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comunidade acadêmica internacional tem dado 
cada vez mais a tenção ao Coaching Executivo 
e ao seu impacto na vida dos executivos e das 

organizações. São pesquisas afins ao desenvolvimento 
de competências , bem como à inteligência e gestão do 
conhecimento para fins organizacionais com base nessa 
moderna prática, derivando modelos e metodologias 
como suporte aos profissionais. 

Art igo de autoria de quatro pesquisadores comandados 
por Erik Hann, publicado em dezembro de 2010 pela 
Academy ofManagement Learning & Education, é interessante 
exemplo que queremos interpretar. Relata pesquisa 
feita para mostrar como são entendidos e conduzidos os 
momentos críticos da prática do Coaching Executivo. Ela foi 
desenvolvida nos EUA em duas etapas, sendo a primeira 
com 3015 participantes (25% de mulheres), de várias áreas 
de atividades. Depois, os 59 casos identificados como 
extremamente críticos geraram entrevistas individuais. 

Em outra pesquisa, de 2008, os autores já haviam identificado 
sinais de que os principais momentos críticos vividos na 
relação coach-coachee estavam em questões inesperadas 
e imprevistas pelo coach, os ligados a grande emoção ou 
tensão durante as sessões, bem como as dúv idas do coach 

em como proceder frente a uma necessidade específica do 
coachee. Ao comparar momentos que resultaram em ganhos 
positivos com outros que levaram à quebra da relação, a 
principal diferença foi a presença (ou ausência) de reflexão 
compartilhada entre ambos. 
Dado derivado do mais recente estudo está nas metáforas 
usadas pelos entrevistados ao relatar as situações 
consideradas críticas, o que indica valer a pena explorar a 
possibilidade de aplicar esse trunfo como apoio às sessões. 
Com frequência existiram expressões, imagens ou ideias de 
outra área da vida ou domínio conceituai para descrever 
experiências vivenriadas nas sessões de Coaching Executivo. 
No total, foram 252 metáforas para os 59 casos críticos. 

No estudo, os autores identificaram alguns pontos 
de dist inções para os coachees. E eles es tão em torno 
de realizações pessoais, na m u d a n ç a do modo de ser-
viver, nas ferramentas aplicáveis ao cotidiano e nos 
processos afins com a tomada de decisão. As habilidades 
em ferramentas e a t ransformação pessoal podem ser 
vistas como formas complementares de autodefinição, 
a dist inção entre «parecer» e «ser». A ação e a reflexão 
podem ser vistas como a dist inção entre a prát ica e a teoria 
associadas ao comportamento no dia a dia. 
Nas sessões de Coaching Executivo, possíveis conflitos 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



podem nascer da p r o m o ç ã o de uma m u d a n ç a de 
atributos, buscando criar novas competências , ou então 
na m u d a n ç a mais radical pela t ransformação de hábi tos 
e atitudes. Outra possibilidade corresponde a dois tipos 
de aprendizagem pessoal, como pré-requis i to à mudança : 
o processamento interno (introversão), com foco para 
dentro, de modo a gerar reflexão de uma perspectiva 
diferente; e o processamento externo (extroversão), com o 
foco para fora pela ação, com nova perspectiva. 
A recomendação adicional dos autores a partir do estudo 
em Coaching Executivo tem estas referências: 

a) Impactos obtidos pelos momentos de grandes desco
bertas (a Eureka!) podem não ser tão relevantes aos 
coachees. Talvez seja melhor explorar bem o es t ímulo 
à reflexão; 

b) Através de momentos críticos os coachees poderão , 
em primeiro lugar, identificar realizações pessoais 
com nova perspectiva sobre os atuais problemas e 
mais compreensão quanto ao ambiente externo; 

c) Os ganhos são tanto afins à m u d a n ç a incremental 
quanto à transformadora, o que p o d e r á ser alcançá
vel por realizações pessoais. Novas sugestões e ideias 
são mais aceitas se o coachee é l ivre para rejeitá-las; 

d) No estudo, os coachees associaram resultados positi
vos ao aumento da percepção e realização pessoal, o 
que é complexo, pois no Coaching Executivo espera-
se t a m b é m outra linha de resultados (como apoio ao 
processo de gestão e l ideranças, resolução de proble
mas ou consol idação de soluções, por exemplo). 

Dado o amplo leque de vivências dos pesquisados, algo 
que um coach sempre enfrentará, é fundamental as ses
sões de Coaching Executivo estimularem o coachee a ex
plorar sua visão ampliada e a alcançar novos pensamen
tos, ferramentas, estratégias, decisões e compreensão dos 
outros, assim como a autorreflexão, a p rópr ia motivação, 
resistência a m u d a n ç a s e suposições normalmente asso
ciadas com a introspecção, crenças e ideias fixas. P 
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Text Box
Fonte: Ser Mais, São Paulo, ano 3, n. 21, p. 14-15, 2011.




