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Importante tanto para o profissional quanto para as empresas, etapa deve ser levada a sério.  
 
O processo de adaptação ao novo emprego é crucial para os executivos e para as empresas.  
 
Segundo Lúcia Costa, sócia-diretora da Mariaca, a "desilusão com a nova empresa" e a falta de 
adaptação ao novo contexto são as principais causas de desligamento das empresas. "Entre os 
executivos que recolocamos, cerca de 30% são demitido ou se demitem no período de um 
ano", afirma. Entre as razões apontadas pelas empresas para demitir, resultado é o que menos 
aparece.  
 
Assim, a maioria dos executivos é demitido por desgaste nas relações e não por mau 
desempenho. "Por isso, cada vez mais, habilidades pessoais, como flexibilidade e resiliência, 
têm sido mais valorizadas do que o conhecimento técnico do executivo no momento da 
contratação", afirma Lúcia.  
 
Uma solução para a questão pode ser o coaching de integração que algumas consultorias, 
como a Mariaca e a NeoConsulting oferecem durante um período que varia de seis meses a um 
ano depois da contratação do profissional. "A crise de adaptação não tem culpado. É como 
qualquer outra relação humana. Há participação das duas partes", lembra Lucia.  
 
Segundo Rubens Gimael, sócio e diretor da área de coaching da NeoConsulting, sempre que 
tomamos uma decisão, como aceitar uma nova proposta de emprego, nos questionamos sobre 
se foi a escolha mais acertada. "Esse processo, que é natural, chama-se dissonância 
cognitiva", explica. Nesse período, além de procurar reafirmar a sua opção, o executivo ainda 
sofre uma pressão de si, da empresa, da sociedade e da família para que seja bem-sucedido 
na nova posição e faça jus à confiança depositada nele.  
 
"Vale a pena lembrar também que, quando o profissional é contratado para assumir um cargo 
de alto escalão, chega dentro de um contexto complexo", lembra Gimael. "Aquela função, na 
maioria das vezes já era exercida por outra pessoa, que tinha seu próprio estilo de atuação. 
Quando deixou a empresa, seja por qual motivo for, sua vaga foi desejada e, em algumas 
situações, até disputada internamente", complementa. De repente, chega alguém de fora, que 
nunca superou obstáculos para atingir as metas da organização, mas com mais "prestígio" do 
que quem já conhece a cultura e "veste a camisa" da empresa.  
 
"A atitude natural é de buscar resultados a curtíssimo prazo", conta Amílcar Ramos, diretor-
geral da TTi para a América Latina. "Mas o coaching de integração te ajuda a perceber que 
nem sempre é melhor mostrar resultados no primeiro dia de trabalho, se eles não se 
sustentarem ao longo prazo e que também não vale a pena impor-se pela força, mas sim 
ganhar a confiança das pessoas."  
 
Segundo Gimael, é muito importante ter com quem compartilhar o processo de reflexão criado 
por esse momento de vida. "Principalmente os homens, tendem a não comentar o que estão 
sentindo com a esposa e não procurar um amigo para conversar por considerarem algo normal 
naquela situação". De fato, é perfeitamente aceitável sentir-se pressionado e questionar-se 
sobre se tomou a decisão certa por causa disso, mas ao compartilhar essas angústias, fica 
mais fácil de lidar com elas.  
 
"Levamos o executivo a entender a situação que está vivendo como parte de um processo", 
explica o sócio-diretor da NeoConsulting. Para ficar mais claro o que ele quer dizer, podemos 
usar como exemplo um alpinista que depara-se com uma pedra e machuca o pé. "Se ele se 
concentrar na dor que está sentindo e ficar se lastimando por ter topado naquela pedra, pode 
desistir de concluir o percurso. Mas se pensar na grandiosidade do projeto que é subir uma 
montanha, certamente terá força para se recuperar logo e chegar ao topo."  



"É muito legal a forma como o processo todo é conduzido porque são sessões homeopáticas", 
conta Ramos, depois de três meses do treinamento. "O coaching de integração é menos 
intenso do que o coaching de desenvolvimento", comenta Gimael.  
 
"À medida que o tempo vai passando você vai aplicando um pouco daquilo que é discutido 
nessas sessões e, quando volta para próxima, já conhece um pouco melhor o mercado, a 
empresa, sua cultura, as pessoas. Então, os exemplos usados nas conversas começam a ficar 
mais palpáveis, reais e atrativos até, eu diria", observa Ramos.  
 
Segundo Ramos, ao oferecer um coaching de integração, a empresa faz com que o executivo 
perceba que a organização não quer perdê-lo e que compreende o momento de transição que 
qualquer pessoa vive ao assumir um novo cargo e isso também ajuda a aliviar a tensão.  
 
E não é só em relação aos "inseguros" que o coaching de integração pode ajudar. Os auto-
confiantes demais também precisam. "Há momentos em que temos que alertar o profissional 
de que ele deve prestar mais atenção no que há a sua volta e não se embriagar com o 
sucesso", afirma Gimael. "Isso acontece bastante depois de um mês de trabalho, quando, ao 
começarmos a acompanhar o profissional, ele sente que está indo muito bem."  
 
"Principalmente para altos cargos, o investimento das empresas para encontrar e contratar o 
profissional é grande. Por isso, vale a pena investir mais um pouco para não perder o 
executivo", comenta Gimael. Assim, ele acredita que a prática do coaching de integração tende 
a difundir-se. "Logo que tiver oportunidade, oferecerei esse treinamento para um novo 
membro da equipe", conclui Ramos.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 23, 24 e 25 fev. 2007. Vida Executiva, p. C9. 
 


