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Logo ao início de um artigo publicado pela Harvard Business Review em 2009, a respeito de 

uma pesquisa sobre Coaching Executivo, é feita uma rápida menção ao Cardeal Richelieu, 

estadista francês que viveu no século XVII. Segundo a história, o Cardeal recorria com 

frequência aos conselhos do Padre François Leclerc du Tremblay, que se tornou conhecido 

como a “eminência parda” da França à época, por conta da coloração das suas vestimentas. 

Para as autoras do artigo, D. Coutu e C. Kauffman, os líderes e executivos de negócios de hoje, 

assim como o famoso cardeal, também contam com suas eminências pardas. Esses não são 

mais monges vinculados a votos de pobreza; são geralmente chamados de coaches executivos 

e podem ter ganhos de até 3.500 dólares por hora! 

 

Pouco se falava a respeito deste tema há 30 anos; há 20, o uso do coaching executivo já 

despontava, ainda que em grande parte direcionado a ajudar executivos com sérios 

problemas de desempenho, que muito provavelmente seriam demitidos caso nada fosse 

feito. Hoje em dia, o coaching executivo é uma solução relativamente comum e com alto 

potencial para assegurar desempenho excepcional dos talentos mais críticos das organizações 

empresariais. 

 

A Annual Executive Coaching Survey de 2015, publicada recentemente pela Sherpa Coaching, 

revela que, se em 2006, as razões reportadas para coaching se referiam a “resolver um 

problema” correspondiam a 33% do universo pesquisado, em 2015 esse número cai para 21%. 

Inversamente, se em 2006, as razões que se referiam a “desenvolvimento de liderança” 

representavam 43%, em 2015, esse número passa para 56%, o que comprova claramente uma 

mudança de foco. 

 

Também de acordo com essa mesma pesquisa, se no passado havia sinais de uma certa 

democratização, com o coaching sendo disponibilizado para boa parte dos níveis hierárquicos 

das empresas, mais recentemente vinha se tornando uma solução reservada para os níveis 

mais seniores e, em alguns casos, apenas para executivos chave. A pesquisa evidencia, no 

entanto, uma certa reversão desse quadro, com gradualmente mais e mais executivos tendo 
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acesso a coaching. O ICF Organizational Coaching Study, de 2013, confirma que coaching, na 

maioria das empresas, é reservado aos seus níveis mais seniores e aos executivos 

considerados como de alto potencial. Apenas em uma minoria delas, coaching é 

disponibilizado para qualquer nível hierárquico. 

 

Sabemos que coaching funciona e produz resultados, ainda que não saibamos exatamente 

porque (a bem da verdade, a neurociência já vem trazendo algumas respostas, como o 

impacto do coaching em termos de neuroplasticidade). O ICF Global Coaching Client Study de 

2012 traz várias evidências de impactos positivos para melhoria em áreas como desempenho 

no trabalho, gerenciamento de negócios, administração de tempo, efetividade no trabalho 

em equipe, autoconfiança, habilidade em relacionamentos, comunicação e equilíbrio entre 

vida pessoal e profissional. 

 

Segundo a pesquisa da ICF Building a Coaching Culture, de 2014, ainda que a maioria das 

empresas pesquisadas acreditem no valor de um programa de coaching robusto, apenas 13% 

delas foram enquadradas como possuidoras de uma forte cultura de coaching; por outro lado, 

65% dos colaboradores dessas se consideram altamente engajados. Em termos financeiros, 

60% das empresas com forte cultura de coaching reportaram que seus resultados em 2013 

foram acima da média, na comparação com aquelas do mesmo segmento que não contam 

com tal cultura. 

 

Por último, o já citado ICF Global Coaching Client Study apontou para um mercado global de 

coaching equivalente a cerca de 2 bilhões de dólares de faturamento anual, com destaque 

justamente para o coaching executivo. A pesquisa da Sherpa Coaching mencionada 

anteriormente, revela que o valor médio dos honorários praticados por coaches executivos é 

de U$ 335 por hora de trabalho, o dobro do praticado por coaches de vida. 

 

Mas, afinal, o que é exatamente Coaching Executivo e quais são seus principais desafios? 

 

Gosto da seguinte definição para coaching executivo (The Executive Coaching Forum, 

adaptado): trata-se de um processo de desenvolvimento de executivos, vivencial e 

individualizado, que envolve a empresa, o executivo e seu coach, e que tem por objetivo 



aumentar a capacitação do executivo e sua habilidade em ajudar a empresa a alcançar metas 

de curto e longo prazo. Busca-se no coaching executivo o desenvolvimento da capacidade de 

liderança do executivo, isto é, sua capacidade de influenciar, motivar e conduzir com sucesso 

equipes na direção estratégica estabelecida pela organização.  

 

Esta prática de coaching enfatiza o desenvolvimento de competências e habilidades 

executivas, implicando em novas maneiras de pensar, sentir, agir, aprender e se relacionar 

com outros, visando maior eficiência e eficácia individual e organizacional. 

 

Ainda que possa haver diversas abordagens metodológicas, os pilares fundamentais do 

Coaching Executivo, de meu ponto de vista, podem ser resumidos como segue: 

 

 Consciência e Responsabilidade: a essência do coaching está na construção de uma 

consciência mais profunda por parte do executivo daquilo que se passa ao seu redor 

e daquilo que está vivenciando, bem como na sua tomada de responsabilidade e 

propriedade pelos seus pensamentos, escolhas e ações. 

 Mudança: um processo de coaching só ocorre quando há um desejo genuíno de 

mudança por parte do executivo - não havendo vontade de mudar, seja o que for e 

por qual razão, não há coaching. O coaching ajuda a aumentar a consciência sobre a 

importância de adquirir novos comportamentos para a construção do futuro que o 

executivo deseja construir. O coach atua de forma proativa, colocando o futuro como 

foco, lidando com o executivo na sua totalidade, considerando seu momento e 

provocando reflexões, possibilitando que este chegue às suas respostas e transforme 

sua ação. Adultos aprendem frente a necessidades reais e por essa razão é 

fundamental que o executivo acredite verdadeira e profundamente que a agenda de 

Coaching sendo trabalhada irá ajudá-lo em seu desempenho profissional;  

 O papel do coach: o coach ajuda o executivo a identificar novas perspectivas a 

respeito da sua realidade de forma criativa, buscando a descoberta de novas 

possibilidades para respostas e, portanto, de mudanças dessa realidade. Para isto, o 

coach questiona o executivo, o desafia e mesmo confronta quando apropriado, ao 

mesmo tempo que permanece ao seu lado, oferecendo apoio e suporte; 



 Enfoque sobre competências: a ênfase é dada ao desenvolvimento de competências 

ligadas à atuação profissional e na mudança de comportamentos observáveis. O 

trabalho considera o comportamento que é apresentado como ponto de partida para 

as reflexões e mudanças. Assim, parte-se do que é percebido pelo executivo e por seus 

stakeholders, evitando-se ao máximo qualquer subjetividade que possa levar a 

diferentes interpretações, inferências e percepções distorcidas; 

 Ação e aprendizado: a prática de coaching é baseada nos princípios da aprendizagem 

de adultos, envolvendo consciência, ação e reflexão, que se dá através de quatro 

estágios subsequentes (Howell & Fleishman, 1982). O primeiro deles é a 

incompetência inconsciente, onde o desempenho é baixo e não existe entendimento 

da situação. O estágio seguinte implica na obtenção de consciência sobre a 

incompetência; nesse estágio, o desempenho ainda é baixo, mas ocorre o 

reconhecimento sobre oportunidades de desenvolvimento. No terceiro estágio, um 

determinado nível de competência é atingido de forma consciente e, assim, ocorre 

melhoria no desempenho, que é obtido com algum esforço. No quarto e último 

estágio, que é a obtenção da competência inconsciente, o desempenho é elevado, 

sendo natural, integrado e automático.  

 

O Coaching executivo enfrenta importantes desafios para todos os envolvidos, empresa, 

executivo e coach, dos quais destaco: 

 A contratação de um coach não é um processo trivial.  Conforme a Annual Executive 

Coaching Survey de 2015, da Sherpa Coaching, cerca de 80% são contratados a partir 

de alguma fonte de referência. Uma das condições fundamentais para o sucesso de 

um relacionamento de Coaching é que haja uma boa química entre o executivo e o 

coach e isso só é possível acontecer quando o executivo tem a responsabilidade final 

pela escolha do coach com quem quer trabalhar, independente de quem ou de que 

área dentro da empresa iniciou o processo de contratação ou que administra seus 

processos de Coaching. Isso nem sempre acontece e, se o coach contratado não é 

sensível aos possíveis impactos de uma situação dessas, qualquer que seja a razão, as 

consequências podem ser muito negativas para todos. Da mesma forma, ainda que o 

executivo escolha o coach, este também tem a responsabilidade de, da mesma forma, 

“escolher” o executivo. A mesma química percebida pelo executivo também precisa 



ser percebida pelo coach; se este, por alguma razão, não se sentir preparado para 

atender aos interesses e expectativas do executivo e mesmo se adequar ao seu estilo 

de pensar, sentir e de aprender deste, será, na maioria das vezes, preferível declinar 

da oportunidade, sob pena do coach se ver em várias dificuldades, muitas delas 

intransponíveis. 

 Uma segunda condição fundamental para um relacionamento de Coaching é o nível 

de prontidão do executivo, isto é, o quão pronto e disposto ele está, de verdade, para 

o desenvolvimento do processo. O propósito fundamental do Coaching é ajudar as 

pessoas a mudar. Se não há mudança, não há Coaching ou seu impacto inexiste e é de 

baixo ou nenhum valor. Isto implica na necessidade do coach compreender o contexto 

no qual uma mudança precisará acontecer, o que inclui diversos fatores, tais como a 

situação pessoal e profissional do executivo, a organização na qual trabalha, as 

necessidades existentes, as expectativas do executivo frente ao coaching e ao coach 

e a vontade e disposição do executivo para a mudança. Não identificar e compreender 

todos esses fatores levará o coach a escolhas provavelmente equivocadas e o processo 

de coaching redundará em um fracasso. Por vezes, o nível de prontidão do executivo 

não é suficiente para possibilitar um efetivo processo de Coaching e não é incomum 

aos coaches não atentarem suficientemente para essa questão. Diversos sinais e 

indicadores, tais como stress, impaciência, irritabilidade, baixa capacidade de foco, 

cansaço exagerado, sentimentos negativos e outros podem sugerir que o executivo 

não é “coachável” no momento ou que até mesmo possa precisar da ajuda de outro 

tipo de profissional. Executivos com baixo nível de “coachabilidade” irão precisar de 

abordagens e estratégias de coaching específicas para que o sucesso do processo seja 

assegurado. O coach executivo tem a responsabilidade de fazer essa avaliação e tomar 

decisões consistentes com as conclusões obtidas. Para aqueles que tiverem interesse 

específico nesse tema, sugiro consultar o livro Adaptive Coaching, de T.R. Bacon e K.I. 

Spear. 

 O coaching executivo faz parte de um conjunto de abordagens e intervenções que 

podem ser usadas para a promoção do desenvolvimento organizacional e de 

lideranças. O desenvolvimento de um líder num contexto individual deve ser feito de 

forma alinhada com os objetivos e metas relacionadas ao sucesso organizacional. 

Assim, considerando que o coaching executivo faz parte de um plano global para o 



desenvolvimento organizacional, tanto o executivo quanto o coach devem estar 

cientes desses objetivos maiores. O coaching executivo sempre envolve a parceria 

entre o executivo, o coach, e a organização, representada pelo superior do executivo 

e, em muitos casos, um profissional da área de Recursos Humanos. Sendo assim, as 

metas individuais do trabalho de coaching devem sempre se conectar e estar 

subordinadas aos objetivos estratégicos da organização. Isso significa necessidade de 

um alinhamento robusto de expectativas, objetivos e metas para o programa de 

Coaching executivo, realizado entre empresa, o executivo e seu coach. O coaching 

executivo de sucesso conecta o foco voltado para os negócios com processos pessoais, 

alinhando muito bem o desenvolvimento do executivo e as necessidades de negócios 

que são críticas. O coach tem a responsabilidade de zelar por este alinhamento e, 

quando necessário, tomar decisões consistentes com essa responsabilidade; 

 De acordo com o ICF Organizational Coaching Study de 2013, a maior parte das 

organizações pesquisadas revelam “saber” ou “reconhecer” a efetividade do 

coaching, em termos de impacto e criação de valor para as empresas. Ao mesmo 

tempo, as evidências que suportam tal afirmação são de caráter empírico, quando 

muito. Mensurar o sucesso do coaching é um desafio, tanto para as empresas quanto 

para os coaches. Processos quantitativos de avaliação são muito raros. A forma mais 

comum encontrada é, via de regra, a aplicação de processos 360º, seguido de pesquisa 

de clima/satisfação. No entanto, em geral essas ferramentas, ainda que disponíveis 

nas organizações, não foram desenhadas especificamente para a mensuração do 

impacto de processos de coaching. Na maioria dos casos, a avaliação fica restrita ao 

feedback obtido junto ao próprio executivo. Encontra-se, com alguma dificuldade, 

literatura na qual processos de coaching têm seus impactos avaliados na aplicação do 

modelo de avaliação de programas de treinamento em 4 níveis, desenvolvido por D. 

Kirkpatrick, 1977. Quando o tema ROI – Return on Investment (em geral entendido 

como o 5º nível no modelo do Kirkpatrick) entra em discussão, a questão fica ainda 

mais complexa. O fato é que as empresas, por diversas razões, sejam elas 

responsabilidade fiscal, orçamentárias, priorização de projetos ou outras, mais e mais 

irão exigir uma mensuração dos impactos do Coaching de forma mais abrangente, 

consistente, realista e de forma a mais tangível possível. O coach executivo precisa 

estar preparado para enfrentar essa demanda, de forma responsável, criativa e eficaz.  


