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RESUMO 

O objetivo a ser analisado traz uma nova visão de posição dentro do mercado de 
trabalho que usa metodologia bem mais ampla na estratégia da empresa. Diante 
dessa integração, o processo empresarial desempenhado por um pedagogo 
promove um equilíbrio entre diretores, gestores e operadores dessa organização. 
Esse equilíbrio informa a empresa qual melhor planejamento a ser usado. Qual foco 
é preciso avaliar para ser um Coaching/ Pedagogo Empresarial. Tendo a sabedoria 
das necessidades da empresa; traduzimos assim o desempenho e satisfação das 
partes. Iniciando a reflexão que o Coaching/Pedagogo Empresarial tem em seu 
currículo: os Conhecimentos, as Habilidades e Atitudes, para ver no que podemos 
melhorar nos indivíduos em vida pessoal e profissional. Pensando no individuo 
como parte da empresa (ou Coaching/Pedagogo Empresarial), recursos, atribuição 
e responsabilidade; pensamos e orientamos de modo que cada um responda um 
nível de expectativa esperado. Quando aplicamos a orientação pedagógica temos 
excelência na ação de resultados, no desenvolvimento da carreira, no fornecimento 
de informação, interesse nos pontos da resolução de problema e principalmente de 
desenvolver a competência, isso é um comportamento do Coaching.  
 

Palavras-Chave: Pedagogo Empresarial.  Coaching.  Indivíduo. 
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ABSTRACT 
  

The goal to be analyzed brings a new vision of position within the labor market that 
uses much broader methodology in company strategy. Given this integration, the 
business process performed by a teacher promotes a balance between directors, 
managers and operators of this organization. This balance informs the company 
which used to be better planning. Which focus is to be a need to assess Coaching / 
Business Educator. Having the wisdom business needs; thus translated the 
performance and satisfaction of the parties. Starting reflection Coaching / Business 
Educator has on his resume: the Knowledge, Skills and Attitudes, to see what we 
can improve on individuals in personal and professional life. Thinking of the 
individual as part of the company (or Coaching / Business Educator), resources 
allocation and accountability; and guide think so that each meets one expected level 
of expectation. When we apply the mentoring excellence in action results in career 
development, in providing information, points of interest in problem solving and 
especially to develop competence, it is a behavior of Coaching.  
 
Keywords: Corporate Educator. Coaching. Individual.  
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Observa-se que com advento das novas tecnologias e informações vem 

avançando o crescimento de um líder competitivo com uma maneira de liderança, 

que promova padrões de desempenho diferentes, com experiência contida e 

inovadora responsável; e comunicador nesse mundo globalizado e competitivo 

economicamente. 

A customização necessária para um Coaching - Pedagogo Empresarial se 

diferencia no caminho evolutivo empresarial e define claramente o que se espera de 

uma liderança integrante a uma gestão de qualidade. 

O mercado busca no Coaching que tenha práticas metodológicas 

estratégicas com sensibilidade nos negócios, ampliando assim a sua capacidade e 

potencial no mundo do mercado. Essa aplicabilidade segue uma mesma visão de 

Pedagogo Empresarial. 

A ação de um Pedagogo Empresarial evidencia uma nova visão de posição 

dentro do mercado de trabalho que usa metodologia bem mais ampla na estratégia 

da empresa. Diante dessa integração, o processo empresarial desempenhado por 

um pedagogo promove um equilíbrio entre diretores, gestores e operadores dessa 
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organização. Esse equilíbrio informa a empresa qual melhor planejamento a ser 

usado.  

Para Cadinha (2010) Pedagogia é a área do conhecimento cientifico que se 

ocupa do estudo sistemático da educação em suas várias modalidades, e da prática 

educativa concreta, que se realiza em todos os aspectos que formam uma 

sociedade (ações educativas).  

Coaching é aquele que está preparado na sua vida curricular; 

compreendendo as pessoas, atuando com soluções e visão dos problemas que 

aparecem; nada mais é que buscar ações claras, exatas em médio e longo prazo. 

Segundo Prata (2014) Coaching consiste no estabelecimento de uma relação 

de parceria em que, através de um processo que apela à reflexão e à criatividade, 

se inspiram as pessoas a maximizarem o seu potencial pessoal e profissional de 

forma excepcional, utilizando para isso as competências que já possuem, bem como 

o reconhecimento e superação das suas próprias limitações. É costume dizer que o 

Coach acredita no seu Coach e mesmo quando este não acredita em si próprio.  

Esse artigo propõe a estudar em como ter desempenho e performance de um 

Coaching/Pedagogo Empresarial, no uso de avalição de (CHA) num processo de 

estrutura que não é suficiente, mas é o aprimoramento de uma estratégia em 

resultado de uma equipe. 

Diante desse foco precisamos avaliar o que é preciso para ser um Coaching/ 

Pedagogo Empresarial. Ter a sabedoria das necessidades da empresa; traduzindo 

assim o desempenho e satisfação das partes.  

Iniciando a reflexão que o Coaching/Pedagogo Empresarial tem em seu 

currículo: os Conhecimentos, as Habilidades e Atitudes, para ver no que podemos 

melhorar nos indivíduos em vida pessoal e profissional. Pensando no individuo a 

empresa (ou Coaching/Pedagogo Empresarial) traz recursos que envolvem uma 

atribuição e responsabilidade de modo que cada um responda um nível de 

expectativa esperado.  

Essa estrutura avalia os postos de trabalho, com a finalidade de definir os 

planos de salário, avaliação de desempenho, planejamento de carreira e de criação 
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em delegação de competência, esses procedimentos e normas mostram ao 

Coaching/Pedagogo Empresarial quais as necessidades de treinamento.  

Contudo, devemos pensar na evolução da empresa como um único potencial 

existente para as pessoas, no modo gradativo que aumente a produtividade e 

impulsione as pessoas a realizar desafios extraordinários. 

 

2 CURRÍCULO OCULTO DO COACHNG 

 

Na característica do ser humano busca-se o conhecimento desde á sua 

infância, no primeiro momento do reflexo da luz quando recém-nascido, ao andar 

quando bebê, ou até mesmo na sílaba sem compreensão dos outros, isso que 

obtemos no que chamamos de currículo oculto. Podendo expandir essa capacidade 

na adolescência, na aprendizagem, com base familiar. Essa base familiar traz para 

si o gosto de continuar a expandir sua capacidade e de criar os resultados que 

realmente desejam.  

Percebendo essa capacidade de evolução desde sua adolescência aos dias 

de trabalho, houve resultado de construção de competência e desempenho, e 

assim, adotando-se, princípios e valores dentro da empresa na qual assume 

estruturas na difusão de seus princípios e valores culturais básicos, criando um 

raciocínio lógico de resolver o problema existente; dentro de uma moral consistente 

na ética. 

Dentro das condições de vida do trabalho o próprio currículo bem maduro nos 

ajuda a estabelecer conhecimento, como 

— 

enquanto tendência consciente para atuar — que está ele próprio — também 

mundial. De alguma forma, as condições de vida e de trabalho estão sendo 

alteradas (ou definidas) pelas relações, pelos processos e pelas estruturas de 

apropriação econômica e dominação política, operando em escala mundial.  

Essa pressão que no mundo dos negócios proporciona ao 

Coaching/Pedagogo Empresarial faz com que execute uma nova visão dentro da 
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empresa e crie bom um relacionamento com os clientes em rede de aliança e 

parceria. Tendo assim um intermediário do cliente com a organização.  

 

3 O COAHING / PEDAGOGO EMPRESARIAL NO MESMO PASSO 

 

Apesar de ter a definição diferente entende-se que está no mesmo passo 

ideológico de um Coach Sócrates define como: pessoa que é orientada para deixar, 

se orientar em uma trajetória desejada, todavia o indivíduo exerce um entendimento 

e apreende.  

Quando aplicamos a orientação pedagógica temos excelência na ação de 

resultados, no desenvolvimento da carreira, no fornecimento de informação, 

interesse nos pontos da resolução de problema e principalmente de desenvolver a 

competência isso é um comportamento do Coaching. 

A importância da pedagogia fica compreendida como peça fundamental para 

a empresa o Coaching e o Coach. Percebendo isso, que o Coach é um talento que 

fica sendo valorizado, aprimorado no desenvolver da empresa.  

O Coach usa seu talento para utilizar a sua inteligência, raciocínio logico e 

emocional. Dessa forma os talentos estão em toda empresa, basta tentar 

compreender e se relacionar interpessoalmente e na produção do todo. Juntos na 

tecnologia, nos produtos ou serviços.   

O Coaching realiza um processo de desenvolvimento que muitas vezes o 

pedagogo empresarial tem como ferramenta o seu conhecimento, mas o Coach não 

utiliza plenamente. Coaching/Pedagogo Empresarial busca remover "reduzir" 

crenças nas limitações das pessoas.  

Havendo a inobservância o Coaching/Pedagogo Empresarial levanta-se as 

necessidades a serem feitas na empresa para a melhoria em equipe onde as 

competências pessoais do diretor, gestor, gerente e todos os colaboradores serão 

trabalhados, aumentando a capacidade funcional. Coaching/Pedagogo Empresarial 

não tem essa responsabilidade do treinamento, gerenciamento e liderança ele 

apenas irá delegar um profissional, promovendo o fortalecimento, o desempenho 

das pessoas, as competências, as melhorias de resultado, a confiança e a 
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motivação. Apenas um interventor no que precise ser feito e mostrar as soluções 

para o setor. 

 

4 UM NOVO HORIZONTE DE VISÃO PEDAGÓGICA 

 

A educação torna-se um processo político como prioridade na gestão de 

qualidade, que certamente faz o diferencial dentro da empresa, melhorando os 

conflitos de valores de papéis, de natureza pessoal, e situação crítica em ordem do 

processo decisório. Acima de tudo no questionamento do desenvolvimento das 

pessoas, salienta o aperfeiçoamento das pessoas envolvidas com utilização da 

delegação, na construção de equipe, no melhoramento interpessoal, na motivação e 

ações de direcionamento a planejamento. 

Diante deste processo de condições educacionais, oferecemos ações que 

devem se implantar as seguintes competências: 

COMPETÊNCIAS  DESCRIÇÕES 

 
 

COMPETÊNCIA TÉCNICA 

 ESPECIALISTA OU GRADUADO NA 
ARÉA DEFENIDA; 

 CAPACIDADE DE EXPRESSÃO; 
 VISÃO CRÍTICA E ANALÍTICA; 
 RACIOCÍNIO QUALITATIVO E 

LÓGICO. 

 
 
 
 
 
 

COMPETÊNCIAS GERENCIAIS 

 SER LIDER; 
 TER VISÃO GLOBAL E 

PENSAMENTO ESTRÁTEGICO; 
 GESTÃO DE PESSOAS E 

CONFLITOS; 
 ENTENDER PROCESSO DE VENDA 

E NEGÓCIO; 
 TRABALHO EM EQUIPE; 
 GERENCIAMENTO DE ENTREGA; 
 SER TOMADOR DE PROCESSO DE 

DECISÃO; 
 ETIQUETA EMPRESARIAL; 
 CULTURA E VALOR EMPRESARIAL. 

 
 
 

COMPETÊNCIAS 
COMPORTAMENTAIS 

 EMPREENDEDORISMO; 
 ÉTICA; 
 COMPROMETIMENTO; 
 EQUILÍBRIO EMOCIONAL; 
 RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL; 
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 CONCIÊNCIA E DIVERSIDADE 
CULTURAL; 

 FLEXIBILIDADE. 

Fonte:  www.observatorium.ig.ufu.br/pdfs/2edicao/n6/5.pdf  

Essas etapas estabelecem uma relação sólida entre os Coaching/Pedagogo 

empresarial e os colaboradores, possibilitando assim, o mapeando as 

características postas na competência técnica, gerencial e comportamental 

investigando a sua própria avaliação. Observando claramente o desempenho 

percebe-se que os pontos negativos e positivos possibilitam o incentivo na 

qualificação do Pedagogo empresarial. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Podemos chegar à conclusão que o avanço alcançado pelo 

Coaching/Pedagogo Empresarial é necessário para ampliação política de 

investimento na educação do profissional de todos os níveis. O objetivo de 

investimento reforça as ações de mudança no comportamento, no compromisso e 

no desempenho de trabalho em equipe, tendo assim o aumento da produtividade e 

consequentemente a elevação da lucratividade. 

Sendo assim, fica claro que o Pedagogo Empresarial precisa ter 

discernimento necessário para poder atuar e desenvolver suas habilidades de 

acordo com cada contexto que vai atuar, tendo sensibilidade para atender os 

anseios da organização e colaboradores, desenvolvendo o crescimento quanto 

pessoal, quanto profissional.  
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