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Resumo  

 

Este artigo tem por objetivo realizar fazer uma pesquisa sobre a aplicação de 

processos de coaching no âmbito organizacional.  O coaching aborda áreas de 

trabalho como: (a) coaching de vida, que inicia o processo com um problema 

específico relatado pelo coachee; (b) o coaching executivo, focado em pessoas 

que possuem autoridade, poder e cargos de liderança nas organizações; (c) 

coaching de equipes onde o processo é aplicado em questões profissionais, com 

gerentes para que eles adquiram maiores habilidades para delegar e trabalhar 

em equipe; (d) coaching de carreira para ajudar às pessoas encontrarem suas 

verdadeiras vocações e satisfações profissionais. A perspectiva acerca do 

coaching é como transformacional em virtude de uma mudança comportamental 

provocada nos indivíduos. O coaching pode oferecer um novo combustível para a 

mudança organizacional oferecendo às pessoas a chance de alinhar seu próprio 

pensamento com valores e visão da organização. Este projeto será desenvolvido 

através do método indutivo, exploratório e descrito, tendo como objetivo, 

identificar junto às organizações, conhecimentos, percepções e utilização do 

coaching no ambiente organizacional, se é uma realidade ou uma perspectiva, de 

mesma forma, a reestruturação de processos complementares as iniciativas de 

desenvolvimento humano e organizacional, e resultados obtidos através do 

coaching, contribuindo para o campo científico e o universo organizacional na 

adoção do coaching como intervenção no desenvolvimento de pessoas e 

organizações.  

 

Palavras-chave – Coaching, Desenvolvimento Humano, Desenvolvimento 

Organizacional.  

 

 

 

 

 

 

 



Introdução 

 

Em um mercado competitivo em constantes mudanças a pressão por 

resultados, os desafios são uma constante na vida de pessoas e organizações, 

sendo que, neste contexto, além do desenvolvimento de competências técnicas e 

comportamentais, organizações necessitam o alinhamento entre objetivos pessoais 

e profissionais de seus funcionários, uma vez que, empresas competitivas possuem 

em comum, a consciência enraizada em sua cultura do papel das pessoas na 

inovação e consolidação de resultados.    O Coaching é um processo de intervenção 

com foco no desenvolvimento humano e organizacional, sendo que, no meio 

empresarial comum mente aborda temas como o desenvolvimento de liderança, 

equipes e carreira. Este processo de desenvolvimento comprovadamente permite 

acelerar resultados e potencializar o emprego de recursos e energia como foco na 

alavancagem de resultados organizacionais. O coaching pode ser utilizado em 

sinergia com outros processos, como o mentoring e o aconselhamento, uma vez 

que, em virtude de tratar-se de um processo personalizado com base nas 

potencialidades e fragilidades únicas de cada pessoa, viabiliza a consolidação de 

resultados de forma a permitir a sinergia entre o desenvolvimento do profissional, 

assim como, a consecução da plenitude em múltiplas esferas, tanto profissional 

como pessoal. Esta pesquisa têm como objetivo geral identificar junto as 

organizações, o conhecimento e percepções acerca do coaching no ambiente 

organizacional, sendo desenvolvida através do método indutivo, exploratório 

descrito, onde sua coleta de dados serão realizados através do método quantitativo. 

 . Para fins de consolidação dos dados desta pesquisa, para composição da 

amostra, foram enviados os instrumentos para coleta de dados a 29 empresas, entre 

elas micro, pequenas, médias e grandes empresas, atuantes no ramo industrial, 

serviços e comércio localizadas na cidade de Passo Fundo – RS. Com isso vamos 

identificar junto às empresas e seus gestores, suas percepções quanto ao Coaching, 

tendo o intuito de contribuir para o campo cientifico, assim como para com as 

organizações.  

 

 

 

 



Objetivos 

 

A pesquisa empreendida tem como objetivo geral, identificar junto às 

organizações, o conhecimento, percepções e a utilização do coaching no ambiente 

organizacional, se é uma realidade ou uma perspectiva, e reestruturação de 

processos complementares as iniciativas de desenvolvimento humano e 

organizacional, complementando as iniciativas do coaching, e os resultados obtidos 

contribuindo para o campo científico e o universo organizacional na adoção do 

coaching como intervenção no desenvolvimento de pessoas e organizações. 

 Dentre os objetivos específicos estão elencados: a elaboração de pesquisa 

bibliográfica para fundamentação da pesquisa, buscar apoio junto ACI (Associação 

comercial e industrial) para contatar empresas, elaborar e envio de carta convite às 

empresas, elaborar e aplicar instrumento de coleta de dados, junto às empresas, 

coletar e analisar dados, e por fim, concluir a pesquisa. 

 

Metodologia  

 

Este projeto de pesquisa será desenvolvido através do método indutivo, 

exploratório descrito, onde sua coleta de dados serão realizados através do método 

quantitativo. Neste modelo de pesquisa, é permitindo através da observação a 

formulação de enunciados acerca do tema da pesquisado. Neste âmbito, Oliveira diz 

que: “O método indutivo possibilita o desenvolvimento de enunciados gerais sobre 

as observações acumuladas de casos específicos ou proposições que possam ter 

validades universais.” (OLIVEIRA, 2004, p. 60). A presente pesquisa tem caráter 

exploratório e descritivo. Exploratório pelo fato de apresentar, um tema de recente 

abordagem no meio cientifico e empresarial no contexto brasileiro. “Exploratório 

dada à ênfase à descoberta de práticas ou diretrizes que precisam modificar-se e na 

elaboração de alternativas que possam ser substituídas.” (OLIVEIRA, 2004, p. 134).     

Descritivo pelo intuito de buscar identificar junto às empresas, o grau de 

conhecimento acerca do coaching, se é uma realidade ou uma perspectiva, de 

mesma forma, se as mesmas ao utilizar o processo de coaching, inserem 

implementações de intervenções no sistema organizacional, a fim de gerar sinergia 

nas intervenções individuais e organizacionais, e consequentemente, o alinhamento 

entre metas da organização e dos indivíduos. “Pesquisas de caráter descritivo não 



procuram explicar alguma coisa ou mostrar relações causais, como as pesquisas de 

caráter experimental. Censos, levantamentos de opinião publica ou pesquisas de 

mercado procuram fatos descritivos; buscam informação necessária para a ação ou 

predição.” (ROESCH, 2004, p. 137). 

 

 

Desenvolvimento 

 

 Karawejczyk & Cardoso (2012) diz que para facilitar o entendimento do uso 

constante de algumas palavras deste estudo, considera-se que o coaching é o 

processo executado; coach é quem executa o processo, e coachee é o individuo que 

passa pelo processo, ou seja, o cliente. 

Motter Jr. (2012) diz que tem sido frequente a prática do Coaching como um 

tipo de intervenção, tanto em questões afins aos aspectos da vida pessoal como na 

profissional. Em geral, a perspectiva é de o Coaching contribuir, com ética e 

metodologia, para o coachee alcançar objetivos próprios bem determinados, a partir 

da liderança e qualificação do coach.  Karawejczyk & Cardoso (2012), contribui 

dizendo que coaching é o processo de desenvolvimento voltado à aquisição e ao 

aperfeiçoamento ou à descoberta das competências, contribuindo para a evolução 

do indivíduo, impactando positivamente nele próprio e nas pessoas ao seu redor.  

Karawejczyk & Cardoso (2012) destaca os tipos de coaching, que são áreas de 

trabalho desse profissional, podem ser: (a) coaching de vida, que inicia o processo 

com um problema específico relatado pelo cliente e se expande aos outros assuntos 

particulares, como relacionamentos, profissão, filhos, saúde, estética, condições de 

vida, dentre outros; (b) o coaching executivo, focado em pessoas que possuem 

autoridade e poder nas organizações, normalmente com cargos formais de 

liderança, que dificilmente podem contar com amigos no ambiente interno 

organizacional para dividir suas angústias e dificuldades; (c) no coaching de equipe 

o processo é aplicado em questões profissionais, com gerentes dentro de uma 

empresa para que eles adquiram maiores habilidades para delegar e trabalhar em 

equipe; (d) no coaching de carreira é oferecida ajuda às pessoas para que en-

contrem suas verdadeiras vocações e satisfações profissionais. 

Segundo Silva (2010), coaching, mentoring e aconselhamento podem ser 

considerados como práticas de orientação profissional, uma vez que, o objetivo do 



mentoring é delegar autonomia para aquele que o recebe, chamado mentorado. 

Nesse processo, é possível que ocorra troca de experiências e de aprendizagens. 

No âmbito organizacional, o mentoring é caracterizado como um apoio de um 

profissional mais experiente, responsável por compartilhar conhecimentos e 

vivências, dentro de uma relação de companheirismo, com o objetivo de desenvolver 

o mentorado. Esse apoio pode transcender as fronteiras dos muros organizacionais, 

fazendo com que mentor e mentorado também compartilhem experiências da vida 

pessoal.  

Segundo Silva (2010), a diferença entre o mentoring e o coaching dá-se pelo 

fato do primeiro estar calcado no compartilhamento de vivências, enquanto no 

segundo há um comprometimento para atingir resultados. Nesse sentido, 

Clutterbuck (2008) explica que a diferença entre mentoring e coaching reside nas 

seguintes perguntas: no caso do mentoring, o que (ou quem) você quer se tornar? 

No caso do coaching, o que você deseja se tornar? 

Quanto à diferença entre aconselhamento e coaching, Silva (2010) explica 

que o termo aconselhamento é oriundo da área médica e da psicologia. Contudo o 

autor baseia-se nas ideias de Pinchot e Pinchot (2003) para explicar que o termo 

aconselhamento também vem sendo utilizado no âmbito meio organizacional. A 

prática do aconselhamento pode apresentar abordagens como aconselhamento de 

carreira, voltado para o planejamento estratégico de carreira, ou aconselhamento 

emocional, direcionado para ao autodesenvolvimento. Nessa abordagem, o 

processo deve ser conduzido por um psicoterapeuta. 

Neste contexto, Silva (2010) aponta como singularidades do aconselhamento 

sua proximidade a processos terapêuticos e o foco na busca pelo bem-estar do 

indivíduo, sendo que, nessa busca, podem-se contemplar diversas dimensões da 

vida, não se resumindo somente à dimensão profissional. 

A primeira abordagem de coaching no âmbito organizacional refere-se ao 

coaching individual, também denominado por coaching executivo, na qual um 

profissional contratado, qualificado como coach, conduz um processo com um 

colaborador com a finalidade de atender demandas e problemas específicos. 

A segunda abordagem de coaching no âmbito organizacional é explicada por 

Senge et al. (2000), na qual o processo de coaching é conduzido por um funcionário 

da própria organização, ou seja, um coach interno. E esse processo pode ser 



direcionado para uma equipe de trabalho ou para um único colaborador. Assim é 

possível verificar uma outra abordagem de coaching no âmbito organizacional que 

vem a ser o processo direcionado para equipes. 

Para Senge et al. (2000) e Hackman e Wageman (2005), a figura do coach 

interno é importante em razão de seu conhecimento sobre a cultura organizacional 

existente, já Kets de Vries (2005) advoga que o processo deve ser conduzido por um 

coach externo habilitado para exercer a função, pois esse profissional detém 

conhecimentos e ferramentas próprias que estimulam e extraem de maneira mais 

efetiva, quando comparado com os recursos utilizados pelo coach interno, 

competências necessárias para aprimorar a eficiência no ambiente de trabalho. 

Outro argumento que justifica a contratação de um coach externo refere-se 

aos casos de comportamento de resistência ou disfunção psicológica. Para Kets de 

Vries (2005), nessas situações mister faz-se o suporte terapêutico de cunho 

psicológico, tendo o coach externo conhecimentos para discernir esse tipo de 

situação e sugerir o encaminhamento, quando necessário. 

Quanto ao processo de coaching conduzido por coach interno no nível 

individual, Senge et al. (2000) explicam que é recomendável em situações de 

mudança organizacional. O papel do coach interno é de servir como um orientador 

que auxilia o seu coachee a transpor barreiras de resistência organizacional 

intrínsecas aos processos de mudança, permitindo assim que ocorram processos de 

aprendizagem. 

No entanto, quanto a ser um processo individual ou em equipe, bem como a 

condução realizada por um profissional externo ou por um gestor interno evidenciam 

diferentes entendimentos sobre a aplicação. Também a pesquisa citada não aponta 

para competências objetivas que o coach, seja interno ou externo, deve deter. 

Apenas é possível depreender a forte competência de liderança que o coach deve 

apresentar, a fim de conduzir o processo. 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados 

 

 Na presente pesquisa identificou-se o setor de atuação das empresas, o 

porte e o número de pessoas em seu quadro profissional, tendo a composição da 

amostra formada à partir de instrumentos para coleta de dados enviado a 29 

empresas, sendo que, 51,72% das empresas responderam. No que condiz ao setor 

de atuação das empresas, pode-se observar no setor de serviço os seguintes dados:  

 No segmento de atuação de serviços, no tocante de micro empresas, 40% 

proporcionaram retorno da pesquisa, de mesma forma, empresas classificadas como 

pequenas 30%, médias 10% e 20% junto a empresas classificadas como grandes. 

 No âmbito de empresas relacionadas ao setor de comércio, as empresas 

que contribuíram com o retorno podem ser classificadas como grandes empresas, 

uma vez que, no setor de atuação industrial, a contribuição para com a pesquisa, 

apresentou-se como 16,67% tidas como micro empresas, 33,33% médias e 50% 

como grandes empresas. 

  Ao questionar empresas do ramo de indústria, serviço e comércio todas 

responderam, ou seja, 100% que sabem o que é o Coaching, de mesma forma, que 

sim conhecem suas contribuições dentro de uma organização, porém apenas 

46,67% das empresas apontaram a utilizarão do Coaching para o desenvolvimento 

organizacional e de pessoas em suas empresas. Os critérios utilizados para 

implementar o coaching  nos revelou  dados  que apontam que 33,33% buscaram 

referencias no mercado e 66,67% além de buscar referencias, buscaram identificar a 

formação e certificação do profissional a contratar a fim de implementar o coaching 

em suas organizações. 

 Com relação à busca de um profissional coach no mercado, organizações 

utilizaram como referências, associações de setoriais, sendo expressado na casa 

de 100% das empresas questionadas, de mesma forma que, 100% das empresas 

que compuseram a amostra, apontaram a  utilização da prestação de serviço de um 

coach externo, uma vez que, das empresas pesquisadas, em um segundo momento 

20%, utilizaram-se de um profissional para coaching interno. Neste mesmo 

questionamento, levantou-se o fato que, 40% das empresas buscaram a contratação 

de um coach externo e 60% a capacitação de um coach interno, sendo que, as 

organizações que compuseram a amostra, utilizaram como fonte de informações, 

sites de empresas certificadoras para busca de informações, de mesma forma que, 



as empresas em sua totalidade contemplando 100%, buscaram referências  em 

associações de classes como o IFC para a contratação de um coaching externo.  

  O coaching foi utilizado com foco a nível organizacional 33,33% na alta 

gerência, 22,22% média gerencia e 44,44% na baixa gerencia dentro das 

organizações, 37,50% utilizou em sinergia o processo de coaching mentoting, 50% 

aconselhamento e 12,50% não utilizou nenhum processo em paralelo.  

 As áreas que foram implementadas os processos de coaching resultaram 

em 50% desenvolvimento de equipes, 37,50% em liderança e 12,50% em coaching 

de carreira. Nenhumas das empresas que reponderam a pesquisa aplicaram em 

vendas, sucessão ou outras áreas. Dessas empresas a grande surpresa é que 

58,33% não implementaram processos de intervenção na estruturação de processos 

e políticas de RH “Gestão de Clima, Plano de Carreira, Gestão estratégica da 

remuneração, plano de Desenvolvimento Individual – PDI, no sistema alinhado aos 

processos de Coaching. Já os outros 41,67% implementou esses processos e 

obtiveram sucesso dentro de suas organizações. 

 Os investimentos em coanching conseguiram em 80% mensurar os 

resultados esperados pelas empresas, 10% não conseguiram mensurar esses 

resultados e 10% das empresas não souberam responder se receberam ou não 

resultado algum. Mas os gestores dessas empresas 90% responderam que 

investiriam novamente para o aporte do desenvolvimento em suas organizações, e 

10% não souberam responder se investiriam ou não. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Considerações Finais 

 

 Através desta pesquisa constatou-se que o coaching é uma abordagem 

recente no universo corporativo com diferentes perspectivas e compreensões 

traduzidas através dos resultados. As organizações estão atentas no tocante de 

critérios para implementação do processo de coaching traduzidos pelo fato que 

33,33% das empresas buscaram referencias no mercado acerca do profissional, de 

mesma forma, certificando-se da idoneidade da formação dos mesmos, sendo que, 

66,67% das organizações buscaram respaldo de informações através de 

associações e empresas certificadoras.  

 No tocante da pesquisa, percebeu-se que nas organizações, os processos 

de coaching foram implementados com foco no desenvolvimento de equipes 

abrangendo 50% das empresas, o que traduz a consciência organizacional da 

necessidade do investimento em ativos humanos com foco na consolidação de 

resultados, uma vez que, 37,50% das empresas pesquisas comprovam a sinergia 

desta ótica em virtude de utilizarem o coaching de forma a abordar a liderança em 

suas empresas.   

 Surpreendente, é os 58,33% das empresas não implementaram processos 

de intervenção em seus sistemas de RH alinhada ao coaching, sendo que, a 

literatura destaca o fato da sinergia de investimentos neste âmbito, em virtude de 

possíveis dificuldades na retenção de talentos.  O fato da presente pesquisa, que 

aponta a percepção de 80% das empresas na mensuração de resultados, não 

converge ao encontro do percebido na pesquisa condizente ao domínio acerca do 

conceitual do coaching e de suas contribuições para o universo organizacional. 

 É latente o fato que as organizações que compuseram a amostra, em sua 

maioria 100%, em um primeiro momento buscaram serviços de coaching junto a 

profissionais externos a organização, não identificando-se o fato de em virtude da 

necessidade de investimentos para o desenvolvimento de um profissional, ou ainda, 

pela incredulidade da efetividade do processo, para tanto, comprova-se através da 

presente pesquisa, o fato da busca constante da competitividade através de 

pessoas, assim como, a consciência e contribuição do coaching devidamente 

consolidada para competitividade das organizações e alinhamento de processos de 

desenvolvimento humano e organizacional, assim como, na constante busca da 

sinergia entre objetivos individuais e organizacionais.  
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