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Os talentos internos são a maior riqueza da organização e, quanto mais se investe 

na maximização do potencial dos colaboradores, mais impacto positivo eles causam nos 

resultados.  

Neste cenário, se destaca o Coach, um profissional capacitado para auxiliar as 

organizações a despertarem o seu melhor por meio de transformações internas e 

evolução dos colaboradores — seu maior ativo.  

O Coaching é uma metodologia ampla e que pode ser aplicada para diversos 

objetivos, independentemente da área de atuação da empresa ou do profissional. Cada 

especialidade de Coaching é adequada para atender diferentes necessidades.   

Hoje as empresas estão buscando desenvolver seus colaboradores e uma das 

formas utilizadas é agregar conhecimento, fazendo com que esse busque formas de 

aperfeiçoamento. Através disso verifica-se que existem algumas práticas que facilitam e 

ao mesmo tempo são aplicados nesse processo.  

O papel do coaching dentro da organização caracteriza-se como um facilitador do 

aprendizado, onde existem algumas etapas, dentre elas incentivar e ajudar as pessoas a 

alcançarem melhores resultados, através da potencialização das habilidades que 

precisam ser fortalecidas e evidenciadas, fazendo com que a pessoa efetive as 

mudanças necessárias em seu ambiente de trabalho ou em sua conduta. 

Conforme cita Gil (2008), em um ambiente de mudanças constantes e 

reestruturação estratégica, é necessária à mudança de hábitos. Os colaboradores 

precisam aprender coisas novas, adotar novos métodos de trabalho. Eles sentem 

necessidade de fazer algo diferente, não querem fazer sempre à mesma tarefa, fazendo 

com que as organizações percebam que a atenção individual é muito mais eficiente do 

que um treinamento em grupo. 

Ainda de acordo com Gil (2008), a empresa necessita realizar o diagnóstico 

constante de desempenho das pessoas para verificar quando alguém necessita de 

coaching.  Abaixo segue algumas situações em que indicam a necessidade de coaching: 

a) Contratação de trainees; 

b) Desempenho gerencial; 



c) Períodos de transação; 

d) Fracassos; 

e) Desempenho inadequado; 

f)    Decisões pessoais. 

O processo de coaching é uma parceria baseada na confiança, no respeito, no 

compromisso e no comprometimento, na ética e na confidencialidade.  

Uma das premissas básicas do coaching está na suspensão de todo tipo de 

julgamento. Entender que as pessoas têm diferentes pontos de vista e que, em sua visão 

de mundo, podem estar certas. Para muitas questões, não há verdade absoluta!   

O papel do coach é auxiliar o coachee a encontrar suas capacidades e 

competências, comportamentais e técnicas, que melhorem o seu desempenho e o levem 

a alcançar sua meta.  

Partindo do princípio em que se tem uma meta estabelecida, o coach irá avaliar as 

forças e fraquezas do seu coachee e, face aos objetivos e ao meio em que este está 

inserido, define, em conjunto com o seu cliente, um Plano de Ação coerente com os 

resultados pretendidos. O foco será sempre na solução, nunca no problema!  

Por fim, cabe lembrar que o coaching não é uma terapia, não visa resolver 

problemas do passado, mas sim construir uma visão de futuro. Em um processo de 

coaching o foco está no hoje e no amanhã. Com isso observa-se que o papel do 

coaching dentro da organização é muito importante, pois com ele consegue-se 

desenvolver muitas habilidades nos colaboradores, e estes se tornam mais motivados. 

 “Nada lhe posso dar que já não exista em você mesmo. Não posso abrir-lhe outro mundo de imagens, além 

daquele que há em sua própria alma. Nada lhe posso dar a não ser a oportunidade, o impulso, a chave. Eu o ajudarei 

a tornar visível o seu próprio mundo, e isso é tudo.”  Hermann Hesse. 
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