


COACHING
PARA RH

Profissionais de recursos humanos com freqüência
disponibilizam serviços de coaching ou de aconselha-

mento de carreira para os funcionários de variados degraus hie-
rárquicos de suas organizações. Mas eles poderiam fazer para si
mesmos o que fazem para os outros. O coaching de carreira pode
funcionar para esses profissionais de RH tanto quanto para os
demais e de diversas maneiras - às vezes, para suprir alguma
deficiência, porém mais comumente para cumprir outros obje-
tivos, como melhora de performance ou ter insights de desen-
volvimento de carreira que poderiam ajudá-los a alcançar um
nível maior de responsabilidade.

"Penso que as pessoas de RH, tanto quanto as demais, pre-
cisam contar com uma visão de fora ou com um coach para
suas próprias carreiras", diz Joan Moore, presidente do Arbor

Consulting Group. "Por vezes, ficamos muito fechados na área.
Encontrei muitas pessoas de RH que não são muito boas em olhar
além, nem em fazer marketing pessoal."

Moore diz que os profissionais de RH muitas vezes não per-
cebem o valor que agregam tanto para a organização quanto para
suas carreiras. "Então, penso que seria muito contributivo ter

uma perspectiva de fora, alguém que pudesse ajudá-los a ver
o quadro maior, a fazer o marketing pessoal e a enxergar o
que desejam fazer e a maneira mais eficaz de realizá-lo",
diz. Robert Morgan, COO da Talent Management, uma
divisão da empresa de recrutamento Hudson, afirma que
um coach de carreira pode ajudar os profissionais a
aprender como melhorar suas "marcas pessoais" e a se-
rem líderes de RH mais eficazes.



Coaching e avanços

Ainda que o coaching de carrei-
ras seja visto, tradicionalmente, co-
mo uma intervenção para melhorar
a performance dos funcionários, ho-
je ele é usado para mais finalidades.
Em uma recente pesquisa realizada
pela Right Management Consul-
tants, empresa da Manpower, ape-
nas 15% das empresas respondentes
disseram que corrigir problemas de
comportamento era a principal ra-
zão para oferecer coaching para seus
funcionários. O motivo maior, para
38% dos entrevistados, era moldar
as habilidades de liderança dos fun-
cionários de alto potencial.

Gina Hernez-Broome, sócia do
Center for Creative Leadership,
acrescenta que "um dos benefícios
mais propagados do coaching tem a
ver com desenvolver relaciona-
mentos de trabalho eficazes den-
tro das organizações."

Marjorie Brody, dirigen-
te da empresa de treina-
mento e coaching Brody
Professional Develop-
ment, é uma coach que
trabalha com funcioná-
rios de alto potencial e lí-
deres em grandes empresas.
O que ela faz, relata, é "ajudar as
pessoas a serem mais bem-suce-
didas em suas carreiras para que te-
nham mais oportunidades e possibi-
lidades". Ao trabalhar com indiví-
duos para aprimorar habilidades de
liderança, afirma, o enfoque está em
ajudá-los a eliminar os gaps - as dis-
tâncias entre onde eles estão nas ha-
bilidades de liderança e onde precisa-
rão chegar para atingir seus objetivos.

Morgan, cuja empresa oferece um
programa para profissionais de RH,
conta que um de seus clientes é um
executivo de RH que "tem o proble-
ma de não ser percebido como um
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forte líder de negócios." O progra-
ma de coaching, relata Morgan, aju-
dará esse executivo a "dar uma nova
embalagem" no modo como ele apre-
senta as suas idéias e a si mesmo.

Um certo desconforto

A chave para obter crescimento e
desenvolvimento numa ação de coa-
ching é mover a pessoa para além de
suas zonas de conforto, explica a
coach Judith Glaser, CEO e presiden-
te da Benchmark Communications.

Glaser, autora de The DNA of
Leadership (Platinum Press), afirma

que existe uma tendência entre pro-
fissionais de qualquer área de "co-
meçar a trabalhar em uma zona de
conforto no que tange a abordagens
e filosofias", e que, "é aí onde o
aprendizado pára." Trabalhar com
um coach, ela continua, "nos redes-
perta para ir além e começar a pen-
sar em novos caminhos e a renovar
nosso modo de pensar."

Morgan apresenta um conceito si-
milar. Como um profissional de RH
submetido a um processo de coa-
ching, ele diz, você deve esperar se
sentir desconfortável. "Se você esti-
ver muito confortável durante todo
o processo, ele provavelmente não
será eficaz." A relação, segundo ele,
deve desafiar e ajudar o profissional
de RH a crescer. Ela deve trazer à
tona tanto os pontos fortes quanto os
fracos. "Você não está procurando

um parceiro de golfe, mas alguém
que o ajude a se desenvolver pro-

fissionalmente. Então deve
haver algum desconforto du-
rante o processo."

O acordo

Assim como as relações de
coaching diferem conforme os ob-

jetivos e outras variáveis, o mesmo se
dá com os detalhes do acordo, como
a duração e a maneira que será exe-
cutado. "Pode ser feito por telefone;
pode ser face-a-face", diz Brody.
"Pode durar três meses, várias vezes
ao mês; [pode durar] um ano. Tudo
vai depender dos seus objetivos."

Os custos também podem variar.
Na maioria dos casos, são pagos pela
empresa. Segundo Glaser, desde que
o propósito do coaching de carreira
"seja realmente expandir o seu valor
para a organização e assegurar que
você se tornará um profissional em
ascensão", a maioria das empresas irá
bancar o custo.



Ainda assim, adverte Brody, se
você requisitar um coaching, "pre-
cisa ter cuidado para não enviar a
mensagem de que está interessado
em ir para algum outro lugar. Parte
da sua tarefa de convencimento é
colocar o coach como uma maneira
de lhe proporcionar ferramentas
para agregar valor dentro da sua or-
ganização atual."

Em busca de um coach

É fundamental que o RH e o coach
tenham uma forte relação profissio-
nal, e isso depende da escolha do
coach certo. Os desafios para o pro-
fissional de RH incluem saber onde
começar a procura e como selecio-
nar um coach. Aconselhamento de
carreira é um campo vasto, observa

Morgan, e isso "pode abranger tudo,
desde a aquisição de um CD de 9,95
dólares a um compromisso de 100
mil dólares anuais."

Brody concorda. A área se expan-
diu significativamente nos últimos
anos, ela diz, de modo que os profis-
sionais de RH interessados em achar
um coach devem fazer a escolha de
forma cuidadosa. "Existem muitas
pessoas [sem qualificação] que se
denominam coaches."

Os títulos podem variam de coach
de vida a coach de carreira e a coach
de desenvolvimento pessoal. Essa va-
riedade, afirma Glaser, pode dificultar
achar aquele que se encaixe nas neces-
sidades. "Nem sempre se pode dedu-
zir pelo título qual será a abordagem,
por isso é importante utilizar algum
tipo de processo para apurar", diz.

A área de coaching de executivos
se baseia fortemente em indicações e
recomendações, de modo que pode
ser útil perguntar a colegas se eles já
tiveram experiências com coaches e
se têm sugestões. Além disso, exis-
tem várias empresas que podem ser-
vir de ponto de partida para aprender
sobre a disponibilidade dos coaches
e os serviços que eles oferecem.

Morgan recomenda enfaticamen-
te que os profissionais de RH bus-
quem coaches experientes que te-
nham sido profissionais da área.
"Assim como é imperativo que um
coach de RH tenha conhecimento do
assunto e tenha um lastro compro-
vado, é igualmente importante que
ele compreenda o que é estar dentro
de uma organização lidando com as
dinâmicas internas."



De fato, os profissionais de RH
podem abordar a seleção de um coach
do mesmo modo que conduzem a se-
leção de um funcionário. "Eu entre-
vistaria o coach e descobriria a sua
bagagem, a contribuição que poderia
dar, o que tem realizado e qual a
metodologia utilizada", diz Morgan.

Indo mais fundo

Além das credenciais e da expe-
riência comprovada, existem carac-
terísticas menos tangíveis que
você, como profissional de RH ini-
ciando a relação com coaching,
deve levar em conta.

Por exemplo, especialistas suge-
rem que você busque alguém com
quem tenha uma química pessoal -
alguém com quem você possa se
sentir confortável em estabelecer
uma relação profissional, depositar
confiança e compartilhar virtudes e
fraquezas. "Você precisa gostar de
trabalhar ou de estar com ele, por-
que está confiando o seu futuro a
essa pessoa", observa Glaser. E de-
finitivamente, dizem alguns, o
coach deve ser alguém que você res-
peite e a quem possa recorrer para
conquistar resultados.

O aspecto mais importante de uma
relação de coaching, segundo Her-
nez-Broome, é o suporte oferecido.
"O coach está ali realmente para
apoiá-lo, não apenas em termos de

fortalecimento, mas também de con-
fiança", ela diz. "Ouvimos repetidas
vezes - que o verdadeiro valor é ter
alguém que você sinta como respon-
sável pelo desenvolvimento."

Nos estágios iniciais de uma rela-
ção de coaching, é fundamental para
ambas as partes estabelecer objetivos
profissionais claros e específicos da
pessoa a ser aconselhada, afirmam os
especialistas. De fato, diz Morgan,
"quando eu começo uma relação de
coaching, uma das primeiras coisas
é estabelecer as metas que iremos
atingir." Essas metas, ele conta, são
discutidas e acordadas entre o coach,
o profissional e ao chefe dele, se a
empresa estiver pagando a conta.

Os resultados desejados do
coaching de carreira podem ser ge-
néricos, como descobrir determina-
dos pontos fortes que podem ser
alavancados para atingir uma posi-
ção mais alta na organização. Ou
podem ser específicos, como aprimo-
rar habilidades de negociação e de
construção de consensos.

Glaser chama o começo de uma
relação de coaching de "fase da des-

coberta." Nela, o coach "fará uma
porção de perguntas para saber quais
as aspirações do profissional de RH,
quais os desafios encarados naquele
momento, onde ele acha que as opor-
tunidades de crescimento podem es-
tar e onde ele sente confuso quanto
ao direcionamento ou em relação ao
que está prestes a acontecer." Essa
fase geralmente inclui avaliações de
personalidade, 360° e outros tipos de
informações, como entrevistas com
os colegas. Tudo é observado para
criar uma avaliação abrangente.

Algumas avaliações sobre os pon-
tos fortes e as áreas de desenvolvi-
mento do profissional de RH seriam
indispensáveis, diz Hernez-Broome,
acrescentando que um bom coach se-
ria capaz de avaliar a pessoa confor-
me suas habilidades, seus valores e
suas expectativas. Quanto mais va-
riadas as informações, mais abran-
gente a avaliação pode ser, cabendo
ao coach trabalhar os pontos fortes e
os aspectos que precisam melhorar a
partir dos objetivos da pessoa.

Com esses feedbacks e avaliações,
o coach trabalhará com o profissio-



nal de RH no desenvolvimento de um
plano para alcançar os resultados que
foram combinados. O plano pode in-
cluir tarefas específicas, diz Brody.
"Posso tê-los lendo um determinado
livro. Posso fazer alguma observa-
ção ou acompanhamento mais pró-
ximo. Os trabalhos variam."

Desse modo, um cliente trabalhan-
do para aprimorar habilidades de
negociação pode ser monitorado de
perto por um coach que avaliaria os
pontos fortes e as oportunidades de
melhoria, e que daria feedback para
futuros encontros.

Brody cita o exemplo de um de
seus clientes, que, depois que ela o
acompanhou e deu feedback, come-
çou a usar um acrônimo - SUM
("Shut up, Matt", "Cale a boca,
Matt") como um lembrete para ele

ser mais controlado em reuniões e
deixar as demais pessoas falarem.

O papel de quem recebe

Para ser eficaz, o coaching de car-
reira não pode ser uma tentativa passi-
va. Indivíduos que estão sendo acon-
selhados precisam estar comprometi-
dos em ser honestos, solícitos e
engajados no processo. "Encobrir pro-
blemas que você pensa que não são
importantes para serem trazidos à tona
não vai te dar o melhor retorno do in-
vestimento", diz Morgan. "É preciso
botar tudo que você considera proble-
mas para fora e estar aberto para o
feedback." Não é algo fácil. "Já fui
coach de pessoas que colocavam uma
linha na areia para demarcar a área das
coisas que elas não queriam comparti-

lhar", conta Glaser, acrescentando que
essa situação pode ser problemática.
"Precisamos ter certeza que haja aber-
tura suficiente para que o coach entre
onde as questões difíceis estiverem."

Hernez-Broome concorda: "Pre-
cisa haver comprometimento. Eles
têm de estar abertos para assumir
alguns riscos e se permitir ficarem
vulneráveis até certo ponto. Se você
irá se expor de uma maneira como
nunca fez antes, e fora de sua zona
de conforto, isso o deixará mais vul-
nerável. É preciso que você esteja
disposto a passar por isso." Moore
afirma: "Será muito trabalhoso, mas
você não extrairá nada se não for um
participante envolvido." <-
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