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Afinal, o que é Coaching? 

Interesse e, ao mesmo tempo, desconfiança. Ao surgir este 

questionamento e ao compartilharmos esse sentimento comum em relação ao 

tema coaching, optamos por buscar esclarecer aquilo que tanto nos intrigava. 

Estar vivenciando um momento de mudanças intensas em nossa empresa, em 

nosso papel profissional e em nossa forma de atuar, acabou por ser um 

incentivo a esta curiosidade e, assim, tornamos possível nossa participação no 

grupo de estudos. 

 Um dos aspectos interessantes da metodologia do Coaching foi 

aprender que sua origem está atrelada ao universo esportivo, cuja as ações 

necessitam ser direcionadas, portanto com foco no resultado. O conceito de 

coaching nasceu no esporte, onde um especialista treina e desenvolve um 

atleta ou uma equipe de atletas para atingir os resultados esperados. Whitmore 

(2012 p. 17) refere que “coaching é desbloquear o potencial das pessoas para 

maximizar seu próprio desempenho. É ajuda-las a aprender em vez de ensinar 

a elas”. O autor menciona, ainda, que o coach deve ter como meta desenvolver 

a consciência, a responsabilidade e a autoconfiança. 

 O processo de Coaching está relacionado às possibilidades futuras, ou 

seja, no seu futuro potencial, e não no seu desempenho e erros do passado. 

Através dele, é possível reconhecer que os obstáculos internos podem ser 

maiores que os externos e, por meio deste reconhecimento, aprender como 

diminuir ou eliminar estes obstáculos.  

 Desta forma, entendemos que a função do Coaching é estimular e apoiar 

as pessoas no desenvolvimento de novas habilidades. Ademais, facilitar que 

elas mesmas identifiquem e evoluam em habilidades ainda pouco exploradas, 

sempre com o objetivo de alcançar melhores resultados. 

Sendo assim, parece-nos claro que um aspecto determinante no processo 

de Coaching é a relação entre o coach e o coachee. Esta relação deve ser de 

confiança e segurança (WHITMORE, 2012). Importante ressaltar a importância 



de estabelecer o contrato, a mutualidade e uma relação horizontal, com clareza 

da meta definida, reforçando a responsabilidade do coachee viver este papel 

de protagonista da mudança.  

Ao longo de nossos encontros, conseguimos compreender que Coaching 

não é terapia, não é aconselhamento e muito menos um treinamento. Não está 

associado a tratar de aspectos passados, mas sim um processo complexo, 

pautado por métodos práticos que criam um espaço para provocar novos 

pensamentos e incentivar os movimentos de ação para o novo. Auxiliar o 

coachee a ampliar sua consciência para que ocorra a mudança no seu modo 

de agir é, como muito conversamos, “iluminar” aquilo que parece estar sem 

foco; é um olhar para frente, na perspectiva de alterar a situação atual para a 

situação desejada, com o auxílio do coach nesta jornada. 

Acima de tudo, a oportunidade de fazer parte desse grupo, possibilitou 

que nós mesmas pudéssemos ter “iluminadas” novas formas de acessar 

nossos clientes de maneira a auxiliá-los na melhoria de sua produtividade e de 

seu desenvolvimento, pois pudemos começar a compreender como se dá um 

processo de aprendizagem e qual o melhor caminho para acessá-lo. Com isso, 

esperamos fortalecer e ser agentes na disseminação de uma mudança cultural 

na empresa. 
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