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Resumo. O trabalho tem como objetivo investigar como o uso do Coaching dentro das organizações pode contribuir
para o desenvolvimento de competências dos profissionais. Utilizou-se uma abordagem qualitativa de cunho
exploratório, conduzido com seis gerentes que trabalham em duas instituições financeiras. A metodologia utilizada para
a coleta de dados foi entrevista presencial semiestruturada, que continha 12 perguntas elaboradas a partir das
referências teóricas sobre o tema de estudo. As entrevistas foram transcritas e serviram de base para análise e
interpretação do conteúdo dos dados coletados.
Os resultados mostram primeiramente, que dentro do processo de coaching, há uma relação de liderança entre o
condutor e o conduzido. Entre as competências mais mencionadas, estão: comunicação, autoconhecimento, liderança,
planejamento e organização. Ou seja, para os entrevistados os resultados alcançados foram excelentes, mas foram
importantes principalmente para a empresa, pois os resultados são visíveis dentro da instituição.
Palavras-chave: Coach; Coachee; Coaching; Competências.

Coaching in the Skills Development Process
Abstract. This study aims to investigate how the use of Coaching within organizations can contribute to the development
of professional skills. This study used a qualitative exploratory-oriented approach applied to six managers who work in
two financial institutions with global operations. The methodology used for data collection was the semi-structured faceto-face interview that contained 12 questions compiled from the theoretical references on the topic of study. The
interviews were transcribed and provided the basis for the analysis and interpretation of the data collected.
The results show first that within the process of coaching there is a leadership relation between the driver and the
driven one. Among the most mentioned skills, there are communication, self-knowledge, leadership, planning and
organization. For the respondents, the results achieved were excellent, but were mainly important for the company,
because the results are visible within the institution.
Keywords: Coach, Coachee, Coaching, Competencies.

1 Introdução
Embora o estudo do coaching não seja algo novo, temos visto recentemente um aumento no número
de estudos sobre esse assunto, além de um aumento de popularidade e evidência no mercado
profissional. Bartlett (2006), Grant e Hartley (2013), Ellinger e Kim (2014), Lawley e Linder-pelz
(2016), Vahasantanen et al. (2016) e Francis (2016), reforçam que o coaching é uma das principais
técnicas de desenvolvimento de recursos humanos da atualidade, usado para apoiar o
desenvolvimento pessoal em períodos de curto ou de longo prazo.
O coaching vem sendo utilizado por diversas organizações, segundo pesquisa iniciada em 2009 pelo
Chartered Institute for Personnel and Development. Três quartos das organizações adotaram o
coaching como prática interna. E entre 2009, data da primeira pesquisa, e 2011 estas empresas
mantiveram os seus programas de coaching e até aumentaram suas despesas com o processo de
treinamento através de coaching.
Este trabalho tem o objetivo de entender melhor como a prática do coaching dentro do ambiente
organizacional pode ajudar no desenvolvimento de competências. Um dos principais desafios deste
estudo foi descrever e compreender esse desenvolvimento e posteriormente oferecer uma visão de
como estas competências são percebidas pelas pessoas e pela organização.
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Atualmente, um dos meios mais comuns para medir o desenvolvimento através do processo de
coaching é a mudança de comportamento do coachee durante o processo de treinamento. No
território acadêmico, as pesquisas sobre a eficiência do processo de coaching ainda são muito
dependentes do que é pesquisado no mercado internacional. Mas, já é possível verificar que existem
trabalhos respeitáveis no mercado nacional que mostram e revelam fatos da realidade em relação
aos processos de coaching dentro das organizações no Brasil, como por exemplo, os trabalhos de
Lange e Karawejczyk (2014), Campos e Pinto (2012) e Reis (2013), que concluiram que os benefícios
da aplicação de coaching ainda não são executados de forma organizada em relação às estratégias
das organizações, surgindo mais como orientação de áreas de desenvolvimento de recursos
humanos.

2 Metodologia
A pesquisa exploratória, de acordo com Gil (2006), tem o objetivo de proporcionar uma maior
familiarização com a questão de pesquisa, com o intuito de torná-la mais explícita ou de construir
hipóteses. Os estudos exploratórios, na visão de Sampiere et al. (2006), buscam discutir e avançar no
conhecimentosobre temas ainda pouco pesquisados e/ou ampliar estudos já existentes a partir de
novas perspectivas. Outro aspecto que justifica o uso deo estudo exploratório é o fato de que a
teoria sobre coaching ainda está em fase de construção, conforme se verifica em Grant (2003), Hall
et al. (1999), Kilburg (2001), Grant e Zackon (2004).
O presente estudo realizou, através de uma abordagem qualitativa, entrevistas onde as pessoas
deveriam expressar as suas ideias e opiniões em relação ao coaching. Duas instituições financeiras
forneceram cada uma, três profissionais e os respondentes foram escolhidos, pois fizeram ou
estavam passando por processos de coaching executivo individual ou em grupo, por períodos
superiores a quatro anos.
O público selecionado teve como base as suas experiências profissionais dentro de instituições
financeiras nacionais e internacionais, seguidas de avaliações rigorosas para assegurar que todos da
população avaliada já tivessem passado por cargos de gestão dentro de alguma organização
financeira.
Propositadamente, a população selecionada foi de três homens e três mulheres de idades diferentes,
com experiências profissionais substanciais, e com ao menos dez anos de experiência profissional em
cargos de liderança. No que diz respeito à pesquisa descritiva, segundo Gil (2006), o objetivo é
descrever as características de uma população, fenômeno ou o estabelecimento de relações entre
variáveis.
O tempo médio de cada reunião de coaching foi informado pelo próprio respondente durante as
entrevistas, e o tempo foi estimado na média em cerca de duas horas por encontro entre coach e
coachee. Todos responderam o mesmo questionário composto de 12 perguntas abertas onde
descreviam sobre os processos de coaching que tinham realizado, seus aprendizados,
desenvolvimento de habilidades e conquistas. Todas as entrevistas tiveram duração média entre 30 e
40 minutos no ambiente de trabalho dos próprios respondentes.

3 Justificativa das pergunta
As perguntas foram construídas e agrupadas de maneira que as informações demográficas viessem
em primeiro lugar, formada por uma lista de 12 questões para planejar um procedimento qualitativo,
que examinasse as necessidades do público potencial da pesquisa (Creswell, 2010).
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Três questões voltadas para o aprendizado do significado do coaching para os respondentes foram
construídas para que a pesquisa interpretativa não perdesse o foco principal do problema de
pesquisa.
Três questões sobre aprendizado, desenvolvimento de habilidades e capacidades geradas através
dos processos de coaching, incluindo a duração de cada sessão, com o intuito de perceber quais
competências haviam sido desenvolvidos ao longo do processo.
Três questões de auto-avaliação, de gestores, pares e outros envolvidos no processo para validação
do desenvolvimento destas competências tiveram o objetivo de ratificar os pontos de avanço
durante o processo de coaching (Creswell, 2010).
As entrevistas terminavam com duas perguntas abertas, feitas adicionalmente para entender o
máximo possível e capturar qualquer ideia ou resultado importante que pudesse ser incluído na
avaliação:
 Você recomendaria o coaching? Por quê?
 Você gostaria de acrescentar algo?
O roteiro de entrevistas foi elaborado segundo as orientações de Merriam (1998), que sugere uma
abordagem “semi-estrutural”, ou seja, nesta pesquisa as características dos questionamentos são
apoiadas em teorias e hipóteses que se relacionam ao tema da pesquisa. Para a autora, a descrição é
uma mistura de perguntas abertas e estruturadas, e devem ser cuidadosamente consideradas, pois
elas são a chave para a entrada dos dados. As entrevistas se basearam no contexto da experiência de
vida dos funcionários no seu dia a dia de trabalho, e não apenas focadas naquilo que eles entendem
ou praticam como coaching.
O roteiro construído tinha abrangência suficiente para enxergar e entender os benefícios, as
influências positivas e negativas dos coachs dentro do processo de coaching.

4 Procedimento utilizado
A pesquisa foi conduzida com abordagem essencialmente qualitativa, por meio de coleta de dados
em entrevistas semiestruturadas com os funcionários da instituição financeira e análise de
documentos institucionais que abordam o tema pesquisado.
Pelo caráter confidencial e pessoal de qualquer processo de coaching, foi de extrema importância
manter um bom relacionamento com os respondentes e ter uma aproximação cuidadosa para obter
o máximo de cada participante da pesquisa.
As entrevistas foram realizadas individualmente com o intuito de manter a integridade dos dados
coletados de todos os envolvidos.
Assim, mesmo no processo de estudo da organização e dentro do local de trabalho, segundo
Creswell (2010), os padrões gerais e os fatos específicos do processo de coaching realizado por cada
um dos indivíduos, em particular, foram mantidos em absoluto sigilo, tanto nas gravações como nas
transcrições realizadas.
Os dados foram coletados principalmente através de um roteiro de entrevista, mas incluíam
observações do próprio pesquisador, que atua na instituição analisada como gestor, além disso,
foram explorados documentos institucionais disponibilizados pela organização. Os resultados desta
pesquisa se tornaram uma combinação da descrição e da análise de todo conteúdo coletado.
O processo de análise dos dados foi efetuado imediatamente após a primeira entrevista, refletindo
exatamente as respostas e reflexões recebidas de outros pesquisadores (Grant e Hartley, 2013;
Ellinger e Kim, 2014; Lawley e Linder-Pelz, 2016; Yates, 2014).
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O procedimento inicial foi de preparar e analisar os dados qualitativos e evidenciar a qualidade e
confiabilidade da análise:
a) Transcrevendo as gravações textualmente (em aproximadamente 150 páginas de texto de
espaçamento simples);
b) Efetuando a leitura das transcrições duas vezes para manter a familiaridade com as
informações recebidas; submetendo assim ao processo de codificação linha a linha.
c) Foi utilizado o software QRDA para efetuar todos os registros. Depois da realização da
codificação aberta, os códigos oriundos foram reagrupados no software QRDA.

Para garantir que o conteúdo ouvido e analisado estava correto, após a coleta de dados, uma
amostra das transcrições foi enviada de volta para os entrevistados para avaliação individual acerca
do conteúdo. O objetivo era verificar a precisão com os participantes de todo conteúdo transcrito.

5 Coaching
O coaching não é um fenômeno novo, mas vem sendo discutido nos últimos anos. Bartlett (2006),
Grant e Hartley (2013), Ellinger e Kim (2014), Lawley e Linder-Pelz (2016), Hokka, Paloniemi,
Herranen e Etelapelto (2016). Ellinger e Keller (2003, p. 436) já tinham observado que o conceito de
coaching tinha nascido como um novo paradigma para o gerenciamento, um contraste à liderança
tradicional de comando e controle. Neste trabalho, o coaching é caracterizado pela ênfase no
feedback construtivo e desenvolvimentista dos empregados. Para Yates (2014), mesmo que a prática
profissional do coaching seja conhecida há bastante tempo, como disciplina no campo acadêmico
ainda é muito novo e incipiente.
Creswell (2010) explica que estudos qualitativos podem ser usados em situações nas quais se
conheça pouco sobre o fenômeno ou, ainda, para a obtenção de novas interpretações sobre
questões já conhecidas. Para o autor, neste tipo de pesquisa, o investigador precisa ouvir os
participantes e desenvolver um entendimento de acordo com a visão de cada um dos entrevistados.
A prática do coaching é utilizada como objetivo para que equipes atinjam altas performances ou para
que indivíduos melhorem seu desempenho em ambientes de trabalho, com foco em objetivos
específicos, mas com impactos individuais na vida pessoal do profissional (Bartlett, 2006). Este
estudo constatou que o processo pode ajudar no desenvolvimento de outros atributos como de
integração e interação social dos participantes. Contrariamente, para Grant e Hartley (2013) as
organizações investem dinheiro e tempo com os processos de coaching apenas com o objetivo inicial
de aumentar o entusiasmo dos seus gerentes.
De maneira geral, o coaching aborda diferentes níveis, e na sua maioria voltados para a melhoria de
performance e eficiência individual e de equipes e desenvolvimento de cultura de feedback.
Recentemente, em um rico trabalho de aprendizado profissional, Vahasantanen, Hokka, Paloniemi,
Herranen e Etelapelto (2016) enfatizaram a importância do coaching no desenvolvimento de
habilidades emocionais, habilidades pedagógicas e de conhecimento como sendo um elemento de
mudança de práticas dentro de um ambiente de trabalho saudável.

6 O coaching como forma de melhoria contínua
O coaching pode assumir várias formas, podendo ser apenas uma discussão formal no aprendizado
de uma nova e importante atividade de trabalho, em situações difíceis e complexas, como forma de
oferecer um feedback menos formal, para reforçar o desempenho ou até mesmo para redirecionar
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alguém para uma abordagem mais eficiente. Outro aspecto importante é o de ser uma ferramenta
de encorajamento, motivação e de apoio para que outros foquem no seu desenvolvimento pessoal
de acordo com os objetivos da organização.
Mas em alguns momentos a prática do coaching inicialmente é apenas uma resposta poderosa de
gestão estratégica e profissional na gestão de pessoas e na liderança, que através do
desenvolvimento de competências, auxilia o indivíduo a transformar o seu desenvolvimento
individual em ganho coletivo para a organização, sem perder seus talentos principais, o
conhecimento, as habilidades e as competências das pessoas. Mosteo, Batista-Foguet e Serlavós
(2015) levantaram a seguinte questão, o coaching funciona? Uma questão absolutamente razoável,
uma vez que as evidências dos resultados alcançados através do coaching ainda não são
efetivamente claras (Gregory, Levy e Jeffers, 2008; Segers, Vloeberghs, Henderickx e Inceoglu, 2011;
Vahasantanen, Hokka, Paloniemi, Herranen e Etelapelto, 2016). Mas para Yates (2014), as
experiências com centenas de praticantes e milhares de clientes satisfeitos nos dá uma razoável
indicação de que 'sim', funciona.
O coaching como evento de discussão formal é apenas um evento dentro do processo, seu objetivo é
o de alavancar melhorias constantes dentro do processo de desenvolvimento individual. Os coachs
mais experientes estão rotineiramente buscando observar as pessoas no seu trabalho com o intuito
de medir os resultados. Fornecem feedback quando necessário para reforçar o desempenho e,
redirecionam as pessoas para ações e abordagens mais efetivas. Uma maneira de redirecionar é
discutir a necessidade de melhoria em uma discussão formal. O papel principal do coach deve ser o
de fornecer suporte e recursos contínuos para garantir o progresso em direção aos objetivos de
melhoria que foram acordados durante as discussões formais e iniciais. Em um processo ideal, após
uma discussão de melhoria formal, o verdadeiro trabalho de coaching começa com retomadas diárias
das tarefas de observar o desempenho, medir os resultados e fornecer feedback e suporte.

7 Medição do progresso do coaching
Normalmente, a prática do coaching tem como objetivo a melhoraria contínua, e as pessoas
envolvidas discutem como ajudar os clientes a obterem desempenhos melhores na sua forma de
trabalho e para atingirem níveis aceitáveis o mais rapidamente possível, através de processos de
coaching. Mas, como é percebido o progresso deste desenvolvimento nos clientes?
Como informa Yates (2014), os clientes de coaching contam sobre sua carreira por meio de histórias
e em alguns momentos, até sem sentido, o que dificulta a compreensão das próprias decisões que
tomaram. Então, perceber nestas histórias profissionais o progresso e desenvolvimento de certas
habilidades e competências, mesmo quando estas histórias não são compartilhadas diretamente
com os coachs, são realmente difícieis, mas fazem parte da medição do progresso do
desenvolvimento da melhoria atingida e é de responsabilidade do coach.
Desta forma, a maneira mais confiável é dando às pessoas oportunidades de satisfazer as suas
necessidades, permanecendo em contato com os objetivos, observando o desempenho, observando
o desenvolvimento das competências, medindo os resultados alcançados de acordo com padrões e
expectativas de desempenho que foram acordados previamente no incício de cada processo.
Segundo Meuse e Lee (2009), para efetuar uma avaliação eficiente da eficácia de um processo de
coanching, é necessário analisar três fatores diretamente relacionados à eficácia do coaching: o
propósito da avaliação, os critérios de avaliação utilizados e o rigor empregado na avaliação. Ainda
assim, devem ser considerados outros fatores relacionados ao tipo de coaching realizado, o conteúdo
utilizado no processo de coaching e a metodologia de coaching utilizada pelo coach. Uma análise
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cuidadosa destes fatores pode demonstrar um consenso entre pesquisadores e profissionais sobre a
eficácia do coaching em cada indivíduo.

8 Descobertas
Este estudo revelou que a grande maioria dos clientes de coaching tem alta satisfação com os
processos que vivenciaram. Sobre a questão central do trabalho, a capacidade ou não do coaching
desenvolver competências, a pesquisa de campo trouxe respostas que valorizam muito a qualidade
do trabalho do coach. Ao mesmo tempo também constatou aspectos negativos, como a
desvalorização do processo quando aplicado por profissionais com pouca experiência. Todos os que
responderam à pesquisa aplicada foram categóricos ao afirmar que fatores externos tanto podem
auxiliar como prejudicar o processo e a utilidade do coaching. A percepção tem relação direta com a
visão de Goldsmith, Lyons e Mcarthur (2012 p. 51), para quem o coaching é uma parceria valiosa a
indivíduos que desejam se aperfeiçoar, porém, dependendo do coach, o processo não passa de
cosmética, sem resultados sustentáveis.
Os entrevistados relataram como pontos de melhoria às experiências em pelas quais passaram, o
aprimoramento na compreensão empática por parte do coach, na qualidade da relação com o
coachee, e no alinhamento das expectativas do cliente. Aqui, vemos outra forte relação com a
literatura. Para Goldsmith, Lyons e Mcarthur (2012 p. 41), o coach deve ser capaz de criar um
relacionamento de colaboração com o cliente, identificando quais são os reais problemas, e construir
um ambiente no qual tanto coach como cochee tenham responsabilidades pelos resultados.
Em situações extremas, os respondentes R1 e R2 relataram que alguns profissionais não tinham
históricos de desempenho dos coachees, força vital do coaching, visto que são eles, dentre outros
fatores, que possibilitaram captar o avanço ou não do coachee. É com base nos históricos que o
coach tem as informações para os feedbacks que devem ser fornecidos ao cliente, se ele está
melhorando, se é necessário reforçar a ênfase na melhoria de um ponto específico etc. É papel do
coach fornecer feedback positivo quando aspectos positivos aparecem e, por outro lado, adotar
medidas ao longo do processo quando o desenvolvimento de competência não é detectado,
fornecendo feedbacks oportunos e específicos para cada situação. Ainda segundo Goldsmith, Lyons e
Mcarthur (2012 p. 43), no complexo cenário de coaching, a maior dificuldade do coachee é a
compreensão estratégica para entender e se concentrar nas estratégias do negócio, a fim de atingir
os objetivos financeiros ou os organizacionais.
Quadro 1. Resultados e competências adquiridas

Indicação Sessões
R1

Própria

10

R2

RH

20

R3

RH

10

R4

RH

15

R5

RH

10

R6

Própria

20

Principais competências desenvolvidas
Comunicação, motivação, saber ouvir, maior flexibilidade de
atuação, autoconhecimento.
Comunicação, planejamento, organização, liderança.
Autoconhecimento, saber ouvir, delegar e acompanhar,
alinhamento do interesse pessoal ao institucional.
Planejamento, liderança, autoconhecimento, flexibilidade de
atuação, comunicação, organização.
Satisfação, estabelecimento de metas e objetivos, comunicação,
organização, liderança.
Foco em resultados, autoconfiança, dar feedback, comunicação,
autoconhecimento, planejamento.

Fonte: Entrevistas realizadas entre agosto e novembro de 2016.
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Com base no quadro acima, as principais competências desenvolvidas pelo processo de coaching
foram:
1. Comunicação: cinco entrevistados (R1, R3, R4, R5 e R6) afirmaram tê-la desenvolvido ao logon do
processo ou no final das sessões de coaching. E apenas um deles (R2) mencionou que a boa
comunicação sempre fora algo comum em seu comportamento profissional.
2. Autoconhecimento foi para quatros entrevistados (R1, R3, R4 e R6) a competência mais
percebida após o processo de coaching.
3. Planejamento e capacidade de liderança foram competencias adquiridas por quatro de seis
entrevistados (R2, R4, R5 e R6).
4. E para três (R2, R4 e R5) a organização aumentou consideravelmente em relação ao período
anterior ao processo de coaching.
Perguntados se recomendariam o processo de coaching, todos os entrevistados responderam
positivamente, indicando o processo a qualquer profissional em busca de melhoria em performance,
líderes ou não. A percepção geral é de que os beneficios são factíveis e atingem a organização e o
profissional.

9 Conclusão
O coaching é uma ferramenta emergente, cada vez mais popular nas organizações, que está sendo
aplicada sob uma perspectiva de recursos humanos para uma infinidade de propósitos, desde o
gerenciamento de mudanças até o desenvolvimento de lideranças.
Este estudo exploratório foi realizado com o intuito de identificar quais são as competências
desenvolvidas através dos processos de coaching, no local de trabalho. Os resultados encontrados
através das entrevistas indicam que o coaching é percebido como tendo um efeito positivo sobre o
indivíduo e a organização, essa conclusão reforça os pressupostos teóricos de autores mencionados
nesta pesquisa (Bartlett, 2006; Grant e Hartley, 2013; Ellinger e Kim, 2014; Lawley e Linder-Pelz,
2016; Vahasantanen, Hokka, Paloniemi, Herranen e Etelapelto, 2016; Francis, 2016; Goldsmith, Lyons
e Mcarthur, 2012). No entanto, a falta de atitude e pouca efetividade em alguns processos indicam
que alguns programas ainda precisam de melhorias, reforçando a necessidade de mais pesquisas
acadêmicas e a inclusão da disciplina dentro da academia.
Os resultados da pesquisa, conforme relatados durante as entrevistas evidenciaram que o
autoconhecimento foi a maior competência adquirida pelos coachees durante o processo de
coaching, mas além disso, outros fatores importantes ficaram evidentes tais como, capacidade de
planejamento, melhoria da comunicação, motivação, satisfação profissional. Algumas questões
relacionadas à personalidade foram demonstradas na pesquisa, como o próprio reconhecimento das
habilidades adquiridas pelos coachees. Em algumas entrevistas, os participantes relataram que esse
tema foi abordado somente por meio de conversas, ao passo que, em outras, explicaram que houve
a aplicação de exercícios que os ajudaram na identificação de suas aptidões.
Com relação aos benefícios percebidos pela organização, quatro dos respondentes deram exemplos
de alguns aspectos importantes de desenvolvimento como: aumento da produtividade individual e
da qualidade profissional, melhoria no uso de habilidades e recursos, melhor alinhamento entre o
desempenho individual e os objetivos organizacionais, melhor comunicação entre gerentes e
equipes. Os feedbacks foram fornecidos pelos gestores dos entrevistados.
Por outro lado, alguns entrevistados, curiosamente, mencionaram sobre sentimentos de intimidação
em relação ao coach e o cliente quando o processo não é valorizado pela organização. Houve relatos
de resistência expressados pelos participantes por conta da cultura da empresa sobre o uso do
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coaching e demonstram certa hostilidade, resistência e negatividade, principalmente com base no
confronto e discussão. Um fator importante a ser analisado com cuidado em estudos futuros deve
ser sobre as atitudes dos clientes (empresas e pessoas) para desenvolverem competências através do
coaching e as qualificações necessárias para os coaches nos processos de coaching.
O legado apresentado nesta discussão é, com certeza, a possibilidade de apresentar uma nova
realidade sobre o assunto, que vem tomando forma dentro das empresas, mas que precisa de
maiores estudos científicos para comprovar a sua eficácia e eficiência.
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