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Em uma sessão de coaching, é cada vez mais frequente encontrar executivos profundamente 
insatisfeitos com a sua vi da em geral. Muitos transparecem a angústia de buscar um sentido 
maior fora do ambiente massacrante do trabalho. Não raro alguns mencionam querer "jogar a 
toalha" para poder encontrar seu eixo, um sentido para a sua vida. Na maioria das vezes o 
grande vilão é o ex cesso de trabalho, 12 horas por dia, o que impede o desenvolvimento de 
outras práticas que tragam satisfação pessoal ou familiar. 
 
É neste momento de intensa fragilidade que o coada o convida a refletir sobre a importância 
de ter uma vida mais equilibrada, com espaço para exercícios físicos, lazer, lado espiritual e 
dedicação d família, em especial aos filhos. Seja um coach contratado pela empresa ou pelo 
próprio executivo, seu papel é fazer com que o profissional assistido encontre, mediante 
alteração de comportamentos, novas formas de ser mais efetivo e ter melhores resultados. 
Mas como fazer isto? Como garantir que o executivo possa ficar mais satisfeito, ter uma vida 
mais plena e ainda queira ficar na empresa? 
 
Não é uma tarefa sobre-humana. Ao contrário, é uma questão de fazer com que o executivo 
perceba a importância de desenvolver diversas dimensões de sua vida e o quanto cada uma 
está sendo preenchida pelo profissional. Quais dimensões seriam estas? A física, a mental, a 
espiritual (e aí não estamos falando de religião e sim de valores e outras práticas de expansão 
de consciência, como meditação, ioga etc), a familiar, financeira, social, familiar e a emocional. 
 
No momento em que ele percebe o desequilíbrio em suas escolhas pessoais, não 
necessariamente por culpa, da empresa, começa a tomada de consciência do que falta para 
sentir-se um ser humano mais pleno. É nesta hora que o trabalho do coach começa. 
Normalmente, este tipo de executivo colocou sua energia muito mais no aspecto financeiro. 
Após investigação do que poderia ser feito, o profissional chega, então, à conclusão de que 
poderia, por exemplo, praticar mais esportes ou se dedicar a um hobby ou meditar ou ter mais 
tempo para a família. Ao interessar-se por outros afazeres que tragam satisfação ele (a) 
esquece de jogar a toalha, ou seja, de deixar a empresa. Ganha equilíbrio e, desta maneira, 
além de permanecer na empresa, fica mais produtivo. 
 
O grande ganho deste processo é uma nova forma de comportamento que traga bem-estar 
para o profissional. Consequentemente, sua atuação na empresa melhora, em benefício da 
melhoria no ambiente de trabalho. Pessoas mais felizes geram resultados mais sustentáveis. 
Esta é a melhor forma de reter talentos. Ajudar os executivos a terem uma vida mais plena, 
para que, em troca, possam dar o melhor de si na geração de resultados e na criação de um 
ambiente pelo menos mais harmonioso. 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 23 abr. 2008, Vida Executiva, p. C9 
 


