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Coaching: desenvolvimento de competências e habilidades 

Nos últimos tempos, no contexto organizacional o “coaching” passou da 

condição de atividade experimental e complementar para um processo de 

aprimoramento, desempenho e busca para alavancar o potencial profissional. De 

acordo com SOUZA (2007), a avaliação do potencial e do desempenho dos 

colaboradores constitui-se no veículo da estimativa de aproveitamento do 

potencial individual das pessoas no trabalho e levantamento de possibilidades. 

Considerando um contexto de mercado cada vez mais competitivo e 

instável, acaba-se observando um forte impacto no papel e nas funções do gestor 

(RUAS; BECKER, 2007). Credita-se isso o poder de influência que este papel 

exerce sobre o desempenho das equipes de trabalho e, consequentemente, sobre 

os resultados organizacionais. Neste contexto o “coaching” e suas ferramentas 

podem contribuir significativamente em termos de aprendizagem organizacional. 

As novas necessidades causaram uma troca de perspectiva: do ensinar as 

pessoas por uma ênfase no ensinar as pessoas a aprender (ANTONELLO, 2010). 

Tornaram-se, também, necessárias as mobilizações de conhecimentos, 

habilidades e outras aptidões, entre elas as competências emocionais. Pessoas 

são fontes decisivas para a obtenção de excelência e, por esta razão, avaliar e 

oportunizar melhora de desempenho por meio de ferramentas, é uma decisão que 

afeta o crescimento humano e organizacional (SOUZA, 2007). 

O mundo organizacional globalizado e informacional dispõe de diversos 

métodos, técnicas e metodologias que colaboram no processo de aprendizagem 

organizacional e no desenvolvimento de competências gerenciais para atender 

essas novas demandas. De acordo com Bitencourt (2004), o treinamento 

tradicional já não responde mais às necessidades de formação de pessoas, às 

expectativas das empresas em termos de novas habilidades e atitudes mais 

alinhadas à realidade organizacional e às exigências do mercado competitivo. 

Entre as alternativas de intervenções profissionais existentes que contemplam as 

novas condições e exigências, existe o “coaching”. Coaching é um processo de 

desenvolvimento de competências (CELESTINO, 2005). O processo de 

“coaching” se baseia nos princípios da aprendizagem de adultos. Encaixa-se 



especialmente no modelo de aprendizagem vivencial de Kolb (1984) e se 

fundamenta nas teorias de reflexão e ação, perpassando o conceito de 

autodesenvolvimento e aprendizagem organizacional. Uma das suposições 

básicas é a de que o autodesenvolvimento baseado no modelo reflexão-ação 

(WESTBROOK, 2010; KOLB, 1984) facilita o processo de aprendizagem 

organizacional. Entende-se que, quando o “coaching” é aplicado no 

desenvolvimento ou no aprimoramento de competências, há a ampliação nos 

níveis de desempenho das lideranças e de toda a organização empresarial como 

“focos irradiadores de excelência, que tendem a se expandir pelo sistema 

organizacional como um todo” (KRAUSZ, 2007, p.28). 

Assim, conclui-se que a adaptação dos processos de “coaching” às 

práticas de gestão organizacionais e de gestão de desempenho podem 

oportunizar melhores condições para enfrentar o desfio do alcance de metas cada 

vez mais ousadas, com equipes reduzidas, sob a pressão de um tempo cada vez 

mais curto (SOUZA, 2007). O mesmo autor refere que a necessidade atual do 

alinhamento do desempenho humano com o organizacional através de um 

processo de gestão de desempenho efetivo depende não só de instrumentos e 

estratégias, mas, sobretudo, de uma liderança eficaz e eficiente, que constitui o 

elo deste alinhamento. A gestão estratégica de desempenho e desenvolvimento 

de competências é um caminho para tornar o gerenciamento da organização mais 

ágil e produtivo, alavancando o melhor de cada equipe e de cada profissional. 
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