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O maior desafio dos tempos modernos tem sido fazer com que as pessoas produzam mais, 
melhor e com qualidade de vida, sem esquecer o foco nos resultados. De todas as tentativas 
feitas para atingir esse objetivo, o coaching se mostrou, a partir dos anos 70 do século 
passado, a mais efetiva ferramenta para o aumento da produtividade pessoal e organizacional. 
 
Mas o que é o coaching? É uma técnica para gestão de pessoas e grupos, baseada nos 
processos conversacionais. No coaching, uma pessoa (coach) se compromete a apoiar outra 
(coachee), para capacitá-la a atingir um determinado objetivo, seja o de adquirir competências 
ou produzir mudanças nos seus relacionamentos. O coach ajuda o coachee na superação de si 
mesmo, fazendo-o atingir altos níveis de desempenho. Mas não significa compromisso apenas 
com os resultados. O coaching está comprometido com a pessoa em todo o seu 
desenvolvimento e realização. Por meio desse processo, novas competências surgem, tanto 
para o coach quanto para seu cliente (o coachee).  
 
Coaching é mais do que treinamento. É um processo de acompanhamento e compromisso 
mútuos. O desafio é transformar o coachee em uma pessoa capaz de transformar intenções 
em ações que produzam os resultados desejados. Isso ocorre no domínio pessoal e no domínio 
das equipes. Por isso é que se postula que o coaching é o processo de geração de equipes de 
alto desempenho.  
 
Para tanto, o coach desempenha alguns papéis. Tal qual nos esportes, o “técnico” é aquela 
pessoa que prepara, acompanha e motiva o atleta a superar obstáculos para alcançar vitórias. 
De forma análoga, o coach é o profissional que se coloca ao lado do seu cliente, para ajudá-lo 
na superação de si mesmo e das circunstâncias. A base desse papel é o compromisso de 
relacionamento que o coach tem com o coachee, e que se desdobra em motivação, influência, 
base ética, resultado e realização.  
 
O trabalho do coach é estimular a identificação dos valores essenciais do coachee, 
desenvolvendo nele uma atitude mais profunda de integridade pessoal e ética. Também é o de 
desafiá-lo a “sonhar” com o futuro, criando para si um plano de ação que torne o seu sonho 
em realidade. Isto é particularmente importante, porque não é raro as pessoas definirem 
metas para atender aos desejos e necessidades dos outros, esquecendo-se de si mesmos. 
Coaching é o processo pelo qual a pessoa descobre possibilidades que antes não via, além de 
romper paradigmas antigos que se tornaram limitadores do crescimento e do 
desenvolvimento. Para isto é imprescindível que haja feedback constante entre o coach e o 
coachee, facilitando a compreensão mútua e a troca de experiências. Esta prática abre espaço 
para um alto padrão de desempenho, porque começa com um profundo pacto de confiança 
entre os atores do processo. Com isso, o coachee amplia sua consciência relacional e fortalece 
sua autoestima. 
 
Vivemos vitórias e realizações, mas também conhecemos a dor, os fracassos e as frustrações. 
Tanto no sucesso como no fracasso, a autoilusão atrapalha o aproveitamento da experiência, 
porque protege o ego. No sucesso, a ilusão mais comum é a de que ele será eterno; no 
fracasso, é o medo de que isto se torne um padrão e que a derrota seja iminente. Os 
problemas de autoestima são fatais para o desempenho, porque favorecem a autoilusão. É 
mais confortável enganar-se do que enfrentar críticas. Um coachee com baixa autoestima pode 
rejeitar o feedback do coach, dificultando o avanço do processo. Por isso, o coach precisa estar 
muito atento à sua visão da realidade e à consistência de sua própria auto-estima para levar o 
coachee a autosuperação.  
 
Por fim, coaching é aprender e desaprender para aprender de novo. Coaching é desenvolver 
um novo nível de consciência. É determinação, é a coragem necessária quando se tem desafios 
a superar. As emoções são essenciais para construir uma ponte vigorosa entre o coach e 
coachee, que sustente o percurso desde a intenção até a realização. Sem emoção, não há 
envolvimento nem energia para a ação. Alegria, determinação e, principalmente, confiança são 



as bases para um relacionamento bem sucedido. Respeito, solidariedade e afeto tornam o 
caminho mais suportável.  
 
Coaching é liderança refinada, é suporte e motivação, é relacionamento profundo e qualidade 
de vida. Coaching é ser capaz de transformar a vida em obra de arte – técnica, inspiração e 
beleza. Pode haver algo mais benéfico para as pessoas e as organizações? Reflitam em paz! 
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