno deve ir.  

Auto-Conhecimento 
Baseado em resultados de testes o aluno vai aprender mais sobre sua própria personalidade, 
suas características e suas capacidades. Conscientizando-se destas, ele vai ser capaz de 
identificar e formular suas preferências. 

Opções e estratégias 
A pergunta central é: Quais opções que parecem interessantes ao aluno e combinam com sua 
personalidade e capacidades? 
Identificado essas opções realistas, as estratégias para seguir essas alternativas podem ser 
definidas. 

Ações concretas e treinamento 
Derivado das estratégias, as ações necessárias são definidas. Caso seja preciso, essas ações 
são treinadas. 

Prazo 
O programa START vocacional consiste em 6 a 10 sessões. Cada sessão demora uma hora. 
Normalmente, é realizada uma sessão por semana. 

Valores 
A sessão de uma hora custa R$ 400,00. 
Também oferecemos pacotes com descontos atrativos. Para mais detalhes por favor entre em 
contato com nos.  
Todos os materiais e testes são inclusos nestes valores. 

Localidade 
As sessões são realizadas no escritório da DiretoBrasil em Brooklin, São Paulo. 

Rua Jacucaim, 138 
Brooklin, São Paulo – SP 

 
Alternativamente, as reuniões podem ser realizadas na escola ou na residência do aluno bem 
como por telefone ou Skype. 



 
	

 

START, o Coaching de Carreira diferenciado 

Soluções de Treinamento para o Auto-desenvolvimento de Recursos e Talentos 
Coaching é a arte de auto-desenvolver próprios recursos e talentos através de um coach para 
atingir metas previamente estabelecidas. 

Nós acreditamos que a solução para qualquer problema pessoal está dentro da própria pessoa. 
Através de um coach e a metodologia de coaching as respostas a perguntas pessoais podem 
ser produzidas através da pessoa. Assim conseguimos resultados realmente contundentes. 

A nossa missão é de apoiar o ser humano em cada etapa da carreira para que este seja capaz 
de desenvolver e usar seus potenciais o máximo possível em cada fase de sua vida. 

Nós ajudamos alunos e profissionais a tomar as decisões certas no caminho profissional.  

Nossos programas são feitos sob medida para cada etapa de carreira de nossos clientes. São 
eles: 

O programa de Coaching de Carreira para alunos no Ensino Médio 
 

O programa de Coaching de Carreira para alunos no Ensino Superior 

 
O programa de Coaching de Carreira para profissionais no começo e no 
meio da carreira 
 

O programa para expatriados 
              

O programa de Coaching de Carreira para profissionais no final da carreira 

 
Os programas START podem ser realizadoa em português, alemão ou inglês. 

  



 
	

 

Equipe 
 

Peter A. Meier é Psicólogo, Coach de Carreira e Consultor de RH. 
Ele é o fundador dos programas START e trabalha como Sócio Diretor na 
DiretoBrasil. 

Peter é Core Essentials Graduate da CoachU nos EUA. Ele está em processo 
de ser credenciado como Associate Certified Coach (ACC) do ICF. 
 
Possui mestrado em psicologia da Universidade Zurique na Suíça e MBA 
Internacional da FIA em São Paulo no Brasil. 

 

 
Jéssica S. Silveira é estudante do último ano de psicologia e é estagiária na 
DiretoBrasil, auxiliando em todos os processos da consultoria, com ênfase em 
coaching de carreira e recrutamento e seleção.	 

 

 

																																																																																																									

																																																									 

 

Membro ICF 
Para garantir a qualidade de nossos programas a START participa do International Coaching 
Federation (ICF), a maior associação global de coaches. Seguimos o código de ética e os 
padrões profissionais do ICF. 

 

 

 

 
 



 
	

 

 
 

 
 
 

Soluções de Treinamento parar o Auto-desenvolvimento de Recursos e Talentos 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.STARTcarreira.com.br 
 
 

+55 (11) 5096-2459 
 
 

info@startcarreira.com.br 
 
 

Rua Jacucaim, 138 
04563-020 – Brooklin 

São Paulo – SP - Brasil 
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