
Função de "coach" 
vira febre no país, 
atrai jovens e gera 
debate com 
profissionais 
experientes 
do setor 
Por Maurício 
Oliveira 

Aos 37 anos, Juliana de Lacerda diz que fi-
nalmente "se achou" no campo profissio-
nal há um ano, quando começou a exercer 
a função de "coach". Formada em direito, 
ela chegou a atuar como advogada de em-
presas em um grande escritório paulistano, 
mas, em busca da realização, tornou-se 
dona de uma editora e, posteriormente, 
"headhunter" especializada em identificar 
jovens executivos com potencial para al-
cançar cargos de liderança. Em 2009, du-
rante a baixa geral do mercado de hunting 
provocada pela crise financeira global, co-
nheceu melhor o "coaching", prática da 
qual até então tinha apenas noções gerais -
e ficou encantada com as novas possibilida-
des. Fez um curso de formação e abriu uma 
consultoria própria na área, a R122 Coa-
ching, em funcionamento desde janeiro do 
ano passado. Casos como o de Juliana estão 
se tornando cada vez mais comuns. Nos úl-
timos cinco anos, o coaching virou uma 
verdadeira febre no Brasil. 

"Fui descobrindo, ao longo da minha 
trajetória, que gosto mesmo é de ajudar as 
pessoas a encontrar seus caminhos. O coa-
ching me proporciona essa sensação", des-
creve Juliana. Tão logo ela se decidiu pela 
nova atividade, passou a investir em apri-
moramento - certificou-se pelo Integrated 
Coaching Institute e filiou-se à Federação 
Brasileira de Coaching e à International Co-
ach Federation (ICF). Em termos de remu-

neração, ainda está longe de ganhar tanto 
quanto nos tempos de headhunter - mas, 
pela demanda crescente, acredita que será 
apenas uma questão de tempo. 

Um indício de que a área vem ganhan-
do adeptos no país está nas estatísticas da 
Sociedade Brasileira de Coaching (SBC), 
cuja sede fica em São Paulo, com núcleos 
em todas as regiões do país. Só em 2011, a 
instituição formou mais de duas mil pesso-
as, em cursos que podem ter 150 horas de 
aula - para quem pretende atuar apenas na 
modalidade "life coaching" (ou seja, espe-
cializar-se em tratar de aspectos da vida 
pessoal dos clientes) - ou 300 horas, no 
caso da formação em "executive coaching", 
focada na carreira e no universo corporati-
vo. 0 preço do curso vai de R$ 6 mil para a 
primeira opção a R$ 12 mil para a segunda. 

"Praticamente dobramos o número de 
formados pela nossa instituição em apenas 
um ano. Pouco mais de 2.500 pessoas ha-
viam passado pelos nossos cursos nos 12 
anos anteriores de atuação", compara o 
presidente da SBC, Villela da Matta. A ex-
pectativa é de crescimento ainda maior nos 
próximos anos, agora que parte dos cursos 
- até então inteiramente presenciais - pas-
sará a ser feita a distância. Para se matricu-
lar, não há qualquer requisito de formação, 
idade ou experiência profissional. 

Tanto a SBC como as outras instituições 
de formação de coaches no Brasil regis-
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tram um fenômeno curioso: o interesse 
crescente de jovens abaixo de 30 anos pela 
carreira. Pode parecer contraditório que 
pessoas sem tantas experiências profissio-
nais e de vida se proponham a ajudar os 
outros a tomar decisões importantes, mas 
os jovens coaches se defendem. "Esse é um 
trabalho que exige acima de tudo o domí-
nio de técnicas e o estudo contínuo para 
aprimoramento, e isso um jovem pode 
ter", avalia a catarinense Vanessa Tobias, 
28 anos. "A experiência vem com o tempo, 
como em qualquer outra profissão." 

Baseada em Florianópolis, ela atende 
tanto clientes corporativos quanto pesso-
as físicas, mas, com o aumento da deman-
da e a procura de empresas de outros Es-
tados, prevê que terá que se decidir em 
breve por um desses caminhos. Formada 
em administração, com mestrado na mes-
ma área, Vanessa trabalhou algum tempo 
como consultora de marketing e diz que 
se decidiu pela atividade de coaching para 
ajudar as pessoas a serem mais sistemáti-
cas no estabelecimento e busca de obje- -» 
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tivos, algo que considera um dos pontos 
fracos da sociedade brasileira como um 
todo. Formou-se nos Estados Unidos com 
Anthony Robbins, famoso coach america-
no, cujos métodos transitam na fronteira 
entre consultoria e autoajuda. Um dos re-
sultados dessa influência é que, ao contrá-
rio de coaches mais tradicionais, Vanessa 
gosta de recorrer a símbolos e metáforas, 
como "calcinha bege", para definir uma 
escolha feita sem muita paixão, e "índice 
Romário", como sinônimo de assumir a 
responsabilidade por fazer o gol e decidir 
o jogo na hora certa. 

Um aspecto a favor dos jovens coaches 
é que, ao contrário do "mentoring", em 
que o consultor precisa ter bagagem, pois 
assume um papel claro de aconselhamento 
sobre os caminhos que considera mais ade-
quados, o coaching não exige essa respon-
sabilidade. A idéia é estabelecer com o 
cliente, chamado de "coachee", uma rela-
ção mais de parceria. O coach não deve dar 
conselhos ou respostas, nem tampouco 
concordar ou discordar das decisões toma-
das pelo coachee - e sim certificar-se de 
que o cliente está seguro e convicto do ca-
minho escolhido. 

"Fazemos pergunta atrás de pergunta, 
para ajudar o outro a estruturar o raciocí-
nio e chegar a conclusões. A pessoa tem 
que criar sua própria fórmula, e não sim-
plesmente imitar a dos outros", descreve 

José Augusto Figueiredo, 46 anos, vice-pre-
sidente de operações da consultoria DBM e 
presidente da ICF no Brasil, instituição nas-
cida do trabalho voluntário de coaches ao 
redor do mundo. Para receber a credencial 
de nível mais básico da ICF, é preciso pas-
sar por 125 horas de estudo e uma série de 
testes, além de cem horas de prática com-
provada (com nome e contato de cada 
cliente, para eventual checagem), análise 
de sessões de coaching gravadas e uma ses-
são-teste por telefone. Em janeiro de 2010, 
a ICF tinha 36 membros no Brasil. Atual-
mente, já são 280. 

Com uma longa experiência em "out-
placement' - área especialmente delicada 
do coaching, por lidar muitas vezes com 
pessoas que estão deprimidas por terem 
sido demitidas José Augusto Minarelli, 
67 anos, chama a atenção para situações 
extremas que podem cruzar o caminho de 
um jovem coach. Ele começou nessa fun-
ção aos 35 anos, já com uma boa estrada 
em diversas funções na área de recursos 
humanos, e cita casos impressionantes. 
"Já enfrentei o suicídio de três clientes, 
evitei que outro se matasse ao convencê-
lo por telefone a largar a arma, vi um ho-
mem mais velho que meu pai chorando 
como criança diante de mim, outro ficar 
muito zangado comigo, outro desmaiar, e 
por aí vai", afirma. "Depois de tudo isso, 
me sinto preparado para qualquer coisa, 

estágio em que certamente não havia che-
gado aos 35 anos." 

Para Minarelli, a função que exerce é 
de certa forma comparável à de um cirur-
gião. "Um recém-formado pode até saber 
muita coisa, mas não tem as horas de ro-
dagem de um sessentão. Na hora de pas-
sar por uma cirurgia delicada, quem você 
escolheria?", questiona. 

Embora o trabalho de coach deva se 
concentrar no presente e no planejamento 
do futuro, o que de certa forma diminui os 
riscos de disfiinções psicológicas nascidas 
no passado, pode eventualmente ser ade-
quado sugerir ao cliente a ajuda de um psi-
cólogo ou psiquiatra. "É importante para 
quem atua nesse universo ter formação na 
área comportamental", destaca uma das 
profissionais mais conhecidas e experien-
tes do mercado, Vicky Bloch, 60 anos. Ela é 
formada em psicologia e líder de uma con-
sultoria própria no segmento de coaching. 

Para Jaqueline Weigel, 45 anos, fun-
dadora da Weigel Coaching e da Acade-
mia do Coach, que se propõe a ser um 
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aprimorar um determinado atributo do 
profissional, prepará-lo para uma nova 
situação ou ajudá-lo a superar uma difi-
culdade já identificada", diz Vicky. 

Para ela, prometer resultados ou o al-
cance de determinadas metas é um erro, 
pois isso não depende diretamente do coa-
ch, e sim do cliente. Outra condição essen-
cial é o sigilo - o coach não tem a obrigação 
de enviar ao contratante relatórios detalha-
dos sobre o que foi dito nas conversas. 
"Cabe à própria pessoa decidir o que ela 
quer compartilhar com a empresa em que 
trabalha", afirma Vicky. "Eu sempre alerto 
a companhia de que, no fim das contas, a 
pessoa pode chegar à conclusão de que 
não quer continuar trabalhando ali." 

E como a melhora do desempenho in-
dividual depende também de quem está ao 
redor, a especialista faz questão de entre-
vistar algo entre seis e dez pessoas estraté-
gicas - chefe, colegas, subordinados e até 
mesmo familiares - para conhecer melhor 
o coachee e entender o impacto que ele 
tem na vida dos outros. 

ponto de encontro para aprimoramento 
e reciclagem dos profissionais da área, a 
fase atual no Brasil é típica de uma nova 
profissão que se instala. "Muita gente ten-
ta tirar uma casquinha da nova onda, 
mas no fim das contas só profissionais sé-
rios conseguirão efetivamente se estabe-
lecer no mercado", prevê. "Temos notí-
cias de processos mal aplicados e com 
resultados desastrosos, mas creio que es-
tejamos caminhando para o reconheci-
mento do coaching como uma profissão 
específica e para a criação de uma espé-
cie de OAB do coaching", acrescenta ela, 
que é formada em educação física e se 
tornou especialista em qualidade de vida 
nas corporações até iniciar a atividade de 
coach, em 2005 - para isso, buscou o cre-
denciamento da ICF. 

E qual seria a grande razão para o 
"boom" do coaching no Brasil? Para Fi-
gueiredo, da ICF, a prática cresceu a partir 
de um certo desencanto geral com as for-
mas convencionais de aprimoramento 
profissional, como MBAs. "Hoje, quase 

todo mundo tem um diploma de MBA e 
percebe-se que os problemas e dilemas 
continuam os mesmos", comenta. "O foco 
deixou de ser nas questões cognitivas e a 
procura agora é pelo desenvolvimento de 
competências emocionais e sociais." 

Na SBC, o presidente recorre aos nú-
meros e acredita que a maior procura pela 
atividade se explica pelos resultados mais 
efetivos. "Há uma estatística que mostra 
que 85% dos investimentos gastos pelas 
empresas em treinamento são simples-
mente jogados na lata de lixo porque os 
profissionais não conseguem aplicar os no-
vos conhecimentos no dia a dia. Esse per-
centual cai bastante no coaching, pois os 
temas tratados dizem respeito à realidade 
vivida no cotidiano", avalia Da Matta. 

No coaching de carreira, quem con-
trata o especialista costuma ser a empre-
sa. O atendimento ao coachee se estende 
normalmente por algo entre 10 e 12 ses-
sões, com intervalos de no máximo dez 
dias entre elas. "O processo deve come-
çar com um objetivo específico, como 
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Text Box
Fonte: Valorinveste, São Paulo, ano 9, n. 58, p. 52-55, fev. 2012. 




