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Cresce o uso do recurso para executivos que assumem novas funções.  
 
Algumas situações levam ao questionamento sobre os rumos a serem tomados para o 
direcionamento bem-sucedido da carreira executiva. É comum que isso aconteça quando o 
profissional recebe uma promoção, assume funções no exterior ou encontra dificuldades de 
ascensão. São momentos em que o profissional precisa identificar suas deficiências e 
compreender a origem delas para superá-las. Esse é o processo de coaching, oferecido por 
algumas consultorias a corporações com interesse em apoiar seus colaboradores no 
aprimoramento de sua gestão e procurado também por executivos interessados em redirecionar 
sua vida profissional.  
 
Segundo João Mendes, consultor da DBM, algumas empresas aplicam o coaching depois de uma 
avaliação de desempenho para ajudar o executivo a atingir suas próximas metas. "É comum 
também que algumas empresas recorram ao processo depois de fusões, aquisições e mudanças 
na estratégia de negócios", diz. Ele explica que o trabalho é definido de acordo com a situação. 
Assim, não existe um tempo determinado para sua realização, pode durar de três a 12 meses. 
Tudo depende das necessidades de desenvolvimento, que são determinadas por uma avaliação 
feita com o superior direto do executivo, o departamento de Recursos Humanos da empresa e, em 
alguns casos, com os membros de sua equipe.  
 
Mendes ressalta que a disposição do indivíduo é fundamental para o sucesso do processo de 
coaching. Isso porque é um trabalho individualizado e envolve compromentimento e confiança. O 
executivo precisará compar-tilhar seus sonhos e angústias com o coach. Mas não é preciso se 
preocupar com o sigilo dessas conversas, que costumam acontecem a cada 15 dias e têm duração 
de duas horas, dependendo da urgência para conclusão do processo. "As reflexões feitas pelo 
profissional são sigilosas. A empresa só tem acesso ao plano de ação do executivo".  
 
O conceito de coaching não é novo no mercado de gestão, mas nunca esteve tão em voga como 
hoje. A razão para isso é sua relação com o desenvolvimento de lideranças. Segundo Ane Araujo, 
da Marcondes Consultores, por proporcionar o aperfeiçoamento de competências pessoais, 
favorece o protagonismo e o empreendedorismo. "O processo ativa o poder pessoal de cada um, 
que reflete no exercícios da liderança natural", explica.  
 
O termo tem origem na palavra inglesa "coach", que significa treinador e é usada, inclusive, para 
denominar os técnicos de equipes esportivas. E o papel desempenhado pelo coach de executivos é 
semelhante a esse. Ele pode ser exercido pelo próprio executivo dentro da equipe. Esse, aliás, é o 
modelo ideal de coaching na opinião da consultora da Marcondes. Ela conta que hoje as pessoas 
têm mais informações sobre coaching e já percebem a importância do exercício do papel de coach 
nas equipes para o desempenho dos negócios e procuram exercê-lo de alguma forma.  
 
Mas a cultura do antigo profissionalismo, que proíbe a discussão de problemas pessoais no 
ambiente de trabalho ainda impede que o modelo seja implementado de maneira ideal. "O 
processo exige um envolvimento verdadeiro", ressalta Ane.  
 
Compartilhar com o chefe as dúvidas em relação ao rumo de sua vida profissional é uma tarefa 
delicada. É preciso haver uma relação de confiança muito grande entre o executivo e seu superior 
para que ele possa compartilhar suas angústias, sem receio de ser prejudicado por isso. "Muitas 
vezes, os questionamentos profissionais são também decorrentes de problemas pessoais, como o 
fim de um casamento, por exemplo", cita a consultora da Marcondes.  
 
Assim, para ser coaching o líder precisa conhecer bem sua equipe e se deixar conhecer por ela 
também.  



"As pessoas ainda evitam uma conversa mais direta, na qual podem admitir que estão 
estressadas e que precisam de ajuda." Para Ane, a adoção dessa postura levaria a uma liderança 
mais natural e humana. E ela acredita que vivemos um momento de transformação nesse sentido.  
 
Nessa direção, a Johnson & Johnson adota o processo de coaching há cerca de quatro anos como 
parte efetiva do programa de desenvolvimento de lideranças. "O coaching nos ajuda a acelerar o 
desenvolvimento de competências comportamentais de nossos gestores", explica Nelson Gomes, 
diretor de Recursos Humanos da companhia. Ele afirma que, a ascensão profissional dos 
executivos torna as competências comportamentais mais importantes para seu desempenho do 
que as técnicas.  
 
Segundo Gomes, o objetivo da empresa é transformar os gestores em coachs de suas equipes. 
Para isso, o processo é aplicado tanto individualmente quanto em equipe. Um exemplo prático da 
iniciativa na companhia pode ser encontrado no departamento de marketing. "Há quase dois 
anos, usamos o coaching como ferramenta de gerenciamento de mudanças", conta Maria Eduarda 
Kertesz, diretora da área.  
 
Ela explica que, para fortalecer o desempenho do marketing, fundamental para o sucesso do 
negócio da Johnson & Johnson, o processo foi realizado inicialmente com toda equipe para 
propiciar o desenvolvimento equilibrado e a união entre os colaboradores. Com isso, o objetivo 
era torná-los mais influentes nos outros setores da empresa. "Nesse sentido, o processo foi 
fundamental para potencializar a capacidade de liderança individual e influência deles na 
organização", diz. Depois disso, as gerências passaram também individualmente pelo coaching.  
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