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A evolução no mundo do trabalho traz hoje novos desafios que substituem os velhos 
paradigmas, afetando as relações entre as pessoas. Um dos principais fatores de evolução é o 
causado pela tecnologia da informação que tem se desenvolvido a largos passos e com isto as 
pessoas nas organizações precisam estabelecer uma nova relação com o trabalho e o próprio 
entendimento da realidade vivenciada. 
 
A informação encontra-se disponível a todos através da acessibilidade dos meios de 
comunicação proporcionados pela tecnologia da informação, sendo este um dos requisitos 
necessários ao novo profissional - o domínio do tecnológico. Mas a valorização de 
competências comportamentais como flexibilidade, capacidade de adaptação às mudanças, 
iniciativa, ainda são intensamente buscadas no mercado de trabalho.  
 
Percebe-se então que é necessário o desenvolvimento contínuo de todos envolvidos para a 
eficácia dos profissionais diante das mudanças exigidas. A aprendizagem passa a ser 
determinante para os resultados positivos e necessariamente estimulada por uma liderança 
que valorize as pessoas. 
 
Estas mudanças estão, portanto, afetando diretamente as estratégias organizacionais e uma 
de suas decisões é optar por um modelo de desenvolvimento de pessoas que privilegie a 
aprendizagem. O coaching oferece a oportunidade de ajudar as pessoas a enfrentarem estes 
desafios em todos os níveis. Permite também que as pessoas aprendam enquanto estão 
trabalhando mantendo o ritmo e a rota. 
 
Um programa de coaching é caracterizado por ajudar o indivíduo a resolver seus problemas e a 
transformar o que aprendeu em resultados positivos para si e para a equipe a qual lidera. O 
aprendizado é ampliado para a sua equipe de trabalho e daí para a organização.  
 
Para orquestrar um programa deste tipo, exige-se um profissional preparado a ajudar uma 
pessoa a expandir suas competências, levando-o de um posicionamento a outro, sustentado 
por seus princípios e valores.  
 
O coach, precisa ser qualificado e com capacidade no desenvolvimento de outras pessoas. O 
programa, ou o processo de ajuda, é designado coaching. A utilização do coaching como forma 
de desenvolvimento dos executivos é mais uma evolução do conceito que tem se ampliado 
através dos anos. O coaching de executivos é um processo individualizado de desenvolvimento 
de liderança que otimiza a capacidade de aprendizagem do líder para alcançar metas 
organizacionais a curto e a longo prazo. 
 
A organização, um executivo, e o coach trabalham em parceria para alcançar aprendizagem e 
impacto máximos. O coaching pode ser fornecido pelo chefe do executivo, um par, 
profissionais de recursos humanos (RH) de dentro da organização do executivo, ou um 
consultor externo. Em alguns casos um coach profissional é formalmente contratado por um 
executivo e sua organização para trabalhar em parceria colaborativa com o executivo e outros 
na organização para alcançar os resultados de negócios e os objetivos de aprendizagem para o 
executivo. 
 
Nestas circunstâncias um contrato formal precisa incorporar as regras concordadas, período de 
tempo, metas, e medidas específicas de sucesso. Independente de quem o está fornecendo, o 
que realmente importa no coaching de executivos é que seja dirigido pelos objetivos, 
necessidades e preferências do executivo e da organização.  
 
O processo pode requerer qualquer tipo de mudança: atitudes e hábitos, habilidades em 
desenvolvimento, preparar-se e desenvolver-se para tarefas futuras, definir e implementar 
liderança, metas de negócios e estratégias. 
 
A escolha de um coach define o nível do resultado 



 
O principal cuidado que deve ser tomado ao iniciar um programa de coaching de executivos, 
quando da contratação de um profissional externo à organização é a escolha de um coach 
capacitado para exercer esta função. A formação humanista é requerida na condução de 
programas de desenvolvimento deste tipo para o entendimento das diversas dimensões das 
relações interpessoais, individuais e grupais. A vivência organizacional, institucional precisa ser 
diversificada. O fato do coach já ter exercido um nível de comando igual ou superior ao 
coachee, o participante do programa, garante ser ouvido por sua experiência e principalmente 
pela credibilidade de seu repertório. O histórico profissional e pessoal do coach deve garantir a 
confiança em processos sigilosos e delicados.  
 
Nas qualificações necessárias para o exercício do coaching há duas atitudes relacionadas e 
representadas na literatura. A primeira acredita que os psicólogos já possuem um número 
grande das habilidades e conhecimentos necessários para fornecer o coaching de executivos e 
então são os provedores de serviço mais qualificados. 
 
Entre as habilidades incluem-se o respeitar confidencialidade, manter relações altamente 
intensas com objetividade, além da habilidade de escutar, empatizar, fornecer feedback, criar 
argumentos, desafios, e explorar o mundo do executivo; e em relação aos conhecimentos, o 
psicólogo é um profissional especificamente formado para compreender o comportamento 
humano e as relações interpessoais. A segunda atitude diz que mesmo que a psicologia 
qualifique o necessário, ela sozinha não será suficiente. É preciso ter ciência em negócios, 
gerenciamento, assuntos políticos e conhecimento de liderança para ser efetivo. 
 
Os coaches são indicados normalmente pelo profissional da área de recursos humanos das 
organizações, pelo superior ou por um amigo e são considerados como os três principais 
critérios de escolha: confiança, reputação sólida e empatia. A seleção de um coach pode ser 
feita através de experiência anterior em acompanhar feedbacks 360 graus, conhecimento de 
ambiente corporativo e habilidade em confrontar e mesmo assim ser suportivo, mantendo a 
confidencialidade. 
 
O coach profissional precisa entender e trabalhar dentro do sistema organizacional em lugar de 
ver o executivo como seria visto em um tradicional aconselhamento ou relação de coaching 
pessoal (com menos ênfase no sistema organizacional dentro de que o cliente trabalha). Para 
fazer isso, o coach precisa envolver as pessoas chaves do executivo no coaching para 
verdadeiramente ajudá-lo a compreender como suas ações são afetadas e impactadas pelo 
sistema organizacional inteiro. Estas pessoas chaves incluem: gerente do executivo; o 
departamento de RH; executivos de desenvolvimento dentro da organização; pares do 
executivo, empregados, e outros. Muitos motivos justificam o grande interesse pela utilização 
desta metodologia, mas o principal é que ela contribui diretamente para a aprendizagem e 
amadurecimento de competências, adaptação aos processos de mudanças organizacionais com 
melhoria de desempenho, desde que, logicamente, conduzido por um profissional idôneo! 
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