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RESUMO 

O presente artigo procura apresentar de forma sucinta os principais conceitos de 

coaching, destacando a importância do mesmo como uma ferramenta de máxima importância 

para o desenvolvimento humano e organizacional, e principalmente quanto a efetividade de 

proporcionar a aceleração do sucesso e da qualidade de vida com bases concretas e de 

potencialização do melhor que cada um tem.  

 

PALAVRAS-CHAVE:   coaching, desenvolvimento, qualidade de vida 

 

INTRODUÇÃO  

 

A busca em ser bem sucedido, ter equilíbrio na vida pessoal e profissional, capacidade 

de tomar decisões rápidas e acertadas, que provoquem resultados significativos, está 

despertando a necessidade de buscar ajuda profissional de “coaching”. 

 

Coaching em inglês significa treinamento, e em específico treinamento esportivo. 

Porém, na atualidade o termo tem recebido outro entendimento, como um processo de 

orientação, ajuda e apoio profissional especializado para a ação e busca de resultados 

objetivos, através da mudança e da aquisição de novas habilidades e competências, o que 

contribui significativamente para a aceleração do sucesso e melhoria continua da qualidade 

de vida.  Com procuramos demonstrar a seguir.  
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O PAPEL DO COACH E O DESENVOLVIMENTO DO COACHING 

 

O profissional que conduz o processo de coaching, é chamado de coach, levando o 

cliente a refletir, chegar a conclusões, definir ações e, principalmente, agir em direção a seus 

objetivos, metas e desejos e obter resultados significativos para mudança de vida. 

 

Já existem vários cursos de preparação de profissionais neste campo. Destacamos a 

certificação internacional de coach através do ICC – Comunidade Internacional de Coaching, 

que segue os padrões éticos internacionais de coaching, entre eles o da Confederação 

Internacional de Coaching.   

 

Sendo assim, o principal função do coaching é ajudar a mostrar as condições da atual 

estrada (vida) que o cliente está andando; auxiliar a descobrir as opções e ajudar a tomar uma 

nova estrada que seja do desejo e interesse do cliente, e auxiliar e apoiar o cliente a persistir 

na busca de mudança e alcançar suas metas. 

 

O coaching tem sido bastante procurado por executivos, empresários e pessoas que 

exercem liderança e tem motivado e potencializado cada vez mais os talentos de cada um, 

pois o processo traz resultados mais rápidos e efetivos, diferente de outras abordagens como 

terapia, por exemplo, que é mais complexa e demorada. 

 

COACHING E OUTRAS ABORDAGENS 

 

Existem vários tipos de coaching. Os mais divulgados na atualidade são:  

 

Coaching Executivo, que trabalha os aspectos de liderança e motivação de equipes 

para executivos e chefias intermediárias;  

 

Coaching Empresarial ou de Negócios, que foca as ações de desenvolvimento de 

equipes na busca de resultados e metas objetivas de desempenho profissional e produtivo. 
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Coaching Pessoal ou de vida, que procura focar o problema e insatisfação presente, 

clarear as possíveis alternativas de intervenção e estabelecer metas precisas e os meios para 

alcançar essas metas e resultados efetivos melhorando a sua qualidade de vida e satisfação 

pessoal;  

 

Coaching de Carreira, que ajuda a planejar a mudança de atividade, novos rumos da 

carreira ou na escolha de uma nova ou da primeira carreira.  

 

Neste sentido o coaching não deve ser confundido com outras abordagens, 

principalmente com terapia. Essa procura entender o problema do paciente buscando no 

passado as razões de seus conflitos e dilemas. Já o coaching foca o presente, estabelece 

estratégia para o futuro e dá ênfase em clarear objetivamente as metas e os meios de 

mudança, explica o professor. Logo, a terapia enfatiza a busca do ‘por que’, o coaching, 

enfatiza ‘o que’, o cliente quer, ‘como’ ele pode chegar lá, e ‘quando’  ele quer alcançar esta 

meta.   

 

É importante ressaltar que o coach (treinador) deve ser um profissional treinado 

principalmente quanto as habilidades de observar, ouvir e orientar, pois as respostas não são 

dadas por ele mesmo, mas pelo cliente. O coach é um facilitador somente, e para tanto, utiliza 

várias ferramentas e estratégias para dar feedback´s significativos e auxiliar seu cliente ao 

sucesso, o que significa alcançar seu desejo e realizar seu sonho um uma qualidade de vida 

desejada e satisfatória”.  

 

SUCESSO E QUALIDADE DE VIDA  

 

Ao vincularmos o coaching como uma ferramenta de aceleração para o sucesso e 

qualidade de vida, devemos ter sempre o cuidado de não banalizar este conceito, pois o 

coaching não é nenhuma receita milagrosa ou esotérica e menos ainda de auto-ajuda, no 

sentido pejorativo do termo. Acreditamos que seja uma relação profissional fundada em 

princípios éticos e bases científicas e técnicas, que potencializam o que de melhor cada 

pessoa tem. Uma das comparações muito utilizadas para ilustrar o coaching é afirmar que o 
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mesmo é como um `soprador de brasas´, é acreditamos ser isso mesmo, um processo de 

coaching bem elaborado e executado traz resultados significativos.  

 

E neste sentido, o sucesso, a qualidade de vida e por que não dizer a felicidade, são 

conceitos abstratos e que tem sentidos e significados diferentes para cada pessoa.  E é neste 

caso que o coaching é sem dúvida uma grande ferramenta, pois quem dá as respostas é o 

cliente, e a felicidade esta nos detalhes da vida cotidiana, basta dar um toque, ou melhor um 

sopro e reaquecer a chama da busca por algo melhor, o que necessariamente não requer 

grandes feitos, mas a valorização das pequenas coisas da vida, como afirmam Josephe e 

Andréia (2004, p. 11 

 

Para que um negócio prospere e seja bem-sucedido, as pessoas 

precisam ser felizes no seu trabalho e boas no que fazem. A felicidade 

não é uma receita que pode ser prescrita, por um farmacêutico feliz [...] 

Não depende do que você tem, mas do que você é e do que você sente. 

Ser feliz está nas pequenas coisas da vida, aquela série de pequenas 

decisões, cada uma tornando você mais feliz. A felicidade esta nos 

detalhes do cotidiano  

 

E nesse ponto, o coaching é hoje um das grande ferramentas para o desenvolvimento 

de pessoas e organizações.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo deste artigo, procuramos apresentar uma reflexão breve, em que apontamos 

os principais elementos sobre coaching, dando uma maior ênfase no mesmo como um das 

ferramentas de melhor qualidade e efetividade para a aceleração do sucesso e qualidade de 

vida, tanto de pessoas, profissionais como de organizações.  

 

Ainda há muito por se descobrir sobre o coaching e seus benefícios, mas certo é que, o 

mesmo não se caracteriza, como alguns críticos de plantão estão afirmando, um modismo, 
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pois modismos, somem tão rápido quanto aparecem, mas coaching, veio para ficar, pois sua 

ação não é mera retórica, mas um conjunto de princípios e saberes que provocam mudanças, 

e como diz Rubem Alves, uma idéia não é aceito por ser verdade, mas por ser prática, e isso 

o coaching esta demonstrando. Basta procurar os profissionais qualificados e empresas 

serias, e com certeza os resultados serão satisfatórios.  
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