
Assim como no futebol, no am-
biente corporativo também é
necessário, muitas vezes, o tra-
balho de um treinador, seja pa-
ra incentivar a equipe a atingir
metas, desenvolver a comunica-
ção entre os diversos setores da
empresa ou até para fazer com
que aquele gerente centraliza-
dor aprenda a delegar tarefas e
contribua para o desenvolvi-
mento de toda a equipe.

É com a referência esportiva
que este misto de psicólogo, ges-
tor de recursos humanos, eco-
nomista, professor e até pales-
trante motivacional, conhecido
como “coach”, atua no ambien-
te corporativo. A tarefa deste
profissional é desenvolver habi-
lidades e competências profis-
sionais em curto período de
tempo. Afinal, tempo é dinhei-
ro, ainda mais quando se trata
de atingir metas na empresa.

“Esse é o maior atrativo do
coaching. O treinamento pode
durar poucos meses e atingir re-
sultados extraordinários”, diz
José Roberto Marques, presiden-
te do Instituto Brasileiro de Coa-
ching (IBC). Esse resultado é
mensurado pelo profissional du-
rante o processo, por meio de
um sistema de métricas.

Há diversos tipos de treina-
mento à disposição do executi-
vo: para negócios, voltado pa-
ra presidentes e diretores que
queiram melhorar o desempe-
nho da empresa; o coaching
executivo, que busca desenvol-
ver características de líder
com foco em cargos geren-
ciais; e o coach de carreira, pa-
ra executivos que estão mudan-
do de cargo ou até mesmo de
área, mas buscam auto-conhe-
cimento para realizar as esco-
lhas corretas e se adaptar à no-
va fase profissional.

Há ainda o coaching de equi-
pe, opção do sócio gestor da me-
talúrgica Tessin, Nilton Luiz de
Oliveira, 40 anos. Ele passou
por um treinamento para então
ser o treinador de sua própria
equipe e atingir a meta de adi-
cionar R$ 1,5 milhão ao fatura-
mento da empresa em poucos
meses. O prazo para atingir o ob-
jetivo, no início do ano, era

abril. Na sexta, porém, a equipe
já pôde comemorar a conquista.
“Minha tarefa foi identificar
quem não estava utilizando to-
do o seu potencial e incentivá-
los”, conta Oliveira.

O processo de coaching do
executivo começou há um ano,
quando o profissional, com per-
fil técnico, deparou-se com o
encargo de gerenciar toda a em-
presa, e não apenas a área de
qualidade. “Quis me aperfei-
çoar e busquei o treinamento.
Não valorizava a equipe e foca-
va nos defeitos do trabalho
apresentado. Depois do coa-
ching, aprendi a reconhecer o
trabalho, e ouvir quando for ne-
cessário”, avalia.

O treinamento é personaliza-
do. Em uma primeira etapa, o
“treinador” identifica a deman-
da da empresa ou resultado que
o cliente deseja.Posteriormen-
te, planeja as sessões de coa-
ching com base nessas informa-
ções. Depois, mapeia as necessi-

dades para levar o cliente até o
ponto desejado, o que pode sig-
nificar explorar itens como es-
tratégias de negócios, desenvol-
vimento comportamental e
aprimorar habilidades.

“O coach não dá sugestões,
nem fala para o executivo o que
deve ser feito. Ele o leva a bus-
car as respostas e tomar deci-
sões, aumentando sua percep-
ção sobre demandas e limita-
ções”, explica o presidente da
Sociedade Brasileira de Coa-
ching, Villela da Matta.

O treinamento pode custar
de R$ 600 a R$ 1 mil por sessão
de uma hora, e durar semanas,
meses ou até um ano. O atendi-
mento é personalizado ou para
poucos executivos.

Para executivos interessa-
dos em contratar o serviço,
Matta alerta para o fato de que
coaching virou palavra da mo-
da. “É necessário muito cuida-
do ao contratar um profissio-
nal. Como o segmento é novo,

surgiram diversos profissio-
nais atuando no mercado sem
qualificação”, aponta.

Rosa Krausz, vice-presiden-
te e diretora de formação da As-
sociação Brasileira de Coaching
Executivo (Abracem), recomen-
da buscar referências sobre o
profissional e a instituição que
oferece o treinamento. “Muitas
empresas destacam certifica-
ções internacionais que nada
mais são do que auto certifica-
ções, ou oferecem coaching
por atacado, para grandes equi-
pes, o que acaba não produzin-
do o efeito adequado”.

Rosa aponta que, no país,
muitas empresas e profissio-
nais ainda optam pelo coa-
ching ‘curativo’. “O correto é
buscar o coaching preventivo e
começar a trabalhar talentos
com perspectivas de promoção
antes que eles se defrontem
com limitações no cargo. Dessa
forma, quando ele é promovi-
do, já esta preparado”. ■

Divulgação

Um técnico para tirar a equipe e
os resultados do banco de reservas

“Busquei o coaching como
forma de aperfeiçoamento e
descobri que poderia aplicá-lo
à minha própria equipe.
Deu certo e atingimos metas
antes do prazo proposto”
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Profissionais de “coaching” ajudam executivos a agir com liderança, gerir equipes e atingir metas
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Definição: “Coach” 
Significa treinador. A técnica busca 
justamente na referência esportiva 
uma coordenação e assessoria para 
a carreira executiva

 Proposta
Auxiliar nas tarefas e direções de 
um novo cargo ou função, redefinir 
o rumo da carreira 

TIPOS DE 
TREINAMENTO

Business 
coaching

o objetivo é 
aumentar a 
performance no 
resultado da 
organização. Para 
presidentes e 
diretores de 
empresas

Executive 
coaching

para desenvolver 
competências 
de líderes, desde 
resolução 
de conflitos 
a  delegar funções 
e administrar 
o tempo. 
Para gerentes 
e coordenadores

Lider coach 
desenvolver uma 
competência específica 
do executivo para que 
seja o treinador de 
sua própria equipe, 
para que os 
funcionários 
produzam mais 
resultados. 
Para gerentes e 
coordenadores

Coach de 
carreira

para quem tem 
potencial a ser 
desenvolvido numa 
troca de cargo. Por 
exemplo, é técnico 
que vai se tornar 
supervisor ou 
precisa ajustar o 
rumo da carreira

On board 
coaching
treinamento voltado 
a recém-contratados, 
para que possam 
produzir resultados 
mais rapidamente 
dentro da 
organização

Ojetivos e perfil do 
executivo definem tipo 
de coaching
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 6 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 34.




