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Sou bom no que faço? O que pre-
ciso aprimorar em mim tanto
técnica quanto psicologicamen-
te? Tenho condições de crescer
na carreira? A busca pelo autoco-
nhecimento leva profissionais
que ocupam cargos de chefia a
procurar apoio de um coacher
ou de um mentor para auxiliá-
los na resolução de conflitos da
carreira ou, até mesmo, na proje-
ção de onde querem chegar nos
próximos anos.

Há casos em que a própria em-
presa recorre a um programa de
coaching ou de mentoring para
seus executivos. Apesar de am-
bas as técnicas estimularem o de-
senvolvimento da carreira pro-
fissional, elas apresentam algu-
mas particularidades e trazem
um resultado melhor quando
aplicadas da forma correta.

O coaching auxilia executivos
mais experientes a solucionar
problemas pontuais de sua car-
reira. É utilizado quando a em-
presa acredita que o profissional
pode melhorar aspectos de rela-
cionamento com clientes, com a
equipe ou conhecimentos técni-
cos. “Normalmente, uma empre-
sa contrata um coach quando es-
pera mais resultado em uma ope-
ração ou quando um profissio-
nal foi promovido a gerente e
não recebeu treinamento para
assumir a nova função, por exem-
plo”, diz a diretora da consulto-
ria Crossing, Sandra Guedes.

Já o mentoring, procura identi-
ficar e treinar jovens profissio-
nais para assumir posições de li-
derança. Normalmente, o men-
tor é um executivo mais expe-
riente que a empresa designa pa-
ra “moldar” um futuro diretor.

“Principalmente nos progra-
mas de trainees, há sempre um
mentor que identifica um profis-
sional de destaque e o acompa-
nha em todos os passos dentro
da corporação”, ressalta a con-
sultora. No entanto, existem ca-
sos em que é o próprio profissio-
nalque nomeia alguém que admi-
ra para orientá-lo.

Discípulo. Há, ainda, exceções
como o caso do diretor-comer-
cial da British Airways, José An-
tonio Coimbra, de 46 anos, que
foi escolhido a dedo para a posi-
ção de “discípulo”. Segundo ele,
um chefe que teve na empresa
onde trabalhou anteriormente,
a Ford, foi o grande responsável
por toda a sua formação técnica
e de gestão.

“Desde que entrei na empresa
ele se preocupou em me orientar
e me ensinar tudo sobre a área
financeira. Era exigente e mui-
tos, inclusive, o criticavam pelo
seu jeito. Eu o defendia e ressalta-
va o grande profissional que era
e dizia que deveriam aprender
com ele e não criticá-lo.”

A fidelidade e o interesse de
Coimbra lhe renderam duas pro-
moções. “Quando viu que não ti-
nhamais como crescer na empre-
sa, disse que já era hora de sair de
lá e de buscar outra oportunida-
de, já que ele projetou que eu de-
veria chegar ao cargo de diretor
aos 33 anos. E foi isso mesmo o
que ocorreu, mas na British.”

A falta de um mentor no início
da carreira, não impediu o geren-
te de vendas regional da Hewlett-
Packard (HP), Job Markus Leite
Borges, de 45 anos, de buscar um
coach para aprimorar seu relacio-
namento com clientes e o au-
mento de sua produtividade.

“Já participei de programas de
coaching duas vezes. Uma na em-

presa anterior e hoje na HP. É
muito bom falar com uma pes-
soa experiente e com bastante
vivência corporativa que está fo-
ra do nosso dia a dia sobre os pro-
blemas operacionais. Dependen-
do das metas que estabelecemos
para a vida, recomendo que o
programa de coaching seja feito
a cada dois anos.”

Crescimento. Opinião seme-
lhante tem o presidente do gru-
po de gestão de viagens e even-
tos corporativos Tour House,
Carlos Prado, de 46 anos. Ele con-
tratou um coach para auxiliá-lo a
administrar o seu crescimento
na empresa, que passou de 200
colaboradores, em 2007, para

400 atualmente.
“Todos os profissionais de al-

to escalão passaram pelo progra-
ma. Eu mesmo selecionei o
coach, que foi indicado por uma
consultoria que já atuava conos-
co. Percebi que o programa foi
fundamental paratermos uma vi-
são de 360º do nosso negócio.”

Para a vice-presidente da Asso-
ciação Brasileira de Coaching
Executivo (Abracem), Rosa
Krausz, a escolha de um profis-
sional que já esteve “do outro la-
do”, ou seja, já viveu a rotina cor-
porativa e ocupou cargo de dire-
ção é fundamental para o progra-
ma ter sucesso.

“São profissionais que terão
contato direto com executivos.

Por isso, recomendo sempre que
o coach não deve ser um rapaz de
24 anos, por exemplo, mas sim
um profissional maduro”, afir-
ma Rosa.

A vice-presidente da Associa-
ção Brasileira de Recursos Hu-
manos (ABRH), Elaine Saad,
também ressalta a importância
da escolha de um profissional ga-
baritado para esse serviço.

“É preciso buscar referências,
ver qual a experiência corporati-
va dele e qual a metodologia que
aplica no programa.”

O CEO do escritório Opice
Blum, Bruno, Abrusio e Vainzof
Advogados, Renato Opice Blum,
de 42 anos, já participou de pro-
grama de coaching 25 vezes no
período de dois anos.

Blum começou a se interessar
pelo assunto quando acreditou
ser importante buscar soluções
para a retenção de talentos e me-
lhorar a gestão da equipe.

“Busquei orientação profissio-
nal para aprimorar as minhas
competências, como os pró-
prios coachs gostam de dizer. A
profissional que contratei me
fez perceber que eu não era tão
bom em alguns aspectos como
imaginava”, comenta.

Para o CEO, a técnica melho-
rou a sua performance como ges-
tor de forma bastante significati-
va. “Graças ao coaching tive
mais tranquilidade para gerir me-
lhor o escritório e principalmen-
te o meu tempo”, comenta.

O principal resultado, na opi-
nião dele, foi no desenvolvimen-
to de talentos e na convivência
dentro do escritório. “Aprendi a

ser mais humilde e a entender
como funciona o outro lado.
Realmente hoje eu tenho uma vi-
são de todos os ângulos da em-
presa. E isso só é possível quan-
do você tem alguém de fora, com
uma visão corporativa muito ri-
ca, para conduzi-lo”, diz.

Segundo o CEO, todos os só-
cios e os coordenadores do escri-
tório passaram pelo programa.
“A maioria não fez mais do que

duas vezes. Só eu gostei tanto
do resultado que mantive a
orientação.”

A coach Waleska Farias ava-
lia como positiva a postura do
CEO. “O processo de desen-
volvimento pessoal e profis-
sional deve ser contínuo. No-
vos conhecimentos e expe-
riências ajudam a expandir a
largura de banda mental das
pessoas”, comenta.

Empresas apreciam quem
participa de programas

‘Busquei orientação
para aprimorar as
minhas competências’

Reportagem de capa

José Antonio Coimbra, diretor-comercial da British Airways

A arte de moldar o executivo sob medida
Programas de coaching e mentoring são utilizados por profissionais em busca de autoconhecimento e que projetam ascensão na carreira

Leia mais sobre mentoring no caderno

Ponto Edu, que circula hoje.

“Desde que entrei na empresa ele se preocupou em me ensinar tudo sobre a área financeira”

PATRÍCIA CRUZ/AE

JOB MARKUS LEITE
BORGES
DIRETOR DE VENDAS REGIONAL DA
HEWLETT-PACKARD (HP)
“É muito bom falar sobre os
problemas operacionais com
uma pessoa experiente,
com visão e que
está fora do dia
a dia. Para
mim, o
programa
deve ser
repetido a
cada dois
anos”

Coaching é usado
quando:

Mentoring é
apropriado para:

CEO recorreu 25 vezes
a programas e acredita
ser um gestor melhor
desde que começou
a adotar o recurso

● Há um objetivo, bem definido,
que se baseia na melhora de habi-
lidades e performance.
● É geralmente uma atividade de
curto prazo

● É direcionada para problemas
ou áreas específicas
● Assuntos pessoais podem ser
discutidos, mas a ênfase será na
performance no trabalho
● É conduzido de uma forma es-
truturada
● Normalmente o profissional é
contratado pela empresa

● Planejamento de carreira, polí-
ticas internas, política no traba-
lho e networking
● Fornecer orientação geral,
aconselhamento

● Traçar e alcançar metas
● Facilitar a tomada de decisões
ou a solução de problemas
● É geralmente uma atividade de
longo prazo focada no acompa-
nhamento de uma carreira inteira
● Profissional pode ser selecio-
nado tanto pelo executivo quanto
pela empresa

Entusiamo. Blum diz que hoje é um gestor mais tranquilo

Os profissionais que recorrem
ao coaching ou ao mentoring pa-
ra buscar o seu aprimoramento
profissional, são vistos como
aplicados e ganham muitos pon-
tos nos processos seletivos, se-
gundo a gerente técnica da Ricar-
do Xavier Recursos Humanos,
Pérola Lucente. “É um profissio-
nalque dedicou parte do seu tem-
po para fazer uma autoavaliação,
no caso do coaching, ou busca o
crescimento na sua área de atua-
ção, no caso do mentoring. E é
este o perfil de executivo dedica-
dos que as empresas buscam no
mercado de trabalho”, diz.

O interesse não é por acaso.
Segundo pesquisa feita pelo In-
ternational Coaching Federa-
tion (ICF) com 280 companhias
em todo o mundo, o retorno
apresentado pelas orientações

de um coacher é de quase seis
vezes o valor investido pela em-
presa. “Todas as corporações
que contrataram um programa
de coaching garantem que os exe-
cutivos envolvidos no processo
trazem bastante resultado para
elas”, diz o presidente do ICF,
José Augusto Figueiredo.

Tanto que o número de
coachs vem crescendo no Brasil.
“Passamos de 26 membros em
2010 para 300 hoje”, frisa.

De acordo com a presidente
da Dasein Executive, Adriana
Prates, apesar de o coaching co-
meçar a tomar força nos últimos
anos, suas técnicas vêm sendo
aplicadas no Brasil há 20 anos.
“Mas a cultura de se nomear um
mentor para formar um profis-
sional, como é o caso do mento-
ring, é muito mais antiga.”

● Orientação

ANDRE LESSA/AE
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 29 abr. 2012, Empregos, p.  3.
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