
1 Como melhorar o desempenho de nossos executivos? Como identificar e
desenvolver nossos futuros líderes? Essas são questões constantes na agenda
dos CEOs e da alta direção das empresas. Para apoiar as organizações nestes
processos, o coaching se tornou um instrumento muito recomendado e eficaz.
Mas há clareza sobre sua real finalidade?

2 Coaching não é treinamento, não é avaliação e muito menos terapia. É um
processo de desenvolvimento de competências pessoais e profissionais, tendo
em vista os objetivos do indivíduo e da organização.

3 Naturalmente, a eficácia dessa ferramenta aumentou a procura por
especialistas. Isso se revelou uma oportunidade de trabalho para muitos
profissionais, mas poucos conhecem a fundo e aplicam a metodologia do
coaching. O próprio conceito ficou banalizado e, hoje, o mercado mal sabe para
quê e para quem, afinal, serve esse instrumento. Nosso objetivo aqui é apontar
o seu verdadeiro alcance e esclarecer em que situações deve ser utilizado.



Um dos motivos para o entendimento
difuso que se tem do coaching pode estar
na origem e evolução desse termo. Ele
deriva de "coach", uma antiga palavra
francesa que designava um veículo para
transporte de pessoas (em espanhol,
"coche" continua sendo carro). No
inglês, o significado foi ampliado e
se aplica a um indivíduo que conduz
outro ou uma equipe, como um tutor.
Coâch, nos Estados Unidos, é também
o treinador dos times esportivos.
Talvez por isso, no Brasil, a prática
do coaching passou a ser confundida
com treinamento. Mas há uma grande
diferença entre treinar profissionais e
desenvolver a performance de executivos.

Nas organizações, o coaching se traduz
pelo exercício da liderança. Esse conceito,
aliás, tornou-se o título em português
do livro "Codchingfor Leadership", de
Marshall Goldsmith, Laurence Lyons e
Alyssa Freas ("Coaching - O Exercício da
Liderança", Ed. Campus Elsevier, 2003).

Na apresentação à edição brasileira,
explanamos sobre essa concepção: "(O
coaching) conduz ao alto desempenho
pela construção de relacionamentos,
Por meio do amadurecimento dos
líderes, coaching oferece a estrutura e
o processo necessários às verdadeiras
transformações... Inúmeras vantagens
têm sido apontadas pelos usuários,
como impulso ao autoconhecimento,
criação de nova cultura de relaciona-
mento interno e viabilização de novos
processos de gestão".

No entanto, não é apenas no Brasil que o
conceito de coaching precisa ser depurado
e difundido. Estudo apresentado no início
deste ano pela consultoria Korn/Ferry
International, em Nova York, durante
seminário promovido pelo fórum de
negócios "The Conference Board",
mostra que mesmo a mídia dos principais
mercados do mundo ainda não sabe
ao certo qual é a definição de coaching.
Segundo a pesquisa, não há uma idéia clara
do quão eficaz é este instrumento e de
como seus resultados podem ser medidos.

Apesar disso, o coaching é reconhecido
pelos entrevistados como um fenômeno
global crescente. Por isso existe,
atualmente, uma preocupação acerca
da necessidade de que suas melhores
práticas sejam padronizadas. Afinal,
as experiências demonstram que esse
instrumento, quando bem utilizado, tem
uma forte contribuição nos processos de
mudança sustentável das organizações.

Antes de nos aprofundarmos nos casos
de aplicação do coaching, vale ressaltar
algumas diferenças deste em relação
a outros recursos também aplicados
no desenvolvimento de executivos: o
counseling e o mentoring. São processos
que podem ser igualmente bem-sucedidos,
quando conduzidos com a metodologia
adequada. Hoje, porém, há certa
dificuldade para distinguir a finalidade
de cada um deles. «



O counseling é um processo que
envolve sempre reflexão e análise
sobre características pessoais e perfil
profissional. Normalmente, gera
como produto um plano pessoal de
desenvolvimento ou um projeto de
carreira. Nesse caso, o foco está no
indivíduo e em seu autoconhecimento.

No coaching, que muitas vezes é um
complemento do counseling, o foco
está na atividade do indivíduo, no
acompanhamento de suas ações ou do
seu plano de desenvolvimento. Envolve,
por exemplo, o desenvolvimento de
novas competências'e habilidades,
o treinar novos comportamentos,
visando melhoria de performance ou
crescimento profissional.

Já o mentoring, a rigor, é o papel de
um expert que proporciona ajuda a
alguém no assunto de sua especialidade
ou de um profissional mais experiente
e sábio que passa seus conhecimentos
e sua vivência para outro. E o caso,
por exemplo, quando se designa
um mentor para um trainee ou para
um jovem gerente no início de sua
carreira executiva. No entanto, o termo
assumiu, hoje, uma dimensão maior, e
é visto como uma relação de ajuda mais
ampla com foco no desenvolvimento
global do indivíduo e com uma visão
de longo prazo.

Feita essa explicação, podemos mostrar
a seguir quatro situações bastante distintas
que ilustram bem quando e como se deve
recorrer ao coaching.

Um gerente do departamento médico
de um laboratório farmacêutico
internacional foi promovido a
diretor de sua área. Tratava-se de um
profissional com carreira em pesquisa,
que só tinha técnicos na sua equipe,
mas que agora deveria participar do

comitê executivo da empresa, que define as
estratégias mundiais do negócio. A empresa
sugeriu o processo de coaching para que
ele desenvolvesse as novas competências
exigidas pela função, cuja mais crítica era
a visão estratégica e global.

Cabe dizer que a organização o promoveu
justamente porque via nele potencial
para a função, ao avaliar seu desempenho
em algumas participações no comitê,
ainda como gerente. No entanto, o que
as empresas normalmente fazem nessas
ocasiões é guindar o indivíduo à nova
posição e esperar que sua performance
evolua naturalmente.

Há os que "se viram" à custa de
muita dificuldade, de tropeços e que
vão aprendendo com maior ou menor
velocidade. Mas, no contexto de hoje,
certos erros podem comprometer a
sobrevivência não só do emprego, como
da própria empresa. Por isso, é importante
que o executivo, mesmo num momento
muito positivo de sua carreira, em que está
sendo reconhecido por seu desempenho,
aceite o apoio de um especialista e se
comprometa com o seu desenvolvimento.

Não são raros os casos de organizações
que procuram apoio externo para conduzir
um processo de coaching para alguém que
foi promovido já há algum tempo a um
cargo de liderança e ainda se comporta
como especialista, ou que foi guindado a
cargo de liderança de maior complexidade
e se sente inseguro. São desafios que
exigem competências diferenciadas e
um plano para essa evolução.

Há também os executivos que tomam
a iniciativa de requisitar o auxílio do
coaching, o que de maneira alguma é
sinal de fraqueza. Pelo contrário, é uma
demonstração do quanto o profissional
está disposto a crescer. C) fato é que, parta
o pedido da empresa ou do indivíduo, é
deste último que depende o sucesso do
processo. Sem a anuência, a consciência
e o envolvimento dele, não há avanço.



No exemplo aqui citado, após a
fase de autoconhecimento, foi elabo-
rado, em conjunto com o executivo,
um plano de desenvolvimento on
the job de sua visão estratégica,
complementado por leituras, com
acompanhamento do seu desempenho
nas reuniões do comitê executivo.

Rapidamente, o novo diretor
construiu uma boa imagem, interna
e externamente. Ele e o comando da
empresa avaliaram o coaching como
extremamente útil.

No auge de uma carreira brilhante,
o diretor comercial de uma grande
multinacional é designado para presidir
outra unidade de negócios do mesmo
grupo. Ali, no entanto, apresenta
problemas sérios de gerenciamento
da equipe e de performance. Essa é
uma típica situação em que empresa e
indivíduo fizeram um job rotation sem
precedê-lo de uma análise criteriosa.

A falta de planejamento começou a
afetar a imagem mundial do executivo
na organização. Felizmente, o presidente
do grupo percebeu que o erro não
havia sido só do executivo. Em vez de
simplesmente demiti-lo, como costuma
ocorrer, levou em conta os bons
resultados obtidos por ele como diretor
comercial e reconheceu que faltou lhe
oferecer apoio para a mudança.

Mais difícil, no entanto, foi a posição
do indivíduo em questão. Como
sempre foi bem-sucedido em seus
desafios, acreditou que daria conta de
mais este, embora a atuação comercial
fosse muito diferente de dirigir uma
operação industrial. Ao perceber que
não conseguia o apoio de sua equipe,
sentiu-se inseguro e adotou uma postura
autoritária de gerenciamento, perdendo
de vez o controle da unidade.

Quando foi chamado pelo presidente do
grupo para rever sua posição, sua primeira
reação foi pedir demissão. O chefe, porém,
ressaltou que não queria perder um talento
como ele e que estava disposto a encarar o
fato como um acidente de percurso.

Finalmente, o executivo reconheceu
que foi um erro assumir aquela posição
desguarnecido. E aceitou fazer o processo
de coaching, no qual recuperou sua auto-
estima. Voltou a atuar na área comercial do
grupo, com funções ampliadas, e resgatou
sua boa imagem.

A tendência do indivíduo, nessas
situações, é culpar a si ou à equipe pelo
fracasso. Mas seu único erro, e também
da empresa, foi não ter identificado seus
pontos fortes e fracos e não ter definido os
cuidados e apoios necessários à nova função.

Esse exemplo mostra como, diariamente,
pessoas brilhantes correm o risco de ser
demitidas por conta de promoções mal
planejadas. E também fica claro que o
coaching só é um sucesso quando o líder
da empresa investe no executivo e quando
este reconhece a importância do processo. E
necessário, portanto, um ambiente favorável.

Uma empresa nacional de grande porte
apresentava resultados muito ruins e
contratou um CEO para promover sua
recuperação. Depois de três anos, com
a organização novamente lucrativa, esse
presidente começou a prepará-la para
uma nova fase, com foco na exportação.
Solicitou um processo de coaching para
todos os seus diretores, pois queria manter
a mesma equipe, competente e leal, que
ele montou e que o ajudou a fazer aquela
virada, um turnaround.

O novo momento exigia crescimento
e inovação. Porém, durante o período
em que tiveram de focar em custo e
no desempenho de curto prazo, seus
executivos tiveram de deixar de lado o
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desenvolvimento gerencial. E o novo
desafio era fazê-los entender a mudança no
negócio e se alinhar ao perfil necessário.

Na etapa inicial do coaching, o dono
da empresa, o presidente e o gerente
de RH definiram quais seriam as
competências prioritárias aos executivos,
de acordo com o futuro desejado para
a organização. Em sessões individuais
com cada um dos executivos, uma
equipe de coaching ajudou a elaborar e
acompanhou, durante seis meses, o plano
de desenvolvimento de cada um deles.

Posteriormente, reuniu-se o grupo
e os superiores para a apresentação de
um resumo dos resultados gerais, com
as identidades preservadas. E criou-se,
junto com eles, um novo plano coletivo
de ações. Discutiu-se ainda, com o
presidente, a continuidade do coaching
interno e seu papel ao acompanhar o
andamento dos processos individuais.

O que mais freqüentemente ocorre nas
empresas em situações desse tipo é que
boa parte dos executivos não se adapta às
mudanças e é substituída. Nesta, porém,
os executivos se sentiram valorizados e
a empresa conseguiu mudar o seu perfil,
como almejava. Importante relembrar
que a adesão a um processo de coaching
só pode ser voluntária. E, neste caso, a
participação foi total.

O gerente comercial de uma
multinacional teve de assumir a mesma
posição em outra unidade de negócios da
empresa. Apesar de não haver mudança
na função, esta lhe sugeriu um processo
de coaching e ele aceitou, pois o desafio
seria liderar uma nova equipe.

Embora com perfil comercial e focado
em resultados, o executivo mostrava
dificuldades de relacionamento,
especialmente com pares e superiores,
nunca com subordinados. Era do tipo

que não hesitava em bater de frente com a
chefia e com outros gerentes para defender
seus argumentos. Por isso, era visto como
muito crítico e até grosseiro, mas também
reconhecido por sua alta capacidade de
análise e pela seriedade de suas decisões.

A empresa viu nele um potencial
de liderança e decidiu desenvolvê-lo,
sugerindo o coaching para ajudá-lo a
reverter seus pontos críticos. O primeiro
complicador, no entanto, seria fazer o
próprio indivíduo aceitar que esse traço
marcante de sua personalidade era um
empecilho. Foi'o processo que o levou a
tomar consciência de que dificultava os
relacionamentos e de que precisava de
ajuda para mudar.

No início, ele dizia que não poderia ficar
calado diante de situações que classificava
como erradas ou de pares que não
estivessem colaborando com a empresa,
Afirmava ainda que não se preocupava
com os reflexos dessa postura em sua
imagem. Era o seu estilo, enfim.

No seu processo de coaching ficou
claro que ele não precisaria deixar de
ser crítico ou perder sua ótima capacidade
de análise. O que se esperava dele
é que ouvisse mais as pessoas, que
levasse em conta as opiniões alheias,
que as ponderasse antes de emitir a sua
e que expressasse sua visão com mais
cuidado. Foram antecipados alguns
cenários típicos em que essa postura seria
exigida e definiu-se, de comum acordo,
a forma ideal de agir.

O autoconhecimento foi fundamental
para que seus pontos fracos não
atrapalhassem suas características mais
fortes. Igualmente importante para ele foi
poder contar com dois mentores durante
todo o processo, além de dois consultores
internos: seu chefe e o gerente de RH.

Em pouco tempo, os demais gerentes
e diretores notaram a mudança de
comportamento do executivo, que passou a
ser reconhecido por mais essa competência.
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Em resumo, o coaching é um instrumento
eficaz e recomendado para casos como:
• Mudanças de perfil da função do

executivo, em avaliações 360 graus
ou processos de assessment;

» Desenvolvimento de aspectos
detectados;

• Adaptação a novas culturas ou a um
novo momento da empresa, como
nos casos de fusão e aquisição ou em
situações pós-downsizing;

• Adaptação a novas condições de
trabalho, geradas por promoção ou
transferência;

• Adequação a novos procedimentos de
trabalho, como no caso de implantação
de novos processos, por exemplo;

• Necessidade de decisão quanto à própria
carreira, devido a possibilidades abertas
dentro da empresa, como "job rotation",
mudanças de país ou cidade,
e reestruturações organizacionais;

• Problemas de adaptação ao perfil pes-
soal ou estilo de gestão de nova chefia;

• Necessidade de desenvolvimento
de habilidades gerenciais ou gestão
de equipes;

• Avaliação do impacto da atuação de
um executivo na estrutura sob sua
responsabilidade.

A metodologia usada nos processos de
coaching é fundamentada em um modelo
participativo, que pressupõe a participação
do executivo, do consultor (coach) e,
dependendo do caso, da liderança direta
do executivo e da diretoria de Recursos
Humanos da empresa.

Por meio de reflexão orientada pelo
coach - um consultor especializado -
e com suporte de instrumentos e

metodologias específicas, o executivo
é levado a identificar e sistematizar o
encaminhamento da situação atual para
a desejada, identificar, analisar e refletir
sobre as possíveis alternativas, definir
caminhos específicos, elaborar plano de
ação consistente e estabelecer sistema de
controle e acompanhamento das ações a
serem implementadas,

O executive coaching, por princípio, é
sempre um processo individualizado, que
se dá através de reuniões entre o coach e
o executivo. O profissional realiza ainda
atividades sem a presença do coach, como
leituras, exercícios e diagnóstico.

Nas reuniões, o coach apoia o executivo
na análise dos resultados desses exercícios
e reflexões, que reúnem dados sobre
suas competências, seus estilos de
interação e comunicação, personalidade
e interesses, valores pessoais e skills de
liderança. A partir daí, o coach o orienta e
o acompanha na construção do seu plano
de ação ou plano de desenvolvimento.
O tempo de duração de cada processo é
definido no início do trabalho, depen-
dendo dos objetivos acordados, mas
normalmente varia de três a seis meses.

Fato muito importante e que é
esclarecido logo no início do processo,
entre a consultoria, a empresa e o
executivo, é que os dados resultantes
dos instrumentos de assessment são
confidenciais e de uso exclusivo do
indivíduo. O que ele deverá compartilhar
com a organização é seu plano de ação
e o acompanhamento do mesmo. Os
demais dados ele decide se quer ou não
compartilhar com a empresa.

Eventualmente, o coach pode
acompanhar a implementação das
medidas definidas no plano de ação,
em encontros periódicos para analisar
os incidentes críticos e as tentativas de
expressão de novos comportamentos,
ajudando o executivo a construir a base
para a mudança.

Coachingl



• Coaching não é treinamento, avaliação
ou terapia;

• Coaching se traduz no exercício
da liderança e no desenvolvimento
da performance do executivo ou de
uma equipe;

• O ator principal de um processo
de coaching é o indivíduo;

• O consultor externo é um suporte
especializado, mas o desenvolvimento
contínuo depende do acompanhamento
direto do superior;

• A empresa tem de, decididamente,
querer investir na pessoa;

• O consultor deve avaliar se esse '
desejo é genuíno e se as expectativas
da organização estão de acordo com
a realidade;

• Não faz sentido recorrer ao coaching
para avaliar o desempenho de um
executivo ou para decidir se ele deve
ou não ser demitido;

• Casos de promoção, transferência,
mudança ou redirecionamento dos
negócios, adaptação a novos momentos
da organização ou do mercado podem
ter resultados muito melhores com
o coaching;

• Não há mágica e nem fórmula única para
todos. Há, no entanto, uma metodologia
própria do coaching, que exige foco
definido, objetivos, estrutura e prazos.
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Text Box
Fonte: Revista Marketing Industrial, a. 14, n. 41, p. 34-40, jun. 2008.




