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RESUMO 

 

Coaching é empregado por organizações para propiciar desenvolvimento a executivos, desde 
a década de oitenta, e seu uso aumenta desde então. A despeito da vasta utilização em 
organizações, os poucos estudos sobre as relações que se estabelecem entre o coachee, o 
coach e a organização evidenciam a complexidade dessas relações, em que há agendas 
múltiplas de jogos de poder. Há portanto oportunidade para o aprofundamento do 
entendimento de relações triangulares e diádicas em coaching executivo. Este estudo é 
relevante à medida que aprofunda o entendimento de uma prática organizacional 
frequentemente empregada, porém com poucos estudos sobre as relações entre coachees, 
coaches e organização. O estudo está fundamentado na perspectiva teórica do 
construcionismo social, que visa a entender como as pessoas dão sentidos ao mundo onde 
vivem e ao que fazem, ampliando assim as opções de entendimento de um fenômeno. A 
abordagem metodológica adotada foi a grounded theory, conduzida de maneira coerente com 
o construcionismo social. Os dados foram obtidos com entrevistas de 45 pessoas, sendo 16 
coachees, 15 coaches e 14 profissionais de Administração de Recursos Humanos. Como 
resultado do estudo, três sentidos principais sobre as dinâmicas das relações entre o coachee, 
o coach e a organização foram elaborados. Primeiramente as relações triangulares e diádicas 
presentes em coaching executivo foram ressignificadas, com a sugestão de que as relações 
entre os diferentes atores em coaching executivo têm relevância e dinâmicas distintas. A 
relação entre o coach e o coachee é fundamental e a manutenção do sigilo do conteúdo das 
sessões de coaching primordial para a preservação de tal relação. Independentemente disso, a 
organização permeia a relação entre o coachee e e o coach, à medida que há expectativas de 
que contas sejam prestadas à organização. Também foi elaborado um contínuo no qual 
diferentes discursos de coaching foram posicionados. Esse contínuo chama atenção para um 
paradoxo de coaching executivo: quanto mais o processo de coaching se aproxima do 
discurso gerencial de coaching, dando mais atenção ao desenvolvimento de competências do 
executivo para atingir metas organizacionais, mais coaching assume um caráter instrumental, 
o que subtrai do coachee sua relevância no processo, com a potencialidade de tornar o 
processo de coaching inócuo. Finalmente há a proposição de uma dimensão vertical de 
coaching executivo acerca de temas que coaches e coachees percorrem em sessões de 
coaching. Esse sentido traz uma perspectiva integradora de coaching, no qual diferentes 
olhares permitem ao coachee elaborar sentidos sobre os temas de seu desenvolvimento. 
 

Palavras chave: Coaching executivo. Construcionismo social. Relações triangulares. Relações 

diádicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 
 
Organizations have employed coaching to develop executives since the 1980s, and such 
practice has increased since then. Despite its wide use in organizations, there are few studies 
about the relationships established between the coachee, the coach and the organization, and 
such studies focus on the complexity of such relationships, in which there are multiple 
agendas of power games. Therefore, there is opportunity to deepen the understanding of 
triangular and dyadic relationships in executive coaching. This study is relevant as it deepens 
the understanding of a frequently employed organizational practice, but   with few studies on 
the relationships between coachees, coaches and organization. The work is based on the social 
constructivist theoretical perspective, which aims to understand how people make sense of the 
world they live in and what they do, broadening, this way, the options for understanding a 
phenomenon. The methodological approach adopted was grounded theory, conducted in a 
manner consistent with social constructionism. Data were obtained with interviews of 45 
people, being 16 coachees, 15 coaches and 14 professionals of Human Resources 
Administration. As result of the study, three main meanings on the dynamics of the 
relationships between the coachee, the coach and the organization were elaborated. Firstly, 
the triangular and dyadic relationships present in executive coaching were re-signified, 
suggesting that the relationships between the different actors in executive coaching have 
different dynamics and relevance. The relationship between the coach and the coachee is 
fundamental, and the maintenance of the confidentiality of the coaching sessions content, 
essential for preserving such relationship. Despite the importance of such relationship, the 
organization permeates the relationship between the coachee and the coach, since it is 
expected that coach and coachee will also comply with the interest of the organization.  
Another result elaborated from the study was a continuum, in which different coaching 
discourses were positioned. This continuum highlights a paradox present in executive 
coaching: the closer the coaching process is to the managerial discourse of coaching, 
prioritizing skills development to achieve organizational goals, the more coaching may 
assume an instrumental quality, subtracting the coachee’s relevance from the process. This 
has the potential to make the coaching process innocuous. Finally, a vertical dimension of 
executive coaching is proposed, which address topics that coaches and coachees go through 
during coaching sessions. This meaning offers an integrative perspective of coaching, in 
which different perspectives allow coachees to make meaning about their development. 
 
Keywords: Executive coaching. Social constructionism. Triangular relationships. Didactic 
relationships. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Coaching é um negócio que gera globalmente 2,3 bilhões de dólares de faturamento 

(ICF, 2016a) com um terço de CEOs e diretores executivos americanos de grandes 

organizações já tendo participado de programas de coaching executivo (LARCKER; MILE; 

YAYAN; GUTMAN, 2013). Desde os anos oitenta coaching é utilizado por organizações 

para desenvolver executivos, e o emprego de coaching aumenta desde estão 

(BACHKIROVA; COX; CLUTTERBUCK, 2014; BOZER; JONES, 2018). 

 Apesar de ser bastante empregado por organizações, coaching ainda é uma atividade 

emergente, em um campo fragmentado (GRAY, 2011), e em busca de legitimidade (CLEGG; 

RHODES; KORNBERGER, 2007). Não há consenso sobre um corpo de conhecimento 

mínimo necessário que coaches devam dominar, e tão pouco concordância sobre padrões 

profissionais que pessoas que exercem a atividade de coaching devam ter (GRAY, 2011).  

Cursos que treinam pessoas para atuarem como coaches executivos proliferam (SEGERS; 

VLOEBERGHS; HENDERICKX; INCEOGLU, 2011), muitas vezes pressupondo a 

coerência de objetivos entre todos os envolvidos nesse processo e negligenciando as 

diferentes perspectivas daqueles que participam de processos de coaching executivo, o 

coachee, o coach e aqueles que representam a organização (LOUIS; FATIEN-DIOCHON, 

2014).  

 Embora a definição de coaching executivo seja abordada em profundidade no próximo 

capítulo Contexto de coaching executivo, cabe esclarecer os termos empregados neste estudo: 

coaching executivo é tido como um “ramo de desenvolvimento organizacional especializado 

em conversas individuais para apoiar líderes e profissionais” (DE HAAN; DUCKWORTH; 

BIRCH; JONES, 2013, p. 9); coach, neste estudo, é uma pessoa externa à organização e 

contratada por ela para trabalhar junto a um executivo, com o objetivo de apoiá-lo em seu 

desenvolvimento; coachee é tido como o executivo que participa dessa intervenção de 

desenvolvimento organizacional, a pessoa que recebe coaching. O entendimento sobre as 

dinâmicas das relações entre o coachee, o coach e a organização é relevante porque, embora 

as organizações empreguem coaching executivo com frequência, muitas vezes aqueles 

envolvidos nesses processos, não se dão conta da complexidade inerente a coaching executivo 

e isso pode levar a consequências não desejadas: pessoas prejudicadas, expectativas não 

alcançadas e desperdício de recursos, por exemplo.  

 Embora coaching seja percebido como uma prática relacional (DE HAAN; SILLS, 

2010) a ênfase de pesquisadores sobre coaching se dá sobre a relação entre o coachee e o 

coach (LOUIS, 2015). Diferentes autores explicitam que essa tem importância fundamental 
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em coaching (DE HAAN, 2008a; JOWETT; KANAKOGLOU; PASSMORE, 2012; 

WHITWORTH; KIMSEY-HOUSE; KIMSEY-HOUSE; SANDAHL, 2007), e atribuem à 

relação entre o coachee e o coach a base do trabalho de coaching (BARON; MORIN, 2009). 

Tal importância justifica a prevalência de estudos sobre a relação entre o coach e o coachee, 

quando se compara a estudos que pesquisam as relações que se estabelecem quando uma 

organização contrata um coach para trabalhar junto a seus executivos (LOUIS, 2015). 

 Embora não sejam prevalentes na literatura sobre coaching, diferentes autores 

apontam a relevância de considerar a organização como ator fundamental em coaching 

executivo. Um dos precursores a tratar do tema, Tobias (1996) reforça que a organização tem 

papel importante em coaching, podendo propiciar ou prejudicar o desenvolvimento do 

executivo. Orenstein (2002, 2007) também desafia o entendimento predominante de que 

coaching executivo é uma prática exclusivamente individual, e ressalta a importância de que 

se leve em consideração diferentes forças que influenciam processos de coaching, inclusive 

questões que podem ser irrefletidas por aqueles envolvidos em coaching executivo. 

Ressaltando as ambiguidades que tornam processos de coaching executivo intervenções de 

desenvolvimento complexas, Hawkins (2008), Stern (2004), e Western (2012) chamam a 

atenção para o duplo foco de coaching executivo: desenvolvimento individual do executivo e 

atingimento de resultados de negócios. Também Amado e Fatien (2009) e Fatien-Diochon 

(2012)  sublinham que quando a organização também é tida como ator fundamental em 

coaching executivo, há  o potencial surgimento de dilemas éticos, tornando ainda mais clara a 

complexidade de tais processos. 

 A despeito do reconhecimento da complexidade das relações entre o coachee, o coach 

e a organização, poucos estudos são realizados sobre esse tema: Fatien-Diochon e Nizet 

(2015) pesquisaram como códigos de ética apoiam ou não coaches frente a dilemas éticos que 

esses enfrentam em coaching executivo. Também Louis e Fatien-Diochon (2014) nomearam 

as relações entre o coachee, o coach e a organização como relações triangulares e 

identificaram diferentes agendas presentes em processos de coaching executivo. Pesquisando 

momentos críticos de coaches experientes, Day, de Haan, Sills, Bertie, e Blass (2008), 

assinalaram que coaches experimentam tensão na gestão das relações com a organização, 

principalmente no que tange a questões relacionadas a organizações buscando informações 

consideradas por coaches como confidenciais. Vale ressaltar que todos os estudos aqui 

mencionados foram realizados junto a coaches, e não levaram em conta as perspectivas de 

coachees ou de pessoas da organização. 
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 No Brasil, há poucos autores que consideram a organização como ator fundamental 

em coaching executivo, estando entre eles, Krausz (2007, 2017), que elucida as premissas de 

coaching executivo, orienta coaches sobre a complexidade de se trabalhar a serviço do 

coachee no âmbito organizacional e reforça a importância de princípios éticos que devem 

nortear o trabalho do coach.  

 Especificamente sobre pesquisas a respeito de coaching executivo no Brasil, há 

estudos que buscam entender a eficácia de programas de coaching, porém sem problematizar 

a dinâmica de relações triangulares. Palacio e Alves (2015), por exemplo, indicam que há 

benefícios de coaching executivo tanto para o coachee como para a organização contratante; 

Milaré e Yoshida (2007, p. 86) explicitam que coaching executivo “visa ajudar os indivíduos 

a desenvolverem novas atitudes e competências ao atingir as metas organizacionais”; e 

Rocha-Pinto e Snaiderman (2011) buscam entender em que medida coaching executivo gera 

aprendizado para o coachee. Embora esses autores reconheçam a importância da organização 

em processos de coaching, não se detêm sobre a complexidade de relações triangulares em 

coaching executivo e pressupõem a congruência de objetivos entre organização, coach e 

coachee. 

 Já outro grupo de autores no Brasil busca entender se há congruência entre os 

diferentes stakeholders envolvidos em coaching executivo quanto ao entendimento dessa 

prática frente a outras intervenções de desenvolvimento. Ferreira e Casado (2010) 

pesquisaram se organização, coachee e coach diferenciavam coaching executivo de 

mentoring e career counseling. Em trabalho de revisão bibliográfica, também Malta Campos 

e Nunes Pinto (2012) reforçam a importância da distinção entre práticas de coaching, 

mentoring e aconselhamento, para que essas intervenções sejam empregadas de maneira 

deliberada por aqueles envolvidos em tais processos.  

 Em suma: embora coaching seja empregado por organizações para propiciar 

desenvolvimento a executivos, o campo de coaching é fragmentado, não regulamentado e 

emergente (GRAY, 2011). Apesar da concordância entre autores de que coaching é uma 

atividade relacional, pesquisas sobre coaching executivo têm privilegiado a relação entre o 

coachee e o coach. Os poucos estudos sobre o coachee, o coach e a organização evidenciam a 

complexidade dessas relações (como nos estudos de Fatien-Diochon e Nizet (2015); e Louis e 

Fatien-Diochon (2014); a falta de diferenciação de coaching executivo frente a outros tipos de 

intervenção de desenvolvimento de executivos (como nos estudos de Ferreira e Casado 

(2010); e a existência de diferentes agendas entre os stakeholders envolvidos em coaching 

executivo (estudo de Louis e Fatien-Diochon (2014). Identificamos assim que há 
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oportunidades para a realização de estudos sobre coaching executivo, que possam ir além da 

constatação da complexidade de tais relações e aprofundem o entendimento sobre relações 

triangulares em coaching executivo. Dessa maneira este estudo visa a entender as dinâmicas 

das relações entre o coachee, o coach e a organização em processos de coaching executivo. 

 A abordagem escolhida para responder à pergunta de pesquisa “como se dão as 

dinâmicas das relações entre o coachee, o coach e a organização em processos de coaching 

executivo?” foi o construcionismo social, que visa a entender como as pessoas explicam, 

descrevem e dão sentidos ao mundo onde vivem e a si mesmas (GERGEN, 2009a). Essa 

abordagem é bastante propícia para o entendimento de dinâmicas das relações em coaching 

executivo, dado que do ponto de vista construcionista o objetivo de uma pesquisa é ampliar as 

opções de entendimento de um dado fenômeno (CAMARGO-BORGES; RASERA, 2013).  

 Outra lacuna nos estudos sobre as relações entre o coachee, o coach e a organização 

diz respeito às pessoas que participam de tais estudos. Em geral, as pesquisa são feitas junto a 

coaches, que dão a sua perspectiva sobre relações triangulares em coaching executivo, por 

exemplo nos estudos de Day et al. (2008); Fatien-Diochon e Nizet (2015); e Louis e Fatien-

Diochon (2014). Pesquisar um fenômeno segundo a abordagem construcionista significa dar 

espaço a múltiplas racionalidades (MCNAMEE; HOSKING, 2012). Nesse sentido, este 

estudo buscou participantes de pesquisa que trouxessem as perspectivas dos coachees, dos 

coaches e de representantes da organização, não com o objetivo de encontrar respostas únicas 

ou preponderantes, mas com a intenção de desafiar pressupostos e propiciar novos e 

diferentes sentidos às dinâmicas das relações entre coachees, coaches e organização em 

coaching executivo.  

  Para responder à pergunta de pesquisa “como se dão as dinâmicas das relações entre o 

coachee, o coach e a organização em processos de coaching executivo?” foram estabelecidos 

os seguintes objetivos específicos do estudo: 

• Investigar as dinâmicas do relacionamento entre o coachee e o coach, levando-se em 

conta a presença da organização em processos de coaching executivo; 

• Investigar as dinâmicas do relacionamento entre o coachee e a organização; 

• Investigar as dinâmicas do relacionamento entre coach e organização;  

• Entender como os objetivos de coaching se aproximam ou se afastam aos interesses da 

organização ou do coachee segundo a abordagem de coaching empregada pelo coach; 

• Identificar a gama de temas abordados em processos de coaching executivo pela dupla 

formada pelo coachee e pelo coach. 
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 A metodologia empregada para responder à pergunta de pesquisa e atender aos 

objetivos específicos do estudo foi a grounded theory na abordagem construcionista, que 

permite entender a construção social dos participantes do estudo, e ressalta o caráter 

interpretativo do pesquisador (CHARMAZ, 2008; CHARMAZ; BELGRAVE, 2012).  

 Apresentados suscintamente nesta introdução os principais temas desta pesquisa, cabe 

explicitar como este estudo está organizado. 

 A pesquisa teórica sobre as relações que permeiam coaching executivo foi dividida em 

dois capítulos. No capítulo 2 apresento o contexto de coaching executivo, com sua 

localização histórica e definição; diferenciação de coaching frente a outras práticas de 

desenvolvimento de pessoas; e diferentes correntes teóricas que fundamentam coaching 

executivo. 

 Em seguida, o capítulo 3 traz como as dinâmicas das relações que se estabelecem 

entre o coachee, o coach e a organização em processos de coaching executivo são estudadas, 

tanto no que diz respeito ao estudo de relações triangulares como no que tange as relações 

diádicas presentes em coaching executivo: relação entre o coachee e o coach; entre o coachee 

e a organização e entre o coach e a organização. 

 O Capítulo 4 traz a abordagem metodológica do estudo, assim como o detalhamento 

da pesquisa: procedimentos de coleta e análise de dados, caracterização dos participantes da 

pesquisa e etapas da análise. 

 No capítulo 5 apresento e analiso os resultados das entrevistas realizadas com os 

participantes da pesquisa: coachees, profissionais de ARH (Administração de Recursos 

Humanos) e coaches.  

 O capítulo 6 traz a discussão dos resultados e último capítulo, considerações finais, as 

contribuições e limitações do estudo, assim como sugestões para futuras pesquisas. 

 Antes de prosseguir para o próximo capítulo, cabe chamar a atenção para minha 

posição de pesquisadora e profissional atuante como coach executiva. Essas duas atividades 

estiveram imbricadas uma na outra: atuar como coach executiva influenciou a maneira como 

conduzi,  refleti e elaborei este estudo; o exercício da pesquisa permeou e modificou minha 

maneira de praticar coaching executivo. Aspectos reflexivos que incluem o entrelaçamento 

dessas duas atividades permeiam os capítulos deste estudo. 
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2 CONTEXTO DE COACHING EXECUTIVO 

 

 A perspectiva social construcionista adotada neste estudo implica que o conhecimento 

é historicamente localizado e dotado de valores, dessa maneira é importante situar o 

fenômeno estudado em seu contexto histórico. Além disso, a adoção do construcionismo 

convida ao exame do que pode ser tido como obvio, por exemplo as definições sobre 

fenômenos. Congruente com a perspectiva epistemológica adotada, este capítulo tem como 

objetivo estabelecer as bases sobre coaching executivo: contexto histórico, definições e 

fronteiras de atuação de coaches.  

 Inicio com uma breve localização histórica de coaching executivo, situando-o frente a 

outras práticas de coaching organizacional. Em seguida examino diferentes definições para 

apresentar o que tomo por coaching executivo. O capítulo prossegue com a discussão sobre 

delimitações de práticas de coaching diante de outras atividades relacionadas, tais como 

mentoria, consultoria e psicoterapia. A última seção do capítulo contempla diferentes 

correntes teóricas que fundamentam coaching executivo. 

 

2.1 O que tomamos por coaching executivo 
 

 O termo coach deriva de uma cidade na Hungria chamada Kocs, onde carruagens 

eram feitas (BACHKIROVA et al., 2014). Evered e Selman (1989) esclarecem que a 

expressão foi usada em inglês pela primeira vez no século XV, significando carruagem. Os 

autores elaboram que a carruagem leva uma pessoa importante de onde está para onde quer ir. 

Destaco dois termos nesse significado de coaching: “pessoa importante” e “para onde quer 

ir.”  Se o coach leva uma “pessoa importante”, podemos pensar que coaching não é um 

processo de desenvolvimento organizacional para muitos e sim algumas pessoas especiais. 

Além disso, o coach leva a pessoa para onde quer ir, dando ênfase a um sentido bastante 

presente em coaching executivo, que é a decisão do coachee do que quer tratar no processo e 

nas sessões de coaching.  

 Além do significado de carruagem, o termo coach foi também atribuído a tutores 

particulares, que nos anos 1840, preparavam alunos da Universidade de Oxford para exames. 

Evered e Selman (1989) afirmam que a palavra coach, passou a ser aplicada em esportes nos 

Estados Unidos a partir de 1880, para designar a pessoa que treinava um time de atletas em 

competições de remo, sendo que até hoje coaching é bastante relacionado a esportes. Para os 

autores, a expressão coaching surge na literatura de gestão na década de cinquenta, e é 
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entendida como uma das responsabilidades do superior para orientar seus subordinados em 

uma relação de mestre e aprendiz. Fillery-Travis e Passmore (2011), por sua vez, reportam 

que o primeiro artigo acadêmico sobre coaching é de 1937, onde Gordy (1937) reforça a 

importância de supervisores realizarem coaching junto a seus subordinados para reduzirem 

desperdícios em fábricas. Ainda no cenário de negócios, coaching entra em cena como uma 

forma de desenvolvimento nos anos setenta, como resposta a mudanças tidas como 

necessárias relacionadas a liderança, floresce e ganha relevância nos anos oitenta com o 

nascimento de programas de desenvolvimento de liderança (BROCK, 2014; PASSMORE, 

2007). Para Feldman e Lankau (2005), coaching executivo emerge na década de noventa 

como uma intervenção especificamente orientada à mudança de comportamento de gestores 

de níveis hierárquicos médio e sênior. Em suma, coaching é um termo cujo sentido tem sido 

usado em gestão de forma mais intensa desde a década de 1980, como maneira de apoiar 

algumas pessoas, em geral executivos, em seu desenvolvimento dentro das organizações 

(FELDMAN; LANKAU, 2005; FILLERY-TRAVIS; PASSMORE, 2011). 

 É relevante localizar coaching executivo frente a coaching organizacional, ou 

coaching no ambiente de trabalho, um conceito mais amplo, que trata de diferentes tipos de 

coaching que ocorrem em uma organização (GRANT, 2017; TULPA, 2016). Coaching em 

grupo, coaching de equipes e gestores de pessoas que expressam habilidades de coaching são 

entendidos como tipos de coaching organizacional, assim como coaching executivo. O 

quadro 1, mostra os tipos de coaching organizacional e o foco de atuação de cada um deles. 

 
Quadro 1 - Foco de atuação das diferentes modalidades de coaching organizacional 
 

Coaching executivo, 
business coaching e 
coaching de liderança 

Coaching em grupo Coaching de equipes 
Gestores com 
habilidades de 
coaching 

 
Lida com os objetivos 
específicos da pessoa 
que recebe coaching. 
Esses objetivos estão 
relacionados à posição 
que o coachee ocupa 
na organização. 
 

 
Lida com objetivos 
individuais do membro 
do grupo (BRITTON, 
2010). 

 
Objetiva melhorar o 
trabalho da equipe 
(CARR; PETERS, 
2013). 

 
Gestores de pessoas 
que lidam com seus 
subordinados de 
maneira não diretiva 
(MCLEAN, 2012). 

Fonte: Elaborada pela autora 
 

 Alguns autores, tais como Western (2012) por exemplo, elencam as diferenças entre 

coaching executivo, business coaching e coaching de liderança. Para o autor, business 
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coaching mimetiza consultoria cujo foco primordial seria o resultado para a organização, 

enquanto no coaching executivo há potencial maior para que a pessoa que recebe coaching e 

o coach lidem com valores pessoais e estratégias emergentes durante o processo de coaching. 

Já coaching de liderança “apoia o coachee a assumir os seu papel de liderança no melhor de 

sua capacidade” (WESTERN, 2012, pp. 59-61). Nesta pesquisa trato dessas três modalidades 

de coaching (coaching executivo, de liderança e business coaching), sob o conceito de 

coaching executivo, já que as diferenças entre tais tipos de coaching não são explicitadas pela 

maioria dos autores do campo, e muitas vezes atividades de coaching de liderança, business e 

executivo podem se confundir durante um processo de coaching. 

 Coaching em grupo é definido como "um processo de pequeno grupo em que há a 

aplicação de princípios de coaching para fins de desenvolvimento pessoal ou profissional, a 

realização de metas, ou maior autoconsciência, ao longo de linhas temáticas ou não-

temáticas." (BRITTON, 2010, p. 6). Dessa maneira, coaching em grupo acomoda os objetivos 

de cada pessoa dentro do grupo, sendo que tais objetivos podem ser similares, quando o 

coaching em grupo é temático. Já no coaching de equipes, as questões com as quais o coach e 

as pessoas envolvidas lidam são daquela equipe, sendo esse tipo de coaching definido como 

"... uma abordagem abrangente e sistêmica para apoiar uma equipe a maximizar seu talento 

coletivo e recursos para realizar o trabalho da equipe de maneira eficaz" (CARR; PETERS, 

2013, p. 81). As habilidades de coaching para gestores, por sua vez são tidas como aptidões 

que gestores de pessoas desenvolvem para dar mais autonomia e facilitar conversas com seus 

subordinados. Em geral as organizações promovem o treinamento dos gestores de pessoas 

para que  desenvolvam essas habilidades de coaching (MCLEAN, 2012). Tendo localizado 

coaching executivo como um dos tipos de coaching organizacional, passo a seguir à definição 

desse primeiro. 

 Na perspectiva construcionista, a busca da definição de um termo está relacionada ao 

sentido de uma palavra e sua utilidade para uma dada comunidade (GERGEN, 2009a). A 

busca de uma definição de coaching executivo é desafiadora porque coaching é uma atividade 

relativamente recente e híbrida, com influência de perspectivas muito diferentes e inclui 

abordagens múltiplas e plurais (WESTERN, 2012) sendo inclusive considerado uma “planície 

pantanosa” (GARVEY, 2011, p. 29) na qual teorias são misturadas e difíceis de distinguir. 

Dessa maneira, definir coaching executivo corre o risco de deixar de fora abordagens 

importantes dessa prática. Por outro lado, é importante para o desenvolvimento deste estudo 

estabelecer qual o fenômeno pesquisado. Buscando entender os contornos do conceito 

coaching executivo, comparei as definições encontradas na literatura, e elaborei o quadro 2 
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onde estão quatorze definições, cujas publicações datam de 1996 a 2015. Os aspectos que 

analisei entre as quatorze definições são cinco: a) a quem se dirige coaching executivo; b) que 

tipo de resultado é esperado no que tange a pessoa que recebe coaching; c) forma de interação 

entre os envolvidos; d) maneira como coaching deve ser realizado; e e) resultado esperado 

para a organização.  

 Quanto a quem são as pessoas que recebem coaching executivo, a maioria dos autores 

explicita que coaching executivo é direcionado a gestores, líderes ou executivos que 

obviamente estão inseridos no ambiente organizacional (HAWKINS, 2008; JOO, 2005; 

KILBURG, 1997; KRAUSZ, 2007; ORENSTEIN, 2002; REKALDE; LANDETA; ALBIZU, 

2015; STERN, 2004; WESTERN, 2012). Como exceção, de Haan, Duckworth, Birch e Jones 

(2013) incluem profissionais em sua definição, ou seja, pessoas percebidas como ainda não 

tendo responsabilidade de gestão ou liderança. No que diz respeito ao tipo de resultado 

esperado para a pessoa que recebe coaching, alguns autores, como Bluckert (2006); Bozer, 

Sarros e Santora (2014); Joo (2005); e Rekalde, Landeta, e Albizu, (2015) explicitam que 

deve haver mudança de comportamento da pessoa que recebe o coaching e que tal mudança 

deve ser alcançada com o autoconhecimento e aprendizado do executivo. Arnaud (2003), por 

sua vez, aponta que deve haver mudança de ação, atitude ou comportamento, expandindo 

assim a definição de coaching executivo, pois não há a expectativa da mudança do 

comportamento observável. A mudança de atitude, da maneira que o coachee percebe a 

situação é também considerado resultado em coaching executivo. Já quanto à forma de 

interação, apenas Segers, Vloeberghs, Henderickx e Inceoglu (2011) consideram que 

coaching executivo pode ser em grupo e a maioria dos autores do quadro 2 indicam que essa é 

uma intervenção individual, que ocorre entre o coachee, e o coach.  

 Nem todas as definições mencionam como coaching executivo dever ser realizado e 

entre as que o fazem, a definição de Stern (2004) relata que deve ser utilizado feedback de 

diferentes fontes; Hawkins (2008) diz que o coach deve dar feedback claro e desafiar a pessoa 

que recebe coaching; Kilburg (1997) e Segers, Vloeberghs, Henderickx e Inceoglu (2011) 

apontam o uso de técnicas comportamentais; Fillery-Travis e Passmore (2011) citam o uso de 

perguntas abertas, escuta ativa, sumarização do que foi dito e reflexão. 

 O último elemento que identifiquei ao analisar as diferentes definições de coaching 

executivo diz respeito aos objetivos dessa intervenção para a organização. Para vários autores 

coaching executivo visa a melhorar o desempenho e a satisfação pessoal do coachee, o que 

leva à melhor eficácia da organização (BLUCKERT, 2006; BOZER et al., 2014; KILBURG, 

1997; REKALDE et al., 2015; SEGERS et al., 2011). No caso desses autores, o benefício 
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para a organização seria uma consequência de ter pessoas mais satisfeitas e por isso mais 

produtivas trabalhando. Hawkins (2008), difere dos demais autores: para ele a meta do 

coaching executivo é apoiar a pessoa que recebe coaching para que ela contribua com mais de 

seu potencial para a organização, deixando explícito o benefício ou resultado que a 

organização espera atingir. Stern (2004), por sua vez, deixa ainda mais claro o objetivo de 

tornar as pessoas mais produtivas, ao explicitar que coaching executivo apoia o coachee a 

atingir metas de curto e longo prazos. 

 
Quadro 2 - Definições de coaching executivo 

 

Autor e data Definição 

Kilburg  
(1996, p. 142) 

“Coaching executivo é definido como uma relação de apoio formada entre um 
cliente que tem autoridade e responsabilidade gerencial  em uma organização e um 
consultor que utiliza uma grande variedade de técnicas comportamentais e 
métodos para ajudar o cliente a atingir um conjunto de metas mutuamente 
identificados para melhorar o seu desempenho profissional e satisfação pessoal e, 
consequentemente, para melhorar a eficácia da organização do cliente dentro de 
um  contrato de coaching formalmente definido.” 

Orenstein  
(2002, p. 356) 

“Intervenção um a um com um gerente sênior com a finalidade de melhorar ou 
aperfeiçoar competências de gestão.” 

Arnaud  
(2003,  

p. 1136) 

“Coaching tradicionalmente opera sobre a relação específica que gestores têm 
com a realidade profissional (que é principalmente uma "realidade humana", 
composta por colegas, equipes, hierarquia, gestão, etc.) com que são confrontados 
em uma economia de fins - de fazer e assegurar que seja feito (esta é a arte da 
gestão). Ou seja, é essencialmente uma questão de desenvolver práticas destinadas 
a ajudar os clientes a modificar sua ação (coordenação, controle, regulação social, 
etc.), a fim de torná-la mais eficaz e mais satisfatória. Portanto, coaching 
executivo claramente tem o objetivo de facilitar a adaptação satisfatória dos 
gestores para o mundo econômico (Lenhardt, 19911). Enquanto isso, é claro, inclui 
necessariamente uma orientação diagnóstica, que no entanto, se inclina mais, em 
nossa opinião, para uma consultoria centrada principalmente sobre mudanças de 
atitude ou de comportamento (para que os clientes se sintam melhor em seu papel 
de decisores, por exemplo); treinamento cognitivo (em particular para ajudar a 
esclarecer os objetivos); e a elaboração de estratégias perante diferentes atores 
(para facilitar a comunicação com os colaboradores, etc.).” 

Stern  
(2004, p.154) 

“Coaching executivo é um processo experiencial de desenvolvimento de 
liderança, individualizado que constrói a capacidade do líder em atingir metas 
organizacionais de curto e longo prazo. É conduzido em interações um a um, 
informado por dados de diferentes perspectivas e fundamentado em confiança e 
respeito mútuos.” 

                                                
1  Lenhardt, Vincent. Le responsable porteur de sens. Paris: INSEP, 1991. Sem tradução para 
português, traduzido em inglês para Coaching for meaning: The culture and practice of coaching and 
team building. 
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Autor e data Definição 

Joo  
(2005, p.468) 

“Processo de relacionamento um a um entre um coach profissional e um executivo 
(coachee) com o propósito de melhorar a mudança de comportamento via 
autoconsciência e aprendizado, e assim, em ultima análise, para o sucesso 
individual e organizacional.” 

Bluckert  
(2006, p.3) 

“Facilitação de aprendizado e desenvolvimento com o propósito de aperfeiçoar a 
performance e aumentar ação efetiva, atingimento de metas e satisfação pessoal. 
Invariavelmente envolve crescimento e mudança, seja em perspectiva, atitude ou 
comportamento.” 

Krausz 
(2007, p.66) 

“Coaching executivo é uma parceria entre um coach executivo e um gestor que se 
propõe a alterar aspectos de seu comportamento e assim elevar sua performance 
profissional, a da sua equipe e da organização para a qual trabalha.” 

Hawkins  
(2008, p.32) 

“Coaching é a aplicação focada de habilidades que resultam em melhoria de 
performance no trabalho do executivo em sua organização, via apoio e desafio 
robusto. O processo de coaching deve resultar em aprendizado e desenvolvimento 
pessoal do executivo, e ajuda-los a contribuir mais de seu potencial. Essa relação 
colaborativa será de curta duração, com foco na prática e será marcada por 
feedback claro e forte.” 

Segers, 
Vloeberghs, 

Henderickx e 
Inceoglu  

(2011, p. 204) 

“Facilitação intensiva e sistemática de indivíduos ou grupos, usando uma grande 
variedade de técnicas e métodos comportamentais para ajuda-los a alcançar metas 
auto-congruentes ou mudanças pessoais conscientes e autodesenvolvimento a fim 
de melhorar seu desempenho profissional, bem-estar pessoal e, consequentemente, 
para melhorar a eficácia da sua organização.” 

Passmore e 
Fillery-Travis  
(2011, p. 74) 

“Um diálogo socrático focado no futuro entre um facilitador (coach) e um 
participante (coachee / cliente), onde o facilitador usa perguntas abertas, escuta 
ativa, resumos e reflexões que visam estimular a autoconsciência e 
responsabilidade pessoal do participante. 
Nesta definição, estamos sugerindo que o termo diálogo socrático refere-se à 
crença do coach que o coachee já tem dentro de si a resposta para as perguntas ou 
é capaz de identificar um caminho para descobrir a resposta.” 

Western 
(2012, p. 59-

60) 

“Coaching executivo é um termo amplo que implica coaching em um contexto 
organizacional – publico, privado ou sem fins lucrativos – trabalhando com 
gestores de nível médio a sêniores, que se encaixem dentro da qualificação 
executivo (uma classe de gestores). O foco principal é no executivo e não no 
resultado de negócios em si. Trata-se mais de avanço de carreira, desempenho no 
papel e equilíbrio entre vida pessoal e profissional.” 

De Haan et al. 
(2013a, p. 9) 

“Ramo de desenvolvimento organizacional especializado em conversas 
individuais para apoiar líderes e profissionais.” 

Bozer, Sarros, 
e Santora  

(2014, p. 882-
883) 

“Intervenção um a um entre um coach profissional e um executivo (coachee). O 
objetivo desta intervenção é melhorar a mudança de comportamento do coachee 
através do autoconhecimento e aprendizagem, e, finalmente, contribuir para o 
sucesso individual e organizacional. Esta definição é composta por três partes: 
(1) como um serviço entregue em um formato um a um; 
(2) como seu rótulo indica, coachees, os destinatários de coaching executivo, 
referem-se a gestores de todo os níveis de organização (ou seja, de líderes da 
equipe até o topo de gestão) que não são subordinados diretos dos coaches; e 
(3) como o foco para melhorar o desempenho no contexto de uma organização 
específica.” 
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Autor e data Definição 
Rekalde, 
Landeta e 

Albizu  
(2015, p. 

1678) 

“Ferramenta com o objetivo de contribuir e ajudar no desenvolvimento de 
estratégias que favoreçam o crescimento pessoal e profissional dos gestores, 
proporcionando-lhes aprendizagem transformadora permanente em um ou mais de 
seus comportamentos visíveis, o que por sua vez afeta o comportamento e o 
desempenho de seus colaboradores diretos.” 

Fonte: Elaborada pela autora 
 

 Como apresento na seção, Diferentes abordagens em coaching executivo deste 

capítulo, há distintas narrativas, ou modelos implícitos, que permeiam práticas de coaching, 

sendo uma dessas abordagens a construcionista social. Sendo o construcionismo a perspectiva 

epistemológica que adoto neste estudo, é relevante considerar a definição de coaching, não 

apenas coaching executivo, por meio da perspectiva do construcionismo, elaborada por 

Reissner e Du Toit (2011, p. 849):  

 

Em consonância com o construcionismo social (Berger and Luckmann, 
1966; Crotty, 1998; Cunliffe, 2008), consideramos coaching como uma 
experiência transformadora e de elaboração de sentidos (Reissner, 2008a; Du 
Toit, 2006, 2007) que é facilitada pela interação entre coach e coachee 
(Downey, 2003; Withworth et al., 2007). É uma oportunidade para o 
coachee de descobrir novos significados com a orientação do coach. 

  

Embora as autoras não definam coaching executivo propriamente dito, explicitam que 

se posicionam por meio do construcionismo social. Nenhuma das outras definições de 

coaching executivo do quadro 2 expõe seu  posicionamento epistemológico. Sob a análise dos 

mesmos elementos que usei para examinar as diferentes definições de coaching executivo 

acima, a definição de coaching construcionista espera que o resultado para o coachee seja 

uma “experiência transformadora e de elaboração de sentidos” Reissner e du Toit (2011, p. 

849). Para du Toit (2007) e Reissner (2008), as sessões de coaching são oportunidades de 

elaboração de sentidos: o coach proporciona que o coachee explore como percebe a situação 

na qual se encontra e enderece suas crenças. Na definição das autoras está implícito que a 

interação é individual, entre coach e o coachee, dada a especificação da centralidade da 

relação entre o coachee e o coach. 

 Fundamentada na análise de diferentes definições de coaching executivo e na 

perspectiva construcionista que orienta este trabalho, apresento a definição de coaching 

executivo que adoto neste estudo: coaching executivo é um processo de desenvolvimento 

organizacional (DE HAAN et al., 2013), conduzido por um coach profissional (BOZER et al., 

2014) que consta de interações individuais (JOO, 2005; REISSNER; du TOIT, 2011; 
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REKALDE; LANDETA; ALBIZU, 2015; STERN, 2004) com profissionais (DE HAAN, 

2013; JOO, 2005), frequentemente líderes de uma organização (KILBURG, 1997; 

ORENSTEIN, 2002), visando a proporcionar elaboração de sentidos (REISSNER; DU TOIT, 

2011) e por meio disso mudança de atitude (BLUCKERT, 2006) ou de ação (JOO, 2005).  

 Chamo a atenção para dois aspectos da definição que adoto: em primeiro lugar a 

ênfase na elaboração de sentidos, termo que tem como pano de fundo o construcionismo 

social e que implica a relação entre pessoas, em conversas, em que o sentido não está na 

mente de qualquer dos participantes da interação, mas é criado no relacionamento (BURR, 

2015; SAMPSON, 1993; SHOTTER, 1993). O outro ponto que enfatizo é quanto ao resultado 

do coaching executivo: nessa definição pode não haver mudança de ação do coachee, mas o 

processo de coaching terá cumprido seu papel se a perspectiva do coachee mudar perante sua 

situação, mesmo que esse escolha não agir de maneira diferente da que tem atuado. 

 

2.2 Fronteiras de coaching executivo frente a consultoria, mentoria e psicoterapia 
 

 Uma questão relevante para coaching executivo é a diferenciação entre essa e outras 

atividades relacionadas e muitas vezes confundidas, tais como mentoria, consultoria e 

psicoterapia (CASADO, 2017; FERREIRA; CASADO, 2010). No que tange à consultoria, 

quando uma organização contrata um consultor externo, busca um expert, alguém que dê 

recomendações (MCLEAN, 2012). A consultoria é pautada pelo conhecimento que o 

consultor possui (DE HAAN, 2008b). Já o mentor, por outro lado, pode ser uma pessoa 

interna ou externa à organização, não é remunerado pela atividade de mentoria (CASADO, 

2017) e em geral é uma pessoa mais sênior que ao compartilhar suas experiências deve ajudar 

uma pessoa menos experiente (MCLEAN, 2012). O mentor é alguém com notório 

conhecimento sobre o assunto que irá tratar com o mentorado (FERREIRA; CASADO, 2010).  

 O debate sobre a separação entre coaching e psicoterapia vem de longa data e não é 

uma questão simples, dado que coaching tem grande fundamentação em conceitos da 

Psicologia (AMADO; FATIEN, 2009; ANDERSON, 2001; DE HAAN, 2008B; GRAY; 

EKINCI; GOREGAOKAR, 2011b). Alguns autores diferenciam coaching de psicoterapia 

pelo tipo de necessidade de quem recebe a intervenção: se há alguma patologia, algum 

problema tido como clínico e a necessidade de lidar com traumas e temas profundos da 

pessoa, então a intervenção indicada é de psicoterapia (ANDERSON, 2001; DE HAAN, 

2008b; FELDMAN; LANKAU, 2005; THEEBOOM; BEERSMA; VAN VIANEN, 2014). 

Segundo esse critério de diferenciação entre coaching e terapia, coaching pode ser entendido 
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como “terapia para pessoas que não precisam de terapia”  (FILLERY-TRAVIS; LANE, 2006, 

p. 25), já que tanto psicoterapia como coaching oferecem um espaço reflexivo em que a 

pessoa pode elaborar sobre determinadas questões. Outros autores sugerem diferenciações 

adicionais entre psicoterapia e coaching: psicoterapia lidaria preferencialmente com questões 

intrapessoais, traumas por exemplo, enquanto coaching teria maior foco nas interações entre 

as pessoas no ambiente organizacional (DE HAAN, 2008b). Outra maneira de diferenciar 

psicoterapia e coaching diz  respeito à duração das intervenções: processos psicoterapêuticos 

têm em geral extensão mais longa, podendo durar anos (FELDMAN; LANKAU, 2005; 

MCLEAN, 2012). Já processos de coaching executivo são mais curtos, há a envolvimento da 

organização (ANDERSON, 2001; GRAY et al., 2011b), e iniciam com algum objetivo de 

desenvolvimento explícito do coachee (FELDMAN; LANKAU, 2005). Anderson (2001) e de 

Haan (2008) ponderam que embora conceitos e princípios de psicoterapia informem práticas 

de coaching executivo, a principal diferença entre as duas intervenções é que em psicoterapia 

alguns temas são abordados e processados de maneira muito mais profunda do que em 

processos de coaching executivo.  

 A separação entre psicoterapia e coaching que propõe coaching como “terapia para 

pessoas que não precisam de terapia”  (FILLERY-TRAVIS; LANE, 2006, p. 25), denota a 

visão de psicoterapia que percebe o indivíduo como conhecedor individual, alguém com a 

capacidade de conhecer o mundo e agir de forma adaptativa nele. Nessa perspectiva é o 

psicoterapeuta que observa e delibera sobre a adequação de indivíduos no mundo 

(MCNAMEE; GERGEN, 1992). O construcionismo social critica a perspectiva da pessoa tida 

como conhecedor individual, e questiona o poder do psicoterapeuta em caracterizar que 

alguém tem um problema (GERGEN, 2009b) ou doença da mente (GERGEN, 2009a). 

Psicoterapia percebida como uma construção social não desmerece o conhecimento das 

diferentes linhas da Psicologia, mas reconhece que as diferentes teorias sobre depressões ou 

traumas, por exemplo, são subprodutos de uma comunidade profissional específica. A 

orientação do terapeuta construcionista contempla o entendimento de que sua perspectiva não 

detém privilégios sobre a visão do cliente, e se pergunta como sua construção, a teoria sobre 

Psicologia, pode apoiar o cliente (GERGEN, 2009a).  Dessa maneira o terapeuta entra na 

relação com seu cliente em um estado de não saber (MCNAMEE; GOOLISHIAN, 1992), sem 

rotular seu cliente por meio de um diagnóstico. 

 Cabe ressaltar que a orientação construcionista de terapia não nega que o terapeuta 

detenha conhecimento sobre teorias psicológicas; mas sim espera que o terapeuta se pergunte 

se as teorias que adota serão úteis a seu cliente. Além disso, essa perspectiva, embora entenda 
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que a orientação do terapeuta não detém privilégios sobre a perspectiva do cliente, também 

não dispensa que o terapeuta tenha conhecimento e capacidade para exercer sua profissão. 

Dessa maneira, mesmo que a orientação construcionista de terapia possa se aproximar de 

algumas perspectivas de coaching, há separação entre essas práticas em termos de 

conhecimento sobre Psicologia e experiência que o profissional detém. O terapeuta que se 

pergunta se sua perspectiva é útil a seu cliente e que entende que ela não tem privilégios sobre 

a visão desse, pressupõe compreensões e saberes que convivem com curiosidade e 

disponibilidade para elaboração de sentidos em processos terapêuticos de visão 

construcionista. 

 O entendimento de que a perspectiva adotada em processos de coaching ou em 

psicoterapia é, como toda perspectiva, historicamente localizada, imersa em práticas culturais 

e dotada de valores (BURR, 2015; CAMARGO-BORGES; RASERA, 2013; GERGEN, 1973, 

1985, 2009a) ressalta a importância de adotarmos uma postura crítica frente ao que é tido 

como óbvio, e sermos céticos diante de reivindicações de verdade, incluindo nossas próprias 

verdades (BURR, 2015; GERGEN, 2009a). Isso quer dizer que temos crenças, mas que é 

importante saber de onde tais convicções vêm. É por meio dessa visão que abordo, na 

próxima seção, as diferentes perspectivas que orientam coaching executivo. 

 

2.3 Diferentes abordagens em coaching executivo  
 

Só posso responder à questão ‘O que devo fazer? se puder responder a  
questão anterior ‘De qual história ou histórias faço parte? (MACINTYRE, 
2007, p. 216) 

 

 Coaches executivos têm experiências bastante diversificadas e os programas para 

formação de coaches usam abordagens fundamentadas em campos diversos, como Psicologia, 

Filosofia, Educação, esportes e gestão de organizações. Muitas vezes as formações de 

coaching lançam mão de mais de um campo de conhecimento (BROCK, 2014). Nem sempre 

os programas de formação de coaches explicitam os pressupostos teóricos nos quais seus 

modelos e processos de coaching são fundamentados (WESTERN, 2012; WILDFLOWER; 

BRENNAN, 2011) e embora pareça haver certo orgulho dos coaches em serem praticantes e 

não teóricos (WESTERN, 2012), é importante lembrar que “coaching não brotou 

completamente formado a partir dos protocolos de nossas escolas de coaching ou da mente de 

indivíduos” (WILDFLOWER; BRENNAN, 2011, p. 11). Como explicitado na citação de 

Alasdair MacIntyre que abre esta seção, é fundamental entender as origens das práticas de 
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coaches: o entendimento do posicionamento teórico de dado modelo de coaching, localizado 

historicamente e imerso em práticas culturais; dos pressupostos de tais modelos sobre a 

natureza humana; e o entendimento e inferências sobre como as pessoas aprendem, permite 

perceber o que cada abordagem de coaching reivindica como benefícios e desvantagens. Esse 

tipo de entendimento sobre modelos de coaching leva a teorias mais elaboradas sobre 

coaching e também ao desenvolvimento da prática de cada coach. A seguir apresento como 

diferentes autores organizam as perspectivas que fundamentam coaching executivo, tratando 

primeiro de autores que se dedicam à influência da Psicologia para depois apresentar em 

maior profundidade duas perspectivas cuja organização das disciplinas que influenciam 

coaching inclui outros campos do conhecimento além da Psicologia. 

 A Psicologia ocupa lugar de destaque entre as muitas teorias que fundamentam 

coaching executivo (PELTIER, 2010). De Haan (2008) divide a contribuição da Psicologia 

para coaching executivo em quatro correntes: coaching que se fundamenta em Psicologia 

Analítica, nos trabalhos de Freud, Jung, Klein e Bion; coaching cognitivo e comportamental, 

inspirado pelas obras de  Skinner, Ellis e Beck, entre outros; coaching centrado na pessoa, ou 

coaching humanista, fundamentado em Rogers e Maslow, por exemplo; e coaching 

paradoxal, com grande influência das perspectivas de Erickson, Bateson, Farrelly, entre 

outros. Outro autor que também se debruça sobre a influência da Psicologia no coaching é 

Peltier (2010), que além de descrever cada abordagem do campo da Psicologia, expõe como 

essa é aplicada a coaching executivo e quais as vantagens e limitações dela. Embora sejam 

contribuições importantes, os trabalhos de Peltier (2010) e de Haan (2008) estão circunscritos 

à Psicologia e deixam de lado outras contribuições, como da Sociologia e gestão de negócios. 

Barner e Higgins (2007) e Western (2012) sugerem grandes grupos de teorias que norteiam 

modelos de coaching. Essas duas abordagens, além de incluírem outras teorias que se somam 

às perspectivas da Psicologia, reconhecem que coaching executivo é uma atividade eclética, 

que geralmente está fundamentada em uma amálgama de perspectivas e teorias diferentes. Os 

grandes grupos apresentados pelos autores, que exponho no quadro 3 e descrevo em mais 

detalhe a seguir, localizam os fundamentos teóricos das práticas de coaching, sem, entretanto, 

restringir tais práticas a uma abordagem específica. 
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Quadro 3 - Comparação entre as disposições sobre diferentes abordagens de coaching feitas por 
Barner e Higgins (2007) e por Western (2012) 

 
Barner e Higgins Western 

Clínico 

• Papel do coach é apoiar 
cliente a mudar a auto 
percepção; 

• Mudança do coachee 
ocorre de dentro para 
fora; 

• Questões pessoais e de 
trabalho; 

• Foco do coaching é 
entender a estrutura 
subjacente da 
personalidade do 
coachee. 

Guia da alma 

• Papel do coach é ser 
espelho da alma; 

• Objetivo do coaching é 
criar espaço para coachee 
descobrir e construir seu 
self verdadeiro; 

• Coachee trabalha com seu 
eu interior; 

• O olhar do coach é para o 
que o coachee percebe de 
suas experiências. 

Comportamental 

• Papel do coach é apoiar 
coachee a mudar 
comportamentos 
problemáticos; 

• Mudança focada de 
comportamento;  

• Foco do coaching é o 
comportamento ineficaz. 

Expert Psi 

• Papel do coach é ser técnico 
da psique; 

• Objetivo do coaching é 
modificar pensamentos e 
comportamentos para 
aprimorar o desempenho 
pessoal e profissional do 
coachee; 

• Coachee trabalha no seu 
self exterior; 

• Olhar do coach é para o 
desempenho do coachee; 

Sistêmico 

• Papel do coach é apoiar 
o coachee a alinhar 
objetivos pessoais com 
os organizacionais; 

• Mudança nas interações 
entre coachee e “outros”; 

• Foco do coaching são 
padrões ineficientes de 
ciclos de feedback; 

Network 

• Papel do coach é ajudar o 
coachee a identificar 
estratégias emergentes; 

• Objetivo do coaching é o 
desenvolvimento de 
pensamento estratégico, 
trabalhar de forma 
emergente nas redes e ser 
mais ético; 

• Coachee trabalha em seu 
self de network; 

• Olhar do coach é para 
conectividade; 
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Barner e Higgins Western 

Social 
construcionista 

• Papel do coach é apoiar 
o coachee na autoria de 
novas realidades sociais; 

• Mudar a narrativa 
predominante sobre o 
coachee; 

• Foco do coaching é a 
história do coachee. 

Gerencial 

• Papel do coach é ajudar o 
coachee em seus papeis; 

• Objetivo do coaching é a 
produtividade 
organizacional com a 
melhoria do desempenho do 
coachee em sua função 
(presente ou futura); 

• Coachee trabalha no seu 
papel organizacional; 

• Olhar do coach é para a 
produtividade 
organizacional. 

Fonte: Modificado de BARNER, R.;  HIGGINS, J. (2007). Understanding implicit models that guide 
the coaching process. Journal of Management Development, 26(2), 148–158. 
Western, S. (2012). Coaching and mentoring: a critical text. London: Sage. 
 
 

 A organização de modelos de coaching apresentada por Barner e Higgins (2007) tem 

quatro grandes grupos: clínico; comportamental; sistêmico; e social construcionista. No 

modelo clínico, fundamentado na Psicologia Clínica, coaches buscam compreender a 

estrutura subjacente à personalidade dos coachees e trabalham junto a esses para apoia-los na 

mudança de sua auto percepção. As mudanças, ou adaptações do coachee ocorrem de dentro 

para fora. Muitas vezes os coaches utilizam instrumentos de avaliação, como por exemplo 

Myers Briggs Type Indicator (MBTI) para entendimento de características do coachee. Entre 

as ressalvas a esse modelo, os autores citam que trabalhar com instrumentos de avalição pode 

levar a uma visão estereotipada do coachee, e a desconsiderar diferentes aspectos da 

personalidade das pessoas.  

 Já no modelo comportamental de coaching executivo os coaches trabalham para que 

coachees compreendam o impacto que seu comportamento tem frente a si mesmos e outras 

pessoas. Nessa abordagem o objetivo do processo de coaching é em geral uma mudança 

comportamental no sentido do que é esperado pela organização, ou dito de outra maneira, que 

mudanças de comportamento farão com que o coachee desempenhe sua função de maneira 

mais eficaz (BARNER; HIGGINS, 2007). Os autores advertem que o modelo 

comportamental pode ser muito diretivo e até manipulativo: no caso da expectativa de que o 

coachee mude um comportamento problemático, por exemplo, a quem caber definir o que é 

comportamento “problemático” ? Colocado dessa maneira, coaching executivo tem a função 

instrumental de mudar o comportamento de uma pessoa para que se adapte ao que é 

considerado conveniente por aqueles que representam a organização. 
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 No modelo sistêmico, o coachee é percebido como parte imbricada no sistema 

organizacional no qual trabalha e dessa forma, o apoio do gestor do coachee e outros 

stakeholders no processo de coaching executivo é fundamental. O coach trabalha auxiliando 

o coachee a identificar padrões estabelecidos nas interações entre o coachee e demais 

membros da organização. Um dos desafios desse modelo é engajar os stakeholders no 

processo de coaching executivo (BARNER; HIGGINS, 2007), ou mesmo lidar com diferentes 

agendas que podem permear o processo de coaching, como veremos no próximo capítulo. 

 O quarto e último modelo segundo os quais coaches organizam suas práticas é o social 

construcionista, de acordo com Barner e Higgins (2007). Uma das premissas desse modelo é 

que a linguagem que usamos não apenas descreve a realidade subjacente, mas contribui para 

dar forma à realidade. Por exemplo, o significado do que se entende por um “grande líder” 

depende de como tal conceito é construído em diferentes culturas organizacionais. Segundo 

esse modelo, narrativas não são simples descrições do mundo, mas visões selecionadas e 

editadas do mundo. O papel do coach é apoiar o coachee a desenvolver as narrativas que 

gostaria de adotar. Para os autores, entre os desafios do modelo construcionista social está o 

risco de o coach entrar em conluio com o coachee, e ambos elaborarem que problemas de 

desempenho, por exemplo, são meras interpretações na construção de narrativas na 

organização (BARNER; HIGGINS, 2007). Ao final desta seção, abordagens de coaching cujo 

posicionamento teórico é o construcionismo social são tratadas de maneira mais detalhada. 

Esse aprofundamento é relevante porque há congruência entre a perspectiva teórico-

metodológica deste trabalho e modelos de coaching social construcionistas. Por hora cabe 

posicionar que Barner e Higgins (2007) consideram construcionismo social um dos quatro 

modelos que orientam práticas de coaching executivo. 

 Uma outra maneira de organizar as abordagens de coaching executivo é trazida por 

(WESTERN, 2012), que apresenta quatro discursos usados por coaches executivos no 

exercício de suas práticas: a) Guia da Alma; b) Expert Psi; c) Networked e; d) Gerencial. 

Cabe esclarecer que para Western (2012) coaches não se limitam ao emprego de práticas 

oriundas exclusivamente de um discurso, mas para o autor é importante que coaches 

entendam de onde surgem os modelos de coaching que utilizam, porque sem isso pode haver 

o comprometimento de processos de coaching por falta de coerência entre as diversas 

intervenções que o coach realiza. 

   Segundo Western (2012), o discurso de Guia da Alma tem uma abordagem não 

diretiva e não se fundamenta em ferramentas ou instrumentos. Nessa perspectiva coaches 

buscam trabalhar com questões internas e inconscientes do coachee, para que esse descubra 
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seu self autêntico, identificando seus talentos ocultos e encarando suas fraquezas. Ao se 

autodescobrir profundamente, o coachee percebe seu trabalho como fundamentado em 

valores e princípios éticos e, então, pode exercer seu trabalho de maneira mais autêntica. 

Segundo o autor, o discurso de coaching executivo Guia da Alma baseia-se tanto em 

perspectivas da Psicologia como espirituais. Western (2012, p. 155) afirma que a busca de 

identidade, significado e valores tem grande apelo no mundo contemporâneo, onde o 

verdadeiro self do coachee é descoberto com o apoio do coach. 

 No discurso Expert Psi estão os modelos cognitivos comportamentais de coaching 

executivo. Coaches que se fundamentam nessa abordagem têm como objetivo mudar o 

comportamento e pensamento do coachee para assim melhorar seu desempenho (WESTERN, 

2012). Essas abordagens usam uma diversidade de técnicas, principalmente cognitivo-

comportamentais, nas quais há etapas a serem seguidas que contemplam uma gama de 

ferramentas que podem ser utilizadas pelo coach. Entender coaching como uma série de fases 

a serem cumpridas e ter um rol de intervenções possíveis à disposição do coach, são um 

contêiner para a ansiedade de coaches, coachees e profissionais de ARH que contratam 

processos de coaching (WESTERN, 2012). Para coaches, realizar sessões de coaching 

segundo um arcabouço previsível alivia a ansiedade de saber o que fazer a cada sessão de 

coaching executivo. Coachees também podem perceber seu avanço e progresso diante dos 

objetivos acordados frente a etapas previsíveis de processos de coaching. Do ponto de vista 

da organização, profissionais de ARH podem medir a eficácia da intervenção patrocinada pela 

organização ao acompanharem cada fase do processo (WESTERN, 2012). Como uma das 

críticas ao discurso Expert Psi, o autor pondera que abordagens de coaching que se 

fundamentam nessa perspectiva correm o risco de deixarem de lado aspectos do contexto 

organizacional do coachee e se concentrarem demasiadamente nas questões  individuais 

desse. 

 Um outro discurso de coaching executivo apresentado por Western (2012) é o 

discurso Network de coaching, que traz a organização e questões sociais para a relação de 

coaching, e ao mesmo tempo encoraja o coachee a adotar uma postura mais estratégica e ética 

quanto a seu trabalho. O coach apoia o coachee a elaborar sobre conexões e 

interdependências presentes na organização e também em sistemas mais abrangentes, como o 

contexto econômico e social. Aqui há atenção a elementos do contexto no qual coaching se 

desenvolve: considerando a organização, coach e coachee ponderam sobre grupos formais e 

informais, áreas específicas e da organização como um todo. Além disso, a dimensão ética 

ressaltada por Western (2012) nesse discurso, diz respeito ao questionamento das 
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consequências das ações das pessoas para a sociedade de maneira geral. Por exemplo, nesse 

tipo de discurso cabe ao coach e ao coachee considerarem temas de gênero, poder e 

discriminação: quais os valores do coachee frente a práticas organizacionais que podem ser 

tidas como preconceituosas. A consequência dos atos de executivos no contexto social ser 

algo pertinente a coaching executivo é novo na literatura sobre coaching, sendo Einzig (2017) 

um dos poucos autores que se une Western (2012), nesse discurso.  

 Finalmente tratando do último discurso sobre coaching apresentado por Western 

(2012), coaches que fundamentam sua prática seguindo o discurso Gerencial, têm como 

objetivo principal a produtividade de coachees. Em geral as abordagens que se fundamentam 

nesse discurso buscam entender o coachee em suas distintas funções, por exemplo como 

motivar e liderar pessoas e equipes para assim obter melhores resultados. O discurso 

Gerencial está relacionado a temas como atingimento de objetivos e resultados mensuráveis, 

por exemplo aumento do retorno sobre investimento (Return On Investment - ROI), ou ainda 

melhoria nos resultados de avaliações 360 graus sobre um executivo realizadas antes e depois 

do processo de coaching (WESTERN, 2012). Um dos riscos presentes no discurso Gerencial 

diz respeito a coaches ficarem mais propensos a buscar resultados mensuráveis, e com isso 

deixar de apoiar o coachee no desenvolvimento de uma postura crítica em relação à 

organização ou a seu trabalho (WESTERN, 2012). 

 Como pode ser visto no quadro 3 e no que foi apresentado anteriormente, há 

semelhanças entre a organização sobre diferentes abordagens de coaching feitas por Barner e 

Higgins (2007) e Western (2012). Por exemplo, o modelo clínico para coaching de Barner e 

Higgins (2007) se aproxima bastante do discurso Guia da Alma apresentado por Western 

(2012), assim como o modelo comportamental dos primeiros autores é bastante semelhante à 

descrição do discurso Expert Psi de Western (2012). Já o discurso Network de Western 

(2012), embora se assemelhe ao modelo sistêmico apresentado por Barner e Higgins (2007) é 

mais abrangente por levar em conta não só o sistema organizacional, mas também sistemas 

mais amplos do contexto no qual o cliente se encontra, como a sociedade de maneira geral. O 

discurso Gerencial apresentado por Western (2012) também se aproxima do modelo sistêmico 

de Barner e Higgins (2007) porque nesse há ênfase no desempenho do cliente em seu 

contexto organizacional. Por sua vez, o modelo construcionista social proposto por Barner e 

Higgins (2007) não encontra paralelo nos quatro discursos apresentados por Western (2012). 

 Vale reforçar que tanto a abordagem de Western (2012) quanto a de Barner e Higgins 

(2007) são maneiras de organizar as práticas de coaching executivo em grandes grupos 

segundo as teorias que fundamentam tais práticas. Os autores observam que coaches 
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executivos ao conduzirem os processos de coaching, caminham entre os arcabouços 

apresentados acima, o que em si não é um problema, desde que os coaches estejam cientes 

das teorias que fundamentam suas abordagens e os instrumentos que escolhem adotar em sua 

prática. 

 

2.3.1 Coaching construcionista 

 

 Embora não se detenham especificamente a coaching executivo, há outros autores, 

além de Barner e Higgins (2005, 2007) mencionados acima, que adotam a abordagem social 

construcionista em coaching. Tais abordagens consideram as sessões de coaching 

oportunidades privilegiadas de elaboração de sentidos, e entendem coaching como uma forma 

especial de conversa na qual novas realidades e novas narrativas são elaboradas pelo coachee 

no processo conversacional com o coach (STELTER, 2007). Embora o construcionismo 

esclareça que as pessoas criam a realidade o tempo todo ao elaborarem sentidos em processos 

relacionais (BURR, 2015; GERGEN, 2009a), autores de coaching com perspectiva 

construcionista propõem que o coachee e o coach desafiem narrativas tidas como certas e 

construam novas realidades. Para coaches construcionistas a narrativa de um coachee não 

corresponde à descrição do mundo, mas sim a uma representação seletivamente editada do 

mundo (BARNER; HIGGINS, 2007). Du Toit (2007, 2014), por exemplo, apresenta coaching 

como uma atividade muito apropriada para apoiar elaboração de sentidos porque coaching 

opera junto a crenças e valores. Esses autores enfatizam a importância da linguagem na 

construção da realidade e a elaboração de sentidos nas relações (BARNER; HIGGINS, 2005, 

2007; DU TOIT, 2014; DU TOIT; SIM, 2010; REISSNER; TOIT, 2011; STELTER, 2007, 

2009, 2014, 2015). A visão construcionista de coaching critica a perspectiva clínica, que 

percebe as pessoas como tendo apenas uma identidade, sua personalidade (WHETHERELL; 

POTTER, 1989). 

 Pela proximidade dos termos construcionismo e construtivismo, vale esclarecer que 

embora Kegan (1980, 2001, 2009) e Lahey (2001, 2009), relevantes autores no mundo de 

coaching, ressaltem a importância da linguagem para que sentidos sejam criados, sua 

abordagem entretanto é construtivista, fundamentada nos princípios de Piaget. Kegan (1980, 

2001, 2009) e Lahey (2001, 2009) buscam identificar, descobrir as suposições internas das 

pessoas que as impedem de atingir seus objetivos, portanto há ênfase na descoberta de uma 

crença do coachee, no sentido que está em sua mente, e não na elaboração de sentidos na 

relação coach-coachee. Dessa maneira, a abordagem desses autores está mais próxima ao 
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discurso Guia da Alma e abordagens clínicas de coaching, se tomamos em conta as 

disposições sobre diferentes abordagens de coaching propostas por Barner e Higgins (2007) e 

Western (2012) apresentadas acima. 

 Em síntese, este capítulo situou coaching executivo em seu contexto histórico e frente 

a diferentes intervenções de desenvolvimento de pessoas. Depois de examinar definições 

sobre coaching executivo, foi elaborada a definição adotada neste estudo. A última sessão do 

capítulo contemplou as diferentes correntes teóricas que fundamentam coaching executivo. 

Cabe ressaltar na síntese dessa contextualização de coaching executivo duas oportunidades 

para que o entendimento das dinâmicas das relações entre o coachee, o coach e a organização 

sejam aprofundadas: a primeira diz respeito às disposições sobre diferentes abordagens de 

coaching propostas por Barner e Higgins (2007) e Western (2012). A segunda trata da 

oportunidade de entender temas tratados em coaching segundo perspectivas que vão do foco 

individual ao macrossocial, passando por temas organizacionais.  

 Ao organizarem as disposições sobre diferentes abordagens de coaching, Barner e 

Higgins (2007) e Western (2012) apresentadas no quadro 3 e discutidas acima, os autores 

elaboram sobre os pressupostos de cada abordagem e sobre as possíveis limitações de cada 

perspectiva: Barner e Higgins (2007) organizaram os modelos implícitos em coaching 

executivo segundo as percepções de qual é o papel do coach, a mudança esperada que o 

processo de coaching pode propiciar e qual o foco do processo de coaching. Western (2012), 

por sua vez, dispôs as grandes narrativas de coaching segundo o papel e olhar do coach, 

aspectos trabalhos pelo coachee durante o coaching e objetivo geral do processo de coaching. 

Embora essas sejam contribuições relevantes para o campo de coaching executivo, há 

oportunidade para entender como cada abordagem (modelo implícito de coaching ou grande 

narrativa de coaching) privilegia os objetivos da organização ou do cliente. Por exemplo, ao 

se aproximar de um modelo clínico de coaching, pode-se pressupor que isso implique 

privilegiar os objetivos do coachee. Ao mesmo tempo, adotar a narrativa gerencial, pode 

significar enfoque maior nos objetivos organizacionais. Esse tipo de compreensão pode 

contribuir para o maior entendimento das dinâmicas das relações em coaching executivo. 

 Se por um lado é relevante diferenciar coaching executivo frente à consultoria, 

mentoria e psicoterapia, por outro há a oportunidade de entender como temas pertinentes a 

essas práticas são integrados a coaching executivo. Por exemplo, a princípio pode-se pensar 

que temas relacionados à organização seriam do território da consultoria e questões pessoais 

mais adequadas à psicoterapia. Para aprofundar o entendimento sobre as dinâmicas das 

relações entre o coachee, o coach e a organização, há oportunidade para que os temas 
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percorridos pelos coaches e coachees em processos de coaching executivo sejam entendidos 

de forma integrada, com a perspectiva de que coachees podem elaborar sentidos sobre temas 

que vão do foco individual ao macrossocial, passando temas organizacionais, por exemplo. 
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3 RELAÇÕES TRIANGULARES E DIÁDICAS EM COACHING EXECUTIVO 

 

 Neste capítulo apresento como as relações que se estabelecem entre o coachee, o 

coach e a organização em processos de coaching executivo são estudadas. A primeira seção 

do capítulo trata de diferentes temas pertinentes a relações triangulares em coaching 

executivo, tais como estabelecimento de contratos e presença de agendas conflitantes entre os 

participantes de coaching. 

 A segunda seção abrange os estudos sobre as relações diádicas presentes em coaching 

executivo: relação entre o coachee e o coach; entre o coachee e a organização e entre o coach 

e a organização, assim como os estudos sobre os diferentes atores em coaching executivo: o 

coachee, o coach e aqueles que representam a organização. 

 O capítulo termina com a explicitação das oportunidades que se apresentam para que o 

entendimento sobre as dinâmicas das relações entre o coachee, o coach e a organização em 

coaching executivo sejam aprofundas, justificando a escolha e abordagem do estudo.  

 

3.1 Relações triangulares em coaching executivo 
 

 Quando a organização remunera um coach externo para que trabalhe junto a um de 

seus executivos forma-se uma relação triangular com três atores envolvidos: a organização, o 

coachee e o coach (LOUIS; FATIEN-DIOCHON, 2014). A presença dessas três partes 

implica o estabelecimento de relações entre elas, ilustradas na figura 1: relações triangulares 

envolvendo os três atores característicos de processos de coaching executivo, assim como as 

relações diádicas estabelecidas entre cada um dos vértices do triangulo: relação entre coach e 

organização; entre coach e coachee;  e entre organização e coachee (LOUIS; FATIEN-

DIOCHON, 2014). Cabe esclarecer que organização é um termo amplo e em coaching 

executivo pode representar o gestor do coachee e/ou o profissional de ARH (DE HAAN, 

2008b; LOUIS; FATIEN-DIOCHON, 2014; SHERMAN; FREAS, 2004; SKINNER, 2012), 

além de outros stakeholders, tais como pares do coachee, seus subordinados e clientes por 

exemplo (MILARÉ; YOSHIDA, 2007).  

 



39 
 

 

 
Relação triangular 

 Relações diádicas 
 

Figura 1 - Relações diádicas e triangular em intervenções de coaching executivo 
Fonte: Adaptado de Louis, D., Fatien-Diochon, P. (2014, p. 37). 

 

 A dinâmica das relações entre o coachee, o coach e a organização pode levar a 

questões de conflito de interesses (FATIEN-DIOCHON, 2012). Por exemplo, no que diz 

respeito a coaches, um tema fundamental é manter em sigilo o conteúdo das sessões de 

coaching. Essa questão está intimamente relacionada ao entendimento de quem é tido como o 

cliente do coach e será abordada em maior profundidade na subseção a seguir. Além do tema 

confidencialidade, outra questão relacionada a conflito de interesses para o coach é embarcar 

em um projeto de coaching para a qual não esteja preparado (FATIEN-DIOCHON, 2012). No 

que diz respeito à postura do coachee e conflito de interesses na dinâmica de relações 

triangulares, pode haver a expectativa, por parte do coachee, de que o coach ofereça mais que 

seu tempo profissional: o coachee pode aspirar que as sessões se estendam por mais tempo 

que o acordado e de alguma maneira esperar que o coach seja uma espécie de amigo 

(FATIEN-DIOCHON, 2012). Já no que tange a organizações, se coaching é usado de maneira 

a adaptar o comportamento de uma pessoa a normas e valores da organização, sem que a 

responsabilidade da empresa contratante de coaching executivo seja levada em conta nesse 

processo, ou dito de outra maneira, se no processo de coaching executivo há apenas o 

interesse em como o coachee atinja os resultados esperados, sem que se considerem as razões 

de contexto que levaram à situação na qual o coachee se encontra, o coaching pode ser tido 

Coachee 

Coach  

Organização 
(Gestor do coachee, 

profissionais de ARH, 
pares e/ou subordinados 

do coachee, outros) 
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como instrumental, uma maneira para adaptar o coachee ao contexto no qual está (FATIEN-

DIOCHON, 2012).  

 Perceber coaching executivo sob o prisma de relações triangulares permite 

problematizar diferentes temas pertinentes a coaching, que serão aprofundados e revistos 

segundo a literatura: o entendimento de quem é o cliente em coaching executivo, o 

estabelecimento de contratos de coaching, a possibilidades da presença de agendas múltiplas 

em coaching e quais são os objetivos de coaching executivo.  

 

3.1.1 Quem é percebido como cliente em coaching executivo? 

 

 Uma das questões tratadas na literatura sobre coaching executivo é entender, do ponto 

de visto de coach, quem é seu cliente. O dicionário diz que cliente é o indivíduo que contrata 

serviços ou adquire mercadorias mediante pagamento (HOUAISS, 2018). Partindo-se dessa 

definição, há uma ambiguidade na contratação de serviços de coaching executivo pois a  

organização remunera o coach, entretanto o indivíduo que recebe os serviços é o coachee. 

Pode-se argumentar que esse é o mesmo tipo de situação de treinamentos, porém o caráter 

confidencial das sessões de coaching faz com que a organização tenha muito menos controle 

dos objetivos e desenrolar do processo de coaching executivo, quando comparado a 

treinamentos, nos quais a empresa busca capacitar a pessoa  para que exerça suas funções de 

maneira adequada (MABEY; FINCH-LEES, 2008). Dessa maneira, quem é considerado o 

cliente em processos de coaching executivo não é óbvio, e autores divergem sobre esse 

assunto. 

 Duas relevantes instituições de coaching, a International Coaching Federation (ICF, 

2016b), e o European Mentoring and Coaching Council (EMCC, 2016) explicitam em seus 

códigos de ética que o cliente de coaching é a pessoa que recebe coaching e que a 

organização que remunera o coach é a patrocinadora do processo. Essa perspectiva não 

apresenta problemas quando os objetivos individuais do coachee são congruentes com os 

objetivos organizacionais e a lógica de que o aprimoramento das pessoas leva a aumento de 

resultados organizacionais (MALTA CAMPOS; NUNES PINTO, 2012) é estabelecida sem 

ressalvas. Desse ponto de vista, coaching executivo é percebido como uma aliança entre 

coachee, coach e organização na qual as três partes estão em relação ganha-ganha e colherão 

os frutos do sucesso alcançado pelo coachee (KRAUSZ, 2007). Entretanto cabe refletir: no 

caso de demandas conflitantes entre o cliente e o patrocinador, que interesses devem 

prevalecer (FATIEN-DIOCHON, 2012)? Para Cardon (2008), a escolha entre os interesses do 
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patrocinador ou da pessoa que recebe coaching recai sobre o coach, que ao se decidir pelos 

interesses da pessoa, corre o risco de conspirar junto dela e contra a organização. Se por outro 

lado, o coach escolhe a perspectiva da organização, pode perder a confiança do coachee.  

 Independentemente do que hoje está explicito nos códigos de ética da ICF (2016) e do 

EMCC (2016), há autores que consideram cliente de coaching a organização: Joo (2005, p. 

465) aponta que para ele clientes são os representantes da organização, sejam os profissionais 

de ARH ou executivos sêniores envolvidos em processos de coaching. Da mesma maneira, 

Milaré e Yoshida (2007, p. 720) nomeiam a empresa cliente e a pessoa que recebe coaching 

participante. Downey (2003, 2014) considera cliente a empresa porque essa paga a conta, e 

assim adquire o direito de explicitar os objetivos do processo de coaching. Para o autor, 

coaches que consideram o coachee como cliente têm grande influência da Psicologia, e por 

isso prezam a confidencialidade acima de tudo. Esse é um posicionamento questionável, já 

que outras perspectivas não fundamentadas em Psicologia, também prezam a 

confidencialidade do conteúdo de sessões de coaching, por exemplo a teoria de agente, que 

abordo ao final desta seção. 

 Por outro lado, Tobias (2000), afirma que em trabalhos de coaching executivo, o 

cliente é a pessoa que recebe coaching, o coachee, e em projetos de consultoria, o cliente é a 

organização. Também Vanheule e Arnaud (2016) explicitam que o cliente de coaching 

executivo é a pessoa que recebe coaching porque para os autores, que adotam uma abordagem 

lacaniana de coaching executivo, o que é tratado em processos de coaching é o 

esclarecimento do que está reprimido no cliente e não o atingimento imediato de objetivos da 

gestão ou da própria pessoa. 

 Hawkins (2008), por sua vez, critica a perspectiva na qual o cliente é a pessoa que 

recebe coaching executivo: para ele, ter a pessoa que recebe coaching como cliente pode 

significar uma aproximação de coaching executivo a práticas psicoterapêuticas. Para Hawkins 

(2008), quando se considera o coachee o cliente, há o risco de que se estabeleça um conluio 

entre o coach e o coachee contra a organização. A recomendação do autor é que coaches 

estejam cientes que servem simultaneamente à organização e ao coachee, tendo a capacidade 

de se afastar dos problemas apresentados pelo coachee para perceber os padrões de repetição 

no sistema organizacional. De maneira semelhante, Barner e Higgins (2007) e Skinner (2012) 

ponderam que se coaching executivo apoia pessoas a atingirem expectativas organizacionais, 

é importante para o coach levar em conta não só a perspectiva do coachee, mas também o 

coach tem a obrigação profissional de considerar a perspectiva da organização que financia o 

processo de coaching. Para Louis e Fatien-Diochon (2014), Orenstein (2007) e Skinner 
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(2012), trabalhar simultaneamente para o coachee e para a organização requer que o coach 

considere a complexidade em intervenções de coaching executivo. Esses autores, entretanto, 

deixam uma lacuna sobre como coaches devem ponderar sobre os interesses possivelmente 

divergentes entre o coachee e a organização. Um dos poucos autores a se posicionar quanto a 

ocasiões nas quais há conflito entre os interesses do coachee e da organização é Krausz 

(2007), que explicita que as condições de relacionamento estabelecidas entre o coachee e o 

coach são prioritárias sobre os demais relacionamentos em coaching executivo. A teoria de 

agência corrobora a prioridade da perspectiva do coachee, como abordo a seguir. 

 A teoria de agência diz respeito à dependência que principais têm em agentes para 

atingir seus objetivos e na necessidade de garantir que tais agentes irão agir no melhor 

interesse do principal (CUNLIFFE, 2008a). Essa teoria é usada por acadêmicos em 

contabilidade, economia, finanças, marketing e desenvolvimento organizacional a partir dos 

anos 60 e trata de problemas que surgem quando partes cooperadoras têm objetivos 

divergentes (EISENHARDT, 1989). Considerando coaching executivo sob a perspectiva da 

teoria de agência, um agente (o coach) tem obrigação de servir o interesse do principal (o 

coachee) e secundariamente à organização em todos os assuntos de sua agencia 

(HANNAFEY; VITULANO, 2013). A teoria de agência tem duas correntes principais: a 

econômica e a legal. A tradição fundamentada no pensamento econômico aplica a teoria dos 

jogos para entender as interações entre agentes e principais. Já a tradição legal da teoria de 

agência enfatiza o papel do agente em servir os interesses do principal, é fundamentada em 

alto grau de confiança e sigilo absoluto. Esse tipo de relação ocorre por exemplo, entre 

advogados e seus clientes e entre médicos e seus pacientes (HANNAFEY; VITULANO, 

2013). Embora a relação entre coachee e coach também esteja fundamentada em alto grau de 

confiança e confidencialidade do conteúdo das sessões de coaching (ICF, 2016b), Hannafey e 

Vitulano (2013) ressaltam que o campo de coaching executivo é muito menos organizado e 

altamente diverso no que diz respeito a credenciamento, abordagens práticas e teóricas e 

monitoramento do que os campos nos quais advogados e médicos atuam. De qualquer forma, 

para os autores, no âmago de coaching executivo encontra-se uma relação de agência: o 

coach em relação ao executivo recebendo coaching e do coach em relação à organização que 

patrocina o processo de coaching, tendo obrigações tanto diante do coachee como também 

perante a organização. Entretanto, segundo esta teoria, o agente, que é o coach executivo, 

deve servir o interesse do principal, o coachee e secundariamente os interesses da organização 

(HANNAFEY; VITULANO, 2013). Nesse sentido, é fundamental que o coachee esteja 

seguro de que a informação fornecida por ele ao coach é tida como privilegiada e não será 
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comunicada a ninguém mais da organização (HALL; OTAZO; HOLLENBECK, 2000). Essa 

perspectiva esclarece que o sigilo do conteúdo das sessões de coaching não é exclusivo de 

coaches com influência da Psicologia, como sugerido por Downey (2003, 2014), mas um 

tema relevante a profissionais que lidam com informações privilegiadas. 

 A revisão da literatura sobre quem é o cliente do coach expõe a complexidade das 

relações entre o coachee, o coach e a organização (FATIEN-DIOCHON, 2014; 

ORENSTEIN, 2007; SKINNER, 2012). Nomear o coachee o cliente e a organização 

patrocinadora, como o fazem a ICF (2016a) e o EMCC (2016), é um ponto importante, porém 

não endereça possíveis conflitos entre os interesses do coachee e da organização. Autores 

como Hawkins (2008) Barner e Higgins (2007) e Skinner (2012) sugerem que o coach leve 

em consideração os interesses do coachee e da organização, e Krausz (2007) reforça a 

prevalência do interesse do coachee. Da mesma maneira, a abordagem sugerida Hannafey e 

Vitulano (2013) é fundamenta em uma teoria para justificar a prevalência dos interesses do 

coachee perante os interesses da organização. Além da questão sobre quem considerar o 

cliente em coaching executivo, diferentes autores abordam a importância de contratos na 

dinâmica das relações triangulares em coaching executivo. 

 

3.1.2 Diferentes contratos em coaching executivo 

 

 Um contrato é um acordo entre duas ou mais partes que serve como um guia para o 

que esperar e como se comportar em relacionamentos; o contrato esclarece o que é pedido e o 

que é prometido pelas partes envolvidas (AVERBUCH, 2015, p. 235). A literatura sobre 

coaching considera contratos entre as diferentes partes envolvidas, centrais em coaching 

executivo (AMADO; FATIEN, 2009; PASSMORE, 2010; SILLS, 2012). Contratos de 

coaching estabelecem as regras básicas que permeiam as relações de coaching (PASSMORE, 

2010) e orientam as pessoas envolvidas em tomadas de decisão sobre o curso de processos de 

coaching (DUFFY; PASSMORE, 2010). Para O’Neill (2011), a contratação é a primeira 

etapa em processos de coaching, pois aí são esclarecidas as normas que regem tais processos. 

Amado e Fatien (2009) percebem o estabelecimento de contratos em coaching como um dos 

deveres que coaches se veem obrigados a seguir.  

 Sills (2012) esclarece que contratos são vitais para os relacionamentos presentes em 

coaching executivo e lembra que a perspectiva do contrato de três pontas, os acordos 

realizados entre o coach, o coachee e a organização, vem da Análise Transacional e foi 
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proposto por English (1975) para lidar com acordos entre organizações, facilitadores e 

participantes de treinamentos.  

 Embora estabelecer contratos de coaching seja uma das primeiras etapas em coaching, 

autores elucidam que os acordos iniciais combinados entre os envolvidos em processos de 

coaching executivo não são definitivos, e sim apenas a primeira versão de contratos vivos e 

dinâmicos (HUDSON, 1999). Na mesma linha, Skinner (2012) entende que os contratos 

feitos entre o coachee, o coach e a organização no início de processos de coaching são 

condição necessária, mas não suficiente para a condução de processos de coaching, visto que 

precisam ser renegociados diversas vezes à medida que o processo de coaching se desenrola. 

 Em um esforço de esclarecer sobre o conteúdo de contratos de coaching, Ennis e Otto  

(2015) propõem dois tipos de contrato em coaching executivo: o contrato de aprendizagem e 

o contrato de negócios. O contrato de aprendizagem inclui o propósito e objetivos de 

coaching executivo, cronograma, escopo do processo de coaching, assim como acordo de 

confidencialidade e papeis dos envolvidos no processo. Já o contrato de negócios diz respeito 

a temas legais e financeiros, tais como custos e procedimentos de cobranças. 

 Dando um passo além e fundamentada em princípios da Análise Transacional, Krausz 

(2005, 2007, 2017) e também Sills (2012) esclarecem que em processos de coaching 

executivo há três tipos de contrato: administrativo, profissional e psicológico. O contrato 

administrativo trata dos aspectos práticos de coaching executivo, tais como duração do 

processo de coaching e preço, equivalendo ao contrato de negócios abordado acima. O 

contrato profissional, também nomeado de contrato de aprendizagem ou de desenvolvimento, 

esclarece os objetivos, metodologia aplicada e as atribuições dos diferentes atores envolvidos 

em processos de coaching. O elemento novo trazido pelos autores fundamentados em Análise 

Transacional é a inclusão de contratos psicológicos em coaching executivo. Tais contratos 

dizem respeito às necessidades pessoais de todos os envolvidos no processo de coaching, 

sendo que essas necessidades podem ou não ser conscientes. Contratos psicológicos podem 

resultar em acordos implícitos (SILLS, 2012).  

 Desenvolvendo mais o conceito de contratos psicológicos, esses são também tidos 

como crenças individuais sobre obrigações recíprocas (ROUSSEAU, 1990, 1998). Contratos 

psicológicos dependem dos pilares expectativa e mutualidade (MENEGON; CASADO, 2012) 

e contêm os acordos, conscientes ou não, das partes que interagem em relacionamentos em 

organizações (CARROLL, 2005). Rousseau (2004) esclarece que contratos psicológicos são 

incompletos, ou seja, todas as possibilidades de como uma relação pode se desenrolar não 

podem ser inicialmente elucidadas e os contratos psicológicos se tornam mais elaborados e 
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claros à medida que as pessoas interagem. Em coaching executivo, podem existir não apenas 

diferentes expectativas quanto a objetivos de processos de coaching, como discutido mais 

adiante ao final desta seção, mas também diferentes crenças sobre quais são as obrigações de 

cada ator em coaching executivo: coaches, coachees, profissionais de ARH e gestores de 

coachees, por exemplo. 

 Contratos em processos de coaching, podem também ser analisados do ponto de vista 

social-construcionista. Autores sobre coaching com fundamentação construcionista, como 

Stelter (2009) e Du Toit e Sim (2010), por exemplo, não refutam o emprego de contratos em 

coaching executivo, porém também não enfatizam sua importância, dada a ênfase que o 

construcionismo coloca no dinamismo da relação entre as pessoas. Um dos conceitos do 

construcionismo útil à análise de contratos de coaching é a noção de ação conjunta (joint 

action), proposta por Shotter (1993): a ideia que interações e seus resultados são coproduzidos 

por aqueles que interagem e que os resultados são indeterminados a priori (BURR, 2015). Na 

ação conjunta, à medida que as pessoas coordenam suas ações respondendo a atividades uns 

dos outros, essa atividade produz resultados não previsíveis, havendo entretanto, uma 

qualidade intencional nessas interações (SHOTTER, 1993). Essa qualidade intencional de 

ação conjunta pode ser entendida como contratos iniciais em processos de coaching 

executivo. Por exemplo, os vários casos de processos de coaching abordados por Stelter 

(2014) incluem a intencionalidade, o propósito explícito por coachees ao iniciarem as 

interações com seus coaches. 

 Vale, entretanto, realçar que na perspectiva da ação conjunta os resultados de 

interações são imprevisíveis, porque quando uma pessoa age dentro de uma configuração 

construída junto com outras pessoas, os resultados pertencem à coletividade que constituem e 

não às pessoas separadamente (SHOTTER, 1989). A ação conjunta contrasta com a ideia de 

que o que as pessoas fazem e dizem emana de estruturas psíquicas internas (BURR, 2015) e 

sugere que a origem de nossas experiências é intersubjetiva ao invés de individual e cognitiva 

(CUNLIFFE; ERIKSEN, 2011). A interação entre duas pessoas funciona como uma dança na 

qual as pessoas estão constantemente se movendo juntas, sutilmente respondendo ao ritmo e 

postura do outro. Esta dança é construída entre as pessoas (BURR, 2015). Na ação conjunta as 

pessoas constroem entre si configurações nas quais dirigem suas ações futuras, e essas 

configurações podem gerar ou coibir mais ações (SHOTTER, 1993). Dessa maneira, os 

resultados não previsíveis de interações das ações conjuntas ressaltam as características 

dinâmicas e vivas de contratos de coaching executivo, como sugerido por Hudson (1999). 
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 Em síntese, a revisão da literatura sobre contratos de coaching executivo, foi 

organizada nesta subsecção segundo o grau de complexidade que autores trazem sobre o 

tema: Passmore (2010) e O’Neill (2011), por exemplo, ressaltam a importância de 

estabelecimentos de contratos para que se lide com a dinâmica das relações entre o coachee, o 

coach e a organização. Ennis e Otto (2015) sugerem dois tipos de contratos em coaching 

executivo (de negócios e de aprendizado), separando questões comerciais de temas de 

desenvolvimento do coachee. Já autores de influência de Análise Transacional, como Krausz 

(2005), introduzem contratos psicológicos ao rol de contratos em coaching executivo. A 

introdução de contratos psicológicos à lista de contratos de coaching executivo enfatiza o 

caráter incompleto desses contratos, já que, como alertado por Rousseau (2004) não se podem 

elucidar todas as possibilidades de uma relação inicialmente. A seção termina com o 

entendimento de contratos de coaching executivo segundo a perspectiva social-

construcionista, especificamente o conceito de ação conjunta de Shotter (1993), na qual 

contratos de coaching podem ser entendidos como carregados de intencionalidade, porém 

com resultados de interações imprevisíveis. 

 

3.1.3 Triangulação e agendas múltiplas 

 

 O tema tratado na subseção anterior, contratos em coaching executivo, trata de 

procedimentos e ações, que preparam e guiam processos de coaching executivo. Independente 

do que pode estar explícito em contratos de negócios e aprendizado, há a possibilidade de que 

os atores presentes em coaching executivo tenham expectativas e agendas diferentes frente ao 

processo de coaching (LOUIS; FATIEN-DIOCHON, 2014; SKINNER, 2012). Além disso, 

um dos atores pode ser excluído das interações, levando à triangulação. Nessa subseção 

discuto os principais problemas descritos na literatura relativos às dinâmicas das relações 

entre o coachee, o coach e a organização: triangulação e múltiplas agendas que podem estar 

presentes em coaching executivo.  

 Triangulação é um conceito trazido da Psicologia familiar no qual coalisões se 

desenvolvem fora da estrutura formal de papéis familiares. Por exemplo, a mãe e o filho, 

formam uma aliança que exclui o marido/pai. Em relações trianguladas uma das partes é 

deixada de fora e as outras duas partes falam sobre a primeira que está ausente (PELTIER, 

2010). Para O’Neill (2011), a triangulação é um processo inconsciente que reduz o stress de 

uma pessoa que busca alguém com quem compartilha desgostos a respeito de uma terceira 

pessoa. A autora pondera que, se falar com alguém sobre outra pessoa pode permitir maior 
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clareza sobre a questão, esse tipo de coalisão prolonga uma questão não resolvida entre as 

partes. 

 Em coaching executivo, a triangulação pode se dar entre cada um dos elementos que 

compõem o triangulo da figura 1: entre a organização, representada pelo gestor do coachee 

e/ou o profissional de ARH e o coach; entre os representantes da organização e o coachee; e 

entre o coach e o coachee. No caso de a triangulação ocorrer entre as pessoas que 

representam a organização e o coach, o coachee é deixado de fora e pode fantasiar sobre uma 

coalisão sobre a qual não tem conhecimento ou controle (CARDON, 2008). Um exemplo 

desse tipo de situação é o coach relatar ao gestor do coachee como esse está se portando 

diante do programa (LOUIS; FATIEN-DIOCHON, 2014; O’NEILL, 2011). Se a coalisão 

ocorre entre o coachee e a organização, é o coach que é deixado de fora da relação triangular. 

Como exemplo temos que o coachee pode responsabilizar o coach por suas próprias decisões, 

usando-o como desculpa diante da organização (PLIOPAS, 2017). Outro exemplo desse tipo 

de triangulação são representantes da organização e o coachee entenderem que o coach tem 

uma agenda pessoal, como venda de mais horas de coaching, por exemplo (HALL et al., 

2000). Já a coalisão entre o coachee e o coach ocorre quando o coach entra em conluio com o 

coachee e ambos se voltam contra a organização. McLean (2012), ilustra o caso de coachees 

que trazem às sessões queixas sobre os membros da organização e se o coach se aproxima 

demais da situação do coachee, pode não apoiá-lo na reflexão sobre alternativas para 

endereçar sua questão. 

 Uma outra abordagem sobre problemas relativos à dinâmica das relações entre o 

coachee, o coach e a organização diz respeito à existência de agendas múltiplas, que podem 

ser explícitas ou não, conscientes ou não (LOUIS; FATIEN-DIOCHON, 2014). Em estudo 

com vinte coaches e com o objetivo de educar coaches sobre a complexidade das relações 

inerentes a coaching executivo, Louis e Fatien-Diochon (2014) apresentaram dez diferentes 

tipos de agendas múltiplas em coaching executivo, sendo que cinco tipos já haviam sido 

descritos anteriormente na literatura e outros cinco foram elaborados em sua pesquisa. O 

estudo elenca agendas iniciadas pela organização, pelo coachee, pelo coach, pelo coachee e 

organização juntos e pelo coach e organização juntos. Entre os tipos de agenda iniciados pela 

organização estão a utilização de coaching como último recurso, porém com a decisão já 

tomada de demitir o executivo; a individualização, ou seja, a atribuição de um problema que é 

da organização a um único executivo para quem se contrata coaching; usar o coach como 

substituto do gestor do coachee; e a discordância entre membros do conselho quanto ao 

objetivo de coaching do CEO da organização. Já entre os tipos de agenda iniciados pelo 
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coachee estão a exclusão da organização do processo de coaching, no caso de o coachee 

desejar usar o coaching para deixar a empresa, por exemplo; e o coachee aparentemente 

complacente, que finge concordar em participar do processo de coaching mas que de fato não 

está comprometido. Quanto à agenda iniciada pelo coach, as autoras descrevem que o coach 

pode realizar coaching com outras pessoas da organização para endereçar objetivos pré-

acordados com um determinado coachee. O mesmo estudo mostra agendas iniciadas por meio 

da relação entre o coachee e a organização: se há conflito entre o coachee e seu gestor direto, 

a qualidade da informação trazida por ambos pode ser bastante afetada; e o coachee pode 

imaginar que há uma agenda oculta entre o coach e a organização e assim não confia no 

coach. Finamente Louis e Fatien-Diochon (2014) relatam que um problema de agenda pode 

ocorrer se o coach e a organização concordam em um objetivo de coaching sem que o 

coachee saiba.  

 A revisão da literatura sobre os principais problemas relativos à dinâmica das relações 

entre o coachee, o coach e a organização: triangulação e múltiplas agendas que podem estar 

presentes em coaching executivo aponta lacunas para que estudos aprofundem essa temática. 

Primeiro, há poucos estudos sobre o tema e a pesquisa realizada por Louis e Fatien-Diochon 

(2014) foi desenvolvida somente junto a coaches, portanto com apenas um dos atores que 

compõem o triangulo das relações presentes em coaching executivo. Outra questão sobre o 

estudo de Louis e Fatien-Diochon (2014) e também sobre o conceito de triangulação 

apresentado no início dessa subseção, é o caráter estático dessas abordagens. Por exemplo,  

quando O’Neill, (2011) ilustra o risco de conluio entre o coach e a organização, a situação é 

apresentada de maneira estática e não passível de volta: ao se aproximar demais da 

organização em um dado momento, não é considerada a possibilidade de o coach voltar a se 

distanciar dessa para apoiar seu coachee em um segundo momento. Também as diferentes 

agendas descritas por Louis e Fatien-Diochon (2014) têm um caráter fixo e dão a entender 

que uma vez instaladas nas relações diádicas de coaching executivo, lá permanecem. Dessa 

maneira, a literatura e estudos sobre as relações triangulares em coaching executivo não 

privilegiam o caráter dinâmico de tais relações.  

 

3.1.4 Objetivos de coaching executivo 

  

 No que tange aos objetivos que se esperam atingir com coaching executivo, há autores 

que percebem coaching como uma intervenção cuja finalidade é a maior produtividade da 

organização. Aspectos relacionados às expectativas de desenvolvimento que o próprio 
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coachee tem para si são tidas como secundárias. Tulpa (2016), por exemplo, ressalta a 

importância de que coaching mostre o retorno sobre investimento (ROI) realizado pela 

organização e encara a perspectiva do coachee em seu desenvolvimento como um “toque 

humano” (TULPA, 2016, p. 42). Também Wasylyshyn (2003), argumenta que os objetivos do 

coaching executivo precisam ser congruentes entre organização e o coachee, e Milaré e 

Yoshida (2007, p. 88) afirmam que coaching “orienta a mudança do padrão do 

comportamento para melhor alinhamento na empresa”. 

 É justamente sobre a ideia de “melhor alinhamento na empresa” que autores tais como 

Vanheule e Arnaud (2016) e Kempster e Iszatt-White (2013) criticam a determinação de 

objetivos de coaching executivo pela empresa. Para esses autores coaching executivo é um 

processo que apoia pessoas a elaborarem sua situação em organizações, e sendo assim o 

resultado das interações não pode ser determinado a priori, pois o indivíduo pode decidir sair 

da empresa ou encontrar um novo elã no trabalho, algo que não se sabe quando um processo 

de coaching tem início. Para esses autores, da mesma maneira que Lacan advertiu contra a 

imposição de padrões em análise, coaches de orientação lacaniana resistem à imposição de 

metas organizacionais sobre pessoas (VANHEULE; ARNAUD, 2016). Além disso, segundo 

esses autores, o envolvimento de profissionais de ARH e gestores dos coachees em processos 

de coaching executivo pode ser visto como uma intervenção relacionada a poder para fazer 

com que coachees se aproximem do discurso organizacional (KEMPSTER; ISZATT-WHITE, 

2013, p. 387). Na mesma linha, Western (2012) alerta para o tipo de objetivo almejado em 

processos de coaching executivo: se o objetivo é a mudança de comportamento do coachee 

para que esse adote valores corporativos, há que se lembrar das características pessoais de 

valores e das consequências de tentativas de imposição de valores de cima para baixo, dos 

níveis hierárquicos mais altos da organização para os mais baixos, medidos em 

comportamentos observáveis de coachees. Esse tipo de objetivo em coaching executivo 

carrega consigo o potencial de criar resistência, explícita ou não, dos coachees e pode fazer 

com que coachees sejam performáticos, demonstrando superficialmente que estão “mais bem 

alinhados à empresa”, sem de fato concordarem com os tidos valores organizacionais. A 

priorização dos objetivos da organização em coaching executivo pode tornar essa intervenção 

instrumental, na qual o desenvolvimento do coachee tenha como único objetivo atender às 

necessidades da organização deixando-se de lado, assim, o que o coachee busca para si.  

 Um terceiro grupo de autores sobre coaching não entendem coaching executivo como 

uma forma de dominação, porém estão atentos à complexidade presente nesses processos. 

Louis e Fatien-Diochon (2014), por exemplo, lembram que organizações são sistemas sociais 



50 
 

com atores ambivalentes, com necessidades inconscientes e interesses contraditórios, assim 

como Skinner (2012) ressalta que organizações são ambientes políticos com diferentes jogos 

de poder. Também Hawkins (2008); Stern (2004); e Western (2012) ressaltam que em 

coaching executivo há uma promessa dupla: de um lado o desenvolvimento individual, 

centrado no coachee e em seus valores; de outro lado o desenvolvimento de competências do 

coachee que permitirão sua melhor performance no contexto organizacional. Garvey (2011) 

concorda e pondera que essa dupla promessa traz complexidade a processos de coaching 

executivo, que muitas vezes não é aceita ou entendida pelos envolvidos em tais processos. 

Para esse terceiro grupo de autores, coaching executivo não é uma intervenção de 

desenvolvimento neutra na qual os objetivos do coachee, da organização e do coach estão 

perfeitamente alinhados, como também não é necessariamente um instrumento de disciplina e 

controle de indivíduos (LOUIS; FATIEN-DIOCHON, 2014).  

 Os autores de coaching que adotam a abordagem construcionista, como Du Toit 

(2007) e Stelter (2014) não se detêm sobre aspectos de coaching executivo e a dinâmica das 

relações triangulares, mas enfatizam a relação entre o coachee e o coach. Por outro lado, a 

perspectiva de Louis e Fatien-Diochon (2014), autoras sobre coaching executivo, elaboram 

que organizações são sistemas sociais com atores ambivalentes. Essa perspectiva é bastante 

próxima da social construcionista que percebe organizações como um campo de conversas, 

em que há interdependência entre as pessoas e co-construção de significados entre elas 

(GERGEN, 2009a). Perceber organizações dessa forma abre possibilidades para intervenções 

organizacionais com ênfase em diálogo, imaginação, co-criação e criação de significado 

(CAMARGO-BORGES; RASERA, 2013), sendo coaching executivo uma dessas possíveis 

intervenções. A compreensão sobre organizações da perspectiva construcionista convida a 

perguntar quais os sentidos elaborados por coachees, coaches e profissionais de ARH sobre 

objetivos de coaching executivo, uma questão que contribui para o entendimento das 

dinâmicas das relações triangulares de coaching.  

 Apresentada a revisão da literatura sobre relações triangulares, especificamente temas 

que permitem entender as dinâmicas das relações entre o coachee, o coach e a organização 

passo à revisão da literatura das relações diádicas em coaching executivo. 

 

3.2 Relações diádicas e atores presentes em coaching executivo 
 

 Esta seção revisa a literatura sobre cada uma das relações diádicas em coaching 

executivo, ou seja, relação entre coach e organização; entre coach e coachee; e entre 
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organização e coachee (LOUIS; FATIEN-DIOCHON, 2014). Também são revistos os 

estudos e perspectivas sobre os três atores presentes em coaching executivo, ilustrados na 

figura 1. 

 

3.2.1 A relação entre o coachee e o coach 

 

 Independentemente da metodologia empregada em processos de coaching executivo, a 

relação entre o coachee e o coach é considerada de fundamental importância, um dos 

elementos principais em processos de coaching (DE HAAN, 2008a; JOWETT et al., 2012; 

WHITWORTH et al., 2007). Embora esse não seja o único fator considerado essencial para  

que coaching se desenvolva, (GYLLENSTEN; PALMER, 2007; PASSMORE, 2007), essa 

relação é avaliada como o meio para a aprendizagem e mudança mais importantes do coachee 

(CRITCHLEY, 2010; DE HAAN; CULPIN; CURD, 2011), sendo um pré-requisito para o 

trabalho de coaching (BARON; MORIN, 2009).  

 A revisão da literatura sobre a relação entre o coachee e o coach inicia com a 

fundamentação teórica da importância desta relação. Em seguida ilustro como diferentes 

perspectivas de coaching abordam a relação entre o coachee e coach, com especial ênfase 

para a perspectiva de coaching construcionista.  

 Vários autores sobre coaching fundamentam a importância da relação entre o coachee 

e o coach no contexto terapêutico, especificamente o modelo de aliança de trabalho entre as 

partes (GESSNITZER; KAUFFELD, 2015) em que ocorrem transferências, 

contratransferências e processos paralelos (ORENSTEIN, 2007). Bordin, (1979, p. 252), 

propõe que “a aliança de trabalho entre a pessoa que busca mudança e aquela que se oferece 

como agente de mudança é uma das chaves, se não for a chave, no processo de mudança” e 

afirma que tal aliança de trabalho pode ocorrer em diferentes relações além do espaço 

psicoterapêutico, tais como nas relações entre aluno e professor, membros de uma 

comunidade e o líder comunitário, por exemplo. Pode-se incluir também nessa lista a relação 

entre o coachee e o coach.  

 Embora a importância dessa relação seja nomeada por diferentes autores, a maneira de 

abordá-la difere segundo a perspectiva teórica que fundamenta a metodologia eleita pelo 

coach. Por exemplo, Krausz (2007) usa a Análise Transacional e sublinha que muitos 

conceitos dessa teoria, tais como a fundamentação em contratos, posições existenciais entre 

coach e coachee e modo de resgate, apenas para citar alguns elementos, são aplicados em 

processos de coaching executivo (KRAUSZ, 2005). Vanheule e Arnaud (2016), por sua vez, 
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embasam coaching em uma perspectiva lacaniana, e assim convidam coachees a irem além 

das histórias que geralmente contam a respeito de seu trabalho e da organização para articular 

sobre o que os incomoda e o que realmente importa aos coachees. Lidar com as emoções 

subjacentes à experiência de coachees em seus trabalhos, fundamentados na relação de 

confiança entre coachee e coach, é a proposta de Vince e Mazen (2014). Já Whitworth, 

Kimsey-House, Kimsey-House e Sandahl (2007), postulam que coaching não é uma 

metodologia, mas um tipo especial de relacionamento que permite que o coachee promova 

mudanças em sua vida. Na perspectiva desses autores, tanto coach como coachee atribuem 

poder à relação entre eles, e a medida que o coachee elabora suas possibilidades e escolhas, 

pode promover as mudanças que almeja. Vale destacar, entretanto, que para esses autores o 

cliente é percebido como um expert que tem as respostas às suas dúvidas, e sendo assim, o 

trabalho do coach é ajudar o coachee a encontrar as respostas que já tem dentro de si 

(WHITWORTH et al., 2007). 

 Também autores sobre coaching que fundamentam suas abordagens no  

construcionismo destacam a importância da relação entre o coach e o coachee e ponderam 

que as narrativas das pessoas e entre as pessoas criam coesão em suas vidas (STELTER, 

2007, 2014). Para coaches construcionistas é na relação entre o coachee e o coach que 

sentidos são criados e também na relação entre ambos que é possível desafiar a retórica que 

tem informado a realidade que o coachee experimenta (DU TOIT, 2007, 2014; REISSNER; 

TOIT, 2011; STELTER, 2007, 2009). Vale ressaltar que essa relação é intersubjetiva e 

interdependente de coach e coachee (CRITCHLEY, 2010), ou seja, um relacionamento criado 

por ambos, e no qual coach e coachee são afetados. A grande diferença da abordagem de 

coaching construcionista frente a outras perspectivas, como a trazida por (WHITWORTH et 

al., 2007), por exemplo, é que para os construcionistas o conhecimento não é desvendado, 

mas construído no ambiente relacional. A realidade é reconstruída via processos de contínua 

reflexão (DU TOIT, 2014). 

 Para aprofundar o entendimento sobre a relação entre o coachee e o coach é relevante 

examinar alguns pontos segundo os quais o coachee e o coach são abordados na literatura. 

 

3.2.2 Sobre o coachee 

 

 Um executivo passa a ser nomeado coachee quando participa de um processo de 

coaching e a literatura aponta diferentes razões para que executivos participem de tais 

processos: as pessoas podem ser novas em suas posições executivas e coaching as apoiaria a 
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se familiarizarem com aspectos da nova função; elas podem também demonstrar algum tipo 

de turbulência em seu desempenho (NATALE; DIAMANTE, 2005). Além disso, coaching 

pode ser uma maneira conveniente para que um executivo receba apoio, pois se o processo de 

coaching é sugerido ou pelo gestor do executivo ou por profissionais de ARH, não há o custo 

para o já bem-sucedido executivo reconhecer que algum tipo de ajuda é bem-vindo (FATIEN-

DIOCHON, 2012). Borwick (2006) faz a distinção entre a função executiva de uma pessoa, 

ou seja o que a organização descreve e espera que deva ser feito por alguém que ocupa uma 

posição naquele sistema, e a pessoa que o executivo é, ocupando uma determinada função. 

Por meio dessa perspectiva, para a organização, coaching tem a função de desenvolver o 

executivo para que exerça sua função, seu papel, da maneira mais produtiva possível. Já para 

o executivo a questão é como ele, aquele executivo específico, pode exercer seu papel 

levando em conta sua singularidade, suas preferencias, ambições e receios, por exemplo.  

 Coaching pode ter o significado de um espaço reflexivo para o coachee. O cotidiano 

das pessoas nas organizações é dominado por atividades (WESTERN, 2012) e carente de 

tempo para refletir e também de interlocutores nos quais um executivo, principalmente em 

posições hierárquicas altas, possa confiar (HALL et al., 2000). Dessa maneira, coaching 

executivo desponta como “um oásis seguro para o coachee pensar” (KRAUSZ, 2007, p. 69). 

Nas sessões de coaching o coachee tem a oportunidade de explorar seus pressupostos, 

desejos, sonhos e motivações (LADKIN; SPILLER; CRAZE, 2016; SCHULZ; STEYAERT, 

2011). Sessões individuais cujo conteúdo é sigiloso propiciam autoexpressão e revelação 

(AMADO; FATIEN, 2009), que por sua vez podem proporcionar insights e (des)construção 

de narrativas (SCHULZ; STEYAERT, 2011). Nesse espaço de reflexão, as tensões percebidas 

pelo executivo entre as demandas da posição e motivos individuais, que podem ser entendidas 

e sentidas como uma ameaça de conformidade, têm a oportunidade de serem elaboradas, sem 

que o coachee precise se expor (SCHULZ; STEYAERT, 2011) e permitindo que reflita mais 

sobre o jogo organizacional (AMADO; FATIEN, 2009), por exemplo. O espaço de reflexão 

proporcionado pelo processo de coaching executivo tem o potencial de ser um espaço de 

reflexão crítica, em que coachee e coach podem construir sentidos sobre a realidade 

organizacional percebida pelo coachee que pode, por meio disso, refletir sobre suas 

possibilidades e escolher como atuar. 

 A literatura também traz coaching executivo percebido como símbolo de status, por 

ser um processo tido como caro e muitas vezes designado a pessoas com potencial de 

crescimento ou poder na organização (SKINNER, 2012). Executivos muitas vezes preferem 

que seu coach seja conhecido por diferentes pessoas da organização, como seus gestores e 
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profissionais de ARH, na esperança de que o coach forneça uma impressão favorável do 

coachee/executivo às diferentes pessoas com as quais interage, mesmo que o conteúdo das 

sessões de coach seja mantido em sigilo, em uma espécie de “gestão de imagem” do coachee 

(SKINNER, 2012). 

 Alguns autores ponderam que o processo de coaching pode não proporcionar a 

reflexão e mudanças esperadas, nem pelo coachee nem pela organização, por questões 

relacionadas ao próprio coachee: Furnham (2015), por exemplo, cita que em casos extremos, 

há executivos tidos como disfuncionais que não são capazes de refletir ou mudar. Orenstein 

(2007) também pondera que coachees que constantemente se defendem contra autorreflexão e 

fazem rígido uso de negação e distorção, não se beneficiam do processo de coaching, 

avaliando que tais posturas podem estar relacionadas a personalidades narcisistas ou 

psicopatas. Além da menção de casos disfuncionais extremos, há autores que ponderam que 

há coachees que não demonstram prontidão para mudança (PASSMORE, 2016; TAMIR; 

FINFER, 2016) ou aderência ao processo de coaching (KILBURG, 2001). Para Orenstein 

(2007) e  Rekalde et al. (2015) alguns executivos não percebem a necessidade de mudança ou 

não têm desejo de aprender. Já Tamir e Finfer (2016) lembram que processos de coaching 

podem não proporcionar a reflexão e mudanças esperadas, porque o executivo não se engaja 

em um processo autorreflexivo, que o permitiria questionar sua maneira de pensar, e examinar 

questões próprias. Além disso, coachees podem querer fazer uso de coaching apenas para 

estarem no rol daqueles que participam desse tipo de programa de desenvolvimento, sem no 

entanto estarem dispostos a refletir e se dedicar ao processo de coaching, em uma aparente 

concordância (LOUIS; FATIEN-DIOCHON, 2014). 

 Responsabilizar somente o coachee por um processo de coaching executivo não bem-

sucedido, como sugerido no parágrafo acima, pode ser uma postura reducionista, em que se 

descreve um fenômeno complexo a elementos mais simples tidos como suficientes para a 

explicação do fenômeno (BURR, 2015). A participação do executivo é essencial para que 

algum tipo de reflexão que possa levar ao desenvolvimento do coachee aconteça, mas atribuir 

a características narcísicas ou psicopatas do coachee às dificuldades do processo de coaching, 

como sugerido por Orenstein (2007), merece um olhar crítico. Primeiro é preciso entender a 

quem cabe esse tipo de diagnóstico, pois mesmo que o coach tenha a formação para tanto, 

como Psicologia, não foi contratado para realizar diagnósticos. Além disso, ao realizar o 

diagnóstico de psicopatia, por exemplo, o coach se coloca como expert, dono de 

conhecimento específico que o posiciona como superior aos demais atores em coaching 
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executivo. Há o risco de que a percepção da situação seja influenciada pelo diagnóstico e que 

o contexto em que a pessoa está seja desconsiderado (ROSENHAN, 1974).  

 Uma postura mais promissora sobre a influência do coachee em processos de 

coaching executivo é a sugerida por  de Haan e Sills, (2010), que afirmam que para que 

coaching provoque aprendizagem e desenvolvimento o coachee precisa ter esperança e 

confiança no processo, e com isso se mantenha fiel a esse. Dessa maneira, coachee, coach e 

representantes da organização podem buscar entender qual o significado de coaching para 

cada um, e se há esperança quanto a alguma mudança e o quanto confiam no processo de 

coaching. 

 

3.2.3 Sobre o coach 

 

 A revisão da literatura sobre o coach tem como foco os elementos que possam apoiar 

o entendimento da dinâmica da relação do coach com o coachee e com a organização: a 

perspectiva de que coaches não são pessoas neutras ou imparciais frente à organização e ao 

coachee; atributos do coach que, segundo a literatura, prestam credibilidade ao coach; 

questões referentes ao coach que podem prejudicar o processo de coaching; e o conceito de 

self relacional, do construcionismo social, que traz a perspectiva do coach também 

transformado por processos de coaching. 

 Quando escrevem sobre o coach, alguns autores, como por exemplo Rocha-Pinto e 

Snaiderman (2011, p. 563) apresentem coaches externos como “pessoas isentas, neutras e sem 

pré-julgamento”. Essa visão é contrária a outros autores, como Shoukry e Cox (2018), 

Critchley (2010), Louis e Fatien-Diochon (2014) e Skinner (2012) cuja perspectiva é de que o 

coach executivo não é neutro, imparcial ou indiferente às questões inerentes às organizações, 

como relações de poder, por exemplo. Coaches não são neutros porque são influenciados por 

sua experiência subjetiva em relação ao coachee, à organização e diferentes pessoas dessa e 

ao próprio processo de coaching (LOUIS; FATIEN-DIOCHON, 2014; SKINNER, 2012). 

Além disso, um coach pode ser contratado para conduzir diversos processos de coaching na 

organização, mesmo que não concomitantemente, assim, certa reputação sobre o coach é 

formada devido às várias relações que ele tem com diferentes stakeholders. Essa reputação é 

essencial para que o coach continue a vender seus serviços (SKINNER, 2012). Perceber 

coaches como pessoas influenciadas e que influenciam as questões organizacionais é 

relevante para o entendimento da dinâmica entre o coach e o coachee e também entre o coach 

e a organização.  
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 Há diferentes elementos de contexto que influenciam o coach: desde aspectos mais 

amplos, como o contexto político e social em que organização, coachee e coach estão 

inseridos (WESTERN, 2012), passando por relações de poder (LOUIS; FATIEN-DIOCHON, 

2014) e de remuneração do coach (SKINNER, 2012). Dada a complexidade das questões com 

as quais o coach tem que lidar ao conduzir processos de coaching executivo, é pertinente 

questionar como as pessoas podem se preparar para exercerem o ofício de coaching 

executivo. 

  Para alguns autores, é desejado que coaches tenham formação em Psicologia 

(MILARÉ; YOSHIDA, 2009) porque o entendimento sobre aprendizado de adultos, 

dinâmicas psicológicas e mudanças comportamentais, oriundos da Psicologia são tidos como 

fundamentais na condução de processos de coaching (FELDMAN; LANKAU, 2005; 

KEMPSTER; ISZATT-WHITE, 2013). Já outros autores reforçam a importância da 

experiência do coach executivo no que tange a negócios, sendo relevante que o coach tenha 

lidado com questões estratégicas em organizações, tenha exercido diferentes funções de 

gestão, liderança e tenha experimentado o dia a dia político na vida corporativa (KEMPSTER; 

ISZATT-WHITE, 2013; GRAY et al., 2016; GRAY; EKINCI; GOREGAOKAR, 2011; 

MALTA CAMPOS; NUNES PINTO, 2012).  Mesmo que o coach não deva aconselhar o 

coachee, a experiência em organizações dá ao coach credibilidade, porque o coach já teria 

vivido situações semelhantes às vivenciadas pelos coachees, como pressão por resultados ou 

relacionamentos políticos nas organizações. Além de conhecimento sobre processos humanos 

e vivência corporativa, um outro tema na literatura sobre coaching diz respeito à abordagem 

de coaching que o coach adota. 

 Pesquisadores já se debruçaram sobre o tema da maior ou menor eficácia das 

diferentes abordagens de coaching, e um fator que tem importante contribuição para bons 

desenlaces de coaching executivo é a crença do coach de que sua ideologia, método e técnicas 

são as mais adequadas e não a abordagem em si (DE HAAN; SILLS, 2010), ou seja, o sentido 

que o próprio coach e a comunidade à qual pertence, atribuem à metodologia adotada por ele. 

Dito de outra maneira: não há uma metodologia de coaching superior à outra; o que faz com 

que o coach seja eficaz em seu oficio é a confiança que o coach tem em sua abordagem.  

 Em suma, no que tange a sentidos atribuídos à credibilidade do coach executivo, esse 

deve ter conhecimentos sobre questões humanas, muitas das quais são fundamentadas na 

Psicologia e também conhecimento e experiência quanto ao mundo de negócios. Além disso 

priorizar o relacionamento entre ele, coach, e o coachee, já que esse é o aspecto fundamental 

de coaching como abordado no início desta seção. 
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 Diferentes autores tratam de questões relativas ao coach que podem prejudicar o 

processo de coaching executivo. Pode haver desencadeadores pessoais do coach, tais como 

emoções provocadas pelo coachee ou pela organização (ORENSTEIN, 2007). Por exemplo, 

um coach pode se sentir intimidado por um executivo de posição hierárquica elevada na 

organização, e assim não desafiar o cliente em seus pressupostos, prejudicando o processo de 

coaching. O coach pode também se aproximar demasiadamente à organização, a ponto de 

incorporar comportamentos e visões peculiares à cultura organizacional dessa (ORENSTEIN, 

2007). Nesse tipo de situação o coach corre o risco de não desafiar o coachee sobre alguns 

pressupostos, que passam a ser considerados como dados, tanto para o coachee como para o 

coach. Além disso, o coach pode demonstrar uma propensão para resgatar o coachee e assim 

tomar ações no lugar desse (GESSNITZER; KAUFFELD, 2015; KETS DE VRIES, 2010; 

O’NEILL, 2011). Nesse tipo de situação, o coach pode, por exemplo, sugerir uma estratégia 

de negócios para o coachee, ao não acreditar na competência desse. Sobre a possibilidade de 

o coach se aproximar demasiadamente do coachee, Kets de Vries (2010) vai além e 

argumenta sobre a síndrome do salvador, circunstância bastante discutida no campo das 

profissões de ajuda, caracterizada pela incapacidade de coaches em distinguir suas próprias 

necessidades daquelas dos coachees com quem trabalham. Um coach nesse tipo de situação 

acredita ser o único capaz de ajudar seu coachee. A perspectiva de Kets de Vries (2010) toma 

o self como individualizado, e o coach com ímpetos de resgatar o coachee é tido com certo 

tipo de personalidade que explica sua conduta. 

 O conceito de self relacional do construcionismo social é relevante para este estudo, 

como uma perspectiva que nos permite entender como processos de coaching são percebidos 

como transformadores também para coaches. De maneira bem simplificada, a identidade 

pessoal, ou self (SAMPSON, 1993) tradicionalmente pode ser percebida de uma maneira 

individualizada de um lado ou comunal de outro (GERGEN; SCHRADER; GERGEN, 2009). 

Na tradição individualizada, pessoas são tidas como agentes sólidos e não fragmentados e a 

pessoa é entendida como tendo apenas uma identidade, sua personalidade (WHETHERELL; 

POTTER, 1989). Também de maneira simplificada, teóricos da perspectiva de papeis 

argumentam que o self é um produto social, e as pessoas são fragmentadas em múltiplas 

possíveis identidades eventualmente discordantes (WHETHERELL; POTTER, 1989). 

 Diferentemente dos dois polos (pessoas tidas como ou individualizadas em um polo 

ou comunais em outro), na perspectiva construcionista a identidade pessoal é emergente em 

processos conversacionais e contínuos, socialmente enraizados (SAMPSON, 1993). O self é 

percebido como manifestação de relacionamentos (GERGEN, 2000), e a pessoa não é tida 
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como isolada, mas um complexo fenômeno de nossos relacionamentos passados e presentes. 

Selfs são construídos e negociados em relacionamentos, e cada nova relação na qual 

interagimos tem, por sua vez, a marca de outras relações anteriores que formamos. Nessa 

visão, a pessoa que somos depende de outras pessoas (BURR, 2015). Dito de outra maneira: 

as pessoas não são entidades imutáveis em si mesmas e devem sua estabilidade, constância e 

singularidade à estabilidade de suas atividades e práticas (SHOTTER, 1989). Dessa maneira o 

self é criado e mantido via interações sociais, e algum self individual é preservado de maneira 

subjetiva (BACK, 1989). Em suma: a pessoa está inserida num constante processo de 

negociação num espaço de interpessoalidade (SPINK; MEDRADO, 2000). Nesse processo de 

constante elaboração do self relacional, é via linguagem, em relacionamentos, que nos 

tornamos quem somos, que o mundo se torna racional ou irracional, bom ou ruim (GERGEN 

et al., 2009).  

 Por meio da perspectiva de self relacional, tanto o coachee como o coach são 

entendidos como complexos fenômenos de relacionamentos passados e presentes. Portanto, 

não é só o coachee a se transformar em relacionamento com o coach; o coach também é 

construído e negociado nos relacionamentos com diferentes pessoas, inclusive com o 

coachee. Trazer o conceito de self relacional aprofunda o entendimento dos significados que 

coaches atribuem ao exercício de sua atividade. Os estudos sobre coaches em geral estão 

relacionados às dificuldades encontradas por coaches no exercício de seu ofício, como as 

pesquisas elaboradas pelo centro de pesquisas de Ashridge sobre momentos críticos em 

coaching (DAY et al., 2008;  DE HAAN et al., 2011). Tomar a atividade do coach segundo a 

o conceito do self relacional, contribui para o entendimento das dinâmicas entre o coach e o 

coachee e entre o coach e a organização. 

 Até agora, foi apresentada a principal relação diádica em coaching executivo: a 

relação entre o coachee e o coach, assim como os atores dessa relação: coachee e coach. As 

próximas subseções tratam das duas outras relações diádicas e também o terceiro ator em 

relações triangulares: a organização. 

 

3.2.4 A relação entre o coachee e a organização 

 

 A revisão de literatura sobre a relação entre o coachee e a organização aponta três 

perspectivas distintas: primeiro a visão de autores que percebem coaching como uma 

intervenção, cujo objetivo único é aumentar a performance organizacional; há também autores 

que criticam essa visão e percebem coaching executivo como uma forma de dominação. Uma 
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terceira corrente corresponde a autores que propõem que coaching executivo pode ser 

percebido como espaço reflexivo que propicia emancipação. 

 Autores como Bresser e Wilson (2016) e Palacio e Alves (2015) afirmam que 

coaching executivo destina-se a aumentar a performance de uma pessoa no ambiente 

organizacional. Feldman e Lankau (2005) concordam e alegam que coaching promove 

mudanças de comportamento que levam à eficácia organizacional e Milaré e Yoshida (2009, 

p. 718) explicitam que coaching “contribui diretamente para a aquisição e amadurecimento de 

competências, adaptação aos processos de transformação organizacional com melhoria de 

desempenho”. Coaching executivo é oferecido a “profissionais de alto desempenho 

profissional (...) essenciais à organização, pois são os responsáveis principais pelos objetivos 

e resultados da organização” (PIMENTA, 2011, p. 242). A perspectiva desse grupo de autores 

é que o foco primordial de coaching executivo é o desenvolvimento de competências para que 

o executivo atinja resultados para a organização (MILARÉ; YOSHIDA, 2007; STERN, 

2004), ou seja, temas de coaching relacionados a competências dizem respeito a pessoas no 

exercício de sua função executiva (BORWICK, 2006).  

 Diferentes autores problematizam a perspectiva de que coaching seja contratado por 

organizações para aumentar a performance de seus executivos. Para esses autores, coaching  

visto dessa maneira pode ser percebido como meramente instrumental (FATIEN-DIOCHON, 

2012) uma forma de doce dominação (AMADO; FATIEN, 2009) e controle de pessoas. Uma 

maneira de disciplinar o espírito (NIELSEN; NØRREKLIT, 2009) e de atribuir ao executivo 

coachee responsabilidades que muitas vezes são de outras pessoas na organização (TOBIAS, 

1996), como discuto a seguir. 

 Coaching pode assumir uma forma instrumental quando a expectativa é de que o 

executivo se adapte a normas organizacionais sem que essas sejam questionadas (LOUIS; 

FATIEN-DIOCHON, 2014). Nessa perspectiva, o objetivo de coaching é apoiar o executivo 

na maneira de atingir seus objetivos, no “como”, sem que sejam questionados os significados 

de tais objetivos, o “porquê”  (FATIEN-DIOCHON, 2012, p. 311). Sem o questionamento de 

objetivos, coaching é um processo com fim utilitário, ao final do qual o coachee deve 

“entregar” novos comportamentos, habilidades e competências à organização (MORAES, 

2007, p. 71). Para Moraes (2007) o coachee se submeteria a processos de coaching para 

sobreviver no trabalho, ou seja: se a organização indica um processo de coaching para uma 

pessoa essa deve acatar porque senão correria o risco de ser mal vista pela empresa. Autores 

críticos a coaching executivo ponderam que em processos de coaching há o entendimento de 

que os valores e visões pessoais do coachee devem ser compatíveis com a missão da empresa, 
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os valores e objetivos dessa. Visto dessa maneira, o processo de coaching teria o objetivo de 

buscar que o executivo adapte sua visão e seus valores à visão da empresa, sendo assim 

disciplinado por valores e não por normas organizacionais (NIELSEN; NØRREKLIT, 2009). 

Para os autores críticos a coaching, a autorrealização da pessoa em processo de coaching 

executivo ocorre enquanto seus valores forem compatíveis aos interesses da organização 

(NIELSEN; NØRREKLIT, 2009). Uma outra crítica a processos de coaching executivo é a 

contratação de coaching para “mudar o comportamento problemático” de um executivo. 

Nesse tipo de situação a questão que se coloca é a quem cabe decidir o que é um 

comportamento problemático? (BARNER; HIGGINS, 2007). Nesse tipo de visão, coaching 

pode assumir o caráter disciplinar.  

 Além da possibilidade de coaching executivo ser percebido como tendo características 

disciplinares, instrumentais e utilitárias, autores também questionam o uso de coaching para 

atribuir a uma pessoa problemas que são de fato da organização, ou seja, usar coaching para 

individualizar uma questão. O tema da individualização, mencionado anteriormente na seção 

sobre triangulação, também é pertinente à relação entre o coachee e a organização: o coachee 

pode ser colocado na posição de bode expiatório para questões que são do grupo ou da 

organização como um todo (TOBIAS, 2000) e a organização pode mover-se para uma 

abordagem reducionista de considerar um executivo a “maçã podre” sem levar em conta a 

natureza sistêmica das organizações (CARROLL; SHAW, 2013). Além disso, a 

individualização implica uma relação entre a pessoa recebendo coaching e seu trabalho, sem 

referências ao contexto no qual o coachee está inserido (AMADO; FATIEN, 2009; FATIEN-

DIOCHON, 2012), ou seja, sem que questões de poder, por exemplo, sejam consideradas, e 

sem que se pergunte até que ponto a organização considera a voz do coachee em 

determinadas circunstâncias (BRITTO, 2014).  

 Com exceção de Nielsen e Nørreklit (2009) para quem coaching executivo é usado 

por organizações como uma forma de disciplina do espírito de pessoas, os demais autores que 

criticam coaching executivo o fazem para chamar a atenção sobre riscos embutidos em 

coaching: o risco de individualização, de coaching ser usado de maneira utilitária, 

instrumental e eventualmente disciplinar. Se por um lado é pertinente que coaches e demais 

atores envolvidos em processos de coaching estejam cientes desses riscos, por outro lado, 

coaching executivo pode também ser percebido como um espaço simbólico em que 

potencialmente as pessoas podem se manifestar contra as normas da organização (MABEY; 

FINCH-LEES, 2008). Coaching executivo pode ser entendido como uma atividade que leva à 

reflexão para elaboração de novas possibilidades e aprendizados (BOYATZIS; SMITH; 
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BEVERIDGE, 2013), e conquista de autonomia, emancipação e autorrealização (PIMENTA, 

2011). Desse ponto de vista, coaching executivo é entendido como espaço de reflexão, como 

já foi abordado da subseção sobre o coachee. O que diferencia as visões de coaching 

executivo como “instrumento de dominação da organização” e “espaço de emancipação” é o 

entendimento do que seja coaching executivo. Se coaching é percebido como uma atividade 

na qual múltiplas vozes são consideradas, múltiplos sentidos são elaborados e onde não se 

busca a resposta “certa” (CAVICCHIA, 2010), coaching pode servir como um “espaço de 

emancipação”. Nesse contexto, o desenvolvimento do coachee vai além da aquisição de 

habilidades e comportamentos adequados e passa à incorporação de aprendizagem tida como 

significativa para o coachee (MORAES, 2007). Segundo Cavicchia (2010), para que coaching 

proporcione o espaço seguro e reflexivo, deve privilegiar uma perspectiva relacional, que vai 

além do empego de modelos e ferramentas, e abrange a dinâmica entre coach e coachee  no 

contexto organizacional. 

 

3.2.5 Sobre a organização 

 

 Ao elaborar sobre o terceiro ator em coaching executivo, cabe esclarecer que quando 

menciono organização, refiro-me aos diversos e intrincados processos relacionais (CARDON, 

2008; CRITCHLEY, 2010) que constituem as interações entre as pessoas nas empresas, 

entidades públicas e da sociedade civil. Coaching executivo é um de tais processos relacionais 

em que estão incluídos diversos stakeholders (CAVICCHIA, 2010) interagindo uns com os 

outros, construindo diferentes significados. Algumas dessas interações podem ser trocas 

pessoais construtivas que proporcionem desenvolvimento a pessoas, porém  outras interações 

podem ter caráter manipulador e implicarem jogos de poder (REISSNER; TOIT, 2011). Nessa 

subseção, apresento a revisão de literatura sobre como as organizações podem contribuir para 

o desenvolvimento do coachee e também como podem dificultar que tal desenvolvimento 

ocorra. Também trato do que diz a literatura sobre o papel da área de ARH na gestão de 

processos de coaching executivo e medidas que organizações usam para aferir resultados de 

coaching. 

 Entre os diversos stakeholders envolvidos em processos de coaching executivo estão o 

gestor direto do coachee, profissionais de ARH, pares, subordinados e clientes do coachee, 

por exemplo. A literatura reputa o gestor do coachee como um importante participante deste 

processo porque serve como alguém que potencialmente apoia o desenvolvimento do coachee 

(REKALDE et al., 2015; STERN, 2004). O gestor de um coachee pode apoiar o 
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desenvolvimento de seu liderado se, ao identificar que esse realizou alguma mudança, 

compartilhar com ele suas observações e oferecer apoio. Por exemplo, se o gestor do coachee 

notar que esse busca ser mais conciso nas intervenções que faz, pode explicitar que notou tal 

intenção e qual o impacto essa nova postura teve (ENNIS; OTTO, 2015). Por outro lado, o 

gestor do coachee pode não perceber como seu próprio comportamento influencia os aspectos 

que gostaria que seu liderado desenvolvesse com o coaching executivo, obstruindo o 

desenvolvimento do coachee (O’NEILL, 2011). Serve como ilustração desse tipo de situação 

o gestor que sugere que seu liderado, o coachee, tenha mais autonomia e que ao mesmo 

tempo quer saber em detalhes as atividades e decisões tomadas pelo liderado. 

 Além de considerar o gestor do coachee como importante para o processo de coaching 

executivo, alguns autores como McLean (2012), Oshry (2015) e O’Neill (2011), alertam para 

a importância da perspectiva sistêmica em coaching. Por meio de uma abordagem sistêmica o 

função do coach é apoiar o coachee a entender as condições nas quais ele e outras pessoas no 

sistema, de sua área ou da organização como um todo, por exemplo, operam, e por meio disso 

escolher como interagir (OSHRY, 2015). Essa perspectiva sistêmica muda o foco da possível 

pessoa problemática, com características que precisam ser mudadas, para um olhar sobre as 

condições do sistema que afetam muitas partes como um todo (FATIEN-DIOCHON, 2012; 

OSHRY, 2015). Dessa perspectiva, o comportamento do coachee só pode ser entendido no 

contexto da dinâmica organizacional (FELDMAN; LANKAU, 2005). 

 Dentro das estruturas funcionais das organizações a área de ARH é responsável pela  

gestão de processos de coaching executivo, desde sua concepção, passando pela 

implementação e aferição de resultados (FILLERY-TRAVIS; PASSMORE, 2011; JOO, 

2005), o que inclui entender com as partes envolvidas o que é necessário para que o processo 

de coaching seja bem-sucedido; alinhar coaching aos objetivos da organização; garantir 

contratos e papeis explícitos durante o processo de coaching; registrar os resultados (JOO, 

2005) e também oferecer ao executivo alternativas de coaches que possam desenvolver o 

processo junto a ele (GRAY; GOREGAOKAR, 2010). Skinner (2012) alerta para questões de 

poder da área de ARH na gestão de processos de coaching: para o autor é bastante comum 

que a ARH seja uma ativa patrocinadora de processos de coaching executivo, prometendo que 

elevadas taxas de retorno podem ser alcançadas com investimentos em programas de 

desenvolvimento dos quais  coaching frequentemente faz parte. Diante desse tipo de 

promessa, a ARH passa a ter interesse na percepção de sucesso de coaching, mesmo que 

auferir sucesso em coaching executivo não seja uma questão simples. 



63 
 

 Aferição de resultados de coaching executivo é um tema polêmico (GRANT, 2014). 

Autores como McGovern, J., Lindemann, M., Vergara, M., Murphy, S., Barker, L. e 

Warrenfeltz (2001) argumentam que como as empresas existem para gerar lucros, o retorno 

financeiro sobre investimento (ROI) é a medida mais relevante para resultados de coaching.  

A fórmula para o cálculo de ROI envolve a subtração dos custos do coaching do valor 

estimado dos resultados do coaching expressos em porcentagem. Há vários problemas no uso 

do ROI como medida de resultado de coaching executivo: dificuldade em calcular os custos 

do coaching (devido a dificuldades na estimativa de custos de oportunidade perdidos) e 

problemas na determinação da receita que pode ser atribuída para o trabalho do coachee como 

resultado do coaching (GRANT, 2014). Além de ROI, outras maneiras são usadas para medir 

resultados de coaching, como mudanças em avaliações de desempenho do coachee; avalições 

360 (com pares, subordinados, gestores e outros stakeholders) antes e depois do processo de 

coaching;  e testes que medem o engajamento do time do coachee (SHERPA COACHING, 

2018). 

 Além dos temas tratados acima, como as organizações contribuem para o 

desenvolvimento do coachee, o papel da área de ARH na gestão de processos de coaching e 

avaliação de resultado de coaching, é pertinente considerar em que medida processos de 

coaching executivo podem não ser bem-sucedidos por questões pertinentes à organização. 

Krausz (2007) considera que se o sistema organizacional é constantemente turbulento, o 

contrato acertado com o coachee e seus stakeholders perde o significado porque o gestor pode 

ter mudado e/ou o contexto no qual o contrato foi firmado também (ORENSTEIN, 2007). 

Além disso, algumas organizações podem querer controlar demais o processo de coaching, 

exigindo constantes atualizações sobre o processo ou impedindo que o coach realize 

entrevistas com stakeholders, por exemplo (ORENSTEIN, 2007). Mesmo que o objetivo não 

seja controlar, mas contribuir para o desenvolvimento do coachee, alguns gestores 

excessivamente entusiasmados com o processo podem ter expectativas irreais sobre os 

resultados do processo de coaching (SKINNER, 2012).  Além disso, a organização pode não 

se dedicar ao processo de coaching: o gestor do coachee, por exemplo, pode alegar não ter 

tempo para participar de reuniões junto ao coachee e ao coach e não contribuir com o 

desenvolvimento do executivo (ORENSTEIN, 2007). 

 Consideradas as relações diádicas entre o coachee e o coach, e entre o coachee e a 

organização, além dos três atores das relações triangulares em coaching executivo (coachee, 

coach e organização), trato finalmente da última relação diádica em processos de coaching 

executivo, aquela entre o coach e a organização. 
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3.2.6 Relação entre o coach e a organização 

 

 O número de autores que escrevem sobre a relação entre o coach e a organização é 

menor, quando comparamos às outras duas relações diádicas em coaching executivo, e em 

geral a literatura aborda a diferença de expectativas entre a organização e o coach em 

processos de coaching. 

 Coaches executivos têm interesse que os processos de coaching por eles conduzidos 

sejam apreciados como efetivos e valiosos pela organização que os remunera e para tanto, e 

autores como Wasylyshyn (2003) alegam que é relevante que coaches tomem a iniciativa de 

manter a organização informada sobre o andamento do processo de coaching. O problema em 

relação a esse tipo de iniciativa é que um coach ansioso por conquistar a organização pode se 

comprometer a compartilhar temas gerais do processo de coaching, acordando que a 

confidencialidade do conteúdo das sessões de coaching será mantida, porém sem deixar claras 

as fronteiras do que será mantido em sigilo ou não (LOUIS; FATIEN-DIOCHON, 2016). 

Outros autores também ponderam que organizações podem ter expectativas tidas como não 

convencionais em relação à atuação do coach: O’Neill (2011) lembra que é possível que o 

gestor do coachee e profissionais de ARH almejem que o coach assuma algumas 

responsabilidades que em geral cabem ao gestor do executivo, tais como dar claro feedback, 

esclarecer as consequências se a performance do executivo não melhorar e fornecer um 

diagnóstico sobre a prontidão do coachee para uma eventual promoção. Pedidos por parte de 

representantes da organização de que o coach comunique sua opinião sobre o coachee ou 

compartilhe conteúdos das sessões de coaching podem ser explícitos, ou passar por uma gama 

de táticas de influência, tais como elogiar o trabalho do coach, justificar que o coachee se 

beneficiará se o coach compartilhar informações que deveriam ser sigilosos, ou fundamentar 

o pedido com base em relações pessoais (LEWIS; DUARTE; BLIGH, 2012). Vale levar em 

conta também que a capacidade do coach em resistir a táticas de persuasão exercidas pela 

organização pode estar relacionada à prosperidade financeira do coach, que pode se sentir 

mais à vontade em negar o pedido da empresa que o paga por não depender financeiramente 

daquela remuneração (LOUIS; FATIEN-DIOCHON, 2016). 

 Do ponto de vista da organização, Hall et al. (2000), ponderam que como o coach é 

remunerado pela organização, algumas vezes essa pode desconfiar que coaches sugiram que 

processos de coaching sejam estendidos para atender interesses comerciais do coach, sem que 

isso necessariamente sirva ao interesse do coachee ou da organização  
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 Em síntese, o empenho que o coach tem em que o processo de coaching que está  

conduzindo seja percebido como valioso pelos representantes da organização, a possível 

dependência financeira que o coach tem dos trabalhos que realiza junto a organizações e 

possíveis pressões para que o coach compartilhe informações ou percepções sobre o coachee, 

são elementos presentes da relação entre o coach e a organização que trazem complexidade 

aos processos de coaching executivo e com os quais muitas vezes o coach se depara. 

 

3.3 Dinâmicas das relações entre o coachee, o coach e a organização em coaching 
executivo: lacunas teóricas que justificam a questão de pesquisa 

 

 Embora diferentes lacunas no estudo de coaching executivo já tenham sido apontadas 

neste e no capítulo anterior, apresento-as aqui novamente de maneira sucinta, para em seguida 

explicitar a questão de pesquisa e sustentar como o construcionismo social é uma abordagem 

que permite estudar o fenômeno de maneira coerente aos objetivos específicos apresentados, e 

contribuir para a diminuição de tais lacunas. 

 Apesar de autores sobre coaching executivo reforçarem a importância de entender 

quem é tido como o cliente em processos de coaching executivo, do estabelecimento de 

diferentes contratos nesses processos, e da determinação de objetivos de coaching que levem 

em conta tanto os objetivos da organização como do coachee, poucos estudos se dedicam a 

entender tais temas por meio da perspectiva dos diferentes atores envolvidos em coaching 

executivo, ou seja estudar quais os sentidos que os coachees, coaches e profissionais de ARH 

atribuem aos objetivos de coaching executivo; aos contratos de coaching; e quem percebem 

ser o cliente de coaching. 

  Além disso, abordagens sobre entraves em coaching executivo, pertinentes às 

relações entre o coachee, o coach e a organização, tais como triangulação e múltiplas agendas 

não privilegiam o caráter dinâmico de tais relações. Os estudos sobre triangulações e 

diferentes agendas em coaching executivo como os realizados por Louis e Fatien-Diochon 

(2014) privilegiam a descrição desses fenômenos, deixando a oportunidade para o 

aprofundamento do entendimento de relações triangulares, mais especificamente sobre 

questões dinâmicas dessas relações, por exemplo o afastamento da dupla coachee e coach da 

organização para uma eventual aproximação  a essa posteriormente, são temas que merecem 

ser explorados. 

 A revisão da literatura também deixa claro que estudos sobre coaching privilegiam a 

relação entre o coachee e o coach, existindo poucos estudos que se debruçam sobre as 
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relações diádicas entre o coachee e a organização e entre o coach e a organização. Não 

havendo estudos sobre que sentidos os envolvidos em coaching executivo dão a essas 

diferentes relações. 

 O construcionismo social foi a abordagem epistemológica escolhida para estudar as 

dinâmicas dos relacionamentos entre o coachee, o coach e a organização. Essa abordagem dá 

vazão para que analogias relevantes sejam encontradas sobre um fenômeno estudado 

(GERGEN & THATCHENKERY, 1996), e propicia entendimentos, sentidos, que abram 

novas possibilidades de ação (GERGEN, 2009a, 2015). A pesquisa construcionista, dessa 

forma, convida que as relações presentes em coaching executivo sejam estudadas por meio de 

diferentes olhares e que os significados elaborados pelos diferentes participantes da pesquisa 

podem ser significativos  também a outros contextos.  

 Uma última lacuna identificada na revisão de literatura diz respeito a coaching 

segundo a abordagem construcionista. Os poucos autores que escrevem sobre coaching 

segundo a perspectiva do construcionismo social não se detêm a coaching executivo, dessa 

forma, existe a oportunidade para que as relações triangulares e diádicas sejam incluídas no 

rol de estudos sobre coaching de abordagem construcionista. 

 Para diminuir as lacunas apresentadas acima, foi elaborada a pergunta de pesquisa 

“como se dão as dinâmicas das relações entre o coachee, o coach e a organização em 

processos de coaching executivo?”, com os seguintes objetivos específicos do estudo: 

• Investigar as dinâmicas do relacionamento entre o coachee e o coach, levando-se em 

conta a presença da organização em processos de coaching executivo; 

• Investigar as dinâmicas do relacionamento entre o coachee e a organização; 

• Investigar as dinâmicas do relacionamento entre coach e organização; 

• Entender como os objetivos de coaching se aproximam ou se afastam aos interesses da 

organização ou do coachee segundo a abordagem de coaching empregada pelo coach; 

• Identificar a gama de temas abordados em processos de coaching executivo pela dupla 

formada pelo coachee e pelo coach. 

 No próximo capítulo trato do estudo propriamente dito, com a abordagem teórico-

metodológica adotada e descrição de como a pesquisa foi conduzida, os dados coletados e 

analisados. 
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4 ABORDAGEM TEÓRICO-METODOLÓGICA 

 

 Nos capítulos anteriores foi desenvolvido o contexto de coaching executivo, com seu 

histórico, definições e fundamentações teóricas que informam esta prática. Tendo esse 

contexto como ponto de partida, foi definido o foco do estudo: relações entre o coachee, o 

coach e a organização em processos de coaching. Também foi realizada a revisão de literatura 

no que diz respeito a relações triangulares e diádicas em coaching, com a identificação de 

lacunas pertinentes a essas relações e elaboração da pergunta de pesquisa. Para responder 

“Como se dão as dinâmicas das relações entre o coachee, o coach e a organização em 

processos de coaching executivo?”, adotei como perspectiva epistemológica o 

construcionismo social e como abordagem metodológica a grounded theory. Neste capítulo 

elaboro sobre a abordagem teórico-metodológica do estudo e descrevo os procedimento de 

coleta e análise dos dados. 

 

4.1 O construcionismo social 
 

 O construcionismo social é uma perspectiva teórica cuja ideia básica é que "o homem 

constrói sua própria natureza, ou mais simplesmente, que o homem se cria" (BERGER; 

LUCKMANN, [1966] 2002, p. 27). Diferentes tradições intelectuais influenciam essa 

perspectiva, tais como a Sociologia, Filosofia Social e Sociologia do Conhecimento 

(CUNLIFFE, 2008b). No construcionismo social, o que é considerado real depende de 

pessoas que concordem com essa verdade, depende das interações entre pessoas. É em 

processos de comunicação interpessoal em que o mundo ganha significado (GERGEN et al., 

2009). O que tomamos como realidade no mundo depende das relações sociais das quais 

fazemos parte, e nada é real até que as pessoas concordem que é real. As realidades nas quais 

vivemos são fruto das interações nas quais nos engajamos. Lidamos com o mundo por meio 

de construções de significados e é nesse sentido que construímos nosso mundo (POTTER, 

1990). 

 O construcionismo social pondera que nada é exigido pelo que é: o fato de alguma 

coisa existir não determina que seu significado seja igual para todas as pessoas, já que 

diferentes maneiras de descrever alguma coisa são possíveis (GERGEN, 1985, 2009a, 2015). 

Algo ganha significado não por sua validade objetiva, mas nas vicissitudes de processos 

sociais (GERGEN, 1994). Dessa maneira conhecimento não é algo que as pessoas têm em 

suas cabeças, mas algo que constroem juntas (GERGEN, 1985). No construcionismo social, o 
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que tomamos como realidade depende da maneira como abordamos o mundo e essa depende 

das relações sociais das quais fazemos parte. Sampson (1993) esclarece que as interações, 

conversas entre as pessoas, não apenas expressam o mundo particular no qual vivemos, mas 

também ajudam a criar esse mundo: nossas conversas não apenas expressam o tecido 

subjacente de nosso universo social, são nessas conversas que tal tecido é criado, sustentado 

ou transformado. Nossas conversas não apenas ajudam a criar um senso de realidade 

compartilhada, mas muitas vezes envolvem examinar esse mesmo sentido de realidade. Dessa 

maneira, o que tomamos por realidade são construções de linguagem de determinadas 

comunidades, usadas para fins pragmáticos em um determinado momento histórico 

(GERGEN, 2000). As descrições de mundo que adotamos são verdadeiras à medida que nos 

permitem interagir no mundo, ou seja, nossa versão de realidade depende de sua utilidade 

para as interações nas comunidades as quais pertencemos (BURR, 2015). 

 Adotar a perspectiva de que a realidade é construída não significa que visões 

tradicionais sejam irrelevantes ou devam ser abandonadas (GERGEN, 1994). O que o 

construcionismo social propõe é o entendimento de que todo conhecimento é derivado de 

certa visão de mundo, dentre muitas outras maneiras potencialmente possíveis, e que cada 

visão traz seus próprios valores e interesses (BURR, 2015). Daí a importância da linguagem e 

relações entre as pessoas na construção da realidade. 

 No construcionismo social é de especial relevância o fluxo de comunicação contínua 

entre as pessoas (SHOTTER, 1993), as conversas que se dão nas relações. Somos seres 

conversacionais, cujas vidas são criadas e transformadas em e por meio de conversas 

(SAMPSON, 1993). O que uma pessoa faz não é fruto simplesmente de seus planos ou 

desejos, independentemente das circunstâncias sociais onde age, mas fruto das oportunidades 

que são dadas para que essa pessoa aja. Pode-se então dizer que uma relação entre duas 

pessoas, pertence a ambas, à medida que é formada pelas duas pessoas (CUNLIFFE; 

SHOTTER, 2006; SHOTTER, 1989). 

 Shotter (1993) traz o conceito de ação conjunta (joint action), a ideia que interações e 

seus resultados são coproduzidos por aqueles que interagem e que os resultados são 

indeterminados a priori (BURR, 2015). Na ação conjunta, à medida que as pessoas 

coordenam suas ações respondendo a atividades uns dos outros, essa atividade produz 

resultados não previsíveis, havendo entretanto, uma qualidade intencional nestas interações 

(SHOTTER, 1993). Essa qualidade intencional significa que a interação funciona para 

relacionar “coisas”, que podem ser objetos, eventos, procedimentos, por exemplo, na situação 

entre os participantes, e essa atividade é parte das ações do dia a dia da vida social 
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(SHOTTER, 1989). Os resultados são imprevisíveis porque quando uma pessoa age dentro de 

uma configuração construída junto com outra pessoa, o resultado pertence à coletividade que 

os dois constituem e não a cada um separadamente (SHOTTER, 1989). A interação entre duas 

pessoas funciona como uma dança na qual elas sutilmente respondem ao ritmo e postura uma 

da outra. Essa dança é construída entre as pessoas (BURR, 2015). Na ação conjunta as 

pessoas constroem entre si configurações com as quais dirigem suas ações futuras, e essas 

configurações podem gerar ou coibir mais ações (SHOTTER, 1993). Outra qualidade da ação 

conjunta é sua abertura, ou seja, a falta de qualquer ordem pré-determinada. (CUNLIFFE; 

SHOTTER, 2006). Dessa perspectiva, as relações são percebidas como intrincadamente 

entrelaçadas, incorporadas, mudando constantemente e únicas à medida que interagimos uns 

com outros (CUNLIFFE; ERIKSEN, 2011). Mesmo quando as pessoas estão sozinhas, 

absortas em seus pensamentos, eles ocorrem na forma de conversa internas (SAMPSON, 

1993). 

 À medida que o construcionismo social considera centrais as interações do dia a dia na 

produção de conhecimento, a linguagem deixa de ser simplesmente o veículo de expressão 

entre as pessoas; quando elas falam entre si, o mundo é construído (BURR, 2015).  A 

linguagem é o veículo central pelo qual negociamos o que é real e o que é bom; a linguagem e 

suas convenções permitem que colaboremos uns com outros de maneira satisfatória, nos 

nutrem e dão sustentação a nossa maneira de viver (GERGEN, 2009a; SAMPSON, 1993). A 

ubiquidade da linguagem faz com que se torne invisível (HARRE, 1989), algo que tomamos 

como dado, entretanto, no construcionismo, a linguagem deixa de ser percebida como 

expressão da mentalidade interna das pessoas e passa a ser vista como portadora de “verdade” 

ou “conhecimento”, seja em livros, artigos ou conversas do dia a dia (GERGEN; 

THATCHENKERY, 1996). Da mesma maneira, palavras são percebidas não como figuras 

estáticas com significados únicos, mas ações com funções pragmáticas (GERGEN et al., 

2009) usadas pelas pessoas na coordenação de suas ações. Nossas formas de falar e escrever 

funcionam para, de maneira prática, formular os tópicos de nosso discurso e para dar a esse a 

estrutura apropriada às nossas formas de vida, que de outra maneira faltariam (SHOTTER, 

1989, p. 100-101).  

 Para Gergen (2009, p. 11), “a linguagem é um ingrediente primordial em nossos 

mundos e ações; constitui a vida social propriamente dita.” Os conceitos são adquiridos por 

cada pessoa à medida que essa desenvolve o uso da linguagem e reproduz a linguagem 

compartilhada pela pessoas de uma certa cultura. Os conceitos e categorias que fornecem 
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estruturas de significado para as pessoas, são fornecidos pela linguagem que usam (BURR, 

2015).  

 Vale também ressaltar que a linguagem é destituída de qualquer ilusão de 

neutralidade, já que aquela que as pessoas escolhem para descrever suas ações carregam 

consigo implicações (EDWARDS; POTTER, 1993) sendo a expressão de produções sociais 

(SPINK; FREZZA, 2000). Dito de outra maneira, a visão construcionista reforça que  a 

linguagem que usamos pode possibilitar novas formas de ação e sustentar uma dada tradição. 

As possibilidades de novas formas de ação e/ou sustentação de tradições estão relacionadas ao 

processo contínuo de pessoas gerando sentidos em suas interações. 

 A elaboração de sentidos não é uma atividade cognitiva intra-individual e sim uma 

prática social que implica a linguagem em uso (SPINK; MEDRADO, 2000), em 

relacionamentos. É por meio das relações, ativamente construídas em conversas, como visto 

acima, que o que é falado ganha sentido (SAMPSON, 1993; SHOTTER, 1993). Os sentidos 

nunca são fixos, mudam segundo o contexto e pessoas (BURR, 2015) e cada conversa é ao 

mesmo tempo velha e nova: velha porque é fundamentada em conversas passadas e ancorada 

em convenções sociais; e nova porque é única à medida que criamos respostas ao que o outro 

diz no momento particular. Dessa maneira elaboramos sentidos, que podem ser mantidos ou 

mudar a medida que conversas e respostas mudam (CUNLIFFE; ERIKSEN, 2011). Como 

explicado por Gergen (2009), o mundo faz sentido em relacionamentos e os sentidos estão 

sempre em movimento. Nada que é dito ou feito está definitivamente claro e cada tentativa 

para esclarecer um dado sentido é um convite a uma nova possibilidade. Os sentidos estão 

sempre sujeitos ao próximo curso da conversa. 

 Shotter (1993) chama a atenção para os momentos de uma interação nos quais uma 

lacuna, um vazio deve ser preenchido, quando o que uma pessoa faz ou diz deve ser aceito, 

reconhecido, respondido de alguma maneira, pela própria pessoa ou pelo outro. Assim, o 

sentido é elaborado. Dessa maneira, os sentidos do que dizemos nunca são de fato nossos, 

pois dependem da maneira que o outro responde a nossas palavras e os sentidos das palavras 

de outros dependem de como respondemos a eles. “Nenhum de nós pode dar sentido a 

qualquer coisa sem o outro” (GERGEN; SCHRADER; GERGEN, 2009, p. 95).  

 Com alguns conceitos do construcionismo social explicados acima, de que o que 

tomamos como real e verdadeiro é construído em relacionamentos entre as pessoas, que 

sentidos são elaborados entre as pessoas em interações, é importante também ponderar sobre 

o significado de ser reflexivo. Para Cunliffe (2016, p. 740), ser reflexivo significa “questionar 

o que nós, e outros, tomamos como certo - o que está sendo dito e não dito - e examinar o 
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impacto que isso tem ou pode ter”. Ou seja, ser reflexivo implica questionar nossos próprios 

pressupostos, suspender o “obvio”, escutar pontos de vista de realidades alternativas e pelejar 

com o resultado de múltiplas perspectivas. Para o construcionismo social isso significa uma 

preocupação impiedosa com o potencial de nos tornarmos cegos com o que é tomado como 

certo. Esse questionamento não necessariamente antecede a rejeição de nossas tradições. Ela 

apenas as reconhece como tradições, histórica e culturalmente situadas (GERGEN, 2009a). 

 A pesquisa construcionista faz então o convite a refletirmos sobre nossos pressupostos 

e entende-los como tradições. Além disso, a pesquisa com abordagem construcionista é 

generativa, prática e relacional (CAMARGO-BORGES; RASERA, 2013). Generativa e 

prática no sentido de propiciar entendimentos, sentidos, que abram novas possibilidades de 

ação (GERGEN, 2009a). Além disso, é relacional porque o interesse é na dinâmica das 

interações sociais (BURR, 2015). A pesquisa é entendida como conversação, contemplando a 

reflexividade de todos os participantes e pesquisadores, na qual o conhecimento elaborado é 

prático e localizado dentro de um certo contexto (CAMARGO-BORGES; RASERA, 2013; 

MCNAMEE; HOSKING, 2012). A pesquisa construcionista tem o potencial de afiar nossa 

sensibilidade para influências sutis e pressupostos que temos (GERGEN, 1973). Nessa 

abordagem há o convite para lidar com o que pesquisamos com radical abertura para novos e 

mais ricos sentidos (CROTTY, 2015). Essa abertura é continuada com o objetivo de manter a 

conversação fluindo (SPINK; MENEGON, 2000). Ou seja, a pesquisa com abordagem 

construcionista, embora seja localizada em um dado contexto, propicia a elaboração de novos 

sentidos sobre o fenômeno estudado e convida diferentes olhares sobre determinada questão e 

pode permitir que encontremos analogias relevantes a outros contextos (GERGEN; 

THATCHENKERY, 1996). 

 No que diz respeito a métodos de pesquisa, cabe ressaltar que não há métodos 

construcionistas (CUNLIFFE; LUHMAN; BOJE, 2004; MCNAMEE; HOSKING, 2012). O 

que é relevante na pesquisa construcionista é se o método empregado é útil aos objetivos do 

pesquisador (GERGEN, 2015) e também a maneira que o estudo é conduzido (MCNAMEE; 

HOSKING, 2012). Este estudo lançou mão da grounded theory e foi conduzida de maneira 

coerente com o construcionismo, como elaboro na próxima seção. 

 Finalmente, reforço que adotar a abordagem construcionista convida o pesquisador a 

refletir sobre que futuro valoriza e para que tipo de futuro quer contribuir (GERGEN, 2015). 

Respondo essas inquietantes perguntas voltando-me à minha experiência como coach: 

acredito que coaching executivo tem o potencial de apoiar as pessoas a desafiarem situações 

tidas como verdadeiras nas organizações e valorizo um futuro no qual as pessoas expressem 
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suas diferentes perspectivas e tomem decisões deliberadas. Para que coaching executivo 

continue a proporcionar que pessoas nas organizações ajam de forma intencional, é 

importante que o entendimento sobre essa prática seja aprofundado com a abertura para novos 

e diferentes sentidos atribuídos coaching executivo e às dinâmicas das relações inerentes a 

essa prática. 

 

4.2 Grounded theory 
 

 Grounded theory é uma metodologia de pesquisa cujo objetivo é construir teoria por 

meio de dados (CORBIN; STRAUSS, 2008). Há diferentes lentes teóricas que lançam mão de 

grounded theory e para Suddaby (2006, p. 634) essa metodologia é mais adequada para 

estudos que desejam entender os processos pelos quais diferentes atores constroem sentidos 

por meio de sua experiência intersubjetiva. Especificamente na abordagem construcionista, 

grounded theory não é apenas uma maneira que permite entender a construção social daqueles 

que participam da pesquisa, mas também um método no qual pesquisadores constroem 

sentidos no próprio estudo (CHARMAZ, 2008). Dito de outra maneira: há um caráter 

interpretativo explícito nessa abordagem, que se apoia nos seguintes pressupostos: múltiplas 

realidades existem; dados de pesquisa refletem as construções tanto dos participantes da 

pesquisa quanto de pesquisadores; pesquisadores entram, mesmo que de maneira incompleta, 

nos mundos dos participantes da pesquisa e são afetados por estes (CHARMAZ, 2008; 

CHARMAZ; BELGRAVE, 2012). A abordagem construcionista de grounded theory encoraja 

a inovação, novas interpretações teóricas do fenômeno estudado, que deve ser localizado em 

seu contexto específico (CHARMAZ, 2008). Em síntese: a perspectiva construcionista de 

grounded theory não apenas considera o caráter interpretativo dos participantes da pesquisa, 

mas também ressalta que o resultado do estudo é também uma interpretação do pesquisador. 

Além disso, grounded theory fundamenta-se em inferências, sobre a experiência empírica 

(CHARMAZ, 2014). 

 Dessa maneira, a perspectiva construcionista de grounded theory presta-se para o 

entendimento dos sentidos que profissionais de ARH, coachees e coaches elaboram sobre as 

dinâmicas das relações triangulares em processos de coaching executivo, e também sobre 

como lidam com tais relações. Como explicado por Beitin (2012), os diferentes papéis sociais 

oferecem oportunidades para construção de diferentes sentidos. No caso desta pesquisa, os 

sentidos elaborados por coachees, profissionais de ARH e coaches a respeito das dinâmicas 
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das relações presentes em processos de coaching executivo. Passo a seguir à descrição dos 

procedimentos de coleta e análise dos dados. 

 

4.3 Procedimentos de coleta e análise dos dados 
 

 Para entender as dinâmicas das relações triangulares e diádicas em processos de 

coaching executivo, foram entrevistados coaches, coachees e profissionais de ARH. As 

próximas subseções apresentam por que,  como e com quem as entrevistas foram conduzidas 

e como foi realizada a análise dos dados. 

  

4.3.1 Sobre as entrevistas e os participantes da pesquisa 

 

 Entrevistas realizadas no contexto de grounded theory de perspectiva construcionista 

são conversas gentilmente conduzidas que exploram a perspectiva que um participante de 

pesquisa tem sobre sua experiência em relação à questão de pesquisa (CHARMAZ, 2014, p. 

56). O objetivo da entrevista é examinar como os participantes da pesquisa e pesquisador 

constroem em diálogo os aspectos de uma dada experiência que o participante da pesquisa 

tem (KORO-LJUNGBERG, 2008). Nesse caso, como coachees, coaches e profissionais de 

ARH elaboram sentidos sobre as relações presentes em coaching executivo. 

 A primeira ideia sobre quantas pessoas entrevistar foi realizar no total doze entrevistas 

com pessoas de cada grupo. Esse número foi apenas um indicador inicial, que serviu para a 

elaboração de um cronograma de pesquisa. A ideia de entrevistar doze coachees, doze 

coaches e doze profissionais de ARH, foi apoiada nos trabalhos de Guest, Bunce e Johnson 

(2006) que sugerem que para grupos homogêneos, a saturação de temas em grounded theory 

ocorre após doze entrevistas. Embora Charmaz (2014) critique a ideia de Guest, Bunce e 

Johnson (2006), explicando que os autores se referem à saturação de dados e não de 

categorias, ter esse parâmetro inicial foi útil para fins de organização do cronograma do 

estudo. A questão da saturação de categorias será abordada na subseção de análise dos dados, 

e foi obtida por meio de quinze entrevistas com coaches, dezesseis entrevistas com coachees 

e quatorze entrevistas com profissionais de ARH.  

 Como exerço o oficio de coach executiva há mais de dez anos e conheço diversos 

coaches executivos, busquei em minha rede de relacionamentos coaches que se dispusessem a 

realizar entrevistas e que também se sentissem à vontade para me apresentar a coachees e 

profissionais de ARH que conhecessem. Dessa maneira utilizei a tática bola de neve, na qual 
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o pesquisador pede a um número limitado de participantes de fácil acesso que recrutem 

participantes aos quais o pesquisador não possui acesso pessoal (MARCUS; WEIGELT; 

HERGERT; GURT; GELLÉRI, 2017). Ressalto que não entrevistei coachees ou profissionais 

de ARH com os quais tenha interagido como coach executiva, ou seja não entrevistei pessoas 

com as quais houvesse me relacionado na posição de coach executiva anteriormente.  

 As entrevistas foram realizadas em três diferentes rodadas: na primeira rodada 

entrevistei individualmente cinco coaches, seis coachees e quatro profissionais de ARH. Os 

roteiros de entrevistas utilizados para coaches, coachees e representantes da organização, nas 

três rodadas de entrevistas estão nos apêndices de A a I. Quanto aos representantes da 

organização, a intenção inicial era entrevistar tanto profissionais de ARH como gestores de 

coachees. Entretanto, o acesso foi obtido apenas com um gestor de coachee. Todos os outros 

representantes da organização aos quais tive acesso foram profissionais de ARH.  Vale 

entretanto esclarecer que entrevistei uma pessoa que havia sido gestor de coachee e também 

havia participado de processos de coaching como coachee. A entrevista com esse participante 

ocorreu no início da pesquisa, durante a primeira rodada, e durante a entrevista esse 

participante elaborou sobre sua experiência como gestor de um coachee e também sobre sua 

experiência como coachee. Ao final da primeira rodada de entrevistas constatei que o 

conjunto de participantes da pesquisa representantes da organização contaria apenas com 

profissionais de ARH, pela dificuldade de acesso. Dessa maneira decidi retirar esse 

participante do conjunto dos representantes da organização e codificar essa entrevista dentro 

do conjunto coachees. É por isso que a primeira rodada de entrevista se constitui de seis 

coachees e quatro profissionais de ARH. 

 Após essa primeira rodada com quinze pessoas, fiz uma análise para cada conjunto, 

realizando a análise de cinco entrevistas de coaches, outra análise de seis entrevistas de 

coachees e mais uma análise de quatro entrevistas de representantes das organizações. Os 

detalhes das análises são apresentados na subseção seguinte e orientaram modificações nos 

roteiros de entrevistas que foi usado na segunda rodada de entrevistas. Terminadas as análises 

das entrevistas das quinze pessoas da primeira rodada, modifiquei os roteiros de entrevistas a 

fim de contemplar aspectos das análises e iniciei a segunda rodada de entrevistas, 

conduzindo-as de forma individual com mais cinco coaches, cinco coachees e cinco 

profissionais de ARH. Ao final dessa segunda rodada com mais quinze pessoas, realizei a 

análise das quinze entrevistas, na mesma ordem seguida durante a primeira rodada de 

entrevistas. Modifiquei por uma última vez o roteiro de entrevistas e conduzi a última rodada 

de entrevistas individuais, agora com seis coaches, cinco coachees e cinco profissionais de 
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ARH. Foram dessa maneira elaborados nove roteiros de entrevistas: três roteiros usados para 

três rodadas de entrevistas com três conjuntos de participantes da pesquisa, os coaches 

(apêndices A D e G), os coachees (apêndices B, E e H) e os profissionais de ARH (apêndices 

C, F e I). Os dados da entrevista realizada com um coach durante a primeira rodada foram 

retirados da pesquisa por possíveis conflitos entre as atribuições acadêmicas dessa pessoa e 

sua participação na pesquisa. É por isso que no rol de coaches da primeira rodada de 

entrevistas com coaches (quadro 4) há apenas quatro participantes.  

 Para que realizasse a análise a cada rodada, as entrevistas foram gravadas e depois 

transcritas. No total foram gravadas 34 horas e 7 minutos de entrevistas que totalizaram 798 

páginas. A todos os participantes da pesquisa foi pedida a autorização para que as entrevistas 

fossem gravadas e todos os participantes assinaram termos de consentimento livre e 

esclarecido. Quando possível, as entrevistas foram conduzidas presencialmente. O local 

escolhido para a entrevista em geral foi o escritório da pessoa entrevistada, mas também 

realizei poucas entrevistas em cafés ou na residência do entrevistado.  

 Apresento no quadro 4 algumas características dos coaches entrevistados nesta 

pesquisa, separados por rodada de entrevistas. Como os coaches foram as pessoas que 

abriram as portas aos profissionais que representam as organizações e aos coachees, são 

apresentados aqui primeiramente. 

 
Quadro 4 - Algumas características dos coaches entrevistados 

Gênero Idade Formação Formação 
coaching Cidade Rodada Nacionalidade 

Feminino 54 Psicologia Ecosocial Curitiba Primeira  Brasileira 

Feminino 61 Psicologia 
Fielding 
University e 
CTI 

São Paulo Primeira  Brasileira 

Masculino 62 Engenharia Hudson São Paulo Primeira  Brasileira 

Feminino 51 Psicologia 
ICI  e 
Coaching 
Ontológico 

Porto 
Alegre Primeira  Brasileira 

Feminino 53 Educação 
Física ABRACEM São Paulo Segunda  Brasileira 

Masculino 78 Engenharia Com Eliana 
Dutra São Paulo Segunda  Brasileira 

Masculino 53 Psicologia Ecosocial São Paulo Segunda  Brasileira 
Masculino 63 Engenharia Fielding São Paulo Segunda  Brasileira 

Feminino 38 Administração 
Sociedade 
Brasileira de 
Coaching 

São Paulo Segunda  Brasileira 

Masculino 47 Administração 
e Psicologia Autodidata Belo 

Horizonte Terceira  Brasileira 

Feminino 65 Letras Coach U Rio de 
Janeiro Terceira  Brasileira 
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Feminino 42 Psicologia 
Erickson 
College 
Brazil 

São Paulo Terceira  Brasileira 

Masculino 66 Administração Hudson Rio de 
Janeiro Terceira  Brasileira 

Feminino 63 Psicologia Hudson Rio de 
Janeiro Terceira  Brasileira 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

 Dos quinze coaches participantes da pesquisa, oito são mulheres e sete homens. Todos 

são brasileiros. A idade média dos coaches é 57 anos e a idade mediana 58 anos, tendo o 

coach mais velho 78 anos e a mais jovem 38 anos. Nove coaches vivem em São Paulo, três no 

Rio de Janeiro, um em Belo Horizonte, um em Curitiba, e um em Porto Alegre. A formação 

universitária mais comum entre os coaches é Psicologia: há seis psicólogos entre os coaches, 

mas os coaches têm diferentes formações como Engenharia e Letras, por exemplo. Há apenas 

um autodidata entre os coaches entrevistados. Os demais realizaram sua formação em 

coaching no exterior (seis coaches) ou no Brasil (oito coaches).  

 O quadro 5 mostra algumas características dos dezesseis coachees entrevistados, 

também separados por rodadas de entrevistas. 

 
Quadro 5 - Algumas características dos coachees entrevistados 

Gênero Idade Formação Cidade Rodada Nacionalidad
e 

Masculino 55 Engenheiro mecânico Curitiba Primeira Brasileira 
Feminino 36 Engenharia elétrica Curitiba Primeira  Brasileira 
Masculino 55 Economia São Paulo Primeira  Brasileira 
Masculino 39 Propaganda e marketing São Paulo Primeira  Brasileira 
Masculino 32 Engenharia São Paulo Primeira  Brasileira 
Masculino 46 Análise de Sistemas Brasília Primeira  Brasileira 
Feminino 35 Tecnólogo São Paulo Segunda  Brasileira 
Masculino 41 Ciência da computação São Paulo Segunda  Brasileira 
Masculino 48 Engenharia São Paulo Segunda  argentina 
Masculino 35 Administração São Paulo Segunda  Brasileira 
Masculino 42 Engenharia São Paulo Segunda  Brasileira 
Masculino 30 Administração Belo Horizonte Terceira  Francesa 
Masculino 53 Industria das finanças São Paulo Terceira  Alemã 
Feminino 34 Ciência da computação São Paulo Terceira  Brasileira 
Masculino 45 Marketing São Paulo Terceira  Brasileira 
Masculino 39 Bacharel em sistemas Joinville Terceira  Brasileira 
Fonte: Elaborado pela autora 
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 Apenas três entre os dezesseis coachees entrevistados são mulheres. Há um coachee 

alemão, um argentino e um francês, os demais são brasileiros. Embora os coachees 

estrangeiros tivessem algum sotaque, as entrevistas foram conduzidas em português. Todos os 

coachees trabalham no Brasil há no mínimo dez anos. A idade média dos coachees é 42 anos 

e a idade mediana 40 anos. O coachee mais jovem tem 30 anos e os mais velhos 55. Onze 

coachees vivem em São Paulo, um vive em Belo Horizonte, um em Brasília, um em Joinville 

e dois coachees moram em Curitiba. A formação mais comum entre os coachees é 

Engenharia: há seis engenheiros entre os participantes da pesquisa, seguida por quatro 

coachees com formação relacionada a Tecnologia da Informação, como Ciências da 

Computação e bacharelado em Sistemas. Há também administradores de empresas e 

profissionais de marketing entre os coachees.  

 Algumas das características dos profissionais de ARH são apresentadas no quadro 6. 

 

 

 
Quadro 6 - Algumas características dos profissionais de ARH entrevistados 
 

Gênero Ida
de Formação Formação 

coaching Cidade Rodada Nacionalidade 

Feminino ? Economia 

ICI e 
Business 
Coaching 
(Alemanha) 

São Paulo Primeira  Brasileira 

Feminino 39 Psicologia Ecosocial e 
ICI São Paulo Primeira  Brasileira 

Feminino 61 Psicologia 
Erickson 
College 
Brazil 

São Paulo Primeira  Brasileira 

Feminino 46 Administração ICI e 
Ecosocial São Paulo Primeira  Brasileira 

Feminino 36 Psicologia n/a São Paulo Segunda  Brasileira 

Feminino 28 Psicologia ABRACEM São Paulo Segunda  Brasileira 

Feminino 37 Administração ABRACEM São Paulo Segunda  Brasileira 

Feminino 45 Psicologia ABRACEM São Paulo Segunda  Brasileira 

Feminino 39 Psicologia ABRACEM São Paulo Segunda  Brasileira 

Feminino 57 Letras Com Eliana 
Dutra Rio de Janeiro Terceira  Brasileira 

Feminino 31 Administração ICI São Paulo Terceira  Brasileira 
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Feminino 46 Psicologia 
Sociedade 
Brasileira de 
Coaching 

São Paulo Terceira  Brasileira 

Masculino 36 Administração n/a Guaratinguetá Terceira  Brasileira 

Feminino 32 Psicologia Instituto 
Appana São Paulo Terceira Brasileira 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

 Apenas um profissional de ARH é do gênero masculino e a idade média entre os 

participantes da pesquisa que revelaram a idade é 41 anos e a mediana 39. O profissional de 

ARH mais jovem tem 28 anos e o mais velho 61. A maioria dos participantes, oito, têm 

formação em Psicologia. Há quatro participantes com formação em Administração de 

Empresas, um em Letras e um em Economia. Doze profissionais de ARH entrevistados vivem 

em São Paulo, um em Guaratinguetá e outro no Rio de Janeiro. Dentre os profissionais de 

ARH entrevistados, doze têm alguma formação em coaching. 

 Embora a perspectiva construcionista de pesquisa enfatize o caráter situacional do 

conteúdo das entrevistas (KORO-LJUNGBERG, 2008), alguns dos dados demográficos dos 

participantes da pesquisa chamam a atenção: entre os participantes do estudo, os coaches são 

em geral mais velhos que os coachees e profissionais de ARH. Além disso, há uma 

prevalência de homens entre os coachees e de mulheres entre profissionais de ARH. Tanto 

entre os coaches como entre os profissionais de ARH a formação universitária em Psicologia 

é a mais presente. Há a preponderância de mulheres entre os profissionais de ARH e de 

homens entre os coachees. Embora essa não tenha sido a intenção da formação dos conjuntos 

dos participantes da pesquisa, é possível que as características dos participantes reflitam as 

particularidades desses grupos de maneira geral, por exemplo: coaches são em geral mais 

velhos porque muitos deles passam a exercer esta atividade depois de deixarem o mundo 

corporativo, sendo coaching uma segunda carreira para eles. Há mais homens em posições 

executivas do que mulheres, portanto não é uma surpresa encontrar um número maior de 

homens entre os coachees. Da mesma maneira, há um número maior de mulheres e de 

psicólogos entre os profissionais de ARH.  

 

4.3.2 Entrevistando colegas coaches, coachees e profissionais de ARH 

 

 É relevante discutir minha atividade como coach executiva concomitante a 

pesquisadora sobre coaching executivo, entrevistando colegas de ofício, já que a história e 
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biografia do pesquisador dão forma à pesquisa (BURR, 2015).  Corbin e Strauss (2008) 

sugerem que a experiência pessoal do pesquisador, quando próxima à dos participantes da 

pesquisa, pode trazer diferentes possibilidades de significados. Acredito que os coaches a 

quem pedi que concedessem entrevistas e que recrutaram coachees e profissionais de ARH 

para que participassem da pesquisa, atenderam meu pedido pelos laços que temos e também 

por confiarem em uma minha trajetória como coach executiva. Por exemplo, em agosto de 

2016 certifiquei-me Master Certified Coach (MCC) pela ICF, uma certificação que entre 

outros critérios exige que o coach tenha mais de duas mil e quinhentas horas de sessões de 

coaching conduzias.  

 Dessa maneira, a reputação de coach executiva experiente esteve presente durante 

toda a elaboração da tese: desde a escolha do tema e da lente teórica, estudo da literatura, 

acesso aos participantes da pesquisa, realização das entrevistas, análise dos dados e 

elaboração do texto. É importante explicitar isso para deixar clara minha posição de não 

neutralidade neste estudo. Como explicado por Shotter (1989), em todas as circunstâncias, a 

maneira como nos apresentamos ao mundo e nos posicionamos em relação ao outro nunca são 

neutras. Além disso, independentemente da intenção do pesquisador, os participantes da 

pesquisa fazem suposições, sobre o pesquisador e suas intenções (FOLEY, 2012). 

 Por meio dessa perspectiva de não neutralidade, minha intenção durante as entrevistas 

foi propiciar um ambiente de curiosidade, para que junto ao participante, pudéssemos criar 

sentidos sobre a vivência do participante como coach, coachee ou profissional de ARH em 

processos de coaching executivo. Uma estratégia que usei constantemente foi pedir aos 

participantes exemplos sobre o que estavam falando, realizando também perguntas abertas e 

muitas vezes pedindo que os participantes relacionassem diferentes partes da entrevista, em 

conversações fluidas.  

 Na perspectiva construcionista, os frutos de entrevistas ocorrem como resultado da 

ação conjunta (SHOTTER, 1993), ou seja, o conhecimento criado durante a entrevista 

envolve a elaboração de sentidos entre entrevistador e entrevistado durante a entrevista 

(MCLACHLAN; GARCIA, 2015). Dito de outra forma: entrevistas construcionistas são 

performances dialógicas, atos de elaboração de sentidos, e trocas co-facilitadas de 

conhecimento (KORO-LJUNGBERG, 2008). 

 As entrevistas com colegas coaches tiveram mais fluidez se comparadas às entrevistas 

realizadas junto a coachees e professionais de ARH. Com coaches percebi que 

compartilhamos dúvidas e dilemas do ofício, ambiguidades presentes nas relações entre 

coachees, coaches e organizações. Junto a coachees, entretanto, notei que minha curiosidade 
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ficou mais aguçada: essas foram as entrevistas que me causaram maior prazer porque foi um 

privilégio entender como cada coachee deu sentido a seu processo de coaching. Foi muito 

gratificante elaborar junto aos coachees os diferentes sentidos que atribuem a coaching, suas 

dúvidas em relação à presença da organização em tais processos e como algumas perspectivas 

desses frente ao coaching mudaram à medida que o processo de coaching se desenvolveu. 

Cabe entretanto ressaltar que, como o acesso a coachees se deu via coaches, com exceção de 

uma pessoa, a percepção geral de coachees era de satisfação frente aos processos de coaching. 

O acesso a coachees críticos a coaching executivo, na maneira que este estudo foi desenhado, 

seria mais difícil. Os profissionais de ARH, por sua vez, privilegiavam os aspectos 

processuais de coaching executivo, como essa atividade é empregada nas organizações nas 

quais trabalham. O convite para abordar as ambiguidades das relações entre coachee, coach e 

organização teve que ser feito repetidas vezes durante algumas entrevistas com profissionais 

de ARH. Em suma: o tema das entrevistas eram as dinâmicas das relações entre o coachee, o 

coach e a organização, a partir da experiência de cada participante. Minha intenção em cada 

entrevista foi elaborar sentidos junto ao participante da pesquisa sobre a experiência dele, 

valendo-me para isso de conversas fluídas, em que sentidos foram elaborados.  

 Embora a análise dos dados tenha ocorrido de maneira intercalada às entrevistas, esses 

temas foram separados em subseções diferentes para que sua descrição ficasse mais clara. A 

seguir apresento as etapas seguidas na análise dos dados. 

 

4.3.3 Sobre a análise dos dados 

 

 Nesta subseção apresento como conduzi a análise dos dados, explicitando as decisões 

tomadas em cada uma das etapas da análise. A análise das entrevistas foi realizada com a 

utilização de diferentes instrumentos, tais como o software NVivo, planilhas Excel, 

memorandos escritos em Word e esquemas elaborados em folhas de papel tamanho A3. Cada 

instrumento serviu como apoio para a interpretação dos dados em diferentes etapas da análise. 

O software NVivo foi utilizado para organizar e codificar os dados, e como alertado por 

Suddaby (2006), não substituiu a interpretação desses.  

 A figura 2 elenca as etapas da análise. Embora estejam numeradas e sejam 

apresentadas em sequência, ressalto que esse processo não foi linear: os dados foram 

burilados, organizados e desorganizados não só durante os momentos em que eu estava diante 

do computador, codificando o conteúdo das entrevistas no software NVivo, ou utilizando as 

demais ferramentas de análise descritas acima, mas também durante leituras sobre coaching e 
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construcionismo social, sessões de coaching realizadas em meu trabalho como coach 

executiva e sessões de supervisão de coaching. Ressalto que o conteúdo desta subseção, 

apresentado de maneira linear, tem a intenção de apoiar o leitor no entendimento do processo 

analítico pelo qual caminhei e que resultou nas categorias apresentadas no capítulo seguinte. 

Depois da figura, cada uma das sete etapas da análise é descrita. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 - Representação das etapas de análise dos dados 
Fonte: Elaborada pela autora 
 
 

4.3.4 Primeira etapa da análise dos dados: codificação linha a linha da primeira rodada de 
entrevistas e elaboração de subcategorias 

  

 Esta etapa consistiu da codificação inicial da primeira rodada de entrevistas, ou seja, 

das primeiras entrevistas com quatro coaches, seis coachees e quatro profissionais de ARH. 

Como explicado por Charmaz (2014), essa etapa inicial trata da codificação linha a linha do 

material empírico e permite que o pesquisador se distancie da visão de mundo dos 

participantes. Como resultado dessa codificação inicial criei 52 códigos para as entrevistas de 

coaches, 58 códigos para entrevistas de coachees e 70 códigos para as entrevistas dos 

profissionais de ARH. Como esperado, esses códigos elaborados por meio da codificação 

linha a linha, carregavam características pouco abstratas. Seguindo as orientações de Charmaz 

(2014), codifiquei então os códigos, que foram organizados em grupos, que denominei 

subcategorias. Esses grupos não foram denominados categorias porque o grau de abstração 

dos elementos desse grupo ainda era baixo. Os 52 códigos elaborados por meio das 

entrevistas com coaches foram organizados em 10 subcategorias, os 58 códigos elaborados 

por meio das entrevistas com coachees foram organizados em 13 subcategorias e os 70 

códigos criados das entrevistas com profissionais de ARH foram organizados em 12 

subcategorias. Os nomes dos códigos e as subcategorias nas quais foram organizados para 

coaches, coachees e profissionais de ARH estão nos apêndices J, K e L respectivamente. 

1 
Codificação 
linha a linha 
da primeira 
rodada de 

entrevistas e 
criação de 

subcategorias 

2 
Elaboração 

de 
memorandos 
iniciais para 

cada 
subcategoria 

 

3 
Codificação 
linha a linha 
da segunda 
rodada de 
entrevistas 

 

4 
Elaboração 

de 
memorandos 

iniciais 
segundo 

subcategorias 
da segunda 
rodada de 
entrevistas 

5 
Elaboração 

de categorias 
e 

memorandos 
avançados 

 

6 
Análise da 

terceira 
rodada  de 
entrevistas 
segundo 

questões dos 
memorandos 

avançados 
 

7 
Modificação 

dos 
memorandos 

avançados 
que 

resultaram na 
configuração 

final das 
categorias 
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Abaixo, o quadro 7 exemplifica nomes dos códigos e subcategorias. O rótulo “Fonte” no 

quadro 7 indica o número de entrevistas (nesse caso entrevistas de coachees) que originaram 

o código. O rótulo “Referências” diz respeito ao número de trechos das entrevistas que foram 

marcados com aquele código. Por exemplo, na primeira linha da tabela o código “Coaching 

como espaço reflexivo” foi marcado em 6 segmentos distintos (“Referências”) de 3 diferentes 

entrevistados (“Fonte”). O rótulo No, indica o número da subcategoria. 
 
Quadro 7 - Exemplo de nomes de códigos e subcategorias elaborados na primeira etapa de análise de 

entrevistas de coachees 

 
Nome do código Fonte Referências Subcategoria No 

  Coaching como espaço reflexivo 3 6 

 
Reflexão 9 

  Coaching como ponto de equilíbrio 1 1 
  Coaching como provocação 1 1 
  Coaching para dar sentido às 
incoerências organizacionais 1 3 

  Coaching para se enxergar de um jeito 
diferente 2 3 

  Coaching permite falar e com isso 
resolver problemas 1 1 

  Novo sentido ao que estava acontecendo 1 2 
  Processo de coaching-primeiro entender 
e depois agir 1 1 

  Cliente preocupado com julgamento do 
coach 1 2 

Relação 
cliente - coach 10   Coach torcendo pelo sucesso do cliente 1 1 

  Confidencialidade essencial 1 2 
  Relação de amizade com coach 1 2 
Fonte: Elaborada pela autora     
 

 Essa primeira etapa de análise resultou em algumas questões intrigantes e na 

modificação dos três roteiros de entrevistas. Uma das principais questões que surgiu nessa 

etapa da análise foi minha decisão de mudar a nomenclatura cliente para coachee. 

Inicialmente havia decidido, como indicado no código de ética da ICF (2016), usar a 

terminologia cliente para designar a pessoas que recebe coaching, porém as entrevistas e a 

literatura, como visto na seção Quem é percebido como cliente em coaching executivo? do 

capítulo Relações triangulares e diádicas em coaching executivo, deixam claro que diferentes 

autores consideram que o cliente do coach pode ser o coachee, a organização ou ambos. 

Outra questão intrigante que me ocorreu nessa primeira etapa de análise diz respeito aos 

possíveis receios que o processo de coaching poderia fomentar entre coachees. Ainda outra 

questão que me intrigou depois dessa primeira etapa da análise foi entender como os coaches, 

coachees e profissionais de ARH percebem a serviço do que está coaching executivo. Essas 



83 
 

questões, entre outras, orientaram as modificações feitas nos roteiros da segunda rodada de 

entrevistas. 

 

4.3.5 Segunda etapa da análise: elaboração de memorandos iniciais para cada subcategoria 

 

 Para escrever os memorandos iniciais segui a orientação de Charmaz (2014) para 

registar minha interpretação do que ocorria nos dados, com especial atenção para descrição de 

ações dos participantes e também para o que estava sendo dito e também não dito pelos 

entrevistados. O apêndice M é um exemplo de um memorando inicial criado para a 

subcategoria “Primeira rodada coachees – reflexão” e o trecho abaixo ilustra uma 

interpretação que consta do memorando inicial. A parte marcada em negrito e itálico refere-se 

à minha interpretação sobre trechos das entrevistas com os primeiros cinco coachees 

entrevistados. Em seguida, há o seguimento de uma entrevista com um coachee entrevistado 

(Ce1), marcado em itálico: 

 
Coaching como momentos de pausa que inclusive servem para 
crescimento. Contraste com o rodamoinho e ficar o tempo todo turbinado. 
Coaching era um momento de pausa e uma ação era criar outros 
momentos de pausa. No momento de pausa o executivo “de-despiroca”, sai 
do rodamoinho. Há desconforto do executivo em não ter um tema 
específico para lidar no coaching: essa é a agenda da competência, da 
narrativa do management. Mas o benefício do processo de coaching está 
muito mais na pausa para refletir. Pausa, um tempo só para o executivo. 

 
Ce1:  também agora o coaching ter esse momento de refletir, de para, 
beleza, saiu da loucura do dia a dia, dos milhões de reuniões e coisas para 
fazer para a pensar no que você está fazendo, pensa na forma como você 
está reagindo, se você não cria esses, que a gente chamava, eu e a [Coach], 
esses momentos de pausa eu não tinha esses momentos de pausa, se eu não 
criar esses momentos de pausa você não cresce, você fica no turbilhão ali, 
fica num redemoinho, não para no lugar, e eu acho que o coaching foi para 
mim mais do que tudo uma criação de momento de pausa, por mais estático 
que ele fosse, inclusive era uma coisa que a [Coach]me falava, ela falava 
até o próximo coaching que momento de pausa você vai criar para você, que 
não dá para esperar o próximo coaching, você vai ficar louca, você vai 
pirar, como você vai dar um momento de pausa no seu dia a dia, desde 
coisas do tipo, assim, eu marcar na agenda uma hora por dia para eu não 
ter reunião, de eu fazer, como eu falei para você, eu ter na agenda. 

 

 O mesmo procedimento foi seguido para todas subcategorias criadas por meio da 

análise da primeira rodada de entrevistas, ou seja: escrevi memorandos iniciais para as 35 

subcategorias (10 referentes às entrevistas com coaches, 13 relativos às entrevistas com 

coachees e 12 referentes às entrevistas com profissionais de ARH).  
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4.3.6 Terceira etapa da análise dos dados: codificação linha a linha da segunda rodada de 
entrevistas 

 

 A terceira etapa de análise das entrevistas consistiu na codificação linha a linha de 

cinco entrevistas com coaches, cinco entrevistas com coachees e cinco entrevistas com 

profissionais de ARH. Como resultado da codificação linha a linha das quinze entrevistas da 

segunda rodada, criei 55 novos códigos para as entrevistas de coaches, totalizando 107 

códigos para coaches. Elaborei 38 novos códigos por meio das entrevistas com coachees, 

totalizando 98 códigos para entrevistas de coachees. No que tange a entrevistas com 

profissionais de ARH, criei 53 novos códigos, totalizando 123 códigos para este grupo de 

entrevistados. Como na primeira etapa de entrevistas, os códigos foram organizados em 34 

subcategorias (10 subcategorias para entrevistas com coaches, 14 subcategorias para 

entrevistas com coachees e 10 subcategorias para entrevistas com profissionais de ARH).  

 

4.3.7 Quarta etapa da análise: elaboração de memorandos iniciais segundo as subcategorias 
criadas na segunda rodada de entrevistas 

 

 Nesta etapa escrevi memorandos iniciais para todas as subcategorias da segunda 

rodada. Em seguida comparei os memorandos iniciais das subcategorias da primeira rodada 

de entrevistas com os memorandos iniciais das subcategorias da segunda rodada de 

entrevistas. No total, foram 34 subcategorias relativas à segunda rodada de entrevistas (10 

subcategorias para entrevistas com coaches, 14 subcategorias para entrevistas com coachees e 

10 subcategorias para entrevistas com profissionais de ARH). Um exemplo de memorando 

inicial relativo à segunda rodada de entrevistas pode ser visto no apêndice N. 

 

4.3.8 Quinta etapa da análise: elaboração de categorias e memorandos avançados 

 

 Nesta etapa da análise realizei a codificação focada da  terceira rodada de entrevistas. 

Segundo Charmaz (2014) na codificação focada os códigos são mais conceituais e têm a 

função de sintetizar grandes trechos de dados. A codificação focada leva ao entendimento e 

definição do fenômeno estudado em termos mais abstratos, além das relações entre diferentes 

elementos (CHARMAZ, 2014). Com a codificação focada dos códigos e subcategorias, criei 

diferentes categorias para cada grupo de entrevistas. Contando com o conteúdo dos 

memorandos iniciais, efetuei comparações entre as subcategorias, o conteúdo das diferentes 
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entrevistas, as ações descritas nos códigos e minhas interpretações. Para tanto lancei mão de 

Clustering, que é uma técnica não linear, visual e flexível para entender e organizar o material 

(CHARMAZ, 2014). Dessa maneira elaborei esquemas em folhas de papel A3. Uma 

fotografia de um desses esquemas está no apêndice O. Também nessa etapa lancei mão de 

sorting, que pode ser traduzido como classificação ou ordenação, para entender como as 

subcategorias se relacionavam entre si (CHARMAZ, 2014). Com a utilização desses recursos 

e análise, criei 8 diferentes categorias: 3 para o conjunto de entrevistas com coaches; 3 para o 

grupo de entrevistas de coachees e 2 para o conjunto de entrevistas com profissionais de 

ARH. Para cada categoria escrevi um memorando avançado, adaptando o formato sugerido 

por Charmaz (2014). O formato inicial de cada memorando avançado relativo a cada uma das 

categorias constou das seguintes partes: nome; definição da categoria; propriedades analíticas; 

questão intrigante; condições nas quais surge, é mantida e muda; e consequências da 

categoria. Abaixo uma parte do memorando referente à categoria “Os coaches elaboram sobre 

as relações com a organização (o memorando completo pode ser visto no apêndice P). Essa 

categoria foi uma das três criadas para o conjunto de entrevistas junto a coaches: 

 
Nome: Os coaches elaboram sobre as relações com a organização  
Definição da categoria: Esta categoria lida com as percepções que os 
coaches têm frente à organização  
Propriedades analíticas: Para os coaches, o início do processo de coaching 
é uma etapa fundamental, pois aí são estabelecidos os acordos. Além da 
perspectiva mais falada de coaching para desenvolvimento de uma pessoa, 
há também a possibilidade de perceber coaching como apoio para mudança 
cultural. Quanto às pessoas que representam a organização, o gestor do 
coachee e o profissional de ARH, as expectativas e interações do coach em 
relação a ambos são bem diferentes. Os coaches também lidam com o poder 
que a organização tem frente ao coach e elaboram sobre a condução de 
diferentes processos na mesma organização. 
Há algumas premissas sobre a relação com a organização: uma é que a partir 
do momento que o coach esclarece quais os acordos, as regras de interação 
entre os stakeholders, o coach espera que os acordos sejam seguidos. 
Algumas vezes não são: ou porque as pessoas da organização não cumprem 
o que foi acordado; ou porque alguns aspectos são pressupostos e não 
esclarecidos; ou porque o contexto organizacional muda. 
Coaching é percebido como um processo de desenvolvimento das pessoas, 
mas pode ser também usado para apoiar um processo de mudança cultura: a 
organização deseja ser mais inovadora e para tanto promove a seu corpo 
diretivo uma mulher mais jovem, determinada e com aptidão para mudanças. 
Coaching é contratado para apoiar esta coachee a lidar com os entraves com 
os quais irá se deparar. 
 
(...) 

 
Questões para a próxima etapa de análise:  
• A serviço de que está o coaching executivo? 
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• Como os coaches lidam com as questões de poder nas organizações, a 
questão comercial inclusive. 
• A identificação de coaching para desenvolvimento individual, coaching 
para apoiar mudança cultural e programas de coaching é confirmada? 
• As diferentes expectativas de profissionais de ARH e de gestores de 
coachees são conformadas? 
• Qual a importância do uso da linguagem de management para os coaches? 

 
 

 Vale esclarecer que o processo de análise dos dados da segunda rodada de entrevistas 

e elaboração de memorandos avançados não foi linear, com diversas modificações dos 

memorandos avançados, e elaboração de diferentes esquemas com apoio de clustering e 

sorting, como descrito acima. À medida que progredi na análise e mudei os memorandos 

avançados, modifiquei a parte “questão intrigante” para “questões para a próxima etapa de 

análise”, o que orientou a etapa seguinte da análise. 

 É relevante destacar também o conteúdo da parte “propriedades analíticas” dos 

memorandos avançados, porque foi esse conteúdo, junto com “questões para a próxima etapa 

de análise” que permitiram avaliar se cada categoria havia atingido a saturação. Ela vai além 

do não surgimento de novos dados nas entrevistas, pois saturação “também denota o 

desenvolvimento de categorias em termos de suas propriedades e dimensões” (CORBIN; 

STRAUSS, 2008, p. 143). Dessa maneira, o que se busca em grounded theory é a saturação 

de categorias e não de dados (CHARMAZ, 2014). 

 Intimamente relacionado ao conceito de saturação, está o conceito amostragem 

teórica, “um método de coleta de dados baseado em conceitos/temas derivados de dados. O 

proposto da amostragem teórica é coletar dados de lugares, pessoas, e eventos que irão 

maximizar oportunidades de desenvolver conceitos em termos de suas propriedades e 

dimensões” (CORBIN; STRAUSS, 2008, p. 143). Dito de outra maneira, na amostragem 

teórica o objetivo é obter dados que apoiem a explicação de categorias (CHARMAZ, 2014; 

CHARMAZ; BELGRAVE, 2012). A maneira que utilizei para explicar cada uma das 

categorias foi entender se havia alguma modificação nas propriedades analíticas das 

categorias, o que foi feito na etapa seguinte da análise. 

 

4.3.9 Sexta etapa da análise: análise da terceira rodada  de entrevistas segundo questões dos 
memorandos avançados 

 

 Nas etapas anteriores da pesquisa, categorias foram construídas com suas propriedades 

analíticas organizadas e perguntas pertinentes a cada uma dessas categorias elaboradas. Em 
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grounded theory, os dados se adequam às teorias emergentes, que são as categorias 

(CHARMAZ, 2014). Nas análises anteriores, foram escritos memorandos iniciais e 

avançados, modificados por intermédio de análises, sorting e clustering. Por meio disso, com 

questões específicas para refinar os conceitos, ou seja, as propriedades analíticas de cada 

categoria, realizei a análise buscando explicar as categorias. 

 Com o utilização do software NVivo, a terceira rodada de entrevistas foi codificada, 

sendo cinco entrevistas com coaches, cinco com coachees e cinco entrevistas com 

profissionais de ARH. O objetivo desta etapa da análise foi responder às questões pertinentes 

a cada categoria, para que essas tivessem robustez teórica. Além disso busquei entender se 

cada entrevista trazia algum elemento novo para a categoria, ou seja, se havia alguma 

modificação ou nova propriedade analítica para cada categoria, e assim avaliar se a pesquisa 

havia atingido saturação.  

 Instrumentos que apoiaram essa etapa da análise foram quadros, elaborados para cada 

categoria, em que estavam explícitas e resumidas as propriedades analíticas de cada categoria, 

e também as “questões para a próxima etapa de análise”. O quadro 8 refere-se à caegoria “A 

relação dos coaches com a organização” e pode ser visto abaixo. Os oito quadros, cada uma 

para a categoria correspondente, estão no apêndice Q. 

Quadro 8 - Exemplo de um dos quadros que orientou a análise da terceira rodada de entrevistas 
Propriedades analíticas 
• Acordos: Para os coaches, o início do processo de coaching é uma etapa fundamental, 

pois aí são estabelecidos os acordos;  
• Programas de coaching: Além da perspectiva mais comum de coaching para 

desenvolvimento de uma pessoa, há também a possibilidade de perceber coaching como 
apoio para mudança organizacional;  

• Pessoas que representam a organização, o gestor do coachee e o profissional de ARH, as 
expectativas e interações do coach em relação a ambos são bem diferentes. Pode 
inclusive haver conflito entre as áreas/pessoas da empresa;  

• Além de separar as fronteiras de atuação entre gestor do coachee, profissional de ARH, 
coachee e coach, há uma área comum, que pode ser identificada em benefício do 
coachee; 

• Os coaches também lidam com o poder que a organização tem frente ao coach, por 
exemplo o poder financeiro; 

• Coaches elaboram sobre a condução de diferentes processos na mesma organização; 
• Coaches usam a linguagem de management em seus processos; 
• "Não dá para depender de coaching para viver". Essa questão apareceu também na 

categoria “coaches e a relação com coachees”. 
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Questões a serem consideradas na análise 
• A serviço de que está o coaching executivo? 
• Como os coaches lidam com as questões de poder nas organizações, a questão comercial 

inclusive? 
• A identificação de coaching para desenvolvimento individual, coaching para apoiar 

mudança cultural e programas de coaching é confirmada? 
• As diferentes expectativas de profissionais de ARH e de gestores de coachees são 

conformadas? 
• Qual a importância do uso da linguagem de management para os coaches? 
Fonte: Elaborada pela autora 
 

 Também nessa etapa da análise, o conteúdo das entrevistas foi codificado com a 

utilização do software NVivo. A diferença aqui foi que a codificação não foi feita linha a 

linha. Ao contrário, no início da codificação criei os códigos correspondentes às categorias 

daquele grupo de entrevistados (coaches, coachees e profissionais de ARH). Em seguida 

analisei cada nódulo e modifiquei os memorandos avançados, que foram usados na última 

etapa da análise. 

  

4.3.10 Sétima etapa da análise: modificação dos memorandos avançados que resultaram na 
configuração final das categorias 

  

 Na última etapa da análise também lancei mão de sorting, clustering e a intenção aqui 

foi refinar cada uma das categorias anteriores, informadas pela análise empregada na fase 

anterior. A modificação dos memorandos avançados ocorreu de duas maneiras: a primeira foi 

responder às perguntas que haviam sido feitas e registradas em memorandos anteriores e a 

segunda modificação foi organizar as propriedades analíticas em subtemas.  

 Com o intuito de ilustrar as diferenças entre os memorandos avançados, apresento 

abaixo uma parte do memorando modificado nessa etapa para a mesma categoria apresentada 

anteriormente: “os coaches elaboram sobre as relações com a organização”. Nesse 

memorando avançado modificado, tópicos anteriormente criados foram colocados abaixo do 

tema “interações com diferentes stakeholders”. Além disso, respondi a todas as questões que 

haviam sido feitas no memorando avançado anterior. O trecho do memorando abaixo ilustra 

como um tema foi considerado e depois descartado. Durante a etapa 5 da análise, a questão de 

coaching individual sendo aplicado para mudanças culturais parecia ser um tema promissor, 

por isso elaborei a pergunta “A identificação de coaching para desenvolvimento individual, 

coaching para apoiar mudança cultural e programas de coaching é confirmada?”. A resposta 

registrada no segmento de memorando avançado abaixo ainda denota dúvidas: embora os 

coaches falem apenas de desenvolvimento individual, pode ser que nas entrevistas com 
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profissionais de ARH a intenção de usar coaching como apoio a mudança cultural seja um 

sentido elaborado por esses participantes da pesquisa. Como esse tema não se confirmou nas 

entrevistas com profissionais de ARH, foi eliminado nessa etapa da análise dos dados. 

 
Nome: Os coaches elaboram sobre as relações com a organização  
Definição da categoria: Esta categoria trata da relação dos coaches com a 
organização, especificamente profissionais de ARH e gestores dos coachees. 
Trata de expectativas e questões de poder. 
Propriedades analíticas:  
Interações com diferentes stakeholders: profissionais de ARH e gestor do 
coachee e eventualmente outros coachees 
• Pessoas que representam a organização, o gestor do coachee e o 
profissional de ARH, as expectativas e interações do coach em relação a 
ambos são bem diferentes. Pode inclusive haver conflito entre as 
áreas/pessoas da empresa. 
• Acordos: Para os coaches, o início do processo de coaching é uma etapa 
fundamental, pois aí são estabelecidos os acordos.  
(...) 
Respostas às questões feitas na etapa de análise anterior: 
 (...) 
• A identificação de coaching para desenvolvimento individual, coaching 
para apoiar mudança cultural e programas de coaching é confirmada? 
Em geral os coaches falam mais de coaching para desenvolvimento 
individual. Talvez eu tenha que deixar a questão da mudança cultural de lado. 
Ou talvez haja alguma ligação com as categorias do conjunto dos RHs. 

 

 O apêndice P mostra o memorando avançado modificado depois da análise da terceira 

rodada para a categoria “os coaches elaboram sobre as relações com a organização”. A 

comparação entre os apêndices P e R  ilustra a diferença entre essa etapa final da análise e as 

fases anteriores, com respostas às questões e organização das propriedades analíticas. 

 Uma das categorias foi eliminada nessa etapa da análise: “o poder da área de RH”. O 

conteúdo relevante dessa categoria era redundante com temas de outra categoria: 

“desenvolvimento organizacional”. A elaboração de uma categoria específica para esse tema 

estava mais relacionada a minha experiência como coach contratada para exercer meu ofício 

por profissionais de ARH, do que a sentidos elaborados durante as entrevistas com os 

participantes. 

 Como resultado de todas as etapas de análise dos dados aqui descritas foram 

elaboradas sete categorias. No capítulo seguinte apresento e analiso essas categorias frente à 

literatura. 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 Neste capítulo apresento os resultados da pesquisa e também os analiso frente à 

literatura. O foco da apresentação de resultados e análise são os sentidos que coaches, 

coachees e profissionais de ARH atribuem às dinâmicas das relações triangulares em 

coaching executivo. Os resultados são apresentados em sete seções correspondentes a 

categorias, resultantes da análise das entrevistas com coachees, coaches e profissionais de 

ARH. Um quadro resumo é apresentado para cada grupo de entrevistados, no qual mostro 

como as sessões e subseções estão organizadas.  

 As três primeiras seções deste capítulo dizem respeito aos sentidos elaborados por  

coachees e estão organizadas em subseções destas que podem ser vistas no quadro 9. Iniciar 

com coachees posiciona-os como os atores fundamentais em processos de coaching. As 

categorias elaboradas por meio das entrevistas com esse grupo de participantes contribuem 

para o entendimento das dinâmicas do relacionamento entre o coachee e o coach, levando-se 

em conta a presença da organização em processos de coaching executivo e também para a 

compreensão das dinâmicas do relacionamento entre o coachee e a organização. 
 
Quadro 9 - Organização de categorias em seções elaboradas por meio de entrevistas com coachees 
 

Seções Subseções 

Coachee e o início do processo de coaching 

Conotações atribuídas pelo coachee a processos 
de coaching executivo; 
Expectativas iniciais dos coachees em relação 
aos coaches; 

Coachee e o que ocorre durante o processo de 
coaching  

Coaching como espaço reflexivo e confessional; 

Dando sentido à experiência organizacional no 
processo de coaching; 

Resultados do processo de coaching segundo o 
coachee 

Quando coaching executivo propicia autonomia; 
Quando coaching executivo enquadra;  
Quem é o cliente de coaching executivo segundo 
o coachee; 

Fonte: Elaborado pela autora 

5.1 Coachee e o início do processo de coaching 
 

(...) olha, eu vou te falar uma coisa: eu controlo uma empresa e a gente faz 
processo de coaching pros funcionários, é... não é que todo mundo que é 
assim, mas você tem que lembrar que quem está pagando é a empresa... 
Conselho dado ao Coachee 5 por um amigo. 
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 Nesta categoria estão os sentidos atribuídos pelas pessoas que recebem coaching no 

início de um processo de coaching executivo. Tais conotações vão desde entender que 

coaching é um privilégio a uma ameaça, passando por outras conotações, tais como uma 

oportunidade ou novidade. A segunda subseção, “expectativas iniciais dos coachees em 

relação aos coaches” trata dos atributos que coachees consideram importantes no coach com 

quem vão trabalhar, a influência de outras pessoas da organização em tais considerações e das 

desconfianças que executivos têm diante de processos de coaching executivo. 

 

5.1.1 Conotações atribuídas pelo coachee a processos de coaching executivo 

 

  De maneira geral, e como será visto na seção Coaching executivo no contexto de 

desenvolvimento organizacional deste capítulo, um processo de coaching executivo pode ter 

início de diferentes formas: coaching pode fazer parte de um programa de desenvolvimento 

de liderança; pode ser indicado a um executivo como resultado de avaliações de desempenho 

e/ou potencial, sendo que essas avaliações podem ser formais ou não; e o próprio executivo 

pode pedir coaching. A informação de que o executivo foi indicado, convidado, ou convocado 

para participar de um processo de coaching executivo pode ter diferentes conotações, tais 

como ser percebido como um privilégio; uma novidade em termos de desenvolvimento de 

pessoas; uma chance para mudar comportamentos tidos como não ideais por outras pessoas na 

organização; ou ainda uma intervenção à qual o executivo tem obrigação de participar. Esses 

sentidos atribuídos por coachees a coaching executivo não são excludentes entre si e são 

expostos a seguir. 

 Privilégio: Coaching percebido como privilégio leva em conta que a empresa paga 

para que o executivo busque seu desenvolvimento de uma maneira individualizada. Além 

disso, muitas vezes coaching é recomendado para pessoas que são valorizadas pela 

organização e que têm a ambição de serem promovidas a uma posição mais alta, como 

exemplificado no relatado do Coachee 11: 
Ce11: ─... quando um programa de coaching ele é recomendado pra um 
determinado executivo tem duas mensagens aqui fortes: primeira que a instituição te 
valoriza e quer investir em você, isso aí porque não é para todo mundo o coaching. 
(...) Segundo que você tem alguns pontos que precisam ser desenvolvidos e primeiro 
você tem a ambição de virar ... ir pro seu próximo passo e o que você precisa fazer 
pra chegar até lá.  
 

 Também dentro do sentido de privilégio, coaching é tido como um presente, uma 

benesse da organização para com o executivo, principalmente porque a escolha do que seria 

tratado no processo de coaching coube à executiva/coachee, como ilustrado pela Coachee 1: 
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Ce1: ─ (...) eu tive a liberdade de escolher com a [Coach] o que fazia sentido para 
mim, eu ganhei um presente mesmo da empresa, porque eu pude usar da forma 
como eu quis. 
 

 Outro tipo de privilégio é o executivo ter, por estar participando de um processo de 

coaching executivo, mais exposição a profissionais da ARH. Em empresas grandes, é difícil 

que os profissionais de ARH conheçam pessoalmente todos os colaboradores, e um processo 

de coaching oferece oportunidades para que profissionais de ARH interajam com o executivo 

e eventualmente ofereçam uma opinião favorável sobre esse. O Coachee 15, por exemplo, 

apreciou o envolvimento e exposição à área de ARH. 
Ce15: ─ (...) o RH geralmente é um pouco...está um pouco distante dos funcionários 
e no meu caso eu achei legal a gerente de RH e a coordenadora de RH virem e 
passarem um pouco o porque do coaching, o que elas enxergam da minha evolução. 
Eu achei isso muito legal que é um retorno que normalmente eu não teria, então isso 
aí foi bom. Então isso acontece na abertura se eu posso falar assim no inicio [do 
processo de coaching]. 
 

 Novidade:  Outro sentido atribuído por executivos a processos de coaching, é de uma 

novidade organizacional. O trecho da entrevista com o Coachee 3 ilustra essa conotação. 
Ce3: ─ Foi, foi a primeira vez, a [Empresa] criou um programa de coaching para 
seus executivos, patrocinou isso, e na primeira turma que foi patrocinada, eu não 
tive a oportunidade de participar, eu ainda era executivo abaixo do diretor, eu não 
tive oportunidade naquele momento, mas conversava com as pessoas porque era 
algo que toda hora eu via e tinha curiosidade, sou bastante curioso, então acabo 
perguntando, querendo saber como que era, se isso ajudava mesmo ou não, e aí veio 
a segunda leva desse programa e aí foi oferecido para mim essa oportunidade aí eu 
já estava como... Na [Empresa] tem níveis, então o nível um é imediatamente 
anterior a diretor, então eu estava como nível [x] e me foi oferecido [coaching]: 
“Quero, claro, com certeza” 
 

 Intervenção de desenvolvimento: Para alguns coachees a indicação ou oferta de 

coaching executivo veio como um apoio para que esse pudesse desempenhar uma função de 

nível hierarquicamente superior, que apresenta complexidades e características diferentes 

daquelas com as quais o executivo estava mais acostumado. Um exemplo é o caso de 

promoção do Coachee 15 a uma função gerencial. 
Ce15: ─ Bom isso [coaching] na verdade isso foi uma proposta do pessoal de RH da 
empresa que veio com muita tranquilidade me oferecer isso como uma ferramenta, 
como jovem gestor eles me falaram: “[Coachee], dada a complexidade do seu cargo 
e o histórico do cargo que você está sendo promovido”, já tinha tido acho que em 
quatro anos quatro gerentes. (...) “A gente não quer te colocar em dificuldade, a 
gente te propõe fazer esse processo para não precisar ser um coaching para resolver 
problema, mas remediar, antecipar dar a ferramenta pra gestão.” Então eu topei 
porque assim, sempre essas ajudas são bem-vindas. 

 
 Congruente com a ideia de desenvolvimento, o trecho da entrevista com o Coachee 7 

é um exemplo de coaching percebido como intervenção para o desenvolvimento do executivo 
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em preparação para seu desempenho em um nível hierárquico superior, que o executivo 

poderá ocupar no futuro.  
Ce7: ─ ... progressão de carreira ela tem sido vista pela [Empresa] como uma coisa 
positiva e existe no meu caso, no meu caso ele foi muito mais...  Não foi fazer 
grandes ajustes dentro do meu modelo, mas muito mais para me ajudar posicionar 
na visão estratégica como o próximo passo, essas foram as recomendações que o 
coaching foi contratado pensando em [Empresa] para o [Coachee], aí tem uma visão 
mais estratégica: óh, hoje você tem uma atuação como superintendente, já tem o 
terceiro ano de superintendente e a [Empresa] vê e eu vejo uma  possibilidade de eu 
seguir os próximos passos, o coaching nesse caso para mim é uma visão mais de 
como eu posso ainda atuar já pensando nesse próximo passo, do que corrigir grandes  
gaps da minha  formação, da minha atuação atual como superintendente. 
 

 Chance: Um coachee percebeu a indicação de coaching executivo como uma 

oportunidade para ajustar um aspecto comportamental, tido como em desacordo com as 

expectativas da organização. Dessa perspectiva, coaching assume um caráter reparador, como 

pode ser visto na fala do Coachee 8. 
Ce8: ─ ... eles [superiores hierárquicos] pagaram uma grana, e pagam para um cara 
que cobra por isso [o coach], me arruma aquele maluco (...) que está lá, entendeu?  
 

 Não surpreende que apenas um coachee tenha atribuído a coaching o significado 

reparador, já que esse tipo de conotação sugeriria o executivo admitir alguma debilidade 

diante de mim, pesquisadora. Mesmo no caso do Coachee 8, o significado reparador de 

coaching executivo foi trazido em tom jocoso e irreverente, uma possível maneira de lidar 

com o que poderia ser percebido como fraqueza do executivo participante do estudo. 

 Obrigação: Principalmente em casos de coaching oferecido para todas as pessoas que 

ocupam um determinado nível hierárquico na organização, não parece haver a possibilidade 

de o executivo recusar a participação do processo de coaching executivo. O trecho da 

entrevista com o Coachee 14 é um exemplo de processos de coaching contratados para um 

determinado nível na empresa:  
Ce14: ─ Na verdade isso é um plano estruturado nosso como empresa, onde tem 
desenvolvido o nosso corpo diretor, então juntamente com... eu tenho feito, mais 
dois diretores também têm feito com o mesmo coach, que é no caso o [Coach] (...) E 
o nosso vice-presidente também tem feito um processo de coaching, mas com um 
outro coach, então hoje nós quatro temos passado por esse processo, que visa, de 
novo, trazer crescimento, amadurecimento, ter uma opinião terceira sobre todas as 
questões que envolvem a carreira e a empresa. 
 

 Já o Coachee 4 pondera que mesmo que a participação no processo de coaching não 

seja obrigatória, uma eventual recusa por parte do executivo pode ser constrangedora.  
Ce4: ─ Eu acho que ninguém deixou de fazer [coaching], teoricamente pode até se 
dizer, não sei, se era voluntário, porque na verdade era assim: no momento que você  
tem indicação você vai ter que fazer todo o programa [de coaching] se não, porra, 
fica estranho. 
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 De maneira semelhante, o Coachee 11 elabora que colegas seus concordaram em 

participar de processos de coaching executivo, porém acabaram não comparecendo às sessões 

de coaching: 
Ce11: ─ ... tenho exemplo de par meu que começou a fazer coaching bem antes, 
pelo menos uns seis meses antes, eu comecei a fazer o meu, eu terminei antes que 
essa pessoa tenha terminado porque ele simplesmente, ele cancelava todas as 
reuniões ... porque tinha algum problema aqui na [Empresa] acontecendo, enfim. 
 

 Ameaça: Coaching percebido como ameaça está relacionado ao receio de alguns 

coachees quanto à manutenção do sigilo do conteúdo das sessões de coaching, ou que a 

organização tenha alguma orientação frente ao coach, uma agenda que não seja conhecida 

pelo executivo, como ilustrado pelas palavras do Coachee 5. 
Ce5: ─ ... comecei com um pouco de pé atrás. Ela [coach] foi muito aberta logo de 
cara e me deixou muito mais tranquilo, mas havia uma preocupação do que eu 
poderia falar pra ela porque afinal de contas quem estava pagando ela era a 
empresa. (...) Então havia um medo [do próprio coachee] de ter um 
direcionamento ou talvez um caminho de comunicação que eu não queria que 
tivesse.  
 

 Em um outro trecho da entrevista, o mesmo Coachee 5 compartilha o conselho 

recebido de um amigo e espécie de mentor de carreira, que é presidente de uma empresa 

diferente daquela na qual o coachee trabalha: 
Ce5: - (...) eu tenho vários amigos bem mais velhos do que eu neste meio, e alguns 
deles eu considero meio que, não são bem mentores, mas são pessoas com quem eu 
converso muito sobre a minha carreira, sobre o que eu vou fazer da minha vida, 
sobre o que eu vou fazer nesse mercado e por aí vai. E um deles, que é um cara que 
eu admiro muito, um cara que tem uma trajetória muito similar a minha, mas hoje 
ele tá obviamente numa posição assim muito maior: ele é Managing Director de um 
grupo aqui no Brasil, numa posição sensacional, ele me falou uma coisa que eu não 
tinha tido de cara, e é o que me deixou um pouco de pé atrás ele falou: “olha, eu vou 
te falar uma coisa: eu controlo uma empresa e a gente faz processo de coaching pros 
funcionários, é... não é que todo mundo é assim, mas você tem que lembrar que 
quem esta pagando é a empresa, a empresa provavelmente vai pedir coisas do coach 
que talvez o coach tenha de entregar e talvez isso envolva informações que você não 
quer que a empresa saiba. Não necessariamente isso vai acontecer, não mas eu já vi 
coach oferecer esse tipo de coisa, já vi RH pedir esse tipo de coisa então você fica 
esperto com o que você vai falar.” 
 

 Iniciando a análise dos resultados com o conselho dado pelo amigo/mentor do 

Coachee 5, que abre esta seção, três sentidos importantes sobre coaching executivo podem ser 

sublinhados: em primeiro lugar, a confidencialidade, a manutenção do sigilo sobre o conteúdo 

das sessões de coaching tem um significado importante: o que é dito entre coach e coachee 

não deveria ser compartilhado com outras pessoas. O segundo ponto do trecho da entrevista 

acima deixa clara a ambiguidade inerente a coaching executivo, que é remunerado pela 

empresa: ao pedir que o Coachee 5 tenha em mente que quem remunera o coach é a empresa, 

o amigo/mentor traz à luz o interesse comercial que permeia processos de coaching executivo. 
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O terceiro e último aspecto do trecho da entrevista é o risco de que alguns coaches, 

profissionais de ARH e gestores não respeitem o sigilo do que é tratado entre coach e 

coachee. Se por um lado, coaches podem ter interesse em agradar as empresas, não se pode 

deixar de lado que profissionais de ARH e gestores de coachees também ultrapassam os 

limites do que seria esperado em suas atuações ao buscarem informações sobre o coachee 

junto ao coach.  

 Cabe esclarecer que os sentidos atribuídos por coachees a processos de coaching 

executivo elencados acima não são excludentes: um executivo pode perceber coaching 

executivo como um privilégio, dado que coaching executivo não é disponibilizado a todas as 

pessoas da organização e ao mesmo tempo, uma novidade em termos intervenções de 

desenvolvimento de pessoas. Ou ainda um privilégio com riscos, porque o executivo pode ter 

receio de que haja algum tipo de agenda entre o coach e a organização. Os sentidos aqui 

apresentados não são estanques, podem se modificar e estarem combinados, o que sublinha o 

caráter dinâmico das relações em coaching executivo, em que novos sentidos podem ser 

elaborados. 

 A percepção por coachees de que coaching executivo é um privilégio está também 

presente nas narrativas de coaches e profissionais de ARH, como pode ser visto neste capítulo 

nas seções “coaches elaboram sentidos sobre os coachees” e “profissionais de ARH elaboram 

sentidos sobre coaching executivo”, apresentadas mais adiante. Coaching como exclusividade 

também aparece na literatura: Evered e Selman (1989), por exemplo, lembram que a palavra 

coach tem entre outros, o significado de carruagem, que leva uma pessoa importante. 

Também Kilburg (1997) ressalta que a pessoa que recebe coaching tem autoridade na 

organização. A conotação de coaching executivo como privilégio para poucos está 

relacionada a coaching executivo para apoiar pessoas tidas como talentosas na organização, 

com potencial de desenvolvimento e não para corrigir problemas de desempenho 

(FELDMAN; LANKAU, 2005; ROCHA-PINTO; SNAIDERMAN, 2011). De maneira 

sucinta: o sentido de coaching como privilégio é ubíquo tanto nesta pesquisa como também 

na literatura. 

 Coaching executivo com a conotação de desenvolvimento tem o sentido de preparação 

do coachee para desempenhar funções de um nível hierárquico superior ou para que esse 

desempenhe as funções de um nível para o qual foi recém promovido. Na literatura sobre 

coaching, o sentido de desenvolvimento é comumente associado ao conceito de 

desenvolvimento de competências, como explicitado por Gray, Ekinci, & Goregaokar, 

(2011b). Coaching executivo com o significado de desenvolvimento tem, portanto, a 
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conotação de aquisição de competências para o nível no qual o coachee se encontra ou para o 

próximo nível hierárquico vislumbrado por esse executivo. 

 A percepção de que coaching é uma oportunidade, uma chance, para o executivo 

mudar seu comportamento, tem a implicação de que algo está errado com aquela pessoa, que 

precisa ser de alguma maneira corrigida, e é curioso que tal sentido tenha sido trazido pelo 

próprio coachee. Talvez o executivo tenha se sentido de alguma maneira inadequado por ter 

precisado de algum apoio e por isso tenha explicado a indicação de coaching como uma 

maneira de “consertá-lo”, enunciado de maneira um tanto irônica. Do ponto de vista de 

ofertas de modelos de coaching, as abordagens que mais se aproximam a responder à 

demanda de mudança de comportamento são dos Experts Psi, que entendem que o objetivo de 

coaching é a modificação do comportamento para o aprimoramento do desempenho 

profissional (WESTERN, 2012). Esse tipo de abordagem não é livre de críticas, que serão 

aprofundadas na seção seguinte, “coachee e o que ocorre no processo de coaching”.   Por hora 

cabe ressaltar que na conotação coaching executivo percebido como “chance” está implícito o 

sentido de mudança de um comportamento tido como problemático com algum tipo de 

consequência para o executivo, por exemplo, a interrupção de sua progressão na carreira ou 

até sua saída da organização. 

 O sentido atribuído a coaching executivo como uma novidade no meio organizacional 

pode ser entendido no contexto do grande crescimento de coaching, como citado por Grant 

(2014). Coaching é um termo amplamente utilizado, dentro e fora das organizações (LOUIS, 

2015). Se coaching executivo é oferecido a uma pessoa, essa pode ser uma oportunidade para 

que se conheça tal novidade, sem entretanto compreender muito bem quais as expectativas e 

atribuições de cada um dos atores em processos de coaching executivo. Embora coaching 

executivo seja oferecido para poucos (FELDMAN; LANKAU, 2005), muito se fala sobre 

coaching (SEGERS et al., 2011). Não surpreende portanto que quando há a indicação de que 

um executivo participe de um processo de coaching, esse se sinta curioso para conhecer essa 

nova prática. A questão é que há expectativas de participação ativa de coachees em processos 

de coaching (KRAUSZ, 2017) e a adesão do executivo a um processo de coaching apenas por 

curiosidade pode levar à desistência do coachee ou inocuidade do processo de coaching 

(KRAUSZ, 2005; ORENSTEIN, 2007).  

 Essas podem também ser as consequências de processos de coaching executivo 

percebidos como uma obrigação: o executivo não vê a possibilidade de recusar a participação 

em um programa de coaching executivo, concorda em participar, mas não comparece às 

sessões de coaching ou se porta como um aparente complacente, como descrito por Louis e 
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Fatien-Diochon (2014) e Bluckert (2006). Dessa maneira o processo de coaching parece mais 

uma farsa, ou uma série de conversas sem que haja qualquer tipo de benefício para o coachee 

(BLUCKERT, 2006). 

 Finalmente, coaching executivo percebido como ameaça diz respeito à 

confidencialidade do que será tratado nas sessões de coaching, ao interesse comercial que 

permeia o processo de coaching e ao não respeito às fronteiras de atuação entre coach, 

profissionais de ARH e gestores de coachees. O respeito ao sigilo do conteúdo de sessões de 

coaching é explícito e reforçado em códigos de ética (ASHRIDGE, 2016; ABRACEM, 2005; 

EMCC, 2016; ICF, 2016b) e considerado fundamental por diferentes autores (BOZER et al., 

2014; DE HAAN, 2008b; KRAUSZ, 2017; MCLEAN, 2012; PASSMORE, 2016). Embora 

seja difícil imaginar que coaches compartilhem abertamente o conteúdo de sessões de 

coaching, algum tipo de informação pode ser oferecida por coaches, como trato na seção 

profissionais de ARH elaboram sentidos sobre coaching executivo. Além disso representantes 

da organização, muitas vezes inadvertidamente, podem também buscar informações sobre o 

conteúdo de sessões de coaching executivo (SKINNER, 2012). 

 Como visto nesta subseção, o início de um processo de coaching executivo pode ser 

carregado de diferentes significados para os coachees, sendo alguns desses sentidos até 

contraditórios. Na próxima subseção apresento as expectativas que executivos têm frente aos 

coaches. 

 

5.1.2 Expectativas iniciais dos coachees em relação aos coaches 

 

 Em muitos processos de coaching, depois que foi determinado e aprovado que um 

executivo passará por um processo de coaching executivo, a área de ARH em geral apresenta 

ao executivo diferentes coaches para que esse escolha com quem irá trabalhar. Para o 

executivo alguns aspectos são relevantes nessa escolha, tais como experiência como coach, 

experiência anterior como executivo, e percepção de habilidade do coach em lidar com 

questões humanas. A convicção de que o conteúdo das sessões de coaching será mantido em 

sigilo é fundamental para coachees, embora alguns participantes da pesquisa contem com que 

o coach, em algum momento, dê um parecer favorável sobre o coachee a representantes da 

organização. 

 É comum que coaches sejam apresentados aos coachees pela área de ARH, e essa 

apresentação já é um sinal de que os coaches passaram por certos critérios para que tenham 
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sido homologados, reconhecidos como capazes de trabalhar junto aos profissionais daquela 

organização. O coachee 16 ilustra essa expectativa.  
Ce16: ─ os recursos humanos, eu acho que cabe ao gestor de recursos humanos, ou 
pessoas dentro de recursos humanos, a seleção antes, das pessoas que podem, que 
podem ser um coach dentro da empresa. 
 

Mas o reconhecimento pela área de ARH é apenas o primeiro passo para que o 

executivo atribua ao coach credibilidade. Os atributos que os executivos buscam nos coaches 

estão relacionados à expectativa de que o coach esteja seguro em sua função de coach, que 

demostre ter fundamentação no trabalho que faz.  
Ce11: ─ todas [pessoas apresentadas pela ARH – coaches] eram muitos experientes, 
todas tinham... transmitiam muita segurança, o próprio [Coach]... eu não gosto de 
gente muito estrela, então... sei lá, esses coaches que você vê em televisão, sei lá: 
“eu vou transformar a sua carreira, não sei o quê” eu não acredito em nada disso, de 
coisa de celebridade eu acho que é um meio que um mundo meio de fantasia que 
não existe na realidade, enfim, é uma coisa que eu buscava: alguma coisa que me 
cheirasse legítima, uma pessoa legítima. 
 

 Além disso, alguns coachees entrevistados buscavam um coach com experiência em 

organizações, e essa experiência estaria relacionada ao entendimento do ambiente 

organizacional, da indústria e segmento na qual a organização está inserida. Para o coachee, 

essa familiaridade ajudaria o coach a entender a cultura na qual o executivo está incluído. 
Ce8: ─ Então por isso você traz um coach, assim, de esquerda, fumom, “olha, 
porque você tem que pensar na aura da outra pessoa, e seu espírito tem que conectar 
com ele”, entende?.. e não vai rolar. Você sai como feito um algodãozinho daquilo e 
é massacrado em dois minutos (...) Um algodão, assim, é comido pelas feras em três 
minutos, então o bom do coach é que ele tem que entender um pouco a cultura, não 
é o mesmo um coach... a mesma coisa em uma indústria de carros, de vendas, ou 
uma embaladora de tomates, que um banco de investimentos. 
 

 Para alguns coachees, é importante a evidência de algum êxito no contexto 

corporativo, que pode ser traduzido como o coach ter ocupado algum cargo de nível 

hierárquico elevado, preferencialmente em empresas reconhecidas, ou parecidas com aquela 

na qual o executivo trabalha.  
Ce9: ─ Eu acho pra mim ele [coach]  tenha que ter tido uma carreira muito bem 
sucedida, eu acho que eu não ouviria conselho de um cara que foi menor do que eu 
ou não teve... eu não faria...  
Ana: ─ Sucesso? 
Ce9: ─ Sucesso (...) Fica difícil... eu estou recebendo conselho de um cara que não 
chegou aonde eu estou, então como que ele vai saber a pressão que eu sinto se ele 
nunca teve aqui? 
 

 Alguns coachees buscavam que seus coaches tivessem proficiência em lidar com 

aspectos humanos, o que alguns deles chamam de “lado psicológico”.  Há a expectativa dos 

coachees de que os coaches os apoiem em suas questões de interação com outras pessoas. De 

fato, como apresento na próxima seção coachee e o que ocorre durante o processo de 
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coaching, os aspectos das relações entre coachees e as pessoas com as quais interagem são 

temas muito abordados por coachees em sessões de coaching. O Coachee 4 buscou um coach 

que lidasse com questões psicológicas para entender que não é único a ter problemas de uma 

dada natureza, e o Coachee 6 acredita que um coach que tem mais atenção a aspectos 

psicológicos pode apoiar melhor pessoas com dúvidas sobre suas carreiras. 
Ce4: ─ ...foi também um pouco de psicólogo, porque você tá no dia a dia você acha 
que o problema só acontece com você e na realidade não acontece só com você, 
acontece com outros, só que muitas vezes você não tem a oportunidade de falar isso, 
eu não tenho oportunidade de falar  
Ce6: ─ Então ela [Coach] vai mais, assim, eu não sou um especialista, mas ela vai 
mais, assim... quando a pessoa tem algum tema mais psicológico, pessoal, se 
encontrar na vida e achar um rumo 
 

 Ainda dentro da proficiência em lidar com aspectos humanos, um coachee mencionou 

a capacidade do coach em provocar a reflexão do coachee, comparando essa atribuição do 

coach semelhante a de um profissional conduzindo um processo psicoterapêutico:  
Ce5: ─ o papel da [Coach] é ouvir e de uma maneira bastante... como eu vou dizer? 
Reflexiva, apontar pra mim, pra eu ouvir também o que eu estava falando, isso é um 
treco, uma coisa que é similar a um pouco da terapia, porque força você a... e ela 
tinha uma rapidez muito rápida, uma coisa muito rápida de pensamento, de pegar 
alguns pontos do que eu estava falando, dos meus comportamentos, fazer uma 
leitura de mim e devolver isso pra mim. Não como uma interpretação dela, mas de 
uma maneira dela falar pra mim: “presta atenção nisso, nisso e nisso, o que você 
tirou disso?” Então ela [coach] me fazia, de uma maneira bem reflexiva, como fosse 
um espelho na minha frente, falar pra mim “olha o que você esta fazendo, olha o que 
esta acontecendo com você.” Não vai acontecendo as coisas e pronto, passou, 
passou. Não. Para, faz uma análise, entende o que esta acontecendo. 
 

 Ao iniciar um processo de coaching, além de considerar os atributos acima 

(experiência da pessoa como coach; experiência anterior como executivo; e percepção da 

habilidade do coach em lidar com questões humanas), os coachees também trouxeram o tema 

da confidencialidade. A certeza de que o coach manteria o conteúdo das sessões em sigilo foi 

um critério de escolha fundamental para um dos coachees: a coachee só se sentiu a vontade 

para iniciar o processo de coaching por confiar que a coach manteria a confidencialidade das 

sessões. 
Ce9: ─ Mas a sensação que eu tive na pré entrevista com ela [coach] é que ela falou 
pra mim: “o negócio é o seguinte: aqui é entre eu e você, o que a gente conversar 
aqui não vai pra [Empresa]. E foi por isso que eu fiquei com ela. (...) Sim, então está 
bom: eu tive certeza que o meu coach não ia vazar informação. 
 

 Por outro lado, um dos coachees escolheu o coach exatamente porque ele mantinha 

um relacionamento próximo com seu chefe, e contava com que o coach compartilhasse as 

impressões que tinha a respeito dele com seu gestor. Na mesma linha de raciocínio, embora 

fosse fundamental para a Coachee 9 que sua coach mantivesse o sigilo das sessões de 

coaching, ela compartilhou que alguns de seus pares escolhiam fazer coaching com o 
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consultor influente junto ao gestor da área, com a expectativa de que o coach/consultor 

compartilhasse a boa impressão que tem do executivo/coachee junto a alguém de poder na 

empresa. Os trechos da entrevistas com o Coachee 8 e a Coachee 9 são exemplos de que 

alguns coachees contam com que o coach compartilhe suas impressões com pessoas 

influentes nas empresas. 

Ce8: ─ Agora, aí eu poderia falar, puta, [Coach] é como dormir com o 
inimigo, porque ele poderia passar uma informação, (...) ele tem muita 
informação e muita experiência. Meu trabalho é tirar a maior quantidade de 
informação dele e maior experiência para mim, isso vai ser bom para mim, 
eu vou me sentir feliz, e vou estar melhor, ele, ao final, vai ter que mandar 
um relatório, ele vai falar, o [Coachee] é um cara que foi distante, ele estava 
na defensiva e não avançou muito, ou o [Coachee] foi um cara que se abriu 
desde o minuto 1, tem alguma coisa pessoal que eu não vou compartilhar 
com vocês, mas eu conheço um pouco da vida dele, acho um cara bom.  
 
Ce9: ─ ... o cara que está dando consultoria pro chefe do meu chefe e 
direcionamento estratégico da organização, esse cara não está preocupado 
com  meu desenvolvimento humano. (...) Eu vejo pares meus escolhendo 
esse cara exatamente pro esse motivo. (...) Eu vejo pares meus selecionando 
esse cara [como coach] porque se eu vou no coaching com esse cara, eu 
tenho a oportunidade de um cara que é influente lá em cima falar bem de 
mim. 
 

Com os resultados sobre as expectativas que coachees têm em relação aos coaches 

apresentados, passo agora à análise de tais perspectivas. A primeira questão, da homologação 

pela área de ARH de coaches, coloca a área de ARH, ou uma de suas subdivisões, como 

Treinamento e Desenvolvimento, como especialista em coaching (MABEY; FINCH-LEES, 

2008). Essa é uma pressuposição que implicaria entendimento aprofundado sobre coaching 

executivo, inclusive o entendimento de suas armadilhas (FATIEN-DIOCHON, 2012). Vale 

entretanto considerar, que para o coachee, ter um coach pré-selecionado pela própria empresa 

implica uma facilidade, uma conveniência, pois além de não pagar pelos serviços do coach, o 

coach vem com o aval, a aprovação da organização (FATIEN-DIOCHON, 2012). 

 Os fatores que, segundo os coachees, conferem credibilidade aos coaches são 

experiência em coaching, vivência organizacional e familiaridade com questões humanas. 

Antes de analisar essas dimensões sugeridas pelos coachees, vale esclarecer o que se entende 

por credibilidade. Segundo o dicionário Houaiss (2018),  credibilidade é um "atributo, 

qualidade, característica de quem ou do que é crível; confiabilidade". Esse conceito difere do 

significado da palavra confiança, que é a “crença na probidade moral, na sinceridade afetiva, 

nas qualidades profissionais etc., de outrem, que torna incompatível imaginar um deslize, uma 

traição, uma demonstração de incompetência de sua parte" (HOUAISS, 2018). O executivo 

escolhe o coach segundo a credibilidade do coach, em geral relacionada aos três atributos já 
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mencionados: experiência como coach, experiência como executivo, e habilidade em lidar 

com questões humanas. A confiança, crença de que o coach não cometerá qualquer deslize e 

que preservará os interesses do coachee, é conquistada durante o processo de coaching. Ao 

confiar no coach, o coachee compartilha sentimentos, aspectos de sua vida pessoal e faz 

conjecturas e críticas à organização. Dessa maneira, ao confiar no coach, o coaching 

executivo assume características confessionais, como veremos na seção seguinte coachee e o 

que ocorre durante o processo de coaching. Pode-se assim dizer que a credibilidade é 

importante para que coach e coachee iniciem um relacionamento, mas é a confiança que 

permite que se estabeleça o vínculo, a aliança, considerada o veículo para que mudanças nas 

pessoas ocorram (BORDIN, 1979).  

 A primeira chancela da capacidade do coach é em geral dada pela área de ARH, como 

gestor de intervenções relacionadas a desenvolvimento organizacional (HAWKINS; SMITH, 

2013; MABEY; FINCH-LEES, 2008). Para o executivo, a indicação da área de ARH 

contribui para que o coachee confira alguma credibilidade ao coach apresentado. Depois da 

apresentação realizada pela ARH, outros atributos do coach são considerados pelos 

executivos, como a segurança do coach em exercer a atividade de coaching. Embora haja 

preocupação com a falta de regularização da atividade de coaching e com o número de 

pessoas que se autodenominam coaches sem qualquer tipo de formação em coaching (ICF, 

2012, 2016a), as organizações, especificamente a área de ARH, têm um relevante papel na 

garantia da qualidade de coaching oferecido às pessoas das organizações (HAWKINS, 2008; 

HAWKINS; SMITH, 2013). É ilusório imaginar que executivos em geral, que não atuem em 

recursos humanos, tenham tempo ou motivos para se familiarizarem com os detalhes de 

educação, acreditação e legitimação de coaches executivos (SKINNER, 2012), cabendo 

portanto essas tarefas a profissionais de ARH. 

 A credibilidade atribuída ao coach está também relacionada à vivência e 

conhecimento do coach em negócios e sobre a vida organizacional (GRAY; EKINCI; 

GOREGAOKAR, 2011a; STERN, 2004; STERN; STOUT-ROSTRON, 2013). Embora haja 

um debate sobre a relevância da experiência organizacional do coach para a eficácia de 

processos de coaching, com alguns autores, como Grant (2005), argumentando que 

conhecimento e experiência em organizações não são importantes para que uma pessoa 

realize boas sessões de coaching, e outros, como Gray et al. (2011), alegando que é 

fundamental ao coach executivo ter vivência organizacional, cabe entender o sentido dado 

pelos coachees à experiência prévia que o coach tem. Para os coachees entrevistados, a 

vivência organizacional de seus coaches, abriu as portas, conferindo aos coaches 
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credibilidade porque eles entendiam a linguagem do ambiente corporativo. Por terem sido 

executivos, os coachees acreditavam que seus coaches entendiam as pressões e desafios que 

executivos sentem, e estavam mais familiarizados a aspectos da cultura organizacional na 

qual o executivo está inserido. Além do significado de entendimento do contexto do coachee, 

há também o aspecto de o coach ter sido tão ou mais bem-sucedido que o coachee/executivo: 

o coachee percebe que pode ser apoiado por alguém que algum dia foi bem-sucedido, que 

ocupou cargos hierarquicamente altos e posições com responsabilidade. 

 O último aspecto relativo à atribuição pelo coachee de credibilidade ao coach diz 

respeito ao que nomearam “lado psicológico” e é condizente com a literatura: coachees 

esperam que o coach os apoie a refletir sobre si mesmos e sobre relações com outras pessoas 

da organização e que tenham a capacidade de escutar, entender e reconfortar aqueles que 

recebem coaching (DE HAAN et al., 2011). Esperam também que os coaches os apoiem no 

desenvolvimento de inteligência emocional (AMADO; FATIEN, 2009) e mudanças de 

perspectivas (DU TOIT, 2007); ou comportamentos (SEGERS et al., 2011). Os coachees 

também esperam que os coaches os ajudem a refletir sobre si mesmos e sobre as interações 

com outras pessoas. 

 No início do processo de coaching, coachees buscam credibilidade no coach e um dos 

quesitos relativos a ela descritos na apresentação de resultados é a postura do coach frente ao 

sigilo do conteúdo das sessões de coaching. Skinner (2012) menciona que alguns coachees 

podem ter expectativas de que seus coaches transmitam uma impressão positiva sobre eles a 

pessoas com poder na organização, como no caso dos pares da Coachee 9 e do Coachee 8. 

Isso não diminui a importância de que coaches e profissionais de ARH respeitem e 

resguardem o conteúdo de sessões de coaching. Pelo contrário, enfatiza a responsabilidade 

que coaches têm diante das ambiguidades presentes em coaching executivo (AMADO; 

FATIEN, 2009; LOUIS, 2015; LOUIS; FATIEN-DIOCHON, 2014).  

 Essa seção tratou dos sentidos que coachees atribuem ao processo de coaching, antes 

que o processo inicie ou logo no princípio desse. Tanto a primeira parte da seção, significados 

que coachees atribuem à indicação para que participem de processos de coaching executivo, 

como a segunda parte, expectativas iniciais dos coachees, deixam clara a complexidade e 

dinamismo de processos de coaching executivo. Os coachees atribuem credibilidade ao coach 

mediante atributos, que muitas vezes não são explícitos. A próxima seção diz respeito à 

percepção que coachees têm sobre o que ocorre durante um processo de coaching executivo. 
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5.2 Coachee e o que ocorre durante o processo de coaching 
 

O banco vai pagar uma pessoa, e daí essa pessoa quer que eu fale dos meus 
sentimentos lá dentro, caraca!  
Coachee 9 
 
[O coach deve] Parar a bola e botar a bola no chão, e fazer “olha [Coachee], 
entenda de fato o que você quer e o que você precisa, que eu vou te ajudar a 
lidar com isso,” pra mim é o principal.  
Coachee 12  

 
 Esta seção traz os sentidos que coachees atribuem ao que ocorre no processo de 

coaching: na primeira subseção apresento coaching executivo percebido como oportunidade 

de reflexão e expressão de emoções. A segunda subseção traz que a organização está sempre 

presente nos processos de coaching, mesmo que o foco do coachee vá de questões amplas, 

como cultura organizacional a temas pessoais. Nesta seção também é apresentada a 

diferenciação que coachees realizam entre coaching executivo e processos psicoterapêuticos. 

 

5.2.1 Coaching como espaço reflexivo e confessional 

 

 As sessões de coaching têm o significado de uma pausa para reflexão durante o dia 

atribulado, repleto de reuniões e pressão para resolução de problemas que o executivo 

enfrenta. No trecho que abre esta seção o Coachee 12 faz a metáfora: a vida do executivo é 

correr, como se estivesse  atrás de uma bola em um jogo de futebol; nas sessões o coach para 

a bola que rola, coloca-a no chão e convida o coachee/jogador de futebol a olhar a seu redor, 

ver o que deseja e o que precisa. Essas pausas, as sessões de coaching, permitem que o 

coachee tenha mais ideias e reflita para tomar ações mais deliberadas, não apenas 

respondendo a demandas e lidando com dificuldades, assim como ilustrado pela Coachee 1. 

 
Ce1: ─ ... também agora o coaching ter esse momento de refletir, de para, beleza, 
saiu da loucura do dia a dia, dos milhões de reuniões e coisas para fazer para a 
pensar no que você está fazendo, pensa na forma como você está reagindo. Se você 
não cria esses, que a gente chamava, eu e a [Coach], esses momentos de pausa, eu 
não tinha esses momentos de pausa, se eu não criar esses momentos de pausa você 
não cresce, você fica no turbilhão ali, fica num redemoinho, não para no lugar, e eu 
acho que o coaching foi para mim mais do que tudo uma criação de momento de 
pausa, por mais estático que ele fosse, inclusive era uma coisa que a [Coach] me 
falava, ela falava: “até o próximo coaching, que momento de pausa você vai criar 
para você, que não dá para esperar o próximo coaching, você vai ficar louca, você 
vai pirar. Como você vai dar um momento de pausa no seu dia a dia? 
 

 O Coachee 15 concorda que as sessões de coaching propiciavam oportunidades de 

reflexão: 



104 
 

Ce15: ─ o meu dia a dia é muito levado pelos problemas, pelas exigências, pela 
pressão, como a maioria dos profissionais, então ter a oportunidade de parar, que 
seja uma hora e meia, duas horas por semana, é disso que eu falei, e acaba que abre 
outras janelas de pensamento. 
 

 E também o Coachee 10, diz que o coach o fazia pensar. 
Ana: ─ E como é que o coaching te ajudava, então tinha assim, tem os sócios, tem 
novos sócios, tem toda a questão da governança tem as reuniões, tem essa divisão de 
papeis... e o quê que o [Coach] fazia? 
Ce10: ─ Me fazia a pensar. (...) Me fazia pensar dos dois lados, porque tinha esse 
problema também, que eles [Conselho de acionistas] têm que pensar... pra que não 
seja, porque eu não poderia impor a minha postura de CEO, eu tinha que conquistar. 
 

 À medida que o processo de coaching se desenvolve, o vínculo entre o coachee o 

coach é fortalecido e questões mais íntimas do coachee podem ser trazidas às sessões de 

coaching, como exemplificado pelo trecho da entrevista com a Coachee 1. 
Ce1: ─ ...era uma coisa gostosa para mim, era prazeroso ir no coaching, eu ficava 
esperando o dia de ir no coaching, ficava pensando o que eu ia falar para ela, e a 
gente ria muito chorava (...)Eu fiz sempre esse paralelo que eu te falei da minha vida 
pessoal e profissional, a gente acabava contando muito para ela [coach] do que 
estava acontecendo na minha vida, então você acaba criando um vínculo com a 
pessoa, querendo ou não. 
 

 Trazendo a perspectiva de coaching como espaço confessional, que será analisada 

abaixo, o Coachee 8 compartilha que há a expectativa por parte da organização de que temas 

da vida pessoal do executivo não sejam trazidos ao ambiente de trabalho:  
Ce8: ─ ... naquela hora [do processo de coaching] que eu estava passando por um 
processo pessoal complicado, estava me separando, estava me divorciando e tal, um 
momento pessoal muito, assim, turbulento, mesmo assim, você está na companhia 
não tem desculpa: a companhia  te paga certa grana por mês para que essas coisas 
fiquem do elevador para fora. 

 
 Já nas sessões de coaching, o executivo pode não apenas falar sobre sua vida pessoal, 

como também elaborar e demonstrar emoções, e também fazer conjecturas sobre continuar 

trabalhado na organização ou não. No que diz respeito a emoções, a sessão de coaching pode 

servir como um anteparo no sentido de permitir ao coachee demonstrar e elaborar suas 

emoções. Não é esperado, por exemplo, que um executivo demonstre livremente a raiva que 

sente por pares e gestor, já na sessão de coaching a Coachee 1 compartilhava muito do que a 

incomodava na empresa com sua coach. 
Ce1: ─ ... quando eu ia nas sessões de coaching eu chegava querendo matar todo 
mundo (...), era o fim da picada, tinha que reclamar, eu usava o coaching mesmo 
como um desabafo, era falar tudo que me incomodava, e a [Coach] tentava a ajudar 
a... eu entender como eu estava me sentindo, que sentimento aquilo me fazia sentir, 
como eu poderia trabalhar com eles, porque eu me sentia daquela forma, para que eu 
começasse a trabalhar não na reação, se era algo que eu estava sentindo, mas na 
origem, e aí, beleza, agora você entendeu por que você reage dessa forma, vamos 
pensar como você pode reagir diferente, mas não sendo sem consciência, por isso 
que eu falo que é um trabalho para mim muito de autoconsciência de ter uma 
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consciência de como você funciona, de porque seus mecanismos são acionados 
dessa forma. 
 

 Ainda sobre compartilhar emoções, o Coachee 10 relata que nas sessões de coaching 

optou por falar do medo que sentia de que o acionista não confiasse nele. 
Ce10: ─ ... eu também não estou confortável com a cadeira [posição de CEO], e eu 
preciso levar a visão que o acionista não está confortável 100% que ele ainda não 
tem a confiança 100% mas que eu também não estou. 
 

 O caráter confessional de coaching também é percebido quando o executivo se sente à 

vontade em compartilhar com seu coach a insatisfação que sente com a organização na qual 

trabalha, como no caso do Coachee 6. 
Ce6: ─ Meu coração está lá fora [da empresa atual], minha cabeça, de certa forma, 
metade está lá fora, porque eu já  tenho um projeto, uma coisa, bem, que já está 
acontecendo, tem uma fase bem forte acontecendo ano que vem, quando eu quero 
parar, na verdade eu que quero sair, para fazer uma coisa que eu sempre quis fazer. 
 

 O resultado de coaching executivo percebido como espaço confessional e reflexivo 

apresentados acima pode ser analisado à luz da importância da relação entre coach e coachee, 

como apresentado no capítulo Relações triangulares e diádicas em coaching executivo, 

especificamente na seção A relação entre o coachee e o coach. Ao compartilhar com o coach 

temas que em geral não expõe no dia a dia organizacional, o coachee mostra o vínculo entre si 

e seu coach. Tal vínculo, a aliança entre coachee e coach é um conceito oriundo do contexto 

terapêutico (GESSNITZER; KAUFFELD, 2015) e considerado um dos aspectos mais 

importantes em processos de mudanças pessoais (BORDIN, 1979). É a relação de confiança 

entre coach e coachee que propicia a auto expressão e revelação do coachee (AMADO; 

FATIEN, 2009). Ou dito de outra maneira, é essa relação que permite que o coachee reflita 

em um oásis seguro (KRAUSZ, 2007). 

 A relação entre coach e coachee permite que haja aprendizado e que sentidos sejam 

elaborados. Por exemplo, a Coachee 1 desabafa com a coach sobre os sentimentos de raiva 

que tem e depois elabora sobre eles: o que significavam e se havia possibilidade de agir de 

maneira diferente. Na relação segura entre coachee e coach a Coachee 1 dava sentido a seus 

sentimentos e aprendia sobre eles, ilustrando o que de Haan et al. (2011) e Critchley (2010) 

afirmam sobre a relação entre coachee e coach ser o meio para que a aprendizagem e 

mudança para o coachee ocorram. 

 Autores sobre coaching que adotam a abordagem construcionista, como Du Toit, 

(2007); Reissner & Toit, (2011); Stelter,( 2007, 2009, 2014, 2015) explicam que é na relação 

entre coachee e coach que sentidos são criados e na próxima seção, resultados do processo de 

coaching segundo o coachee, apresento que muitos dos resultados atribuídos por coachees ao 
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coaching executivo estão relacionados a diferentes sentidos elaborados por coachees. Por 

hora, é importante destacar o caráter confessional da relação entre coach e coachee, na qual o 

coachee confia em seu coach. Essa relação é o substrato no qual sentidos são elaborados. Em 

seguido apresento os resultados e análise da segunda subseção sobre o que ocorre em 

processos de coaching segundo os coachees, como coachees elaboram sentidos sobre suas 

vidas nas organizações. 

 

5.2.2 Dando sentido à experiência organizacional no processo de coaching 

 

 O tema predominante tratado pelos coachees dizia respeito às interações desses com 

outras pessoas: interação com gestor, pares, subordinados. Mais especificamente sentimentos 

nas relações com outras pessoas. Para lidar com as suas relações interpessoais, os coachees, 

junto a seus coaches, elaboram sentidos sobre suas realidades com diferentes perspectivas: 

alguns coachees lançaram mão de entender tais relações dentro do contexto daquela 

organização específica, com sua cultura, práticas e políticas, por exemplo. Outros coachees 

elaboraram sobre suas relações familiares para depois transpor a dinâmica dessas relações 

para o contexto organizacional. Já diferentes coachees lançaram mão da consciência sobre 

questões intrapessoais que obtiveram em processos psicoterapêuticos para dar sentido aos 

temas com os quais estavam lidando no coaching executivo. Os resultados dessa subseção 

iniciam com a apresentação de sentidos elaborados por meio de reflexões sobre o contexto 

organizacional, como exemplificado pelos Coachees 5 e 1. 

 Em seu processo de coaching, o Coachee 5 elabora que a cultura da empresa na qual 

está agora é muito diferente da cultura da empresa onde trabalhou anteriormente por muitos 

anos. Na empresa atual as pessoas valorizam a adesão a processos e não se ocupam tanto com 

a satisfação do cliente. Na empregadora anterior do coachee, por outro lado, havia a 

valorização das prioridades do cliente. O processo de coaching apoiou o coachee a elaborar 

sobre o que era valorizado pela cultura da sua empregadora atual, em contraste com seus 

próprios valores. O olhar do coachee foi sobre a organização, a cultura da empresa, e o 

coachee deu sentido às críticas que recebia de seus pares e gestor pela diferença de sua 

própria perspectiva comparada à cultura da empresa atual. 
Ce5: ─ ... a cultura dela [empresa], os valores... não teve nenhum momento 
valorizavam a questão do que o cliente estava esperando, o feedback do cliente. O 
que importava era o feedback interno do jeito que as coisas funcionavam e eu tinha 
que estar dentro daquele jeito de trabalhar. Então foi primeiro, foi longo o processo 
porque, primeiro eu tive que entender que apesar de eu entregar resultados, apesar 
de deixar meus clientes felizes eu não estava fazendo a coisa certa, da maneira certa. 
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Também sob o olhar do coachee perante um tema organizacional, a Coachee 1 

elaborou questões políticas e práticas organizacionais em seu processo de coaching, e o 

impacto que poderia causar nas interações com outras pessoas. Esse impacto antes parecia ser 

despercebido ou irrelevante para a executiva. Essa coachee descreve uma mudança em sua 

conduta devido ao processo de coaching: antes ela interagia em reuniões com o objetivo de 

atingir resultados e embora alcançasse seus objetivos, não prestava atenção a questões 

políticas e perdia aliados.  
Ce1: ─... quando era numa sala, ou seja, que estava um monte de pessoas reunidas 
eu não prestava tanta atenção nas falações, eu estava focada no resultado, e às vezes 
eu conseguia que todo mundo concordasse comigo em relação a resultado, e eu saía 
da reunião achando que estava tudo certo, eu consegui dela o que eu queria, e eu não 
percebia que no meio do caminho, do processo, tinha perdido alguns aliados, tinha 
destruído alguns relacionamentos, então isso foi uma coisa bem bacana que eu 
consegui trabalhar (...) então quando, por exemplo, o presidente pergunta, “o que 
vocês pensam sobre esse assunto?” eu era a primeira a responder, eu não sou mais, 
então eu presto muito mais atenção, assim, do que vem para saber o quão forte eu 
entro, se eu vejo que todo mundo se posiciona, se as pessoas estão se posicionando 
numa linha que está muito diferente do que eu estou sentindo eu não vou jogar a 
bomba explodir em cima da mesa, eu vou escolher que brigas eu quero comprar 
naquela hora, que adianta eu jogar [a bomba na mesa]? 
 

 Já o olhar do Coachee 3 esteve voltado para questões pessoais: ele refletiu sobre suas 

relações familiares para depois estender a dinâmica dessas para o contexto da empresa na qual 

trabalha. O Coachee 3 se percebia como uma pessoa que tinha que dar as respostas a todas as 

perguntas. Era ele que tomava muitas das decisões no âmbito familiar. Instigado pela coach, 

ele faz uma experiência, deixando que as filhas e a esposa realizassem algumas escolhas. 
Ce3: ─ Eu brincava com ela [coach] que era assim: em casa, eu sempre fui 
resolvedor de problemas, o cara que, “ah, tem um problema aí, eu resolvo”, então 
em casa era assim, até quando ia sair final de semana para jantar quem... “qual 
restaurante nós vamos?” “Pai, você decide, resolve aí, onde que a gente vai”, então 
eu resolvia esse problema, um exemplo, e aí a [Coach] me falou: “por que você tem 
que escolher, definir sempre? (...) é até conveniente demais esse negócio, sempre 
você resolve tudo, então será que é bom, será que não é?” aí eu disse: “então tá 
legal, vou testar, vou fazer um laboratório: ah não, vamos onde vocês quiserem, eu 
vou onde vocês quiserem”, e aquilo sob o olhar delas: “ué, o que aconteceu com 
meu pai? Por que ele não está mais... Antes era assim, vamos aqui, tchau, acabou, 
não tinha discussão, agora, onde vocês querem ir?” “Vocês decidem aí, me falam e 
eu vou”. Então esse é um pequeno exemplo de como essas coisas me ajudaram a 
repensar a forma como eu estava fazendo as coisas, como eu estava enxergando as 
coisas, o fato de me ver sempre no papel de ter que resolver todos os problemas isso 
trazia uma carga de responsabilidade demasiada para mim, e eu acabava atraindo 
coisas para mim que eu não precisava resolver... 
 

 É interessante notar como esse mesmo coachee transferiu o que aprendeu sobre suas 

interações com a família, para o ambiente organizacional: 
Ce3: ─ ... e aí levando isso para o trabalho, isso é muito importante, hoje eu sou 
diretor da [Empresa], se eu quiser resolver todos os problemas do grupo de pessoas 
que trabalham comigo eu só vou trabalhar e não vou dar conta de fazer isso, então 
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eu preciso provocar as pessoas para que elas passem a resolver problemas e fazer só 
aquela orientação mais macro, e isso tem me ajudado muito, me ajudou a fazer essa 
transição (...) fiz a transição com a maior... sem nenhum impacto para mim de 
sobrecarga e nem de parecer muito centralizador para quem está trabalhando 
comigo. 
 

 Já o Coachee 11 recorreu à compreensão sobre questões intrapessoais que obteve em 

seu processos psicoterapêutico para dar sentido aos temas interpessoais que estava lidando no 

coaching executivo. O coachee estava em processo psicoterapêutico com um psicólogo por 

mais de quinze anos, e continuou o processo durante e depois do coaching executivo, que 

durou menos que um ano. Esse coachee explica que a relação com seu pai afetava alguns de 

seus relacionamentos no trabalho: o executivo evitava interagir com pessoas mais assertivas 

porque elas o lembravam a maneira agressiva de ser de seu pai. O coachee relatou que a 

compreensão de como a relação com o próprio pai afetava sua interação com pessoas do seu 

trabalho foi adquirida em seu processo psicoterapêutico. 
Ce11: ─ Não tenho a menor dúvida que um ajuda o outro [psicoterapia e coaching], 
eu acho que é muito ruim imaginar que o coach é seu terapeuta, mas eu não tenho 
dúvida de que as questões que se tratam em análise, elas são fundamentais para que 
um trabalho de coaching seja bem feito (...) por exemplo: se eu sou uma pessoa tão 
fácil de lidar por que, sei lá, das 30 pessoas com quem eu me relaciono diretamente, 
tinham três que eu não conseguia? Qual  era a situação? E pra mim era muito clara: 
são pessoas que não estão muito abertas a serem simpáticas, [são]  bem pragmáticas,  
preto no branco, e extremamente duras na resposta e eu tinha dificuldade de criar, na 
verdade não é que eu tinha dificuldade de criar empatia eu não queria nem me 
aproximar, eu não queria levar porrada. E isso tinha muito a ver, por exemplo, com a 
minha relação com o meu pai. 
 

 O coachee compartilhou questões íntimas de sua infância com seu coach para que 

juntos, ele e o coach, pudessem elaborar estratégias de o coachee desenvolver um melhor 

relacionamento com algumas pessoas da organização, levando em conta suas restrições, 

preferencias e percalços. Para o coachee, não faria sentido aproximar-se de uma pessoa 

convidando-a para um encontro informal.  
Ce11: ─..., e que vem da minha infância, só que eu já sabia que era mais ou menos, 
então assim, saber de algumas coisas da sua vida, da sua infância, do teu 
relacionamento com os seus pais, dos teus entes, do teu parceiro ou parceira seja lá 
que for, teus filhos, começa a te dar algumas possibilidades e ferramentas e eu tive 
muito isso com o [Coach], (...) eu abri coisas pessoais minhas pra ajudar a traçar as 
estratégias pra poder combater alguma coisas, então assim: o terapeuta ele vai tentar 
entender, então ele vai  voltar na sua vida passada, isso não é o papel do coaching. 
Mas acho que é interessante o coach ter noção como você é, porque também assim, 
puta, então marca pra eu fazer um happy hour com essa pessoa, porra não vai 
funcionar porque não sou eu, não sou assim. 
 

Neste caso, a estratégia encontrada pelo coachee e pelo coach foi colocar no 

calendário uma curta reunião a cada uma ou duas semanas para que o coachee conversasse 

com o interlocutor com o qual sentia dificuldade em interagir, antecipando ou esclarecendo 

eventuais problemas de trabalho. O coachee entendeu que seu processo psicoterapêutico 
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permitiu que compreendesse por que tinha dificuldades em lidar com pessoas mais assertivas 

no trabalho. O processo de coaching executivo ajudou-o a buscar alguma ação para lidar com 

tais pessoas assertivas, respeitando suas próprias características. 

 A análise dos resultados apresentados acima, que elaboro a seguir, tem quatro pontos 

principias: em primeiro lugar, pondero que os temas que coachees lidaram em seus processos 

de coaching tem largo espectro. Em seguida, proponho que o que ocorreu nos processos de 

coaching executivo foram oportunidades para que os coachees elaborassem sentido sobre as 

diferentes questões com as quais trabalharam em coaching. Um terceiro ponto é a ubiquidade 

da organização nos processos de coaching. Finalmente analiso os resultados desta subseção à 

luz da diferenciação entre coaching e psicoterapia.  

 Sobre os assuntos que os coachees trataram em seus processos, a gama de temas de 

coaching executivo é ampla, indo de intervenções que se aproximam de consultoria em um 

extremo ou de psicoterapia no outro, passando por cultura organizacional, desenvolvimento 

de competências, relações pessoais e sentimentos e percepções em relação a outras pessoas.  

 Além da vasta gama de temas abordados entre coachees e coaches, pode-se entender 

também que as sessões de coaching foram espaços para elaboração de sentidos. O Coachee 5, 

por exemplo, deu significado às criticas de sua performance percebendo diferenças entre a 

cultura organizacional da empresa que estava e sua empregadora anterior. A Coachee 1 deu 

sentido ao comportamento mais sutil em reuniões para que não perdesse aliados, o Coachee 3 

transferiu o significado daquele que resolve todos os problemas do âmbito pessoal para o 

profissional. A despeito das diferentes abordagens que os coaches com os quais os coachees 

entrevistados trabalharam, o que ocorreu durante os processos de coaching foram novos 

significados elaborados pelos coachees. Vistos da perspectiva de coaching construcionista, 

são nas conversas entre coachee e coach que novos significados são criados (STELTER, 

2014). O que o coachee toma como realidade é socialmente construído e passível de mudança 

de significados (STELTER, 2014). Pode-se dizer que o que ocorreu com o Coachee 3 durante 

o processo de coaching, foi uma mudança de significado, já que ele deixou de se perceber 

como a pessoa que resolve problemas e elaborou uma nova maneira de agir. O processo de 

coaching serviu para que criasse uma nova realidade, uma nova narrativa (BARNER; 

HIGGINS, 2007; DU TOIT, 2007; STELTER, 2009, 2014). 

 Outro ponto que pode ser analisado sobre o que ocorre no processo de coaching 

executivo é a presença ubíqua da organização. Mesmo quando trazem questões pessoais, 

como os coachees 1, 3 e 11, por exemplo, os significados elaborados no âmbito pessoal são 

trazidos para o contexto organizacional. Para de Haan (2008) essa é uma das principais 
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caraterísticas de coaching executivo: a organização, interpretada e relatada pelo coachee é 

trazida às sessões de coaching como um holograma, uma imagem difratada, que é tida pelo 

autor como tema condutor de processos de coaching executivo. Huffington (2008) concorda 

com a presença constante da organização em processos de coaching executivo e chama a 

atenção para a maneira que o coachee conceitua e registra emocionalmente uma organização. 

Também Brunning (2006) pondera que a organização é o palco onde se desenrola a narrativa 

do coachee, o que nos auxilia a explicar a presença constante da organização nas entrevistas 

com os coachees. 

 Finalmente vale analisar a distinção entre coaching executivo e psicoterapia realizada 

por coachees. Sem demarcar uma fronteira rígida entre coaching executivo e psicoterapia, o 

Coachee 11 por um lado diferencia um processo de outro, e por outro alimenta o processo de 

coaching executivo com a compreensão sobre si mesmo adquirida em psicoterapia. O 

Coachee 11 entende que sua dificuldade em lidar com pessoas assertivas vem de sua infância, 

do relacionamento com o pai, e tal compreensão foi adquirida em processo psicoterapêutico. 

O Coachee 11 indica que não houve nas sessões de coaching o propósito de resignificar sua 

relação com o pai, ou elaborar mais esse tema. Ao mesmo tempo, o Coachee 11 traz a 

informação sobre sua infância para que junto ao coach elabore estratégias para lidar com 

pessoas muito assertivas em seu trabalho. Esse exemplo ilustra que, como alertado por Cox e 

Bachkirova (2007), a fronteira entre coaching e terapia é imprecisa. Porém existe, seja em 

termos de foco primordial, duração da intervenção ou expertise do coach/psicoterapeuta  

(FELDMAN; LANKAU, 2005; JOO, 2005; MCLEAN, 2012). 

 Esta seção apresentou as principais questões sobre o que acontece em processos de 

coaching executivo, explicitando o caráter reflexivo e confessional do processo e ao mesmo 

tempo entendendo que a organização está constantemente presente nas sessões de coaching. 

Também nesta seção propus que processos de coaching são espaços de elaboração de 

sentidos. A seguir apresento a última seção que traz a perspectiva dos coachees: resultados de 

processos de coaching executivo segundo os coachees. 

 

5.3 Resultados do processo de coaching segundo o coachee 
 

E hoje eu olho para trás e eu vejo tudo que o RH falou na primeira sessão, e eu vejo 
que realmente consertei, eu virei aquela pessoa lá, [mas] eu não mudei, sou eu 
mesma, evoluída.  
Coachee 9 
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(...) depois do coaching com o [Coach] (...) agora meio que me controlo para 
não falar as coisas, entendeu? 
Coachee 13 

 
 Esta seção apresenta a última categoria que traz as perspectivas de coachees diante 

processos de coaching executivo e está dividida em três subseções. As duas primeiras são 

visões contrastantes sobre resultados de coaching executivo: uma perspectiva vê coaching 

como espaço de reflexão crítica que pode propiciar autonomia ao coachee. A segunda 

subseção traz a visão de coaching como intervenção instrumental, percebido como tentativa 

de moldar o comportamento do coachee. Tais visões levam à questão de quem é tido como 

cliente de coaching executivo na percepção do coachee, resultado apresentado na última parte 

desta seção.  

 

5.3.1 Quando coaching executivo propicia autonomia 

 

 Para alguns coachees, como no caso do Coachee 5, o resultado de coaching foi o 

entendimento que seu ponto de vista diferia da perspectiva que outras pessoas da organização 

tinham. Para o coachee, a diferença de pontos de vista estava calcada em questões culturais da 

empresa e de valores do coachee, que eram mais condizentes com aqueles expressos pela 

cultura de um empregador anterior do executivo. Depois que entendeu a perspectiva da 

empresa atual, focada em processos e não no cliente, o coachee compreendeu a lente através 

da qual seus pares interpretavam suas ações, quando por exemplo sugeria que processos 

fossem modificados para atender à expectativa do cliente. Fundamentado nessa compreensão, 

o coachee pode decidir se gostaria e como gostaria de ajustar sua conduta. 
Ce5: ─  Eu tive que entender a questão da empresa em si, o que ela esperava, o que 
era a perspectiva real pra mim. E o segundo passo foi entender como o que eu estava 
fazendo, o quê que eu estava entregando, e quão ruim era o que eu estava 
entregando da perspectiva da empresa. Então primeiro me colocar na posição deles 
pra depois conseguir analisar o que eu fazia, pra aí entender o que eles esperavam e 
como eu fazia era diferente, e aí tentar me acertar pra ajustar isso. 
 

 O Coachee 5 elabora que seus valores e crenças não mudaram, e sim sua maneira de 

ver a situação. Para o Coachee 5, a intenção da coach não era mudar seu comportamento de 

uma forma impositiva ou forçada, e sim desafia-lo a agir de maneira deliberada.  
Ce5: ─ ... eu tive um feedback muito legal de um colega de trabalho: ele falou pra 
mim “cara você é esquisito”. Por que esquisito? “Você não reclama mais, não briga 
mais com ninguém, mas você continua o mesmo cara chato”. Entendeu? Então foi 
uma coisa muito legal porque assim: em nenhum momento eu mudei, eu deixei de 
ser a pessoa que era, de deixar os valores que eu tinha, as crenças que eu tinha, mas 
eu passei a enxergar isso tudo de uma maneira diferente. A coisa mais legal que eu 
acho que é o papel do coach é ele... não é te treinar pra agir de tal maneira, ou de 
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outra maneira, ele é só é meio que alguém que vai destacar pra você o que você esta 
fazendo, e fazer você entender se isso é realmente o que você queria estar fazendo, 
se é realmente alinhado ao que acredita, e se você não está esquecendo alguma coisa 
importante. 
 

 O Coachee 8 também atribuiu ao processo de coaching a forma diferente com a qual 

lidava com situações conflituosas: por meio do processo de coaching, ao se ver em uma 

situação de antagonismo, o coachee passou a escolher se iria adotar uma postura mais 

agressiva diante do interlocutor, ou não.   
Ce8: ─ ... mas com essas ferramentas [de coaching] eu pude capturar três, quatro 
situações pós coaching na qual eu falei “pim” eu vi o amarelo sair na tela...(...) então 
a partir daí é uma decisão minha, se queria uma guerra ou se queira ir por outro 
caminho, e sai o [Coach] na tela: “pim”, aí, a partir daí, é minha decisão, se eu quero 
ser uma melhor pessoa, lá nesse minuto, ou não (...) então nas situações de conflito 
capturar o “pim”, saiu amarelo. Isso vale toda grana que eles [empresa] pagaram, 
entende? 
 

Já o Coachee 10 percebe que o processo de coaching executivo o ajudou a ficar mais 

confortável na posição de CEO, tanto diante dos acionistas, que são parte do Conselho 

Deliberativo da empresa, como diante das demais pessoas que trabalham na organização. 
Ce10: ─ E isso [coaching] acabou me ajudando a me deixar um pouco mais sereno e 
à medida que eu fui ficando confortável isso ficou mais fácil, tudo se tornando mais 
fácil, então hoje está mais fácil do que ontem e a manhã vai se mais fácil do que 
hoje. É natural. Então a medida que eu fui ganhando a confiança, porque não 
precisava ganhar mais confiança dos acionistas precisava ganhar da equipe também, 
porque a equipe, tem pessoas na equipe hoje, que despachavam direto com o dono e 
agora vão ter que despachar com uma outra pessoa, é difícil isso, [a pessoa pensa] 
“estou perdendo poder”, então na verdade foi também uma parte boa que eu 
consegui de trazer eles [equipe] pro meu lado.  
 

Vale considerar que há diferentes elementos no contexto deste coachee que também 

contribuíram para que o executivo sentisse que passou a ocupar plenamente a posição de  

CEO, tais como o coachee ter ganho, com o passar do tempo no exercício do cargo, 

maturidade; o esclarecimento das responsabilidades de cada função, que foi adquirido com a 

implementação da governança da empresa; os resultados positivos da empresa, que deram 

credibilidade ao CEO; a incorporação de novos sócios à organização, que trouxeram novas 

ideais e influenciaram os  outros membros do Conselho Deliberativo. 
Ce10: ─ E não é da noite pro dia que você fica confortável [na posição de CEO], 
que você se senta numa cadeira.  Como é uma empresa familiar, que você vai falar 
não pro dono e as vezes tendo uma relação de parentesco com o dono. (...) então eu 
tinha que falar não pra um tio, por exemplo, e falar que não por conta disso, porque 
a gente não concorda porque que a gente está nessa maneira e acho que foi uma 
maturidade deles também, porque eles eram dentro da operação e conseguiram sair 
da operação. (...) Tem sete anos que eu estou nessa cadeira. (...) eu não vou dizer 
que eu era um CEO até três anos atrás, não era não. Posso considerar, talvez um 
diretor de operações, poderia me considerar, mas com o título de CEO, que ainda 
tinha que pedir bênção sempre, tinha... eu vou falar assim, não podia tomar as 
decisões que a gente tomou hoje sem aprovação deles, dos acionistas no caso. Então 
hoje isso roda melhor. E com a formalização e a governança entrando também acaba 
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ajudando porque eu tiro eles da operação, querendo ou não, porque aí é de 
responsabilidade da diretoria, do CEO da parte operacional o andar da carruagem.  
Ana: ─ Difícil esse movimento? 
Ce10: ─ É. 
Ana: ─ Pra eles também? 
Ce10: ─ Também. 
Ana: ─ Eles também fizeram coaching? 
Ce10: ─ Não, não fizeram. Mas a entrada com novos sócios com essa cabeça muito 
aberta ajuda muito. 
 

 Outros coachees discorreram sobre resultados de coaching significando ganho de 

autonomia. Por exemplo, o Coachee 4 atribuiu ao coaching executivo sua mudança de 

perspectiva em relação às críticas que recebia de seu gestor. 
Ce4: ─ Então assim [coaching] ajudar a identificar como lidar com uma 
determinada pessoa é uma coisa fantástica não quer dizer que você vai resolver o 
problema, não quer dizer que você vai conseguir lidar, você vai conseguir entender. 
É sempre esse negócio “ah o seu chefe age duro com você”, mas assim, você ver 
que ele age com outro também, então, e o problema é dele não é seu, a gente tem 
uma coisa de levar muito as coisas pro pessoal é uma coisa comum, quer dizer, [o 
chefe] vem aqui dá um esporro em mim, eu falo assim: puta, me atingiu 
pessoalmente. Na realidade não pode te atingir pessoalmente (...) mas assim, 
[coaching] ajudou entender um pouco como ele [chefe] lidava com as coisas. 
 

 Também o Coachee 3 mudou sua perspectiva e atribuiu ao processo de coaching a 

ressignificação de erros. Porque o significado de errar para o coachee no passado passou a ser 

diferente do que significa em um momento posterior. A partir de um certo momento as 

pessoas com as quais o coachee interagia perceberam que o executivo passou a ter uma 

postura mais branda. 
Ce3: ─ E acho que passa um pouco por esse processo do coaching também, ser um 
pouco mais aberto, ser um pouco menos rigoroso, eu tinha isso, uma coisa que a 
gente trabalhou muito no processo, eu sou filho de militar, então tive uma formação 
muito rígida com o meu pai, e eu trazia isso na minha vida, eu era muito rígido, e aí 
volta de novo na família, com minhas filhas, com trabalho, de não poder errar, de ter 
tudo na hora certa, tudo certinho tudo organizado, tudo preparado, tudo antecipado, 
então eu comecei a... não, errar acontece, tem que aprender com os erros, posso ser 
menos rigoroso, menos rígido, mais aberto para o erro, vamos falar assim, e acho 
que isso foi a principal diferença que eles [pessoas com as quais interage no 
trabalho] perceberam em mim, daquele momento lá de trás, que faz um gap de cinco 
anos, e volta a trabalhar no dia a dia com a pessoa, você está mais light, está mais 
relaxado, e eu percebo isso, que o processo de coaching pode parecer muita coisa 
que eu mudei durante esse processo do coaching, mas de fato isso aconteceu. 
 

 Também a Coachee 9 atribuiu ao processo de coaching executivo uma mudança de 

significado: antes interpretava seus interlocutores como sendo lentos e depois passou a se 

perceber como tendo mais facilidade para entender alguns conceitos. Essa mudança de 

significado permitiu que a executiva fosse mais respeitosa em suas interações. 
Ce9: ─ [Resultado foi] poder ser mais respeitosa com as outras pessoas e entender 
que não é porque as pessoas discordam de mim que elas são estúpidas, então foi, é 
ridículo, mas isso foi algo que eu aprendi no coaching. E eu não achava todo mundo 
estúpido, só me irritava o fato delas não verem na mesma ... na rapidez e fluidez que 
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eu enxergava as coisas. Então isso foi muito difícil pra eu entender: que talvez eu 
tivesse mais facilidade em algumas coisas do que as outras pessoas.  
 

 Dois aspectos chamam a atenção nos resultados acima: o foco que os coachees dão à 

sua mudança de perspectiva, ou seja a elaboração de novos sentidos; e a decisão do coachee 

mudar ou não sua conduta. Esses aspectos são agora analisados. 

 Stelter (2007) propõe que coaching é um processo que propicia a co-criação de 

sentidos. Por meio dessa abordagem pode-se interpretar os resultados de coaching executivo 

narrados pelos coachees como exemplos de elaboração de sentidos. Por exemplo, o sentido 

elaborado pelo Coachee 5 foi relativo a diferenças entre a cultura da empresa e seus próprios 

valores e é interessante que esse coachee percebe que, como apontado pelo construcionismo 

social, a cultura, as interações nas quais estamos imersos fornecem a visão de mundo que 

temos (CROTTY, 2015). Du Toit (2007) também apresenta coaching como uma atividade de 

elaboração de sentidos que leva em conta crenças e valores, que é o caso dos resultados de 

coaching elaborados segundo os Coachees 4 e 3: o Coachee 4 deu um novo sentido às críticas 

do chefe durante o processo de coaching e o Coachee 3 um novo sentido a erros, cometido 

por ele ou outras pessoas. 

 Burr (2015) e Gergen (2009) ponderam que na elaboração de novos sentidos há o 

convite para que sejamos céticos diante de reinvindicações de verdade, incluindo nossas 

próprias verdades. Pode-se interpretar que a Coachee 9 duvidou de sua própria crença sobre a 

“estupidez” de seus interlocutores para dar um novo sentido à lentidão de entendimento de 

seus interlocutores. 

 Já o Coachee 10 apresentou como resultado de coaching ficar mais confortável em sua 

posição de CEO. Garvey (2011) pondera que coaching tem o potencial de apoiar as pessoas a 

lidarem com a crescente complexidade do mundo do trabalho, e a situação do Coachee 10, é 

um exemplo de complexidade onde diferentes fatores, não só coaching, propiciaram ao 

executivo sentir-se à vontade em sua posição. Além disso, a perspectiva do Coachee 10 

ressalta os diferentes elementos presentes em coaching, tais como questões estruturais, de 

relacionamento e de tempo. Levar em conta tais elementos é relevante para entender coaching 

executivo como dinâmico.  

 O segundo aspecto dessa análise diz respeito à decisão do coachee mudar ou não sua 

conduta: o Coachee 8 relatou que em situações de conflito ele decide travar um embate ou 

não e o Coachee 3 elaborou que não deixou de ser a pessoa que era, mas que com o coaching 

passou a ter uma perspectiva diferente da situação na qual se encontrava. Esse coachee deixou 



115 
 

de brigar com pessoas da empresa (porque passou a entender melhor a perspectiva delas), mas 

continua sendo uma pessoa criteriosa, que não se distanciou de seus valores. 

 Os dados apresentados acima nesta subseção, permitem perceber coaching executivo 

como uma maneira de proporcionar reflexão crítica, como sugerido por Ladkin, Spiller, e 

Craze (2016) e também por Schulz e Steyaert (2011). A percepção de coaching como espaço 

reflexivo já foi apresentada e discutida na subseção coaching como espaço reflexivo e 

confessional. O que se quer chamar atenção aqui é a perspectiva de que, se a reflexão é 

crítica, há a  possibilidade de que coaching executivo seja uma oportunidade para que 

coachees adquiram mais autonomia no contexto onde estão inseridos. Em sessões de 

coaching, os coachees podem ponderar sobre seus pressupostos e também sobre jogos 

organizacionais (AMADO; FATIEN, 2009), além de perceberem eventuais ameaças de 

conformidade à organização (SCHULZ; STEYAERT, 2011). É nesse sentido que os 

resultados de coaching sugeridos pelos coachees acima propiciaram autonomia: via reflexão 

crítica, elaboração de sentidos e decisão sobre como querem agir. Em contraste a essa visão 

está o entendimento de coaching executivo como instrumental, ilustrado na subseção 

seguinte. 

 

5.3.2 Quando coaching executivo enquadra  

 

 Ao elaborar sobre o resultado de coaching, uma coachee diz que o coaching executivo 

serviu para que ela ficasse dentro de seu quadrado, que não se importasse com outras áreas da 

empresa como se importava antes. A coachee diz que depois do processo de coaching tenta se 

controlar ao falar. 
Ce13: ─  E como é que surgiu o coaching aqui na [Empresa], foi quase um... 
‘precisamos dar um jeito na [Coachee]’... eu parei de me importar com um quadrado 
que não é o meu, essa foi a minha conclusão, eu parei,  porque como eu  vivi na 
empresa desde os 19 anos, essa coisa de bater, de querer fazer as coisas 
funcionarem, realmente eu tinha uma coisa assim, a empresa é minha, você está aqui 
desde os 19 anos, e você é umas das pessoas mais velhas da empresa, a empresa é 
minha, então você briga pela privada que não está limpa, depois do coaching com o 
[Coach] e tal, de fato essas coisas fizeram sentido para mim, até onde eu preciso 
brigar por coisas que não são minhas, aí eu falei para o dono da empresa, eu falei 
assim, se você está feliz, eu não estou, estamos feliz depois disso, porque agora 
meio que me controlo para não falar as coisas, entendeu? 
 
Ce13: ─...eu falei assim: [Dono da Empresa], é impressionante, porque desde que eu 
sai lá de [Cidade onde houve treinamento antes do coaching],  eu fico me podando 
de ser quem eu sou. 
 

 A coachee compartilhou as circunstâncias relativas à indicação de coaching: a 

empresa indicava coaching para pessoas que apresentassem algum tipo de problema, como 
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algum comportamento tido como inadequado ou de baixo desempenho. A Coachee ponderou 

que parecia não haver reflexão sobre o papel da liderança exercendo qualquer influência para 

que as pessoas tivessem o desempenho inadequado. Segundo a coachee, a dinâmica que se 

apresentava era: a empresa enviava diversas pessoas para coaching executivo, e não havia 

considerações sobre circunstâncias da organização ou da liderança, que contribuíssem para o 

comportamento percebido como inadequado ou de baixo desempenho das pessoas na 

empresa. 
Ce13: ─  ..tinha um outro gestor (...) um dia bateu na mesa e tal, aí mandaram ele ir 
para o coaching, que aqui é assim, pá, coaching, aí a [Funcionária], (...) ela é muito, 
sabe, não tem o feeling pro negócio, rapidez, não sei o que, tu é,  hã, aí mandaram 
ela para o coaching,  para mim não fez diferença, aí agora eu fui para o coaching, 
então, assim, parece que eles olham e falam, mano, aqui tem problema, pá, mas eles 
não se olham falando assim, será que a empresa está nesse caos, a [Coachee] está 
assim, o [Funcionário] está assim, a [Funcionária] está assim, porque talvez eu como 
dono, não estou sabendo organizar melhor e tal, mas ele foi vice-presidente da 
[Outra Empresa] e tal, então essas coisas faz com que ele ache que ele tem essa... 
como que fala, esse dom de  gestão. Eu admiro muito o [Dono da Empresa],  gosto 
muito da parte de empreendedorismo, empresário dele, mas ele é um bosta de líder, 
e ele não vê isso, sabe, ele quer ser amigo, mas às vezes ele é injusto. 
 

 A Coachee 13 também compartilhou uma incoerência dos donos da empresa, que de 

um lado pediram à coachee que se dedique a questões estratégicas e que descentralizasse suas 

atividades. Por outro lado, continuaram cobrando respostas sobre questões percebidas pela 

coachee como muito operacionais. 
Ce13: ─ ... então do mesmo jeito que ele fala que eu tenho que descentralizar as 
coisas, e  pensar mais no estratégico, eles  fazem perguntas, os dois donos da 
empresa, fazem perguntas que às vezes assim, quem está com a pilha do 
aparelhinho? Se eu estou descentralizando, isso aí já não sei faz tempo, ele tem que 
ir na pessoa. 
 

 Há a percepção de que no processo de coaching executivo a coachee deveria mudar, 

melhorar seu desempenho, sem qualquer participação de outras pessoas da organização em 

seu desenvolvimento. 
Ce13: ─ ...... eu acho que o [Coach], se ele pudesse falar abertamente ele ia falar, 
mano, fodeu, porque ele não pode, enfim, de qualquer forma estão pagando, eu 
entendo, e ele tentou fazer o melhor possível com a informação que ele tinha, mas, 
assim, o contrato [de coaching]: qual era a parte deles [dos líderes da empresa], não 
tinha parte, tinha o que eu tinha que melhorar. 
 

Um dos significados de enquadrar é “tornar obediente, sensato; por nos eixos; 

disciplinar” (HOUAISS, 2018) e coaching executivo assumiu um significado disciplinar para 

a Coachee 13, como é proposto nessa análise de trechos de sua entrevista. De fato, a coachee 

diz que coaching foi contratado para “dar um jeito nela”. Segundo a literatura, esse tipo de 

percepção, coaching para corrigir comportamentos, é condizente com a maneira que coaching 

executivo já foi percebido no passado, na época em que foi introduzido em organizações 
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(FILLERY-TRAVIS; PASSMORE, 2011; KEMPSTER; ISZATT-WHITE, 2013). Hoje 

entretanto, as organizações em geral contratam coaching para desenvolver pessoas 

consideradas importantes para a organização, tendo inclusive adquirido o significado de um 

símbolo de status (SKINNER, 2012). A percepção dessa coachee de como coaching é 

empregado na empresa em que trabalha remete a situações descritas em épocas de que 

coaching foi introduzido em organizações. 

 Com o processo de coaching a Coachee 13 passou a concordar que não precisaria 

brigar por “coisas que não eram dela”, mas também se considera cerceada e diz que deixou de 

ser ela mesma. Sobre processos de coaching nos quais o objetivo é a mudança de 

comportamento, Western (2012) alerta para o risco de coachees serem performáticos. E esse 

parece ser o caso da Coachee 13, que se força a demonstrar o comportamento que se espera 

dela. 

 Pode-se perceber esse caso de coaching executivo como individualização, uma das 

possíveis agendas de coaching executivo onde um problema coletivo é atribuído a uma só 

pessoa (LOUIS; FATIEN-DIOCHON, 2014): pede-se que a executiva se distancie das 

questões operacionais e ao mesmo tempo ela é requisitada e responder por temas bastante 

operacionais. As questões de contexto são tiradas do coaching e o foco passa a ser, como dito 

pela Coachee 13, “concertar” a pessoa. Esse tipo de abordagem, que individualiza coaching, é 

tido como reducionista (CARROLL; SHAW, 2013) e não considera a perspectiva do coachee 

no processo de coaching (BRITTO, 2014).  

 A própria coachee chama a atenção para o número de pessoas que a organização 

encaminha para coaching executivo e sugere que o dono da empresa poderia se perguntar qual 

seu próprio papel nisso. É possível que os representantes dessa organização estejam 

terceirizando sua responsabilidade para os diferentes coaches que contratam, como descrito 

por O’Neill (2011). Nesse tipo de situação há a expectativa do gestor do coachee de que o 

coach assuma responsabilidades que cabem ao gestor do coachee, tais como feedback e 

esclarecimento de consequências se não houver mudanças na performance do coachee. 

 Diferentemente da perspectiva abordada da subseção anterior, “quando coaching 

executivo propicia autonomia”, a narrativa do resultado de coaching dessa coachee sugere 

coaching executivo como instrumental e utilitário porque a expectativa é de que a executiva 

se adapte às normas organizacionais, sem que essas sejam questionadas por outras pessoas da 

empresa (FATIEN-DIOCHON, 2012; LOUIS; FATIEN-DIOCHON, 2014). O resultado que 

se busca em coaching é a conduta tida como correta pela organização (CAVICCHIA, 2010) e 
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da maneira que esta coachee percebeu seu processo de coaching, coaching foi contratado para 

que ela se enquadrasse e que coaching “desse um jeito nela”. 

 Vale ressaltar também que a Coachee 13 descreve a relação triangular presente em 

coaching executivo, mencionado que o coach era remunerado pela empresa e seu mandato era 

trabalhar com ela, como descrito por Louis e Fatien-Diochon (2014). Essa questão convida a 

entender quem é percebido como cliente na visão do coachee, e esses dados são apresentados 

na subseção seguinte.  

 

5.3.5 Quem é o cliente de coaching executivo segundo o coachee  

 

 Para os coachees entrevistados, o cliente do coach pode ser o executivo (o próprio 

coachee), a organização, ou ambos, tanto a organização como o coachee. Para alguns 

coachees, o cliente do processo é o executivo porque é ele que recebe o benefício de 

coaching; porque as sessões de coaching são individuais e focadas no executivo; e porque o 

coach esclareceu no início do processo os papeis e fronteiras das pessoas envolvidas no 

coaching executivo. 

 Para o Coachee 10, por exemplo, a lógica de considerar o executivo o cliente de 

coaching é a mesma adotada pela empresa para cursos externos: o benefício de adquirir 

conhecimento é do executivo/funcionário. Se a organização acredita que também pode se 

beneficiar de um executivo/funcionário mais bem preparado, então arca com os custos. 
Ana: ─  Da perspectiva dele, do [Coach], quem é o cliente dele? 
Ce10: ─  Eu. 
Ana: ─ Sem a menor dúvida? 
Ce10: ─ Sem a menor dúvida. Nós temos dentro da empresa políticas de 
investimento em conhecimento, eu vou dizer mais conhecimento... (...) Desde que a 
gente consiga enxergar que possa ter um ganho por parte da empresa (...) nós 
criamos uma regra: desde que a empresa entenda que é, que pode trazer beneficio 
para empresa, esse custo pode ser custeado pela empresa, aí no caso o gestor tem 
que identificar e aprovar. No meu caso foram os acionistas, foram o conselho que é 
o acionista, então nós temos... não vai ser só pra mim, tem outra pessoa já fazendo 
coaching. 
 

 A Coachee 9 elabora que percebeu que ela mesma era a cliente de coaching, porque a 

coach esclareceu que não daria qualquer parecer sobre a adequação ou não da coachee à 

empresa e que estaria incondicionalmente ao lado da coachee.  
Ana: ─ Entendi. Do ponto de vista dela [coach], quem é o cliente? 
Ce9: ─ Eu.(...) Eu realmente acreditei que ia ser independente, que ela estava ali pra 
me ajudar e não pra chegar lá no final do ano e dar um feedback formal pra 
[Empresa] falando “olha ela não serve”. (...) Eu tive a sensação se ela fosse bem 
sucedida ou não no meu coaching, ela ia ficar do meu lado. (...) Independente de 
quem tava pagando ela. 
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 O Coachee 14 concorda que seja o cliente de coaching porque o trabalho é realizado 

junto a ele, individualmente.  
Ce14: ─   Eu acredito eu que seja o cliente, não a empresa. (...) É que assim: o 
compromisso  é firmado entre as três partes [coach, coachee e empresa], mas a parte 
que é mais trabalhada no processo é o coachee. E a partir do momento que ele 
também concordou com os objetivos e eu vejo que o trabalho, apesar de haver uma 
participação da empresa, ele é feito de forma individualizada, então eu acredito que 
o compromisso maior do coach é com o coachee do que com a empresa. 
 

Por outro lado, outros coachees consideram a organização o cliente de coaching, por 

diferentes motivos. O Coachee 8, por exemplo, acredita que é à organização que o coach deve 

prestar contas. 
Ce8: ─ Bom, o cliente dele [coach] é a organização, cem por cento. Ele tem que 
fazer um trabalho, agora, uma parte do trabalho dele eu vou passar um feedback: se 
ele é um coach ruim, se ele chega tarde, fica no WhatsApp quando eu estou na 
sessão, entendeu? Eu posso passar esse feedback para meu chefe, falar que o cara 
está tudo bom, é um cara ótimo, fantástico, mas acho que ele está noutra, como 
cliente vai ter que responder à organização, mas não comigo. 
 

E o Coachee 11 elabora que o cliente do coach é a organização porque é essa que se 

beneficia do aprendizado do coachee, à medida que a organização tem a sua disposição 

pessoas aptas para ocuparem posições de liderança. A ênfase de coaching é em questões 

comportamentais, temas que em geral não são abordados em cursos e treinamentos percebidos 

como convencionais. 
Ce11: ─ O cliente pra mim é a instituição. (...) a organização porque se ele [coach] 
consegue preparar o executivo que está em coaching meio que fechando esses gaps 
que são identificados, ele tá trabalhando a organização pra ter, sei lá, mais 
perenidade no tempo, sucessores pros atuais executivos de maneira mais 
fundamentadas  
 

Já outros coachees elaboraram em um primeiro momento durante a entrevistas que se 

percebiam como o cliente do coach, geralmente porque o coach havia deixado isso claro tanto 

para o coachee como para o gestor desse. Porém, ao falarem mais sobre o assunto na 

entrevista, os coachees fizeram algumas ressalvas: por exemplo, o Coachee 5 ponderou que 

tanto o coachee como a organização se beneficiam de processos de coaching e para ele o 

ponto mais sensível é que o coach mantenha o conteúdo das sessões de coaching em sigilo.  
Ce5: ─ Eu vou te dizer que é mais essa questão da confiabilidade da ética porque 
assim a pergunta que você fez anteriormente é difícil de responder, porque quem é 
cliente? Quem está pagando ou quem esta fazendo a sessão? Na verdade os dois 
levam beneficio disso, mas tudo bem, o problema é que o processo de coaching 
pede que vai ter um momento, alguma conversa entre o coach e coachee que vai 
talvez destacar alguns pontos em que a empresa não ficaria confortável em ouvir.  
 

O Coachee 15 imaginou que eventualmente o coach compartilhasse algumas 

informações sobre o processo de coaching com a empresa, não parecendo se preocupar com 

isso e não percebendo que o coach estivesse, de alguma maneira defendendo os interesses da 
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organização. Para esse coachee, priorizar os interesses do coachee é instrumental para o 

coach, pois esse coachee poderia eventualmente mudar de emprego e sugerir que esse coach 

fosse novamente contratado pela nova empresa empregadora do executivo. 
Ce15: ─ É uma pergunta um pouco difícil pra mim... eu acho pelo que estou 
percebendo ele [coach] tem mantido, não sei que tipo de relação de feedback com a 
empresa, mas ele tem mantido uma certa proximidade com a empresa, só que ele 
também... acho que assim deixa o funcionário bem a vontade, eu acho que é muito 
meio a meio isso que você esta perguntando é bem balanceado, você não percebe 
nele uma tendência puxar pra um lado da empresa, eu não percebi pelo menos que 
de alguma forma tivesse diretrizes ou ... (...) eu também acho que ele tem interesse 
também com os profissionais eles mesmo até porque ele sabe que, eu acho que ele 
sabe que o mercado onde... um dia a gente está numa empresa outro dia em outra, 
essas coisas de certa forma... ele quer trabalhar em cima do profissional e da 
capacidade dele a se superar como profissional.  
 

 Para o Coachee 16 não é possível negar que o coach é remunerado pela organização. 

Para esse coachee, o coach deve ter maturidade para estar comprometido com o coachee, 

mesmo sendo pago pela empresa. 
Ce16: ─ Ele [coach] entrou como prestador de serviço para a empresa, não tem 
dúvida sobre isso, agora um coach que tenha maturidade suficiente também sabe se 
desvincular um pouco disso e não me dar o sentimento de que ele é mero prestador 
de serviço pago pela empresa, ele vai dar o sentimento que no núcleo da atenção 
dele sou eu, o coachee. (...) Eu acho realmente é a habilidade da própria pessoa 
[coach] antes de tudo, porque no final das contas o dinheiro, o honorário do coach 
vem da empresa isso é um fato inegável, não dá para negar isso, é uma realidade, 
isso significa que assim ele vai ficar comprometido com a empresa ou vai ficar 
comprometido comigo, eu sendo o cliente. Para mim é uma questão de maturidade 
da pessoa saber diferenciar e transmitir isso de forma apropriada. 
 

 A análise dos resultados desta subseção permite afirmar que para alguns coachees a o 

aprimoramento das pessoas leva a melhores resultados organizacionais, como sugerido por 

Malta Campos e Nunes Pinto (2012) e Krausz (2007). Esse é o caso dos coachees 10 e 11, 

que elaboraram que a empresa se beneficia de processos de coaching porque os executivos 

ficam mais bem preparados por meio de tais processos. É interessante notar que os Coachees 

10 e 14 acreditam que o coachee é o cliente de processos de coaching e o Coachee 11 acredita 

que a empresa é a cliente de processos de coaching executivo. Essa discrepância se dá mais 

por uma questão temporal: para o Coachee 11, a empresa seria o cliente de processos de 

coaching porque se beneficiará no futuro em ter executivos preparados para ocuparem postos 

de liderança. Para os Coachees 10 e 14, o cliente do coach é o coachee porque esse aprendera 

no curto prazo e é junto ao coachee que o coach trabalha. 

 Já o Coachee 8, percebeu a organização como cliente porque é ela que remunera o 

coach e é à organização que o coach deve prestar contas. Essa é a perspectiva de Joo (2005) e  

Milaré e Yoshida (2007), para quem coachees são participantes de processos de coaching e o 

cliente é a organização que contrata o coach. 
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 Os coachees 5, 15 e 16 elaboraram que o coach se encontra em uma posição ambígua, 

servindo ao coachee e ao mesmo tempo devendo prestar contas à organização que o 

remunera. Barner e Higgins (2007); Hawkins (2008); e Skinner (2012) concordam com o 

duplo dever do coach em apoiar o coachee em seu desenvolvimento e ao mesmo tempo dar 

alguma satisfação sobre seu trabalho à organização. Esses coachees, deixam clara sua 

percepção sobre a complexidade de coaching executivo, como já havia sido explicitado na 

literatura por Louis e Fatien-Diochon (2014); Orenstein (2007); e Skinner (2012). 

 Ao mesmo tempo, embora tenha tratado sobre a ambiguidade da posição de sua coach, 

o Coachee 5 entendeu que a manutenção do sigilo do conteúdo das sessões de coaching foi 

fundamental para que ele confiasse em seu coach. Essa postura esperada pelo coachee 5 em 

relação a seu coach é congruente com a visão apresentada por Hannafey e Vitulano (2013), 

que usam a teoria do agende de abordagem legal para explicar as relações triangulares em 

coaching executivo. Para esses autores, o coach tem obrigações perante o coachee e a 

organização, porém deve servir ao interesse do principal, o coachee, e secundariamente aos 

interesses da organização. Na mesma linha, Krausz (2007) explicita que em caso de conflito 

de interesses do coachee e da organização, o interesse do coachee deve prevalecer. 

 Uma questão-chave para os coachees 5 e 9 é a questão do sigilo das informações 

compartilhadas pelo coachee com seu coach. Fatien-Diochon (2012); e Hall, Otazo, e 

Hollenbeck (2000), concordam com a importância da confidencialidade em processos de 

coaching e lembram que o tratamento privado das informações privilegiadas recebidas pelo 

coach nas sessões de coaching é um dos pilares de coaching. 

 Finalmente cabe considerar a perspectiva do Coachee 16, para quem lidar com a 

ambiguidade de quem é o cliente em processos de coaching executivo requer que o coach 

tenha maturidade. Essa também é a visão de Carroll e Shaw (2013) e Fatien-Diochon e Nizet 

(2015), para quem decisões sobre o que é considerado certo ou errado em processos de 

coaching recaem sobre o coach. Alguns dilemas em processos de coaching executivo não são 

simples decisões sobre o que é tido como certo versus errado, e sim o que é percebido como 

certo versus certo. Por exemplo, um coach pode precisar manter o conteúdo de sessões de 

coaching em sigilo e ao mesmo tempo estar obrigado a divulgar se uma pessoa (seu coachee) 

lesou outras. Esse tipo de reflexão e decisão cabe ao coach (CARROLL; SHAW, 2013). 

 Esta seção contemplou diferentes perspectivas de coachees quanto a resultados de 

coaching, em que elaborei que coaching pode ser tido como espaço de reflexão crítica 

propiciando autonomia ao coachee. Contrastei tal visão com a de coaching como tentativa de 
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moldar o comportamento do coachee. A seção terminou com o tema de quem é tido como 

cliente de coaching executivo na percepção do coachee.  

 A seguir, apresento as categorias resultantes da análise de entrevistas com coaches, 

que podem ser vistas de maneira sintetizada no quadro 10. A primeira seção traz a relação 

entre o coach e a organização, que contribui para o entendimento da dinâmica dessa relação. 

As demais sessões, sentidos que os coaches atribuem a si mesmos e aos coachees, também 

contribuem para a compreensão das dinâmicas entre coachees e coaches, além do 

entendimento de como os objetivos de coaching executivo se afastam ou se aproximam dos 

interesses do coachee ou da organização.  

 
Quadro 10 - Organização de categorias em seções elaboradas a partir de entrevistas com coaches 
 

Seções Subseções 

A relação entre o coach e a organização 

Coach executivo: esclarecendo fronteiras e 
caminhando entre elas; 
As contribuições do gestor do coachee e do 
profissional de ARH segundo o coach; 
Quem é o cliente de coaching executivo segundo 
o coach. 

Coaches elaboram sentidos sobre os coachees 
 

O relacionamento entre o coachee e o coach; 
Os sentidos que coaches atribuem a 
desenvolvimento do coachee. 

Coaches sobre si mesmos Legitimação dos coaches; 
Porque coaches exercem esta atividade. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

5.4 A relação entre o coach e a organização 
 

 Nesta categoria estão os temas que orientam a relação entre o coach e as pessoas que 

representam a organização, subdivididos em três subseções: 1) o coach coordenando as 

fronteiras que permeiam coaching executivo; 2) as contribuições do gestor do coachee e do 

profissional de ARH para coaching, segundo os coaches; e 3) na perspectiva do coach, quem 

é seu cliente.  

 Na primeira subseção apresento a percepção que coaches têm dos limites de atuação 

daqueles envolvidos em processos de coaching: possíveis interferências de gestores de 

coachees e profissionais de AHR em processos de coaching; diferenças entre o que a 
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organização objetiva para o coachee e o que esse de fato espera do coaching; e como o coach 

lida com as situações nas quais trabalha com diferentes coachees da mesma empresa. 

 Quanto às responsabilidades dos gestores de coachees, os coaches esperam que esses 

sejam explícitos quanto aos objetivos de desenvolvimento do executivo, e que tenham alguma 

consistência frente aos objetivos acordados. Já referente a profissionais de ARH,  coaches 

esperam deles esclarecimentos sobre a estratégia de desenvolvimento da organização, e 

estruturação de políticas coaching executivo: como são definidas pessoas elegíveis a 

processos de coaching, a homologação de coaches externos e as situações nas quais coaching 

será utilizado como uma intervenção de desenvolvimento. 

 Sobre o tema tratado na última subseção, quem coaches consideram seus clientes, há 

três pontos principias: os coaches entrevistados prezam a confidencialidade do que é tratado 

entre o coachee e o coach em sessões de coaching; coaches se percebem servindo ao 

coachee; ao mesmo tempo os coaches se veem obrigados a prestar contas à organização que 

os remunera. 

 

5.4.1 Coach executivo: esclarecendo fronteiras e caminhando entre elas 

 
Eu acho que no coaching organizacional existem vários interesses, que a gente tem 
que conjugar, né? 
Coach 14 
 
(...) e talvez o que ele [coachee] quer trabalhar tenha conflito com que a organização 
quer, e aí você trabalha com ele para ele conversar  com a organização  sobre isso, 
(...) na dúvida o que prevalece? Prevalece o executivo. 
Coach 10 
 

 Coaches mencionam diferentes fronteiras com as quais têm que lidar quando 

conduzem processos de coaching executivo: a fronteira entre os objetivos da organização e do 

coachee; fronteiras entre as ações daqueles que representam a organização, que podem 

contribuir ou dificultar o desenrolar de um processo de coaching executivo; fronteira entre a 

área de ARH e participantes de programas de coaching que de fato não estão interessados em 

tais programas; e a fronteira entre diferentes coachees da mesma empresa. Exercer o ofício de 

coach é percebido por coaches como um exercício de esclarecer quais as fronteiras de atuação 

de cada um dos atores envolvidos em coaching executivo e navegar por elas à medida que o 

processo de coaching se desenvolve. Tais fronteiras não são estanques e seus contornos ficam 

mais claros com o desenrolar de processos de coaching, e interações entre os diferentes atores 

envolvidos. Ao considerarem os limites de atuação dos envolvidos em coaching, os 

participantes da pesquisa deixam claro o caráter dinâmico de tais interações. 
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 Uma das fronteiras em coaching executivo diz respeito a objetivos do processo de 

coaching, principalmente quando os objetivos da organização são diferentes dos objetivos do 

coachee. Por exemplo, a Coach 7, não se sente à vontade em apoiar um coachee em busca de 

um objetivo que não tenha sido acordado com a empresa. 
Ch7: ─ mas tem coachee, que às vezes ele quer puxar para o lado dele o que é, e 
você tem que estar segura e firme, e aí quando eu sai do foco, para que eu fui 
contratada mesmo? Volta aqui, vamos lembrar, senão, claro, tem coisa que é muito 
mais legal de trabalhar mesmo, poxa, trabalhar um sonho ali que está guardado de 
infância e o objetivo da empresa? Eu sou muito mais o outro [objetivo], mas como 
ética, como coach, tenho que lembrar que tem um contratante [que é a empresa], 
tem uma expectativa, tem outras pessoas envolvidas, não dá para você simplesmente 
fazer de conta que você não vai trabalhar aquilo, não dá, então é muito, como diz o 
Cortella, ética e integridade é aquilo que a gente faz quando ninguém está vendo, 
esse é o desafio. 
 

 Talvez a diferença mais acentuada no que diz respeito a divergências de objetivos 

entre o coachee e a organização, seja o coach ser contratado para apoiar o desenvolvimento 

de um executivo e esse desejar o espaço de coaching para pensar sobre maneiras de deixar a 

empresa. Coaches tentam antecipar esse tipo de situação estabelecendo claros contratos de 

coaching, que podem chegar a ser de fato contratos formais assinados, mas são em geral 

contratos verbais estabelecidos em reuniões entre os representantes da organização (gestor do 

coachee e/ou profissional de ARH), coachee e o coach. Nessas reuniões as atribuições de 

cada stakeholder são esclarecidas e o risco de o coachee decidir deixar a organização 

explicitado, como feito pelo Coach 6, por exemplo. 
Ch6: ─ Eu digo que se está claro para a organização que o coaching vai apoiar que a 
visão desse coachee seja ampliada sobre o sistema  onde ele está inserido, eu vou 
fazer perguntas a onde ele vai ter que estar claramente observando o sistema, os 
feedbacks do sistema, enfim. E que isso pode levá-lo a concluir que não quer estar 
nesse sistema, como que é isso para a organização. Em geral, eu não sei se eles não 
levam isso muito a sério ou se, enfim, eles dizem “não, imagina se for isso é o que a 
gente quer mesmo”. Eu nunca tive um coachee que tivesse saído da organização até 
hoje, isso não aconteceu comigo, mas eu aviso desse risco. 
 

 Da mesma maneira o Coach 10 esclarece durante uma reunião inicial entre coach, 

coachee e representantes da organização: se há discrepância entre os objetivos para o 

processo de coaching do ponto de vista da organização e do coachee, prevalece o objetivo do 

coachee e esse objetivo pode ser o coachee deixar de trabalhar naquela organização. 
Ch10: ─ ... quando eu sou contratado pela organização, a organização tem um 
objetivo, (...) a organização quer, ela quer que o executivo se desenvolva em alguns 
aspectos, não é qualquer aspecto, ela define o que ela quer, ela tem uma expectativa, 
e ela quer isso para que o executivo trabalhe melhor para  organização, (...) esse 
contrato tem três partes, e tem que ficar muito claro, não dá para negar nenhuma das 
partes, nem menosprezar nenhuma das partes, mas aí depois claro, você vai trabalhar 
com o executivo e aí com ele você vai ver o que ele quer trabalhar mesmo, e talvez o 
que ele quer trabalhar tenha conflito com que a organização quer, e aí você trabalha 
com ele para ele conversar  com a organização sobre isso, (...) na dúvida o que 
prevalece? Prevalece o executivo, então na dúvida eu sempre contrato o seguinte: e 
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se eu começar a trabalhar com ele [coachee] e ele resolver que ele quer sair da 
organização, ok, eu vou trabalhar isso com ele, eu não vou dizer para vocês 
[organização], eu vou trabalhar isso com ele, está dentro do meu contrato, eu não 
vou fazer outplacement com ele, mas eu vou ajudar ele entender que passo ele quer 
dar e se o passo for sair da organização, eu vou com ele até ele tomar essa decisão, 
que se ele resolver que vai sair, ele vai sair, ok? 
 

 Outro tema de fronteira de atuação dos atores envolvidos em processos de coaching 

diz respeito ao envolvimento do gestor e de profissionais de ARH. Diferentes coaches 

reportam que os gestores de seus coachees querem saber informações sobre o coachee e de 

alguma maneira interferir no processo, como ilustrado pela narrativa do Coach 4, que relata o 

desejo do gestor do coachee em se manter informado sobre entrevistas que o coach realizaria 

com pessoas da organização. 
Ch 4: ─ ...tinha lá um 360 [avaliação com diferentes pessoas da organização] meia 
boca feito pelo chefe, que ele fazia uma consulta com os stakeholders e tal, ele tinha 
todo um registro e aí ele nos escreveu assim, “[Coach] eu acho que essa sua 
entrevista com os stakeholders é uma perda de tempo dessas pessoas porque você já 
tem toda a informação. O que você precisa falar de novo com eles?” assim, e o cara 
era um vice-presidente global. Aí eu falei assim: “olha é o seguinte: o seu liderado 
está aqui, eu vou trabalhar com ele, e para eu trabalhar com ele, eu tenho que 
entender o que está acontecendo com ele, e para entender o que está acontecendo 
com ele, sem nenhuma polarização, eu preciso falar com as pessoas e entender de 
uma forma neutra. Eu vou conseguir ser neutro e levar isso pra ele. Eu não posso 
lavar sua informação de jeito nenhum, da forma...”.  Ai o cara falou, “Então faz o 
seguinte: você conversa, mas me mantem informado”. Filho da puta, Esse cara está 
querendo mais um subordinado, não está querendo um coach, e foi o que aconteceu. 
 

 Embora os coaches entrevistados acreditem que seja legítimo a organização saber 

sobre o andamento do processo de coaching, também se percebem como guardiões do 

conteúdo das sessões de coaching: não escrevem relatórios sobre o coachee e não falam do 

coachee para representantes da organização, a não ser na presença do coachee. Mais 

especificamente: a única informação que coaches percebem ser legítimo compartilhar com a 

organização diz respeito à frequência do coachee às sessões de coaching. 
Ch 3: ─ ... eu combino com ele [coachee] lá no inicio, que eu tenho um contrato 
com a empresa semelhante ao contrato que eu tenho com ele. E nesse contrato tem 
algumas prerrogativas, uma delas é que assim: se daqui a pouco ele desaparecer ou 
sumir e eu não conseguir contacta-lo eu vou ter que comunicar isso à empresa, “olha 
o coachee sumiu, não apareceu mais”. Sim, porque eu digo pra ele assim: não é 
ético eu receber por um trabalho que não estou fazendo. 
 

 Outra fronteira em processos de coaching executivo diz respeito à execução de um 

programa de coaching estruturado pela área de ARH, no qual os executivo são convocados a 

participar. Nesse tipo de situação, algumas vezes os coachees não parecem interessados em 

temas de seu desenvolvimento, mas não são explícitos quanto a esse desinteresse e continuam 

comparecendo às sessões de coaching. Como no caso ilustrado pelo Coach 10. 
Ch10: ─ ... eu recebi cinco executivos, certo, aí trabalhei com três que tinham temas 
ou que tinham assim um impulso de desenvolvimento, enfim, e tinha dois 
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executivos na verdade que não tinham temas, então eu fiquei ... sei lá, uma sessão, 
duas sessões conversando com eles, e nesse processo não tinha participação de 
gestor, porque a empresa também não queria, e aí eu não consegui, assim, eu fiquei 
lidando, eu acho que fiz umas cinco sessões, e aí naquele papel de meio querer ficar 
tentando encontrar pelo em ovo, quando as pessoas [coachees] não querem o que 
você vai fazer? E numa situação  muito chata,  porque  o meu desejo era de dizer ok, 
vamos parar por aqui, mas eu também não podia falar isso pelo cliente, porque ele 
também não falava, ficou aquela coisa. (...) O coachee, aparentemente estava tudo 
bem, sabe, porque eu sentia que ele estava enrolando. 
 

 A Coach 7 enfrentou a mesma situação de um coachee desinteressado, mas ao 

contrário do Coach 10 decidiu interromper o processo de coaching executivo. Nesse caso o 

coachee se mostrou bastante contrariado com a decisão da coach.  
Ch7: ─ Já tive um caso inclusive de parar o processo porque o coachee não estava 
participando, ele parecia estar participando para empresa, então ele...  Era outros 
executivos também da mesma área, todo mundo participando, a empresa deu a 
oportunidade para todos, então ele foi no barco (...) “Já estou aqui eu vou participar 
também”, mas a participação dele de  fato dentro do processo não acontecia, ele 
estava lá para cumprir a carga horária e falar que estava fazendo (...) eu parei o 
processo dele, aí eu chamei e falei: “olha, não está funcionando, você está tomando 
o seu tempo, o meu tempo e o dinheiro da empresa, eu acho que não é justo” (...) eu 
parei o processo e deleguei para ele a responsabilidade de avisar isso para empresa, 
“a gente vai parar o processo, eu vou comunicar que o processo foi paralisado, mas a 
razão e o motivo é você que tem que dizer para empresa” (...) ele não fazia nenhuma 
das ações, o que ele mesmo combinava para ele que era importante, sempre atrasado 
nas sessões, sempre tinha algo muito mais importante, e ele adorava contar as 
histórias de sucesso do passado dele, (...) mas nem falar do presente e nem tão pouco 
do futuro, a gente estava ali para desenhar o futuro, o que era esperado para ele disso 
aí para frente. (...) ele estava enxergando como um castigo, ou alguma coisa que era 
balela (...)  eu me preparei emocionalmente, psicologicamente  tudo que eu tinha 
direito, mas ele...se ele pudesse, se ele tivesse um pouquinho mais de pavio curto ele 
tinha ido para cima, ele ficou muito bravo, mas muito bravo,  mas muito bravo 
assim, que era minha obrigação continuar o processo, porque todo mundo estava, 
como é que ele ia parar o processo, como assim, e aí eu trouxe de  novos os fatos, 
então relacionei todos os fatos  
 

 Finalmente, uma última questão de fronteira em coaching executivo elaborada por 

coaches neste estudo diz respeito ao coach trabalhar com diferentes coachees da mesma 

organização. Nessa situação a Coach 2 fazia um esforço em não se deixar influenciar pela 

impressão que outros coachees com os quais havia trabalhado anteriormente tinham sobre a 

empresa.  
Ch 2: ─ ...então um grande desafio para mim era estar com aquela pessoa que estava 
na sessão comigo e esquecer aquilo que os outros [coachees com quem havia 
trabalhado antes da mesma empresa], a perspectiva dos outros, eu tinha que 
trabalhar com a perspectiva dela, não me deixar contaminar pela perspectiva dos 
outros, assim como quando eu estava com os outros eu tinha que me deixar focada 
na perspectiva dele, na atuação dele e não na dos outros, então isso para mim é um 
desafio dentro dessa organização. 
 

Da mesma forma, a Coach 1 já tinha ouvido falar muito, por outros coachees do 

executivo com quem iria agora trabalhar, a quem todos admiravam. 
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Ch 1: ─  E eu tinha muita curiosidade de conhecer o [Coachee], até que um dia o 
[Coachee] me escolheu como coach, maravilhoso, aí o [Coachee] (...) me escolheu, 
aí eu falei, e agora eu vou chegar na frente do semideus, coach desse cara. 
Ana: ─  Você ouvia falar do [Coachee], era o cara. 
Ch 1: ─ Era o cara, aí eu cheguei lá para falar com ele, e ele falou assim, você 
precisa me ajudar, o que você quer fazer de coaching?  Eu me segurei bastante 
porque eu tinha que conversar com ele como coach, eu não podia ficar subserviente. 
 

 A análise desta subcategoria inicia-se com a visão de que organizações são diversos e 

intrincados processos relacionais (CRITCHLEY, 2010), com diferentes stakeholders 

(CAVICCHIA, 2010). Nesse contexto pode-se alegar que não são apenas coaches, mas todos 

aqueles envolvidos em organizações que estabelecem e navegam as fronteiras, os limites de 

suas atividades. No caso de coaching executivo, entretanto, as responsabilidades e limites de 

atuação dos envolvidos em coaching são mais difusos, porque coaching executivo é uma 

atividade relativamente recente (GRANT, 2014) e também porque os atores envolvidos em 

coaching executivo não estão necessariamente familiarizados com as peculiaridades do 

coaching (SKINNER, 2012). Além disso, um dos pilares de coaching é a manutenção do 

sigilo do que é compartilhado pelo coachee nas sessões de coaching (PASSMORE, 2016), o 

que faz com que a organização tenha menos controle sobre coaching executivo quando 

compara-se coaching a outras atividades de desenvolvimento organizacional, como 

treinamentos, por exemplo. Por isso, cabe muitas vezes ao coach esclarecer as fronteiras de 

atuação das diferentes pessoas envolvidas em coaching executivo e navegar por elas em um 

contexto intricado e relacional, como ilustrado pelos trechos de entrevistas apresentados 

acima e analisados em mais detalhe a seguir. 

 Nesse esforço de esclarecer as fronteiras e limites de atuação dos envolvidos em 

coaching, os coaches reforçam a importância do estabelecimento de contratos: a Coach 7 

refere-se aos motivos pelos quais a organização a contratou como orientadores das sessões de 

coaching. Os Coaches 6 e 10 concordam com a importância de se esclarecerem as atribuições 

daqueles envolvidos em coaching executivo, inclusive explicitando o risco do coachee decidir 

deixar a empresa. Vale notar que esses esclarecimentos são realizados em reuniões de 

alinhamento entre coachee, coach e representantes da organização, nas quais contratos são 

estabelecidos. 

 Krausz (2005, 2007, 2017), fundamentada nos conceitos de Análise Transacional, 

lembra que há mais de um contrato em processos de coaching executivo. Em tais reuniões de 

alinhamento, que dão início ao processo de coaching, aspectos práticos do coaching já 

deverão ter sido estabelecidos. Os temas de reunião de alinhamento dizem respeito ao 

contrato profissional (objetivos daquele processo de coaching, e as atribuições de cada um 
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dos atores envolvidos). Especificamente sobre os objetivos do processo de coaching, o Coach 

10, faz uma ressalva: se há discrepância entre o que a organização espera do processo e o que 

o coachee almeja, o objetivo de coaching passa a ser o coachee comunicar seu objetivo à 

organização. Esse tipo de situação ressalta o caráter dinâmico de contratos de coaching 

executivo, que fica ainda mais evidente quando se consideram contratos psicológicos. 

 Contratos psicológicos abrangem expectativas e promessas de ações atribuídas a 

outras pessoas (MENEGON; CASADO, 2012) e crenças a respeito de obrigações recíprocas 

(ROUSSEAU, 2004). Nesse sentido, quando coaches esclarecem sobre o risco do coachee 

pedir demissão da empresa em decorrência do entendimento de que não quer mais fazer parte 

daquele sistema, daquela organização, explicitam eventuais crenças que podem estar 

implícitas ou inconscientes entre os participantes de coaching executivo. Por exemplo, uma 

organização pode esperar que o coach apoie o executivo a ser mais produtivo. No mesmo 

processo, o coachee pode ter a expectativa de que o coach o auxilie a lidar com o gestor 

percebido como déspota. Como contratos psicológicos são incompletos, e não podem ser 

elucidados no início de relações (ROUSSEAU, 2004), esclarecimentos sobre expectativas 

sublinham a perspectiva de relações dinâmicas em coaching executivo.  

 A manutenção do sigilo do conteúdo das sessões de coaching é outra questão de 

fronteira com as quais os coaches tem que lidar. Embora algumas organizações pareçam 

concordar que coaches não entreguem relatórios formais sobre o conteúdo de sessões de 

coaching, podem interferir no processo, buscando constantes atualizações em conversas 

informais com os coaches. Lewis‐Duarte e Bligh (2012) ponderam que pedidos de 

representantes da organização podem passar por uma série de táticas de influência, como 

elogiar o trabalho do coach ou argumentar que o coachee se beneficiará se o coach 

compartilhar algum tipo de informação. Ao mesmo tempo, há a obrigação do coach em 

prestar contas e considerar a perspectiva da organização (BARNER; HIGGINS, 2007; 

HAWKINS, 2008). Os dados do estudo indicam que tal obrigação é cumprida com reuniões 

de acompanhamento do processo de coaching nas quais os coachee está presente e também 

com o compartilhamento de informações sobre o comparecimento do coachee às sessões, 

como feito pela Coach 3. 

 Mais uma questão de fronteira em coaching executivo elaborada por coaches em suas 

entrevistas diz respeito a relações de poder. O Coach 4 compartilha que o gestor do coachee 

gostaria de impedi-lo de entrevistar stakeholders e ao concordar com as entrevistas pede para 

ser mantido informado. Louis e Fatien-Diochon (2014) alertam para a influência que relações 

de poder têm sob coaching executivo, como esse ilustrado pelo Coach 4. Orenstein (2007) 
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esclarece que a tentativa de impedir que coaches realizem entrevistas com stakeholders está 

relacionada ao desejo da organização em controlar o processo de coaching. 

 O Coach 10 e a Coach 7 relatam circunstâncias semelhantes: executivos que 

participam de programas de coaching executivo direcionados a um certo grupo da 

organização ou nível hierárquico. Como visto na subseção conotações atribuídas pelo 

coachee a processos de coaching executivo, alguns coachees integram programas de coaching 

por curiosidade ou porque não se sentem à vontade para declinar um convite ou convocação 

para participarem de tais programas. Os coaches percebem que o processo de coaching acaba 

sendo, como descrito por Bluckert (2006), uma farsa. Porém, apontar tal farsa pode ter custos 

para os coaches, como no caso da Coach 7 que se sentiu ameaçada pelo coachee. O Coach 10 

optou por não apontar o desinteresse de dois coachees nos processos de coaching com a 

organização, porém não foi chamado pela empresa para conduzir processos futuros de 

coaching. 

 Quanto à fronteira que diz respeito a um coach realizando diferentes processos de 

coaching na mesma empresa, ilustrada pelos Coaches 1 e 2, Louis e Fatien-Diochon (2014) 

alertam que como outras pessoas em contato com a organização, coaches não são neutros 

(CRITCHLEY, 2010) e sim influenciados por sua experiência subjetiva em relação ao 

coachee, e à organização (SKINNER, 2012). Coaches são influenciados também por relações 

de poder (LOUIS; FATIEN-DIOCHON, 2014) como explicitado pela Coach 1 ao se sentir 

lisonjeada porque o executivo mencionado por todos como um semideus a escolheu para ser 

sua coach. 

 Coaches navegam as fronteiras de coaching executivo ao esclarecerem atribuições das 

pessoas envolvidas no processo e gerenciando solicitações, que podem pôr em risco os 

propósitos aos quais coaching executivo se propõe. Essas fronteiras não são rígidas: surgem e 

desaparecem no emaranhado de relações nas organizações. Quando o coach esclarece as 

fronteiras de atuação das pessoas envolvidas em coaching executivo, os profissionais de ARH 

e os gestores de coachees são interlocutores particularmente importantes. A próxima subseção 

traz os resultados da análise das entrevistas  sobre as contribuições desses stakeholders para 

coaching executivo. 

 

5.4.2 As contribuições do gestor do coachee e do profissional de ARH segundo o coach 

  

 Esta subseção trata primeiramente da contribuição do gestor do coachee, considerada 

fundamental por coaches em processos de coaching executivo, com especial atenção à 
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questão temporal: no início do processo os coaches esperam que os líderes do coachee sejam 

explícitos quanto aos objetivos de desenvolvimento do coaching executivo. No transcorrer do 

processo de coaching, a expectativa é que esses gestores sejam consistentes frente aos 

objetivos acordados. Os coaches também confiam ao gestor do coachee a responsabilidade de 

apoiar o coachee depois do processo de coaching para que esse preserve os eventuais avanços 

conquistados. 

 Coaches acreditam que é importante o gestor do coachee ser explícito quanto aos 

objetivos de desenvolvimento, como dito pelas Coaches 14 e 3. 
Ch14: ─ ... um papel preponderante que é o gestor, e eu acho eu mais que o RH, e se 
ele [gestor do coachee] não entende qual é o papel dele ali: de apoiar, de desafiar, de 
dizer o que ele precisa com todas as letras, não funciona, isso afeta, eu acho que não 
tem sucesso. 
 
Ch3: ─ o chefe da pessoa [do coachee], essa pessoa é importante porque ela 
identifica as oportunidade de desenvolvimento do cliente [coachee] para melhor 
atender a empresa 
 

 Porém, alguns coaches compartilham que embora os objetivos de coaching parecem 

claros no início do processo, alguns gestores de coachees não são consistentes quanto a esses 

objetivos. No caso reportado pela Coach 6, a organização dá sinais que preferia que o 

coachee se comportasse como antes do coaching. 
Ch6: ─ Ele [coachee] tinha uma demanda que ele bypassava todo mundo e ia falar 
direto com o presidente, e que ele era muito informal nos corredores e falava muito 
das questões nos corredores e no elevador e trazia pouca formalidade e portanto 
poucos indicadores, e pouca seriedade, (...). Um dia ele chega bastante acabrunhado 
pra sessão e vamos falar sobre isso, “O quê que está pegando? O que esta 
acontecendo?” Ele disse assim: “Olha, eu estou fazendo um grande esforço e sabe o 
que eu ouvi na empresa? Que eu estou ficando muito chato, era melhor como eu era 
antes”. (...) Então, eles trazem o cara para uma formalidade para um comportamento 
mais profissional e menos pessoal com o presidente e quando isso acontece eles 
começam a cobrar dele, “ah está muito chato está muito formal agora, preferia você 
antes”. (...) O que joga por terra, o que acarretou uma reunião intermediária (...) são 
situações que vão acontecendo da organização que pede uma coisa e ela não apoia o 
coachee. 
 

 E no caso do Coach 4, o objetivo de desenvolvimento anteriormente acordado deixou 

de ser prioritário diante de um problema da operação. 
Ch4: ─ ... o executivo precisava fazer um desenvolvimento, melhorar a relação 
interpessoal com alguns stakeholders e melhorar a capacidade de delegação. (...). E 
o trabalho começou a ser feito. O cara [coachee] abraçou e começou a tratar o time 
dele de outra forma e criou uma maneira de delegar mais completa e o cara vibrando 
com isso e tal, e sentindo, estava se sentindo com menos pesos nas costas, só que 
eles acharam lá no meio do caminho que tinha um problema e o problema levava a 
uma perda do beneficio anual do chefe dele, tá, tinha lá um problema na operação, 
tinha um erro que ele [coachee] era responsável. Aquilo ali passou a ser um tema 
muito importante, claro que o chefe dele queria falar daquilo e ele precisava falar 
daquilo, então o espaço de desenvolvimento de certa forma, não substituído, mas foi 
invadido por uma questão muito grande de ordem operacional do trabalho e isso 
atrapalha porque eu acho que o coaching, eu tenho um olhar pro coaching que é 
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assim: eu acho que é um enorme recurso de desenvolvimento, mas a empresa tem 
que ter uma mão muito forte no leme pra não deixar desandar, porque as empresas 
estão muito ameaçadas por resultados e oportunidade que tem que ser abraçadas 
suas prioridades isso é dinâmico e essa situação dinâmica de prioridades, 
eventualmente pode influenciar o andamento de processo de desenvolvimento. 
 

  Além de que os gestores de coachees esclareçam os objetivos de coaching e 

mantenham certa consistência frente a tais objetivos, os coaches temem que haja a percepção 

de que ao contratar um coach para trabalhar junto a um de seus liderados, o gestor do coach 

se exima de suas responsabilidades como líder. 
Ch6: ─ Eu acho que tem alguns chefes que entendem (...) o papel de coach como 
“oba, contratamos um coach, posso lavar as minhas mãos e dar uma de Pôncio 
Pilatos”.  
 

 Finalmente, os coaches também elaboram que quando o processo de coaching 

termina,  é o gestor do coachee quem mais pode apoiar a continuidade do desenvolvimento do 

coachee. 
Ch10: ─ ... eu vou trabalhar com o coachee oito meses, depois disso é com ele, (...) 
que depois a  gente faz uma sessão de avaliação na penúltima sessão onde a gente 
lida com isso... Ele [gestor do coachee] faz uma avaliação de onde ele [coachee] 
chegou em relação do que ele contratou, e como é que ele [gestor do coachee] apoia 
dali para frente. 
 

 Em suma: para os coaches, os gestores de coachees têm responsabilidades 

fundamentais em processos de coaching executivo, esclarecendo suas expectativas de 

desenvolvimento do executivo e tendo alguma consistência frente a tais objetivos. Percebem 

também que os gestores de coachees podem contribuir fornecendo feedback ao coachee sobre 

a conduta que observam e que continuem seu apoio ao desenvolvimento do coachee 

terminado o processo de coaching. 

 Já quanto à área de ARH, o desejo dos coaches é que a área contribua com processos 

de coaching, porém sem interferir: 
Ch16: ─... eu tinha um preconceito de RH se misturando na relação de coaching, 
mas passou porque eu tenho encontrado uns RHs tão bacanas que tem contribuído 
tanto sem interferir, isso passou. 
  

A contribuição esperada de ARH diz respeito a esclarecimentos de como os processos 

de coaching executivo estão inseridos nos objetivos mais amplos da organização, ou seja, 

qual a estratégia de desenvolvimento de pessoas da organização e as diferentes intervenções 

de desenvolvimento de pessoas usadas. Os Coaches 10 e 11 ilustram tais expectativas frente à 

ARH. 
Ch10: ─ A organização na verdade tem um objetivo, pode ser um objetivo 
estratégico, sei lá, queremos acelerar a sucessão, por exemplo. Ok, aí você vai 
trabalhando em coaching como é que as pessoas, cada um, lida de um jeito 
diferente. 
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Ch11: ─. .. no fim acaba sendo RH, mas tem uma discussão na empresa também: 
por que que vamos oferecer isso [coaching executivo]? Quanto vamos investir 
nisso? E o que a gente espera disso? Uma definição da empresa. 

 
 Os coaches também atribuem à área de ARH responsabilidades de estruturação de 

coaching executivo: quais os critérios para que coaches possam prestar serviço àquela 

empresa, as pessoas que são elegíveis a coaching executivo, em que circunstâncias coaching 

será oferecido aos executivos, como será feita a avaliação da efetividade de coaching 

executivo. 
Ch15:  ─ ... RH nessa relação é exatamente conseguir fazer um casamento perfeito 
entre as necessidades desses gestores levando em consideração o perfil individual e 
a cultura, o momento da empresa, é claro que ...então os papeies vai ser exatamente 
buscar profissionais em coaching de qualidade, gerenciar e administrar todo esse 
processo mais formal de contratação, mas ao mesmo tempo estar preparado para 
contribuir pro próprio processo. 
 

 Também há a expectativa entre os coaches de que os profissionais de ARH tenham um 

bom entendimento do que é coaching executivo, incluindo as limitações da intervenção, para 

que coaching não seja usado indiscriminadamente, por exemplo para todas as pessoas que 

forem promovidas. 
Ch14 ─ RH eu acho que ele tem que ter uma postura mais neutra, ele é um 
observador, ele é um facilitador, mas ele não é um elemento central, protagonista no 
sistema (...) o RH tem papel de fazer algum programa de coaching, entender muito 
claramente o que o que é coaching, não sair por ali impondo coaching: todo mundo 
que agora é promovido recebe coaching, quer queira, quer não, fulana vai ser seu 
coach, essas coisas. Ainda tem muito, o RH ainda tem, nem todos, tem gente que já 
sabe (...) o papel do RH é entender para que serve coaching, que coaching não é 
para consertar, que coaching é um programa generative que o cliente tem um papel 
principal, mas que ele tem que querer. 
 

 A aplicação de coaching executivo à semelhança de programas de treinamento é 

recriminada pelos coaches. Por exemplo, um programa de coaching que seja oferecido a todas 

as pessoas que ocupam um determinado cargo não é percebido como eficaz. 
Ch11: ─ ... e daí tem o RH que faz um programa, ou quer fazer um programa, um 
pouco perdido assim no conceito até do que, como se fosse um programa de 
treinamento. (...) que era uma proposta de programa de coaching porque estão 
querendo dar para todos os nossos gerentes, está dando: eles estão querendo que eles 
façam. (...) como se fosse um programa de treinamento de liderança, então é um 
programa de coaching, e “aqui todo mundo vai fazer, vocês [gerentes] precisam 
melhorar, assim não dá, entendeu.” (...). Tem uma empresa que é exatamente isso: 
um programa pra catorze pessoas, quem são essas catorze pessoas? “não, são os 
gestores piores avaliados na pesquisa de clima”. Entendi, mas assim, como é que vai 
ser falado com eles e tal, “não, a gente vai fazer uma sensibilização, vamos levar os 
resultados da pesquisa de clima e, denúncias do canal de ética, a sensibilização pra 
falar que eles vão fazer coaching”. Vai se curioso, vai ser. 
 

 A expectativa de que profissionais de ARH não interfiram nos processos de coaching 

executivo está relacionada ao sigilo do conteúdo de processos de coaching executivo: 
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Ch8: ─... [RH deve] acompanhar o desenvolvimento desse trabalho [coaching] sem 
se imiscuir no trabalho. 
 

 Para os coaches, é legítimo que profissionais de ARH queiram saber se o coachee está 

comparecendo às sessões de coaching, mas o pedido de ARH para que sejam elaborados 

relatórios sobre as sessões de coaching é tido como inadequado pelos coaches entrevistados.  
Ch10: ─  ... eu tive o caso de uma empresa que eu trabalhava há muitos anos com 
eles, aí as últimas vezes meus processos não estavam sendo aprovados (...) um dia 
eu liguei e perguntei: “olha, o que está acontecendo?”. “Não, é que você falou que 
você não faz relatório das sessões e os outros [coaches] fazem”, aí eu falei, não, 
então pode me incluir fora dessa. (...) a gente tem um site onde o RH pode entrar e 
ver se marcou ou não marcou, aí ele toma as providências, agora, eu gerar um 
relatório das sessões nem morto.  
 

Fazendo uma síntese sobre atribuições esperadas de profissionais de ARH, os coaches 

elaboram que tais profissionais podem esclarecer aos coaches qual a estratégia de 

desenvolvimento da organização e por que e como coaching executivo faz parte de tal 

estratégia. Outra contribuição da área é estruturar coaching executivo para aquela 

determinada organização, definindo quem são as pessoas elegíveis a processos de coaching, 

quais coaches externos poderão ser contratados e as situações nas quais coaching executivo 

pode ser tido como uma intervenção de desenvolvimento. Os coaches sugerem que 

profissionais de ARH informem os stakeholders sobre as peculiaridades de coaching 

executivo, que não utilizem coaching de maneira indiscriminada e que, ao acompanhar, 

assistir processos de coaching executivo, estejam cientes da importância da confidencialidade 

e respeitem o sigilo do conteúdo das sessões de coaching. 

 A análise dos resultados desta subseção enfatiza que para os coaches as circunstâncias 

no qual o coachee se encontra é bastante relevante, e pode ser entendida pela visão sistêmica 

de coaching, na qual elementos da organização são considerados e fazem parte do processo de 

coaching (MCLEAN, 2012; OSHRY, 2015). A área de ARH tem a oportunidade de informar 

ao coach externo o contexto no qual coaching executivo está inserido: cultura da organização 

e sua estratégia em relação a desenvolvimento de pessoas (MABEY; FINCH-LEES, 2008). Já 

o gestor do coachee é percebido como o apoiador do coachee, atribuição identificada na 

literatura, como por Rekalde, Landeta, & Albizu (2015), por exemplo. 

 Alguns dos entraves ao processo de coaching executivo relacionados ao gestor do 

coachee e elaborados pelos coaches podem ser percebidos como situações de agendas 

múltiplas. O temor de que o coach assuma responsabilidades do gestor do coachee, como 

externado pela Coach 16 foi descrito por Fatien-Diochon (2012) e Louis e Fatien-Diochon  

(2014). O gestor do coachee que percebe o coach como mais um de seus subordinados, 

ilustrado pelo Coach, 4 serve de exemplo de exercício de poder. O caso compartilhado pela 



134 
 

Coach 6 sobre um certo arrependimento de membros da organização, quanto ao objetivo de 

coaching que havia sido acordado também ilustra a complexidade e dinamismo do contexto 

no qual coaching se desenrola. 

 Embora haja a percepção pelos coaches de que a área de ARH cuida da 

implementação e administração de programas de coaching nas empresas, os coaches 

entrevistados foram zelosos quanto à confidencialidade do conteúdo de sessões de coaching, 

como ilustra a recusa do Coach 10 em elaborar relatórios sobre sessões de coaching. A 

questão da manutenção da confidencialidade em sessões de coaching é central para os 

coaches (FATIEN-DIOCHON, 2012) e a percepção de que ARH é responsável pela 

supervisão de processos de coaching executivo, desde sua concepção, implantação e aferição 

de resultados também foi descrita na literatura, por  Fillery-Travis e Passmore (2011). O que 

os coaches esperam é o equilíbrio entre a contribuição dos profissionais de ARH para o 

desenvolvimento do executivo, sem macular a confidencialidade do conteúdo de processos de 

coaching. 

 Para os coaches há o risco de profissionais de ARH confundirem coaching executivo 

com treinamento, como dito pelos Coaches 11 e 14 quando mencionam coaching imposto a 

executivos. Para Mabey e Finch-Lees (2008), quando se consideram treinamentos, a 

responsabilidade está na empresa que capacita a pessoa para que exerça suas funções de 

maneira adequada. Já em coaching executivo está implícita a participação do indivíduo em 

sua jornada de desenvolvimento. Ou seja, há a participação intencional do executivo, esse 

precisa estar disposto e querer participar de coaching executivo (KRAUSZ, 2017). 

 Apresentadas as expectativas que coaches têm quanto à contribuição de gestores de 

coachees e profissionais de ARH, passo à subseção seguinte, em que analiso quem é tido 

como cliente de coaching executivo pelos coaches. 

 

5.4.3 Quem é o cliente de coaching executivo segundo o coach  

 

 Para os coaches, o cliente de coach é considerado o coachee ou ambos: coachee e 

organização. Os coaches que consideram o coachee cliente elaboram que estão a serviço do 

executivo. Estar a serviço do coachee é traduzido pelos coaches de diferentes maneiras. Para 

a Coach 14, é o coachee que deve autorizar qualquer ação sugerida no processo de coaching, 

como por exemplo reunião entre coach, coachee, e representantes da organização e também 

eventuais entrevistas do coach com stakeholders.  
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Ch14: ─ ... essa pessoa que está recebendo meu coaching eu preciso cuidar dela, 
cuidar desse interesse dela, a empresa está patrocinando, e esse olhar já está desde o 
meu contrato, isso para mim é tão claro que isso já vai na proposta. (...) Explicitado 
que quem é o cliente, quem é o patrocinador (...) Eu faço a proposta, e posso ter 
trezentos e sessenta qualitativo, eu posso ter várias coisas, se o cliente concordar, o 
cliente já nomeado (...) As reuniões three way, se ele concordar, se ele não 
concordar... Ele não pode ser forçado, gente. Então a gente vai conversar, porque 
realmente idealmente tem que ter, não vai forçar ninguém, nada para mim pode 
desautorizar esse lugar muito dele, eu não vou infantilizar essa criatura, porque não 
é o melhor interesse para ele. Então está lá, e aí confidencialidade, que o RH pode 
ficar careca de me pedir coisa que eu só vou falar do processo, não vou falar de 
conteúdo, se eu tiver que  falar de conteúdo terá que ser com a autorização dele, 
porque senão não tem. 
 

A Coach 11 elabora que, mesmo diante do objetivo acordado com a organização, esse  

intuito deve fazer sentido para o coachee, a quem o coach serve. 
Ch11: ─ Pra mim o cliente é o coachee, eu vou fazer o processo de coaching pra ele, 
então assim, quem vai me pagar é uma outra entidade, mas eu estou ali é a serviço 
dele, então já alinhamos lá com a organização que estão na perspectiva... esse por 
exemplo, que é um trator que ele seja menos trator, por exemplo, na organização. 
“Vamos lá: o que disso faz sentido pra você?” “Ah eu acho que devo melhorar 
algumas coisas nas interações com os meus pares eu sempre tive esse feedback, eu 
acho que me prejudica, que legal, mas assim, [Coach], tem coisas que eu não vou 
mudar, eu não vou deixar de falar o que eu penso eu não vou deixar de...”, então eu 
sempre estou realinhando com ele [coachee] a expectativa da organização e o que 
ele está dispostos a fazer, então nesse aspecto eu estou um pouco ali a serviço dele. 
Quando chega perto da reunião de alinhamento [entre o coachee, seu gestor e o 
coach], agora que ele teve um feedback de que ele melhorou, mas não melhorou o 
suficiente, isso pode ter um impacto e fez muito ele pensar, tá,  de novo.. “é isso que 
eu quero, ou sigo o meu caminho? Alguém que me aceite melhor, uma organização 
que aceite melhor esse meu jeito, porque eu não quero mudar.” Mas eu digo que ele 
[coachee] é o meu cliente que eu estou ali a serviço dele.  
 

 Outro sentido atribuído a estar a serviço do coachee é honrar a confiança que o 

coachee deposita no coach. 
Ch6: ─ [cliente] É o coachee. Sempre. A empresa, ele é quem te contrata, mas eu 
olho pro coachee.  Se eu tiver que fazer uma escolha em algum momento, essa 
escolha é o coachee e eu deixo isso claro porque quem tem uma relação de abertura 
total de confiança e de entrega comigo é o coachee. É a ele que eu devo 
principalmente essa lealdade, é claro que eu devo à organização também, mas fica 
claro no meu contrato, que a minha escolha primeira é quem está entregue na minha 
mão, então eu cuido dessa relação. 
 

 Já outros coaches explicam que consideram o coachee seu cliente porque quem mais 

se beneficia do processo de coaching é o coachee, principalmente no que tange a 

autoconhecimento. 
Ch3: ─ [O coachee é o cliente] porque ele é o maior beneficiário. (...) o processo de 
coaching ele tem uma prerrogativa de que a agenda é do coachee, nem é da 
liderança nem da empresa, mas do coachee. Só que ao mesmo tempo quando a 
empresa está patrocinando isso eu não posso, eu digo sempre pra eles isso assim: 
que eu não posso ir com eles a lugar nenhum e nem a lugar muito diferente daquele 
que a empresa gostaria que eles fossem. E o que a gente vai tentar é conciliar esses 
dois interesses, talvez nem tanto o céu e nem tanto a terra, mas o que faz sentido pra 
ele dentro daquilo que empresa gostaria de endereçar.  (...) o coaching não é só para 
empresa, a empresa é um beneficiário disso, mas ela não é o único, o maior 
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beneficiário disso é tu mesmo [coachee]. Porque é um processo de 
autoconhecimento, de autodesenvolvimento. 
 

 Outros coaches consideram tanto a organização como o coachee clientes e elaboram 

que a organização contrata o coach para que esse se desenvolva para ser mais produtivo na 

organização, como explicitado pelo Coach 10. 
Ch10: ─ ... quando eu sou contratado pela organização, a organização tem um 
objetivo, quando mais claro for, melhor para o processo de coaching, então o que a 
organização quer? Ela quer que o executivo se desenvolva em alguns aspectos, não é 
qualquer aspecto, ela define o que ela quer, ela tem uma expectativa, e ela quer isso 
para que o executivo trabalhe melhor para  organização (...) que ele traga mais 
resultados (...) esse contrato tem três partes, e tem que ficar muito claro: não dá para 
negar nenhuma das partes, nem menosprezar nenhuma das partes. 
 

 O Coach 12 elabora que tanto o coachee como a organização são seus clientes de 

coaching porque a organização demanda o que espera em termos de desenvolvimento do 

coachee. 
Ch12: ─ Os dois, a empresa é o cliente e os coachee são [clientes]. (...) Ao final de 
contas, quem está pagando o processo, quem está demandando ‘eu preciso’ é a 
empresa. 
 

 O Coach 8, por sua vez, deixa claro os dois sentidos nos quais organização e coachee 

são clientes: a organização é sua cliente porque é quem o paga e o coachee é o cliente porque 

é a ele que serve. 
Ch8: ─ ... pra mim o cliente quem paga é a organização então, legalmente é a 
organização, mas pra mim o cliente é o coachee, eu tenho que contribuir, é como eu 
disse na minha definição, eu tenho que ajudar o cliente a atingir melhor de si na vida 
pessoal e profissional. 
 

 Como já analisado na subseção quem é o cliente de coaching executivo segundo o 

coachee, o tema de quem é o cliente em processos de coaching executivo evidencia a 

complexidade de tais processos à medida que se estabelece a relação triangular em coaching 

executivo (LOUIS; FATIEN-DIOCHON, 2014).  

 A questão de quem é percebido como cliente de coaching executivo pelos coaches em 

geral provocou rápidas respostas em alguns coaches, que afirmavam categoricamente que o 

cliente de coaching é o coachee. Entretanto, ao elaborarem sobre sua resposta, os coaches 

qualificavam que embora o cliente fosse o coachee, havia de se considerar os interesses da 

organização. Da mesma maneira, os coaches que refletiram que o coach tem tanto a 

organização como o coachee como clientes, sublinhavam a importância da confidencialidade 

e de que na dúvida o coach deveria priorizar os interesses do coachee. O sentido atribuído ao 

tema de quem é o cliente de coaching converge em três sentidos: Em primeiro lugar, há 

clareza entre os coaches sobre a manutenção do sigilo do que é tratado entre o coachee e o 

coach nas sessões de coaching. Além disso, os coaches se veem servindo ao coachee, ou seja, 
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verificando se o coachee concorda com os passos do processo e com os objetivos de coaching 

pautados pela organização. Finalmente, os coaches também ponderam que se veem obrigados 

a prestar contas à organização que os remunera. 

 A perspectiva teórica proposta por Hannafey e Vitulano (2013), da teoria do agente de 

abordagem legal é a mais congruente com os três pontos abordados acima sobre a maneira 

que os coaches elaboram sobre quem é o cliente em processos de coaching executivo. A 

teoria de tradição legal do agente tem fundamentação no sigilo absoluto e alto grau de 

confiança entre o agente e o principal, como nas relações que se estabelecem entre médicos e 

pacientes e advogados e clientes (HANNAFEY; VITULANO, 2013). Esse mesmo princípio 

parece nortear os coaches: há a concordância de que coaches lidam com informação 

privilegiada, que deve ser mantida em sigilo. Para Hannafey e Vitulano (2013) coaches 

devem servir primeiro ao principal, que é o coachee, e que também têm a obrigação de servir 

à outra parte envolvida na relação: a organização. Esse também é o posicionamento dos 

coaches, tanto aqueles que consideram o coachee como cliente como para os coaches que 

consideram tanto a organização como o coachee cliente: em caso de dúvida, de conflito de 

interesses, prevalece o interesse do coachee. 

 Esta seção abrangeu três temas pertinentes à relação entre o coach e as pessoas que 

representam a organização. A última subseção esclarece que coaches colocam o interesse do 

coachee em primeiro lugar, mas se sentem obrigados a prestar algum tipo de conta à 

organização. Essa visão deixa clara a complexidade e dinamismo das relações presentes em 

processos de coaching executivo, nos quais os coaches estão constantemente esclarecendo as 

fronteiras de atuação entre os atores envolvidos no processo e navegando entre tais fronteiras, 

como os objetivos da organização e do coachee; fronteiras dos que representam a 

organização; fronteira entre a área de ARH e coachees que não querem se dedicar a coaching; 

e a fronteira entre coachees que trabalham na mesma organização. Também foram 

apresentadas nesta seção as contribuições da área de ARH e gestores de coachees esperadas 

por coaches. Com a complexidade da relação entre o coach e a organização esclarecida, passo 

em seguida aos resultados da categoria que diz respeito à relação entre o coachee e o coach. 

 

5.5 Coaches elaboram sentidos sobre os coachees 
 

(...) a gente constrói um espaço na relação, (...), que é o espaço onde você pode ser 
livre eu posso ser livre, então eu não tenho assim, o compromisso de ser o super 
coach, nem você tem o compromisso de ser o super coachee, nós temos uma relação 
onde você está aprendendo, eu também estou aprendendo. 
Coach 10 
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 Esta categoria diz respeito aos sentidos que coaches atribuem a dois temas 

relacionados aos coachees: o relacionamento entre o coachee e o coach e diferentes sentidos 

que coaches atribuem a desenvolvimento do coachee. Quanto ao relacionamento entre o 

coachee e o coach, este é tido como a base para o processo de coaching, sendo que é nesse 

relacionamento que sentidos são elaborados. No que tange a desenvolvimento do coachee, 

coaches atribuem uma gama ampla de significados: coaches podem considerar que o coachee 

se desenvolve quando adquire uma nova visão sobre a situação na qual se encontra ou quando 

adquire uma nova competência, por exemplo. Os resultados das entrevistas sobre esses dois 

temas, assim como as respectivas análises são apresentadas nas subseções abaixo. 

 

5.5.1 O relacionamento entre o coachee e o coach 

 
...e ele [coachee] falou, “não, eu quero que você me responda olhando nos meus 
olhos se aquilo [termo de confidencialidade] é verdade” 
Coach 7 
 

 Em suas entrevistas, os coaches explicitaram as condições para que o relacionamento 

entre coach e coachee se estabeleça: começando pelo aspecto mais básico, os coaches 

compartilharam que o coachee precisa comparecer às sessões de coaching e estar disposto a 

participar do processo, respondendo aos convites para reflexão. 
Ch13: ─  O coachee tem... que nem o Woody Allen diz que de 80% da vida é você 
aparecer, então... [Risos], ele tem que participar, ele tem que estar presente, o cara 
que fica cancelando sessão, o cara que fica remarcando sessão claramente não está 
levando o assunto a sério (...) é muito importante que o cara apareça, que o cara 
tenha um..., a gente fala de leaning into the conversation, [debruçar-se sobre a 
conversa]. 
 

 A Coach 14 tem a mesma visão, já que o coachee é o principal ator em processos de 

coaching. 
Ch 14: ─  ... não tenho a menor dúvida, que se ele [coachee] não quiser, nada 
acontece (...) ele é o grande protagonista.  
Ana: ─  O que é estar pronto para o coachee que você falou? 
Ch 14: ─ Estar pronto para ser coachee? Eu estava pensando em coachability, estar 
pronto para ser desafiado, estar pronto para se deixar cutucar, (...) o estar pronto está 
muito ligado a esse querer, eu entendo que eu posso mais, que eu mesmo tomo o 
meu caminho. 
 

 Também o Coach 15 enfatiza a importância da relação entre o coach e o coachee, 

sublinhando que tal relação é essencial para que o processo de coaching se desenvolva. 
Ch 15: ─ E ao mesmo tempo mais no fundo, no fundo, pra mim eu acho que uma 
boa sessão de coaching ela está muito ligada de fato à experiência da sessão, da 
experiência da conversação, daquilo que é vivido, percebido na relação entre o 
coach e o coachee, eu acho que esse inclusive é o grande fundamento de um bom 
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trabalho de coaching, então essa conexão, essa presença, porque ali de fato vão 
surgir temas, vão surgir pontos que ele entenda que são os pontos mais relevantes a 
serem trabalhados. 
 

 Para que o relacionamento entre o coachee e o coach se estabeleça, é preciso que o 

coach conquiste a confiança do coachee. Por exemplo, a Coach 7 relata que um coachee com 

quem trabalhou só se sentiu à vontade para participar do processo de coaching depois que a 

coach garantiu o sigilo do que seria compartilhado. 
Ch7: ─ e ele [coachee] na primeira sessão, ele só estava lá de corpo físico, ele não 
participou, não estava lá, ok, deve estar acontecendo alguma coisa, e aí ele voltou 
para a segunda sessão e falou assim: “aquele lance da confidencialidade é verdade?” 
(...) Eu falei, “o que te fez pensar que não seria de verdade?” “Porque a empresa já 
está cansada de fazer esse monte de coisas para a gente,” (...) eu falei, “você quer 
reler o termo, a gente discute as cláusulas, o que está lá, os combinados e tudo” e ele 
falou, “não, eu quero que você me responda olhando nos meus olhos se aquilo é 
verdade”, “eu te garanto que é verdade”, ele falou, “tudo bem, agora eu vou me 
abrir”, e aí falou, falou, falou... 
 

 Essa relação entre o coachee e o coach é percebida pelos coaches como uma relação 

profissional, mas ao mesmo tempo, uma relação de muita proximidade com o coachee, que 

compartilha questões pessoais. 
Ch6: ─ Ele [coachee] trouxe uma questão da relação pessoal dele com os filhos dele 
e foi quando ele falou dos filhos que gente conseguiu fazer uma ponte bem poderosa 
para ver como era a relação com os pares, ele estava cortando, com os filhos, e ele 
contando ... ele conseguiu ver que ele também estava podando os filhos e aí ele 
conseguiu, e aí ele conseguiu se enxergar no universo organizacional. 
 

 Uma das coaches entrevistadas faz a ressalva de que se percebe próxima o suficiente 

para que exista essa relação de confiança, porem não íntima desses. 
Ch7: ─ ... eu acho que eu consigo construir com meus coachees é a proximidade 
sem a intimidade. 
 

 Quando a proximidade que o coachee sente com seu coach passa a ser intimidade, os 

coaches ponderam que há o risco de que essa relação cruzar a fronteira profissional e se 

transforme em uma relação de amizade. 
Ch4: ─ ... no processo o pai dele morreu e ele ligou pra mim, o pai dele morreu e ele 
ligou pra mim: “[Coach], meu pai morreu hoje.” (...) eu não sou uma pessoa de 
muitos amigos, ao contrário, tenho poucos amigos, esse rapaz tem um jeito de se 
relacionar comigo que eu tenho que tomar cuidado pra não virar amizade. Eu nunca 
fui na festa de aniversário de filho dele, ele nunca veio tomar uma cerveja na minha 
casa. Mas existe uma relação...  
 

 Alguns coaches elaboram de maneira mais profunda sobre o que ocorre nessa relação 

entre coach e coachee. O Coach 10, por exemplo, ilustra que durante as sessões de coaching 

o coach e o coachee podem não ter a resposta sobre o tema em questão, ambos não sabem e 

ambos aprendem. Um relacionamento em que estão juntos e percebem os movimentos um do 

outro. 
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Ch10: ─ O que eu acho assim em coaching que é importante, a gente ter consciência 
clara de que a gente constrói um espaço na relação, (...), que é o espaço onde você 
pode ser livre eu posso ser livre, então eu não tenho assim o compromisso de ser o 
super coach, nem você tem o compromisso de ser o super coachee, nós temos uma 
relação onde você está aprendendo, eu também estou aprendendo, eu posso de vez 
enquanto não saber, (...) eu estou falando assim desse lugar real onde tem momentos 
que você realmente não sabe, (...) e como que a gente constrói um espaço onde você 
vai junto com o cliente, e vocês dois ficam ali, e ali que acontece, e o que vai 
acontecer a gente não sabe exatamente (...) como é que eu vou para esse lugar onde 
eu começo a saber tanto que eu começo a abandonar o que eu sei e ficar nesse lugar 
que é o lugar de você realmente ficar junto com o outro e aí perceber os movimentos 
do outro e eu acho que é mais no sentido de fazer uma contenção em relação ao que 
o outro está fazendo. 
 

 Também a Coach 1 refere-se ao relacionamento entre coach e coachee, no qual há a 

possibilidade da criação conjunta de sentidos. 
Ch1: ─ ... você [coach] tem essa dimensão com humildade para caminhar junto, 
encontrar esse caminho junto, e que você não sabe essa resposta, e que essa resposta 
vocês [coach e coachee] vão desvendar juntos. Eu costumo falar, tem que desvendar 
juntos, vamos desvendar juntos. E eu falo com os meus clientes assim, o processo de 
coaching  realmente começa quando nós dois estivermos falando de você, então nós 
vamos criar, e cria-se mantendo a mágica dos encontros, que quando você vê está 
acontecendo algo. 
 

 A análise dos trechos das entrevistas com coaches que tratam da relação entre o 

coachee e o coach permite ressaltar três aspectos diferentes: a importância do estabelecimento 

da relação entre o coach e coachee; elaboração de sentidos que ocorre na relação entre o 

coach e o coachee; uma possível armadilha no relacionamento entre o coach e o coachee de 

que a proximidade leve à intimidade e amizade. 

 Quanto ao primeiro aspecto, a relação entre o coach e coachee é considerada 

fundamental para o processo de coaching (CRITCHLEY, 2010; JOWETT et al., 2012) e a 

relevância dessa relação fundamenta-se no conceito de aliança de trabalho entre as partes no 

contexto terapêutico (GESSNITZER; KAUFFELD, 2015). Um dos fatores considerados 

estruturais para essa relação é o estabelecimento do vínculo entre coach e coachee 

(GESSNITZER; KAUFFELD, 2015), que ocorre se o coachee confia em seu coach. A 

conquista da confiança do coachee é ilustrada acima pelos trechos da entrevista com a Coach 

7: o executivo em processo de coaching só demonstrou confiar na coach depois que ela 

confirmou a confidencialidade do processo olhando em seus olhos. Os coaches enfatizam que 

a confiança do coachee precisa ser conquistada e que é base do estabelecimento de vínculo 

entre coach e coachee. Vale ressaltar que os relacionamentos entre as pessoas são dinâmicos e 

funcionam com uma dança construída entre as pessoas (BURR, 2015). Como identificado 

pelos Coaches 13 e 14, o coachee precisa estar disposto a participar da conversa, da dança, 

estar presente no relacionamento. 
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 O segundo aspecto a ser ressaltado na análise dos resultados diz respeito à 

possibilidade de elaboração de sentidos no relacionamento entre coachee e coach. Os 

Coaches 1 e 10 comentam essa possiblidade destacando que coach e coachee não sabem a 

resposta à questão do coachee, vão aprender juntos, percebendo o movimento um do outro. A 

perspectiva de ação conjunta de Shotter (1989) pode ser uma explicação para entender a que 

esses coaches se referem: embora haja intencionalidade na ação conjunta, os resultados são 

imprevisíveis, já que pertencem à coletividade que duas pessoais constituem e não a cada 

uma. (SHOTTER, 1989, 1993). Ou seja, quando o Coach 10 diz que não sabe exatamente o 

que vai acontecer no que chama de espaço que constrói com o cliente, há alguma 

intencionalidade e também imprevisibilidade. A intencionalidade em ambos lidarem com o 

tema que o coachee traz e a imprevisibilidade porque nem o coach e nem o coachee sabem a 

resposta. 

 Aprofundando o tema sobre elaboração de sentidos na relação entre o coach e o 

coachee, o Coach 10 também sugere que está junto com o coachee, percebendo os 

movimentos desse. Essa descrição sugere a experiência intersubjetiva da relação entre coach e 

coachee, como explicado por Cunliffe e Eriksen (2011). É esse espaço intersubjetivo que 

proporciona a elaboração de sentidos em processos de coaching (DU TOIT, 2007; STELTER, 

2014). Quando a Coach 1 diz que ela e o coachee vão desvendar a resposta juntos, sugere a 

elaboração de sentidos, da mesma maneira que o Coach 10 elabora sobre aprenderem juntos, 

o coachee e ele. 

 A interação entre coach e coachee, na qual sentidos podem ser elaborados, pressupõe 

uma relação de confiança, como já discutido acima. Essa relação de confiança pode ser 

interpretada como a proximidade entre coach e coachee, relatada em entrevistas dos coaches. 

Há também o contraste feito pelos coaches entre proximidade e intimidade, que poderia fazer 

com que alguns relacionamentos entre coach e coachee se transformem em amizade. 

Relações de amizade em coaching são percebidas como problemáticas em coaching por 

configurarem conflito de interesse em relações de coaching (EMCC, 2016) e distorcerem as 

características profissionais da relação entre o coach e o coachee (Grant, 2005). O risco de a 

relação entre o coach e o coachee ser transmutado para um relacionamento entre amigos é 

explicado por Fatien-Diochon (2012) que elaboram que, diante da proximidade e confiança 

que depositam em seus coaches, alguns coachees têm a expectativa de que os coaches 

devotem mais tempo relacional a eles, indo além da atenção dispensada nas sessões de 

coaching. 
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 Esta subseção analisou e apresentou os resultados das entrevistas com coaches que 

dizem respeito à relação entre o coachee e o coach, especificamente à importância da relação 

entre o coach e coachee; como tal relação permite a elaboração de sentidos sobre temas 

trazidos pelo coachee; e o risco de que tal relacionamento leve à intimidade e amizade. A 

subseção seguinte traz o que coaches entendem por desenvolvimento em processos de 

coaching executivo. 

 

5.5.2 Os sentidos que coaches atribuem a desenvolvimento do coachee  

  

 De maneira geral, os coaches entendem coaching executivo como um processo que 

proporciona desenvolvimento ao coachee. 
Ch3: ─ ... eu me sinto privilegiada por está tendo essa oportunidade de acompanhar 
esse desenvolvimento [do coachee], apoiá-lo nesse desenvolvimento significa que 
ele realmente é alguém que tem feito diferença e que pode fazer muito mais do que 
tem feito. 
 

Há uma amplitude larga de significados atribuídos a desenvolvimento de executivos 

em processos de coaching, como o endereçamento de problemas de performance, ilustrado 

pelo Coach 9. 
Ch9: ─ ... olhar os gaps de performance então “você precisa como dar um jeito aqui 
pra mim no fulano”, ainda existe isso.  
 

 Frequentemente coaches se referem a desenvolvimento do executivo como aquisição 

de uma nova competência, como ilustrado pela Coach 7: 
Ch7: ─ ... trabalhar os executivos, supervisores, coordenadores, normalmente vêm 
para trabalhar alguma competência, seja comunicação, liderança que é a maior parte 
das vezes. 
 

Esse desenvolvimento de competências está frequentemente relacionado à capacidade 

dos executivos em lidarem com novas atribuições quando são promovidos a uma posição 

hierárquica mais alta. A Coach 2 sugere que muito do que se espera de um executivo, quando 

é promovido a uma posição de direção, é que tenha uma visão distinta daquela com a qual o 

executivo estava acostumado no nível hierárquico anterior. 
Ch2: ─ É como você andar na terra e passar a nadar no mar, no fundo do mar, é um 
nível de interação diferente [para aqueles que são promovidos], então você 
[executivo promovido] tem que também olhar as coisas de um jeito diferente. 
 
Ch7: ─ ... normalmente a pessoa chega, vai sendo promovida e de repente ela não se 
dá conta do tamanho da cadeira, então normalmente é adequar aquela pessoa àquela 
cadeira, ela se apropriar daquele cargo, daquele papel, daquela responsabilidade. 
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 Desenvolvimento, para os coaches, também pode significar o coachee ter uma vida 

mais deliberada, na qual o executivo pondere sobre o contexto no qual está inserido, quais as 

suas opções e assim possa realizar suas escolhas de maneira mais consciente. 
Ch13: ─ No contexto de coaching executivo, eu acho que no final do dia, coaching 
é uma forma de você ajudar o seu cliente a levar uma vida deliberada. Ele ter 
opções, ele poder examinar as suas opções de vida, saber o que são as variáveis que 
ele controla e aquela variáveis que são exógenas, que ele não controla, e como ele 
pode lidar com elas. Criar  cenários para si, e a gente usa muito a palavra futuros no 
plural, futuros, e poder lidar com isso. (...) e a gente espera que essas pessoas 
possam aproveitar essa vida deliberada e ter melhor qualidade de vida, tanto como 
executivos como junto às suas famílias. 
 

 Outros coaches atribuem a desenvolvimento o significado de transformação, como 

dito pelo Coach 15: a expectativa é que o coachee se transforme de alguma maneira. 
Ch15: ─ Eu estou ali a disposição pra contribuir pra alguma tipo de transformação, 
eu acho que o termo é transformação, se o coachee está ali, ele tem algum motivo de 
estar ali. (...) então se ele está ali existe alguma abertura pra algum tipo de 
transformação. Se ele está ali, ele confia de que talvez naquela experiência, eu digo 
a experiência, não o coach, mas que aquela experiência, vai contribuir de forma 
positiva para uma transformação. 
 

Também na mesma linha, de que desenvolvimento signifique transformação, a Coach 

6 elabora que para ela é relevante que o coachee amplie sua visão e esteja aberto a outras 

maneiras de encarar a mesma situação. 
Ch6: ─  O papel do coachee é fazer acontecer, o papel do coachee é se questionar, é 
dar o beneficio da dúvida para todas as certezas que ele tenha, eu falo isso, e apostar 
na própria autonomia. (...) você [coachee] vai ampliar a sua visão e vai arrumar um 
mecanismo pra isso acontecer, (...) o que a gente faz no coaching, quando ele 
[coachee] fala alguma coisa, eu faço, não chega a ser uma 360, mas um 180 e um 
240 eu não sei, de posições onde ele poderia ver a mesma situação e ampliar a visão 
dele, então o papel do coachee é estar aberto pra ver outras formas de ver, aprender 
a aprender, sobre si mesmo e sobre o contexto, então estar aberto, tomar ações, fazer 
algo diferente, experimentar coisas diferentes, mais do que fazer, a palavra 
experimentar novas formas e buscar feedback no meio. 
  

É interessante notar, que nesse sentido, de reflexão sobre as opções que o coachee 

tem, um processo de coaching executivo pode começar com um determinado objetivo e ter 

um desdobramento diferente do que havia sido acordado inicialmente, como no caso ilustrado 

pela Coach 16. 
Ch16: ─ E a gente começou o processo, o coachee reconheceu que ele precisava se 
reorganizar a gente começou a trabalhar, e chegou lá numa determinada sessão (...) 
[ele] disse, “olha [Coach], não é isso que eu quero. Eu posso até me reorganizar, 
mas eu cheguei a conclusão que eu não quero melhorar, porque eu não quero mais 
levar essa vida, eu não quero mais viajar três vezes por semana, eu não quero mais 
nada disso.” E aí a questão é sempre transparência. 
(...) 
Ch16: ─ Eu perguntei pra ele: “Como que você quer lidar com isso? Porque nós 
temos um acordo com o sujeito lá que disse que ia pagar [o processo de coaching] 
porque... como quer lidar com isso?”  E a gente trabalhou de uma forma que ele 
lidasse com isso que fosse boa pra ele e que fosse boa pra organização. (...) E ele 
chegou à conclusão (...) de que ele tinha que comunicar a empresa que ele não 
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queria mais trabalhar na empresa, mas que ele precisava de um tempo de apoio 
porque ele não podia sair imediatamente, ele queria seguir uma carreira de 
professor, para seguir uma carreira de professor ele tinha que fazer um mestrado ou 
um doutorado (...) então ele ainda tinha aí uns dois ou três anos de trabalho pela 
frente. (...) foi um processo muito bacana porque a gente... ele se organizou pra ele 
contar pros chefes, (...) ele contou pro chefe (...). E o chefe (...) disse: “zero 
problema, vamos fazer o seguinte: você vai precisar de dois anos para estudar, você 
não vai poder ter essa dedicação total que você tem hoje, então vamos passar tanto 
tempo você preparando um sucessor, depois você sai da empresa, fica como 
consultor”, foi muito bacana, todo mundo ganhou.  
 

 No exemplo acima, o processo de coaching havia iniciado com claro objetivo de 

desenvolvimento, mas o coachee mudou o objetivo, que passou a ser o executivo encontrar 

uma maneira de conciliar seus interesses junto aos da organização. 

 Fazendo uma síntese dos resultados desta subseção, coaches elaboram que o objetivo 

geral de coaching executivo é o desenvolvimento do executivo e atribuem diferentes 

significados a desenvolvimento. Um executivo se desenvolver pode ter o sentido de que o 

coachee melhore um desempenho considerado inadequado, e/ou que adquira novas 

competências, especialmente quando o coachee foi promovido a uma função que exige maior 

senioridade. Por outro lado, coaches também atribuem a desenvolvimento significados como 

ampliação de visão e conquista de uma vida mais deliberada. Nesse sentido, alguns processos 

de coaching executivo podem ter início com um dado objetivo, mas à medida que o coachee 

amplia sua visão, o processo de coaching pode ter desfechos inusitados. 

 A análise dos sentidos que coaches atribuem a desenvolvimento do coachee evidencia 

a promessa dupla de coaching executivo, que atende tanto às expectativas do coachee como 

da organização (WESTERN, 2012). Da perspectiva da organização, desenvolvimento diz 

respeito à aquisição de novas competências do coachee que levarão ao seu melhor 

desempenho na função. Do ponto de vista do coachee, desenvolvimento pode estar 

relacionado a seus valores e anseios. A Coach 7, por exemplo, menciona que conduz 

processos de coaching para desenvolvimento de competências, assim como o Coach 9 diz que 

é algumas vezes contratado para endereçar problemas de performance. Nesses dois casos, a 

visão é atender à necessidade da empresa. A demanda por desenvolvimento de competências 

traz a perspectiva da empresa, para que o coachee exerça seu papel da forma mais produtiva 

possível. Já na visão do coachee, a questão é como ele pode exercer sua função considerando 

suas ambições, receios e preferências (BORWICK, 2006). 

 É bastante comum que processos de coaching sejam contratados para executivos 

recém-promovidos (NATALE; DIAMANTE, 2005). Esse tipo de contratação é ilustrado pela 

Coach 2 que contrasta as atribuições de uma executiva promovida ao nível de diretoria. Nesse 

caso, a capacidade de articulação entre pares da executiva eram muito mais relevantes na 
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posição para a qual foi promovida do que no nível anterior. Novas responsabilidades podem 

significar que o executivo precise lidar com contextos mais complexos (GARVEY, 2011), nos 

quais não haja tantas pessoas nas quais o executivo perceba que pode confiar (HALL et al., 

2000). Esse também parece ter sido o caso relatado pela Coach 2, no qual a coachee com 

quem trabalhava se desenvolveu porque passou a interagir de maneira diferente em um 

contexto que antes não apenas era estranho a ela, como contemplava muitas pessoas que 

haviam resistido à promoção da coachee. Coaching executivo se presta ao desenvolvimento 

de pessoas recém-providas porque proporciona um espaço seguro, no qual o executivo recém-

promovido se sinta à vontade para se expor (SCHULZ; STEYAERT, 2011), e protegido da 

exposição perante pares ou superiores hierárquicos, por exemplo. 

 A atribuição de desenvolvimento ao sentido da conquista do coachee de uma vida 

mais deliberada, como dita pelo Coach 13, se aproxima da perspectiva construcionista: Stelter 

(2014), por exemplo, explora que a narrativa de pessoas em processos de coaching 

proporciona coesão a suas vidas. É nesse sentido que o Coach 13 explica que ao se 

desenvolverem, os coachees examinam suas opções, as condições que controlam, elaboram 

possíveis conjunturas, levando em conta aspectos profissionais e pessoais. Desse ponto de 

vista, desenvolvimento diz respeito à mudança de perspectiva do coachee e não 

necessariamente a uma mudança de conduta. 

 As situação trazida pela Coach 16 ilustra que desenvolvimento do coachee não 

significa necessariamente alcançar o objetivo acordado com a organização. Como Kempster e 

Iszatt-White (2013) e Vanheule e Arnaud, (2016) alertam, coaching executivo é um processo 

de apoio para que as pessoas possam refletir sobre si mesmas e seu contexto em organizações. 

Nessa reflexão, objetivos de coaching acordados no início do processo podem ser alterados. O 

objetivo inicial do processo de coaching desse caso, foi criado em conjunto com a 

organização, mas durante o coaching, um novo objetivo foi trazido pelo coachee. Quando o 

coachee trouxe um novo objetivo para o processo de coaching, houve o risco de que a 

organização fosse excluída do processo e poderia ter-se estabelecida a triangulação entre 

coach e coachee, como descrito por O’Neill (2011) e Louis e Fatien-Diochon (2014). Se a 

coach houvesse trabalhado exclusivamente com o novo objetivo do coachee, sem uma nova 

interlocução com a organização, a triangulação teria de fato se estabelecido. É interessante 

notar que coach e coachee se distanciam da organização no processo de coaching executivo, 

até para que novos sentidos possam ser elaborados sobre o contexto no qual o coachee se 

encontra. Entretanto, se tal distanciamento transforma-se em ruptura da relação com a 

organização, há a triangulação. Ruptura, nesse caso ilustrado pela Coach 16, teria sido a 
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coach apoiar o coachee em atingir seu desejo de sair da empresa, sem ter apoiado o coachee a 

tratar do tema com a organização. 

 Nesta subseção analisamos diferentes significados que coaches atribuem a 

desenvolvimento do coachee. De um lado, desenvolvimento pode significar endereçar 

problemas de desempenho e obtenção de competências. De outro, pode também ter o sentido 

de o coachee realizar escolhas e interagir com pessoas da organização com mais autonomia. 

A análise desta subseção também tratou da possibilidade de mudança de objetivos durante o 

processo de coaching, sem que com isso ocorra necessariamente a triangulação no processo 

de coaching. 

 Sintetizando os resultados apresentados e analisados nesta seção Coaches elaboram 

sentidos sobre os coachees: primeiro tratei da relação entre coach e coachee e depois o que 

significa desenvolvimento do coachee. O relacionamento entre coachee e coach é percebido 

como fundamental para o trabalho de coaching, como já havia sido descrito na literatura. A 

confiança que o coachee deposita no coach é conquistada e em alguns casos parece haver 

algum tipo de evidência de que o coachee pode fato confiar em seu coach. Quando elaboram 

sobre o relacionamento entre coach e coachee, os coaches descrevem momentos junto ao 

coachee quando não sabem a resposta. Esses são exemplos de momentos de elaboração de 

novos sentidos em sessões de coaching. Já quanto ao segundo tema tratado nesta seção, os 

diferentes sentidos atribuídos a desenvolvimento do coachee vão desde desenvolvimento 

significando a aquisição de uma nova visão pelo coachee, aquisição de uma nova 

competência e também a mudança de objetivos do processo de coaching. Na próxima seção é 

a apresentada a categoria referente a como os coches elaboram sentidos sobre si mesmos e 

sobre o ofício de ser coach. 

 

5.6 Coaches sobre si mesmos 
 

 Esta seção traz dois temas abordados pelos coaches quando elaboram sentidos sobre 

seu ofício: a primeira questão diz respeito à legitimação da atividade de coaching; a segunda 

trata do que processos de coaching executivo proporcionam aos coaches. 

 A busca de legitimação de coaching executivo por coaches enfatiza o uso da 

linguagem: primeiramente coaches usam alguns termos que permitem que os coaches se 

diferenciem daqueles menos conhecedores de assuntos de coaching. Além disso, coaches 

lançam mão de vocabulário de gestão em suas narrativas, o que os deixa mais próximos das 

práticas organizacionais. 
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 Quanto aos diferentes sentidos que coaches dão às as razões pelas quais exercem seu 

ofício, os coaches elaboram o aprendizado sobre os temas com os quais seus coachees 

trabalham e também sobre si mesmos. Há também o prazer em receber a gratidão de coachees 

e observá-los tomando diferentes caminhos em suas vidas. Para alguns coaches participantes 

da pesquisa coaching é percebido como uma missão de vida. 

 

5.6.1 Coaching em busca de legitimação 

 
E também não vou te ajudar, eu não sou uma Madre Teresa de Calcutá, eu não gosto 
dessa palavra ajudar, e também essa palavra apoiar eu acho que faz sentido, no 
sentido de suportar, de dar contenção. 
Coach 10 

 
 A linguagem empregada é muito relevante para certos coaches, especificamente 

quanto ao termo ajudar, que para os coaches coloca o coachee em situação de inferioridade. 
Ch3: ─  ... poder apoiar o outro que não é ajudar, assim: a gente não tem o poder de 
ajudar quer dizer, é muito mais apoiar e facilitar esse processo de auto 
conhecimento, de auto desenvolvimento. (...) Porque eu acho que ajudar, isso que eu 
estava falando antes, acho que ajudar pressupõe que eu estou numa condição 
diferente da dele, então assim eu preciso ajudá-lo ele precisa de ajuda, acho que 
apoiar é diferente, (...) Quando tu apoia alguém tu te coloca no mesmo patamar 
dessa pessoa. Vocês estão em iguais condições, são diferentes, mas estão em 
condições. (...). Isso em condições iguais assim, eu não sou melhor do que ele e nem 
pior do que ele. Eu tenho uma atividade, essa é minha, o meu fazer a minha 
expertise, assim como ele tem a dele. 
 

 O sentido atribuído à ajuda é de prestar assistência a alguém destituído de recursos. Já 

o sentido para suportar está próximo a aceitar as conjecturas do coachee sem julgamento, 

contendo, recebendo e abrigando a perspectiva do coachee. 
Ch10: ─  ... eu odeio essa coisa de, ah, o que eu posso te ajudar, a gente não vai 
ajudar,  o que eu posso te apoiar. Eu acho assim, essa coisa de contenção, de 
suporte, para mim tem mais a ver, não é nem suporte, porque suporte é uma palavra 
ruim para a gente em português, mas é suportar no sentido de ok, eu estou aqui, você 
pode falar o que você quiser,  eu vou ouvir, e fazer perguntas, eu vou te desafiar, 
mas é isso, eu não vou fazer por você, tá? E também não  vou te ajudar, eu não sou 
uma Madre Teresa de Calcutá, eu não gosto dessa palavra ajudar, e também essa 
palavra apoiar eu acho que faz sentido, no sentido de suportar, de dar contenção. 
 

 A Coach 6 explica que faz distinção entre os significados de ajudar e apoiar para os 

coachees com quem trabalha e que essa distinção é importante para que o coachee apreenda o 

papel ativo que tem no processo de coaching. Para esta coach, ajudar significa pegar na mão e 

fazer pelo outro. 
Ch6: ─  ... quando eu uso com coachee eu percebo que ele estranha no começo 
depois consegue entender o que é um apoio e não uma ajuda. (...) quando eu trago 
esse significado pro coachee ele compreende, até porque ele chega com a ideia de 
ajuda muito forte, “ah, você vai me ajudar, vai me dar livro, vai me dar texto, você 
vai me ensinar, vai ajudar”. Ajudar é quase pegar na mão e fazer. Quando na sessão 



148 
 

a gente compreende estes dois significados, pronto pra ele, ele já entendeu o quê que 
é o apoio. Eu tenho um coachee que ele me cobrava, esse diretor me cobrava “você 
não me mandou nada essa semana”, opa! Ele esperava que eu mandasse, aí eu 
lembro que de quatro sessões ele falou que ia conversar com o presidente, “eu vou 
questionar o presidente, eu vou questionar o presidente” e eu falava assim, porque é 
15 dias, o que você fez nos 15 dias?  Você tinha me dito que ia questionar o 
presidente, o que você fez com isso? “Você não me lembrou”. E eu devolvia pra ele 
o que significa eu ter que lembrar você de fazer algo que você tinha se proposto a 
fazer? Entendeu? Era algo... até que ele entendeu que ele estava fugindo disso e ele 
botava no meu ombrinho os dois macaquinhos e tal, então nesse sentido, você fazer 
essa distinção pro coachee ajuda muito, muito. 
 

 Já o Coach 9 refuta tanto o termo ajudar como apoiar, e esclarece que emprega a 

palavra auxiliar substituindo as duas expressões. O desconforto em relação ao termo apoiar 

para esse coach é que o remete à escora, ou seja, amparo, arrimo. 
Ch9: ─ ... eu muitas das vezes eu não uso a palavra ajuda, mas uso auxiliar, apoio 
não gosto porque me traz uma imagem de uma coisa que não gosto, eu não sou um 
apoio. 
Ana: ─  Qual a imagem que te traz apoio? 
Ch9: ─  Alguém que vai dar uma escora... 
 

 Também a Coach 14 compartilha frases de uma professora de medicina familiar e 

comunitária (REMEN, 2016) para criticar o termo ajudar e traz ao diálogo a expressão fix em 

inglês, com a conotação de concertar o que está quebrado. A sugestão da autora mencionada 

pela coach é a substituição dos termos concertar e ajudar pela expressão servir. 
Ch14: ─ É... fixing and helping que ela fala: fixing and helping create a distance 
between people, but we cannot serve at a distance. We can only serve that to which 
we are profoundly connected. [concertar e ajudar criam uma distância entre as 
pessoas, mas não podemos servir se estamos distantes. Podemos servir apenas 
àqueles aos quais estamos profundamente conectados]. Essa Rachel Naomi Remen 
(...) When you help you see life as weak, when you fix you see life as broken, when 
you serve you see life as whole. Helping is not a relationship between equals. 
[Quando você ajuda você vê a vida como fraca, quando você concerta você vê a vida 
como quebrada, quando você serve você vê vida como inteira. Ajudar não é uma 
relação entre iguais]. 
 

 Além da crítica à palavra ajuda, os coaches mencionam outros termos como parte do 

vocabulário específico de coaches, como “patrocinador do processo de coaching”. O 

patrocinador é alguém da empresa, que pode ser o gestor direto do coachee ou outra pessoa da 

organização. 
Ch12: ─ Olha, para mim é quem está patrocinando o processo de desenvolvimento 
daquele profissional, que não necessariamente é o chefe imediato, aliás a maioria 
das vezes não é o chefe imediato, normalmente tem uns dois, três níveis acima, que 
é aquela pessoa que tem aquela função, o presidente se for uma empresa menor, 
então olhando ao longo prazo, quer desenvolver  aquelas pessoas que estão lá em 
baixo e que têm toda uma estrutura. 
 

Outros termos usados por coaches são coachee ou cliente. Para alguns coaches, a 

palavra coachee é a mais adequada. Já para outros, coachee é um termo menos cabível, 
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porque de alguma maneira posiciona o coachee (cliente) em uma posição secundária em 

processos de coaching, como dito pelo Coach 13. 
Ch13: ─ Não [uso a palavra coachee], eu fui desincentivado lá em [treinamento de 
coaching], e dentro da federação [ICF] ainda se usa de montão o termo coachee, 
mesmo em português. Eu não gosto da palavra, eu acho uma palavra meio boboca, 
eu acho que entendeu, bota o nosso cliente, que na realidade está no centro do palco, 
num papel coadjuvante. 
 

 Em suma: os resultados das entrevistas mostram que alguns coaches condenam o 

emprego da palavra ajudar no âmbito de coaching e sugerem como substitutos ao termo as 

palavras apoiar e auxiliar. Além disso, há o uso de outras palavras consideradas mais 

adequadas como coachee ou cliente, por exemplo. 

 Uma outra questão de legitimação dos coaches e uso da linguagem está relacionada ao 

uso de termos pertencentes ao mundo do management, tais como ROI e ROE (Return on 

Expectation), planos de ação, indicadores de performance e árvores de decisão, como 

ilustrado em diferentes trechos de entrevistas com coaches abaixo. O trecho da entrevista com 

a Coach 7, por exemplo, traz diferentes termos de management para coaching executivo: o 

documento apresentado em Power Point, indicadores numéricos e formalização dos contratos. 
Ch7: ─... é um conceito que fez muito sentido, que eu venho trabalhando até então, é 
um retorno sobre a expectativa, as empresas trabalham muito ROI e aí é muito mais 
fácil que indicadores de números, de vendas e tudo o mais dos investimos e no 
coaching o retorno sobre a expectativa, qual sua expectativa nesse processo? Então é 
um documento feito no Power Point mesmo, que às vezes eu apresento ali, então a 
gente coloca o resultado esperado quais são as evidências que vai, olha, validou, 
realmente ele alcançou e então já deixa isso definido, claramente desenhado, e aí o 
quanto que o coachee está comprometido de zero a dez, o quanto que o líder e o 
coach também, percebem que eles estão próximos de atingir esse resultado, então 
normalmente, bom, mudou alguma coisa, vamos refazer esse documento (...) você 
define exatamente e assina todo mundo envolvido, assina mesmo, formalizam isso 
de forma a todo mundo, ah, é isso mesmo, então vamos assinar e fazer aqui o 
combinado, deixa isso mais formalizado. 
 

 Também o Coach 8 cita que elaborou uma árvore de decisão, mapa de 

acompanhamento de ações e plano de ação. 
Ch8: ─ Eu tenho um documento que é uma árvore de decisão, tem lá o coachee não 
faz... tem lá uma porção de coisas (...). Aí lá eu botava nas ações que o coachee não 
tinha feito, eu botava em vermelho e as novas ações, ações pendentes em vermelho, 
novas ações. (...). Montei o plano de ação com as ideias dele [coachee], nada... eu 
botei literalmente o que ele escreveu, (...) levei o meu data show (...) por isso que é 
bom ter o meu mapa de acompanhamento: tem os focos, tem as ações.  
 

O uso por coaches do vocabulário de management como o cuidado com o emprego de 

termos relacionados a coaching podem ser interpretados como busca de legitimação dos 

coaches, porém legitimação frente a diferentes grupos, como elaboro agora na análise de 

resultados: empregar termos considerados adequados frente à comunidade de coaches 
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legitima o coach diante de outros coaches. Já o uso de expressões de management aproximam 

o coach de executivos. 

 Retomando a perspectiva de Gergen (2000), de que o que o que consideramos 

realidade são construções de linguagem de conjuntos de pessoas para fins pragmáticos, a 

diferenciação de termos usados em coaching, tais como ajudar, apoiar e auxiliar, como 

apresentado nos resultados acima pode ser entendida como características de uma 

comunidade que busca se estabelecer, se legitimar. Um dos significados de legitimar é 

“justificar a existência” (HOUAISS, 2018) e coaching executivo é uma atividade embrionária 

e sem padrões bem estabelecidos (CLEGG et al., 2007). Nesse contexto, coaches buscam 

legitimar seu ofício e uma das maneiras de legitimarem sua atividade é empregar termos tidos 

como corretos à comunidade de coaches. Clegg et al. (2007) ponderam que coaches 

executivos criam legitimidade à medida que são capazes de utilizar linguagem simbólica e 

comunicar histórias internamente consistentes sobre o que fazem e por que o fazem. 

 É interessante notar que a palavra “ajudar” é tida por alguns coaches entrevistados 

como um termo quase proibido, porque colocaria o coachee em posição de inferioridade, 

carente e incapacitado. O vocábulo “apoiar” é apresentado como correto. Porém, como 

alertado pelo Coach 9, apoiar pode ter o significado de escorar e dar arrimo, conotações que 

também considerariam o coachee incapaz de se manter sozinho. Não busco nessa análise 

encontrar o termo correto para definir a interação entre coach e coachee, mas propor que as 

considerações realizadas por coaches no emprego das palavras (ajudar, apoiar, auxiliar; 

sponsor, patrocinador, contratante; coachee e cliente) expressam  a busca da comunidade de 

coaches de se legitimarem como pessoas detentoras de conhecimento sobre o tema coaching. 

 Outra forma de legitimação diz respeito a coaches usando a linguagem de 

management, como se apresenta acima com coaches se referindo a ROI e indicadores de 

performance por exemplo. Western (2012) caracteriza o uso desse tipo de vocabulário como o 

discurso gerencial, como apresentado no capítulo Contexto de coaching executivo. Nesse 

discurso o objetivo principal de coaching é a obtenção de produtividade do coachee em sua 

função e busca de resultados mensuráveis de coaching (WESTERN, 2012). A análise dos 

resultados acima propõe que o discurso gerencial é uma maneira dos coaches se legitimarem 

frente a organizações e a executivos, tornando seus procedimentos similares às práticas 

organizacionais: uso de tabelas com metas não cumpridas marcadas em vermelho e 

explicitação de indicadores de sucesso, por exemplo. O uso da narrativa do management, 

entretanto pode levar coaches a ficarem mais preocupados em atingir os resultados acordados 
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com a organização em detrimento de apoiar o coachee em uma reflexão crítica quanto a seu 

trabalho e à organização (WESTERN, 2012).   

 De maneira sucinta, pode-se dizer que coaching executivo é uma atividade em busca 

de legitimação (CLEGG et al., 2007) e este estudo aponta duas maneiras pelas quais coaches 

expressam tal busca: de um lado os coaches buscam ser rigorosos quanto ao uso de certas 

palavras, diferenciando-se assim de outras pessoas que se dizem coaches, mas não são 

percebidas como tão criteriosas quantos os entrevistados. Uma outra maneira de legitimar a 

atividade de coaching executivo é o uso de vocabulário de gestão, que aproxima os coaches 

das práticas organizacionais. Esse tipo de aproximação, entretanto, pode levar coaches a 

privilegiarem o atingimento de metas estabelecidas para medir o sucesso de coaching 

executivo e não proporcionarem reflexão crítica a coachees (WESTERN, 2012). 

 É interessante perceber que embora coaching seja uma atividade embrionária, há 

várias pessoas que se interessam em exercer esse ofício. Os resultados apresentados na 

próxima subseção contribuem para o entendimento dos diferentes sentidos elaborados por 

coaches sobre as razões que levaram as pessoas a exercerem o ofício de coaching executivo. 

 

5.6.2 Por que coaches exercem essa atividade 

 
Eu aprendo muito [em processos de coaching], eu aprendo nessa troca, eu me 
descubro e redescubro, eu me fascino, eu me gratifico, meu ego fica feliz, eu me 
sinto útil, eu me sinto ligada a um propósito, mas eu me sinto acima de tudo, Ana, 
ligada a algo maior.  
Coach 14 

 
 A citação que abre esta subseção expressa diferentes sentidos atribuídos por coaches 

quando expressam as razões que os levam ao exercício de coaching executivo: os coaches 

aprendem sobre os temas com os quais seus coachees trabalham e também aprendem sobre si 

mesmos. Têm prazer em estabelecer relacionamentos e observar os coachees tomando 

diferentes rumos em suas vidas. Os coaches também são alvo de gratidão dos coachees e 

sentem que contribuíram para o êxito desses. Alguns coaches atribuem ao exercício de 

coaching o desempenho de uma missão de vida. Os coaches também ponderam que estar 

próximo a um coachee e apoia-lo sobre um determinado tema ajuda o próprio coach a 

elaborar questões suas. Esses sentidos não são excludentes entre si e são expostos a seguir. 

 Aprendizado: alguns coaches compartilham que adquirem novos conhecimentos com 

os executivos com os quais trabalham, principalmente porque em geral os coachees são 

pessoas bem-sucedidas, que conhecem em profundidade o ramo no qual trabalham. Os 

trechos das entrevistas com os Coaches 11 e 13 ilustram esse aspecto: 
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Ch11: ─ As pessoas são muito interessantes e coaching executivo eu acho muito 
legal por causa disso: pelo nível das pessoas que a gente fala. No geral, o pessoal 
não está lá a toa, pô, ele fala um negócio assim, “poxa, porque eu visitei cinco mil 
lojas” e não seu o que, ... cinco mil! Então são pessoas muito capazes, assim, então 
eu aprendo um monte de coisa. 
 
Ch13: ─ Eu sempre aprendo alguma coisa, às vezes é a maneira como determinada 
empresa funciona com determinada situação, às vezes é como o executivo lida com 
determinadas coisas. 
 

 A Coach 16 pondera que adquire conhecimento específico e também aprende sobre as 

pessoas. 
Ch16: ─ ... eu já aprendi de ferramenta de avaliação de performance, já aprendi 
ferramenta de venda, já aprendi, aprendo muito sobre o ser humano, a diferença de 
ser humano eu digo poxa esse tipo aí eu já conheço. Não conheço não, é um tipo ... é 
o milionésimo, quinquagésimo que eu ainda não tinha visto, eu acho que isso é o 
mais rico de todos, aprender, aprendo a me relacionar melhor.  
 

 Encontro humano: A última parte do trecho da entrevista acima introduz um aspecto 

mencionado por diferentes coaches como muito gratificante em seu ofício. O Coach 9 nomeia 

este aspecto de encontro humano. 
Ch9: ─ Nossa, é sempre muito gratificante, bom, começa pelo ganho no encontro 
humano, vou chamar  assim, e é claro eu vou falar daquilo que sou eu, eu sou 
bastante, a  minha dinâmica  é bastante emocional e encontro humano pra mim  é 
algo extremamente valioso, cada pessoa, e a história de cada um, (...) é maravilhoso 
ver o divino que habita no outro, a cada encontro, isso é um ganho que não tem 
preço, então é dessa dimensão é desse porte, encontro é uma celebração.  
 

O Coach 12 atribui a fazer coaching o sentido de observar as pessoas vivendo. 
Ch12: ─ Eu adoro [fazer coaching], eu adoro conhecer gente nova, eu adoro ver a 
pessoa vivendo, ver vida, pra mim o processo... eu estou vendo coisa viva, a pessoa 
sofrer mudando, tentando mexer aqui, tentando mexer ali, então isso me encanta 
profundamente (...) É o que eu gosto de fazer, entendeu? Não foi uma opção por sair 
de empresa, foi uma coisa que eu falei: eu quero fazer isso e por isso vou sair da 
empresa. 
 

  E a Coach 11 nomeia este sentido de calor humano. Este tipo de relação pode ocorrer 

em coaching executivo, diferentemente de outras atividades em organizações. 
Ch11: ─ ... um certo calor humano, de estar com uma pessoa que está se abrindo 
com você, que  está aberta ali no processo e que está se entregando no processo, e a 
maioria das vezes muito grata de você está ali com ela, antão eu acho que aquela 
coisa de um ser humano com outro ser humano, que no geral nas outras atividades, 
em maior ou menor grau, no geral a relação um pouco mais superficial, não tem uma 
coisa mais, uma coisa na relação. 
 

Gratidão do coachee: como indicado acima pela Coach 11, muitas vezes o coachee é 

grato ao coach. Um dos entrevistados compartilhou durante a entrevista uma mensagem 

gravada que recebeu de uma coachee.  
Gravação que Ch8 compartilhou: ─ “[Entrevistado] bom dia. (...) eu devo  muito a 
você. Uma gratidão eterna, assim uma admiração muito forte, muito forte ... eu não 
sei se eu demonstro isso”. 
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 Depois que o processo de coaching havia terminado, um coachee que havia trabalhado 

com a Coach 7 a procurou para agradecer o cuidado com que a coach havia conduzido as 

sessões de coaching e compartilhar que os temas com os quais haviam trabalhado foram 

muito uteis no momento de demissão dessa pessoa. 
Ch7: ─ ... ele [ex-coachee] falou assim: “eu queria te agradecer porque a gente se 
preparou, tudo que a gente trabalhou eu estou usando muito mais agora”, porque 
aconteceu de ele ser desligado da empresa, e era uma coisa que a gente trabalhava na 
possibilidade, eu lembro muito que a gente trabalhou, porque se ele não tomasse 
essa decisão a empresa poderia tomar por ele, e ela tomou, e ele falou, “tudo que a 
gente trabalhou me fortaleceu para esse momento, então eu sei que esse movimento 
é o que  eu precisava, não era o que eu queria, mas era o que eu precisava, então foi 
ótimo, eu queria muito te agradecer porque sinceramente nosso primeiro contato eu 
achei que não ia dar certo” ele falou, “você chegou a pontos meus, a assuntos meus 
que eu nunca abri para ninguém na minha vida...” (...) “Tinha coisas que eu não 
olhava” e ele falou, “e você tinha uma maneira muito sutil, muito gentil, com muito 
cuidado conseguiu acessar coisas que eu nunca havia acessado, nuca havia falado e 
o quanto tudo isso fez muito sentido para mim agora e está contribuindo para esse 
momento que eu estou vivendo, então eu só queria te agradecer, queria esse café 
para te agradecer”.  
 

 Participação do sucesso do coachee: Mesmo que o coachee não seja explicitamente 

grato ao seu coach, um outro sentido elaborado por coaches sobre por que exercem essa 

atividade é a percepção de que o coaching contribuiu de alguma maneira para que o coachee 

atingisse o que desejava. 
Ch1: ─ ... e o mais interessante e que a gente [coaches] é biodegradável, depois que 
o cara [coachee] teve coragem de falar isso, que ele veio na sessão falar, eu fiz, eu 
falei, não sei o que, esqueceu, morreu e ele foi embora, o coaching fica como uma 
grata influência, eu percebo isso assim, quando eu estou andando nos corredores, 
esse cara ele já virou VP (...) Eu tenho essa consciência, porque o cara descobre a 
partir de uma pergunta que eu fiz para ele, e ele descobriu que a resposta é dele, e 
que o grande feito é dele, e a partir daí você  [coach] morre naquela constelação e 
vai brilhar em outra constelação, até que acender essa luz para o outro, e como se 
você entregasse a luzinha. 
 

 Missão de vida: Certos coaches atribuem a coaching o significado de exercer um 

propósito, certa incumbência de proporcionar a outras pessoas a experiência com coaching 

que tiveram anteriormente, algo que foi transformador na vida da própria coach. Exercer o 

ofício de coaching vai além do retorno financeiro. 
Ch6: ─ O coaching na minha vida me deu um significado diferente pra pro meu 
papel, pra minha missão mesmo. 
Ana: ─ Me conta um pouco disso. 
Ch 6: ─ Eu acho que é essa missão que é uma coisa que eu faço com gosto com 
muito gosto que é sentar com alguém e apoiar essa pessoa e ampliar a sua visão, eu 
acho que isso fez muito sentido na minha vida, com personagens que eu tive, com 
mentores que eu tive e trouxe um impulso pra minha vida e eu gosto de compartilhar 
isso, bom eu quero fazer o que esse cara faz assim porque pra mim foi muito bom, 
então eu acho que isso é uma coisa de missão mesmo. Então você quer me ver muito 
brava são esses sites que falam fique rico sendo coach. Nunca consegui isso, eu 
gasto muito mais. Tem sessões que gasto [x] pra ir chego lá ganho [x+y] e eu volto 
falo puts, mas traz uma satisfação pessoal infinita assim pra mim, nunca fiquei rica e 
nem tenho tantos clientes assim porque não faço propaganda. 
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 Transformação do próprio coach: a proximidade do coach junto ao coachee permite 

que o coach entre em contato com temas que podem ser relevantes para o próprio coach, que 

levam à reflexão do coach. 
Ch15: ─ ... eu tenho oportunidade de enxergar a intimidade das pessoas, os desafios, 
as mazelas os problemas, os recursos, os potenciais, as escolhas e decisões e é claro 
que eu tenho essa oportunidade de enxergar, isso também me toca, me transforma, 
me traz reflexões... 

 
 Para o Coach 9, no encontro entre coachee e coach, proporcionado pelo processo de 

coaching, ambos se transformam. 
Ch 9: ─ ...vou me valer daquilo que a gente estuda na formação biográfica, enquanto 
que na biografia de cada um existe esse ser espiritual e é um alimento pra nós, cada 
encontro portanto, tem um enriquecimento, pelo simples fato que a gente se vê, a 
gente ver os nossos desafios cotidianos, a gente vê possibilidades, a gente vê,  eu 
ouso dizer, e isso tem muito a ver também pessoal com as minhas buscas (...) Eu até, 
em sendo junguiano, digamos assim, eu não concebo coincidências na vida, as 
pessoas chegam ... é questão de tempo, as vezes já no primeiro encontro a gente 
entende porque que a pessoa procurou a você. (...) É mais do que uma... é quase 
assim que dar conta... é missão sabe. (...) O Jung tem uma expressão onde ele traz 
que um encontro humano é como uma reação química, ambos se transformam. 
 

Na mesma perspectiva, o Coach 10 compartilha que busca refletir sobre o significado 

que cada sessão de coaching tem para si, porque percebe uma sintonia interna diferente nas 

interações com os coachees. 
Ch10: ─ …. eu estou trabalhando com ele [coachee] coisas que tem a ver comigo, 
com o meu processo, então acho que é isso que é importante a gente ter claro 
sempre, o que é dele, claro, e eu estou a serviço dele, e o que está mexendo comigo 
a partir do tema dele (...) a gente é coach, a gente não faz coaching, que coaching é 
um processo, eu não aplico processo, eu sou. E aí eu acho que você é seu próprio 
instrumento, e você vai afinando seu instrumento a medida que você vai trabalhando 
com as pessoas, então cada processo que você faz você sai com uma afinação 
interna diferente, que você aprende muito com o cliente (...) [Ao final da sessão de 
coaching] eu faço uma anotação, claro, eu anoto algumas coisas do processo dele, as 
coisas principais, mas normalmente anoto assim, o que fica para mim do processo 
dele? Não é para resolver o processo dele, é simplesmente assim, o que, do que a 
gente conversou hoje o que bateu em mim, um ponto que, sei lá, que tem a ver 
comigo. 
 

Na análise dos diferentes sentidos elaborados por coaches sobre as razões pelas quais 

exercem sua atividade o primeiro aspecto que chama a atenção é a centralidade da relação 

entre o coach e o coachee. Seja porque aprendem sobre si mesmos, ou porque encarem 

exercer o ofício de coaching como uma missão; ou porque sentem grande satisfação diante de 

um coachee agradecido ou bem-sucedido, o elemento comum aos sentidos trazidos pelos 

coaches no que tange às razões de se dedicarem a coaching é a interação que se estabelece 

entre o coachee e o coach. 



155 
 

 A relevância da relação entre o coach e o coachee para o processo de coaching já foi 

analisada neste capítulo em seções anteriores, como na seção coachee e o que ocorre durante 

o processo de coaching e coaches elaboram sentidos sobre os coachees. A originalidade 

apresentada nesta subseção diz respeito ao sentido atribuído a coaches a essa relação, ao 

ganho do coach na relação com o coachee. Diversos autores, por exemplo Critchley (2010), 

de Haan et al. (2011) e Baron & Morin (2009) explicitam que a relação entre o coach e o 

coachee é o meio mais importante para a aprendizagem do coachee. E outros autores tais 

como Cox e Bachkirova (2007) e Kets de Vries (2010) alertam para potenciais obstáculos, 

pertinentes à relação entre o coach e o coachee, que podem prejudicar o processo de coaching 

executivo.  

 Elaborando mais sobre obstáculos pertinentes à relação entre o coach e o coachee, os 

coaches podem, por exemplo, se perceberem como salvadores, incapazes de diferenciar suas 

próprias necessidades daquelas de seus coachees, acreditando serem os únicos capazes de 

apoiar os executivos em processos de coaching (KETS DE VRIES, 2010). A síndrome do 

salvador é bastante discutida no campo das profissões de ajuda, tais como médicos, 

enfermeiras, psicoterapeutas entre outros e a orientação a profissionais que trabalham junto a 

outros prestando seu apoio é que, embora ajudar alguém possa ser visto como nobre e 

significativo, esse não deveria ser o único propósito na vida de uma pessoa (KETS DE 

VRIES, 2010). Embora alguns dos coaches nesta pesquisa atribuam a coaching executivo o 

significado de missão, não há a conotação de se perceberem como salvadores ou a única 

alternativa de coachees. 

 Kets de Vries (2010) também alerta que na síndrome do salvador há a insidiosa 

possibilidade de coaches cooptarem seus coachees na tentativa de resolverem seus próprios 

problemas. De maneira similar, Cox e Bachkirova (2007) ressaltam que na relação entre 

coach e coachee há o risco de o coach se identificar com o coachee, identificação 

significando o rompimento de barreiras entre ambos. Sem algum distanciamento o coach já 

não separaria temas seus dos temas do coachee. Ainda que entre os resultados das entrevistas 

alguns coaches elaborem que os processos de coaching propiciam sua própria transformação, 

os coaches entrevistados não levaram suas questões aos coachees. O Coach 10, por exemplo, 

fica alerta ao que o tema do coachee provoca nele, uma medida que pode inclusive obstar que 

o coach entre em modo salvador ou que ao se identificar com o coachee não respeite mais as 

fronteiras entre seus temas e questões do coachee. 

 Da perspectiva do construcionismo social, na qual o fluxo de comunicação entre as 

pessoas tem importância especial (SHOTTER, 1993) e que concebe as pessoas como seres 



156 
 

conversacionais que são transformadas e criadas em conversas e por meio de conversas 

(SAMPSON, 1993), os significados que coaches atribuem a coaching como encontro humano 

e possibilidades de transformação do próprio coach ganham novos sentidos. Quando coaches 

expressam que se transformam em processos de coaching, pode-se trazer a perspectiva do self 

relacional, em que o self é tido como manifestação de relacionamentos (GERGEN, 2000) e 

cada pessoa percebida como um complexo fenômeno de nossos relacionamentos passados e 

presentes. Dessa maneira, o self do coach pode também ser construído e negociado nos 

relacionamentos com o coachee – como em cada relacionamento com demais pessoas. 

Mesmo que em cada sessão de coaching os assuntos tratados sejam aqueles que têm 

relevância para o coachee, a relação entre duas pessoas é formada pelas duas pessoas e 

pertence às duas (CUNLIFFE; SHOTTER, 2006), sendo uma experiência intersubjetiva 

(CUNLIFFE; ERIKSEN, 2011), tendo portanto o potencial de transformar as duas pessoas 

envolvidas. 

 O sentido do encontro humano também explicitado por coaches pode expressar o 

encantamento de uma pessoa ao estar com outra. Ao contrário de uma perspectiva 

individualista, que separa as pessoas umas das outras, percebe as pessoas como 

essencialmente sozinhas e vê aos outros como instrumentos, o construcionismo social 

questiona as barreiras que nos separam uns dos outros  (GERGEN, 2009b). Quando os 

coaches atribuem a coaching o significado de encontro humano, diminuem as fronteiras do 

individualismo. 

 Esta subseção  apresentou os resultados e análise dos diferentes sentidos que coaches 

dão às razões pelas quais exercem sua atividade. O elemento comum a tais razões é a 

importância da relação entre o coachee e o coach. A relevância dessa relação para o coach foi 

primeiro analisada segundo a perspectiva da potencialidade de que o coach demonstre 

propensões em resgatar o coachee. Já a segunda parte da análise deu ênfase ao 

relacionamento entre coach e coachee na abordagem construcionista, enfatizando aspectos 

como o self relacional em contraste com o self individual. 

 Esta categoria apresentou os sentidos que coaches elaboram sentidos sobre si mesmos 

e sobre seu ofício. Um dos aspectos sobre a atividade de coaching, é a ênfase na linguagem 

que legitima o coach e sua atividade, principalmente na diferenciação de coaches bons e 

capacitados em contraste com demais coaches. Outra maneira de coaches se legitimarem diz 

respeito ao uso da linguagem de management, sendo que nesse caso a legitimação diz respeito 

à capacidade de lidar com questões organizacionais. Também quando elaboram sentidos sobre 
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si mesmos, coaches atribuem diferentes razões pelas quais exercem seu ofício, sendo que o 

fio condutor que percorre tais razões é a importância da relação entre o coach e o coachee.  

 Na seção seguinte são apresentados os resultados das entrevistas realizadas com 

profissionais de ARH. Uma única categoria foi elaborada por meio de entrevistas com 

profissionais de ARH, que pode ser vista no quadro 11, com as respectivas subseções, que 

contribuem para o entendimento das dinâmicas dos relacionamentos entre os profissionais de 

ARH, os coachees e os coaches. 

 
Quadro 11 - Organização de categoria em seção com as correspondentes subseções elaboradas por 

meio de entrevistas com profissionais de ARH 

 
Seção Subseções 

Profissionais de ARH elaboram sentidos sobre 
coaching executivo 

Coaching executivo no contexto de 
desenvolvimento organizacional;  
Atribuições de coaches em processos de 
coaching executivo segundo profissionais de 
ARH; 
Atribuições de coachees em processos de 
coaching executivo segundo profissionais de 
ARH; 
Quem é o cliente de coaching executivo segundo 
o RH. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

5.7 Profissionais de ARH elaboram sentidos sobre coaching executivo 
 

 Nesta seção são apresentados os resultados das entrevistas com profissionais de ARH, 

divididos em quatro subseções: a primeira trata de coaching executivo percebido como uma 

intervenção de desenvolvimento organizacional, sendo uma entre diferentes ações para 

propiciar desenvolvimento de pessoas. Porém, entre as especificidades de coaching está o fato 

de esse ser oferecido ou indicado a um pequeno número de pessoas nas organizações, em 

geral para o desenvolvimento de competências. Ainda nesta primeira seção são analisadas as 

atribuições que profissionais de ARH acreditam que os gestores de coachees que a própria 

área de ARH têm em processos de coaching executivo. 

 Na segunda subseção apresento e analiso as responsabilidades que profissionais de 

ARH atribuem a coaches em processos de coaching executivo. Esta subseção se torna 

particularmente relevante à medida que, em geral, são os profissionais de ARH que validam 

quais coaches ou empresas podem trabalhar junto aos executivos de uma organização. Há a 
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expectativa de que coaches eduquem os atores envolvidos em coaching executivo sobre as 

responsabilidades de cada um frente a coaching. Os profissionais de AHR também se 

preocupam com possíveis confusões entre coaching e processos psicoterapêuticos. Nesta 

subseção também é apresentada e analisada a visão de profissionais de ARH de que coaches 

usem diferentes ferramentas para o desenvolvimento de competências de coachees. 

 Em seguida, a subseção Atribuições de coachees em processos de coaching executivo 

segundo profissionais de ARH trata da expectativa de que os coachees deem valor ao 

investimento realizado pela organização, comparecendo às sessões de coaching e 

esclarecendo o que esperam do processo. Há a comparação entre a percepção do 

envolvimento do coachee quando ele pede por coaching frente a processos sugeridos pela 

organização. 

 A última subseção aborda quem é o cliente de coaching executivo na perspectiva de 

profissionais de ARH: quase todos os profissionais de ARH percebem o coachee como o 

cliente em processos de coaching executivo, ressaltando entretanto que coaches precisam 

prestar contas para organizações. Tal prestação de contas é problematizada por meio da 

informação de que alguns coaches oferecem laudos sobre coachees. 

 

5.7.1 Coaching executivo no contexto de desenvolvimento organizacional 

 

 Os profissionais de ARH percebem coaching como uma entre diferentes intervenções 

de desenvolvimento organizacional, dentre as quais estão treinamento, mentoria e coaching 

executivo, como citado pela Profissional de ARH 3. 
RH3: ─ Então, assim: termina o ano a gente encerra o processo de avaliação, depois 
do processo de avaliação a gente faz o plano de desenvolvimento dos executivos e 
nesse plano de desenvolvimento a gente discute quem faria coaching, quem faria 
mentoring, quem faria treinamento, enfim. 
Ana: ─ Quem faz esse PDI [Plano de Desenvolvimento Individual]? 
RH3: ─ Nós [área de ARH] fazemos junto com os diretores e diretores executivos, e 
validamos com o executivo maior da área. 
 

Para alguns profissionais de ARH, a indicação de coaching executivo para uma pessoa 

é feita à medida que outras possibilidades de desenvolvimento são descartadas, e quando a 

necessidade de desenvolvimento do executivo vai além da aquisição de conceitos e teorias. A 

profissional de ARH 7, por exemplo, cita que o executivo pode se beneficiar de uma 

interlocução com alguém de fora da empresa. 
RH7: ─ Como  que aqui a gente identifica a necessidade de coaching? De alguém 
passar por um processo de coaching? Quando geralmente... eu tendo a crer que a 
gente vai mais por exclusão assim, uma coisa que ... um gap é identificado traves de 
um processo de olhar o desenvolvimento individual, então qual é o momento de 
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carreira da pessoa, a pessoa está pronta pro próximo nível ou não? O quê falta? 
Enfim, para essa pessoa, ou que que falta pra gente ver ela consolidada na posição 
em que ela ocupa hoje.  Muitas vezes a gente pensa num primeiro momento num 
processo de capacitação, um treinamento? Ah, um treinamento técnico? Não. Ah, é 
um treinamento comportamental? Também não. Eu acho que ele [executivo] precisa 
de uma espaço pra que ele coloque esse ponto, tenha liberdade de trabalhar isso de 
forma, mais aberta, mais isenta, mas está mais na linha de trocar ideias e receber 
algumas ferramentas que o ajudem a entendê-lo do que de fato receber teoria, 
conceito como acontece num treinamento. 
 

 A profissional de ARH 8, inclui no leque de intervenções de desenvolvimento, além 

de treinamento e coaching executivo, possibilidade de experiências na própria organização e 

compartilha que coaching executivo é sugerido para poucas pessoas. 
RH8: ─ Hoje a gente tem um programa de desenvolvimento de lideranças. (...) 
Muitas coisas a gente trata em sala de aula ou em vivências dentro da organização e 
alguns casos vão para o trabalho de coaching. É um grupo bastante restrito. 
 

 Como citado pela Profissional de ARH 8 acima, coaching executivo é percebido como 

uma intervenção de desenvolvimento para poucas pessoas. A Profissional de ARH 6 concorda 

e elabora que na empresa em que trabalha, coaching executivo é oferecido para aqueles 

considerados indispensáveis. 
RH6: ─ Hoje o processo de coaching ele é único e exclusivamente pra posições 
executivas, posições estratégicas e pra pessoas chave da companhia, isso é bem 
definido, porque é um processo, hoje é um investimento relativamente alto, então é 
uma ação de desenvolvimento bastante estratégica considerada do ponto de vista de 
RH. Então a gente tem algumas ações de RH na empresa, então a gente tem, por 
exemplo, uma avaliação de desempenho, a gente tem programas de mentoria, a 
gente tem algumas ações de mapeamento de assessment a gente tem mapeados 
quem são essas pessoas chaves hoje pra companhia, então eu sei, por exemplo, na 
minha, na 9 box, quem são os meus imperdíveis digamos assim. (...)  
 

A Profissional de ARH 13 concorda que coaching executivo, por ser um investimento 

que implica grandes despesas, é para poucos. 
RH13: ─ ... a gente dá treinamentos específicos para pessoas especificas, ou seja, 
treinamentos mais caros a gente pega para pessoas mais high potential, para pessoas 
que vão mais longe dentro da companhia que a gente quer mapear ela com potencial 
e tem uma performance alta. Como coaching é uma ferramenta super... é cara no 
Brasil, e também é muito eficaz, efetiva e eficaz, então a gente optou por fazer por 
pessoas especificas. 
 

Uma profissional de ARH explica que o desenvolvimento de pessoas deve ser 

realizado internamente pelos gestores de pessoas da empresa, que foram treinados para 

atuarem como líderes coaches. Dessa maneira, coaches executivos, pessoas externas à 

organização, são contratados para situações específicas. 
RH9: ─ ... a [Empresa] hoje ela tem uma área que se chama desenvolvimento, 
desenvolvimento organizacional e ela acredita, ela entende que a empresa pode fazer 
o seu processo de coaching internamente, ela acredita no processo do líder training, 
então ela investiu, em algum momento, ela investiu na ideia e na proposta de que o 
líder pode se empoderar e fazer o processo de coaching interno. A primeira proposta 
é que ele se empodere, a segunda proposta é que diante do não empoderamento em 
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algumas situações especificas, e não para todas, no momento que você quer de fato 
trabalhar o desenvolvimento de uma performance, ter um apoio extra, você pode 
lançar mão de um uso de um coach externo dependendo da analise que você fizer. 
 

Profissionais de ARH elaboram que há situações nas quais coaching executivo é uma 

intervenção de desenvolvimento adequada, por exemplo, a Profissional de ARH 8 menciona o 

desenvolvimento de competências necessárias para o nível de gestão no qual o executivo se 

encontra ou no nível superior.  
RH8: ─ Normalmente, hoje o coaching aqui é praticado por média e alta gestão, 
então são cargos de coordenadores, gestores e diretores, normalmente é na busca de 
desenvolvimento do individuo pra uma competência que ele precisa pra função que 
ele já exerce ou uma função que a gente está vislumbrando no futuro pro 
desenvolvimento dele. 
 

Outros profissionais de ARH ponderam que lançam mão de coaching executivo 

quando as pessoas da organização precisam lidar com temas avaliados como delicados ou 

sensíveis, como no exemplo no caso de sucessão de uma empresa familiar. 
RH4: ─ ... ainda está no comando da [Empresa] a primeira geração de sócios 
fundadores. (...) a gente começou a fazer a discussão desse processo sucessório, 
como é que ele seria elaborado, construído, mas esse é uma assunto muito delicado 
com uma serie de fragilidades (...) Um desses executivos [sócio fundador da 
empresa] teve um diagnóstico de câncer (...) fez com que o processo aqui se 
acelerasse e essa ebulição do processo sucessório forçou que algumas decisões 
fossem tomadas. (...) Então rapidamente se discutiu a sucessão familiar (...) então 
optamos por alguém daqui. E esse alguém daqui, na nossa visão, não está pronto 
[para assumir uma das posições hoje ocupadas por um sócio fundador], então vamos 
apoiar com um processo de coaching.  
 

 Uma explicação sintética sobre como coaching executivo é utilizado pelas 

organizações: os profissionais de ARH percebem coaching executivo como uma entre outras 

intervenções possíveis para o desenvolvimento de pessoas. A indicação de coaching pode vir 

após a elaboração de plano de desenvolvimento para cada executivo, e em geral coaching é 

recomendado para poucas pessoas: aquelas que são tidas como indispensáveis ou com alto 

potencial. A organização também lança mão de coaching quando há temas percebidos como 

delicados, como planos de sucessão em empresas familiares. Também indicam coaching para 

o desenvolvimento de competências percebidas como necessárias para o nível de gestão no 

qual o executivo se encontra ou no nível superior desse. 

 Os resultados das entrevistas com profissionais de ARH enfatizam a percepção de 

coaching executivo como uma entre outras atividades de desenvolvimento organizacional e é 

congruente com a definição de diferentes autores sobre coaching executivo, como Stern 

(2004), Rekalde et al. (2015) e com a própria definição de coaching executivo que adotei, 

como explicitei na seção O que tomamos por coaching executivo do capítulo Contexto de 

coaching executivo. Quanto às razões para lançar mão de coaching executivo, não há a 



161 
 

menção de coaching sendo empregado de maneira corretiva ou reparadora de performance e 

sim para poucas pessoas, tidas como especiais na organização: de um certo nível hierárquico, 

com alto potencial e consideradas imprescindíveis à organização. Percebido dessa maneira é 

compreensível que coaching executivo seja um símbolo de status, como descrito por Skinner 

(2012). A Profissional de ARH 7 sugere coaching executivo como espaço reflexivo, como 

proposto por Schulz e Steyaert (2011), já os outros profissionais de ARH sugerem coaching 

executivo como uma intervenção para desenvolvimento de competências. Vale lembrar que 

desenvolvimento de competências é um dos alicerces do discurso gerencial de coaching 

executivo (WESTERN, 2012). 

 Os profissionais de ARH fazem distinções entre as atribuições da área de ARH e dos 

gestores de pessoas no que tange a desenvolvimento de pessoas: cabe à área de ARH 

estruturar uma política de desenvolvimento para as pessoas da organização e nessa política, 

incluir a intervenção coaching executivo. Para os entrevistados é atribuição da ARH indicar 

os coaches executivos que podem prestar esse serviço na organização: 
RH2: ─ ... se me perguntar se você acha que RH sabe contratar? Ainda não, ainda 
não sabe. Então esse profissional [coach] que esta se posicionando no mercado tem 
que formar esse mercado, isso é claríssimo pra mim (...) o contratante anterior 
[profissional de ARH] talvez não tivesse toda essa sensibilidade, mas tinha critérios, 
assim: buscou profissionais reconhecidos, buscou (...) gente credenciada (...). Não 
pegou o primeiro passando, vem cá ser coach, tem critério: institutos ou coaches 
renomados que já têm, tem um critério minimamente, mesmo que essa clareza não 
tivesse toda estabelecida mas não teve nenhuma aberração, teve seriedade, você 
entende? 
 

Como muitas vezes são os profissionais de ARH que contratam os coaches, há a 

expectativa de que esses profissionais informem os coaches sobre a organização: sua cultura e 

estratégia, por exemplo. 
RH5:─ É importante que ele [coach] saiba, primeiro como que funciona a cultura da 
empresa, o que permeia, aí é o RH que entra, o que permeia ali nessa cultura, qual é 
objetivo, se é uma empresa multinacional tem um determinado objetivo, se é uma 
empresa familiar tem outro objetivo, outras estratégias, em termos de crescimento 
(...) 
 

E também que esses profissionais acompanhem o desenrolar do processo de coaching 

junto ao coachee e ao gestor desse, não buscando contato com o coach para que o sigilo do 

conteúdo das sessões de coaching seja preservado. 
RH10:─ Feedback [sobre o processo de coaching] do próprio gestor da pessoa que 
está sendo atendida e do próprio atendido. A gente conversa com a pessoa que está 
fazendo o processo de coaching: você está sentindo que está bem? Você está 
sentindo que você está tendo progresso? Quais são os benefícios que você está 
sentindo no processo? E o que você acha que pode melhorar no processo? E quando 
é um caso de ter sido solicitado pelo gestor da pessoa, a gente faz esse 
acompanhamento com o gestor da pessoa. Eu não faço acompanhamento com o 
coach, eu parto do princípio que o processo é confidencial entre os dois, então a não 
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ser que o próprio coach junto com a pessoa me procure para falar qualquer ponto, 
pra dizer qualquer alinhamento que precise, pra passar qualquer coisa, eu deixo bem 
claro que isso tem que partir deles, eu nunca vou telefonar para um coach perguntar 
“como que está indo o seu processo? Como que tá o desenvolvimento do teu 
coachee?” Sei que até algumas empresas fazem, eu não faço isso. 

 
 Outra responsabilidade percebida por profissionais de ARH frente a coaching 

executivo é auferir resultados de coaching, mesmo que sejam subjetivos: 
RH8: ─ .... então normalmente a gente faz uma reunião aí de três, quatro pontas para 
que a gente deixe as demandas [de coaching] muito claras, vamos medindo ela ao 
longo do percurso.  
Ana: ─ Como que você vai medindo?  
RH8: ─ É muito subjetivo porque é comportamental a maioria das situações, mas 
normalmente eu no papel de gestão de pessoas, eu vou sempre pedindo feedback pro 
líder dessa pessoa. (...) como estou dentro da empresa eu tenho também a 
possibilidade de participar de alguns momentos pra saber se ele mudou ou não o 
comportamento. (...) Não tenho uma ferramenta que a gente meça isso, ela [mudança 
do coachee] é bastante subjetiva, mas ela é muito perceptível. 
 

Há também a responsabilidade operacional de ARH: saber se o coachee compareceu 

ou não a sessões de coaching e lidar com cancelamento de sessões, como no exemplo relatado 

pela Profissional de ARH 11.  
RH11: ─ Nós tivemos um problema com um dos coaches, em questão de horário, de 
agendamento de horário, porque as pessoas... teve uma pessoa que avisou com 
antecedência que não ia poder participar e aí ele disse que não ia remarcar mais, 
enfim, e aí eu tive que intervir porque não tem nenhum lugar escrito que não poderia 
remarcar essas sessões, que seria muita judiação com a pessoa, mesmo ela avisando 
com antecedência, de perder isso, aí intervi. 
 

Embora a percepção seja que o gestor do executivo deva indicar os objetivos de 

desenvolvimento de seu liderado, fica para a área de ARH, buscar esclarecer o que se espera 

do coaching executivo, pois muitas vezes, o gestor do executivo não tem claros os objetivos 

de coaching. O trecho da entrevista com a Profissional de ARH 13 ilustra esse ponto.  
RH13: ─ ... o gestor [do coachee] é responsável por passar tudo que ele sabe, enfim, 
tudo que tem trabalhado o desenvolvimento junto com o coachee, com o liderado 
dele, o BP [Business Partner – Profissional de ARH] de dar alguns inputs e tentar 
traduzir um pouco também, porque às vezes, é um gestor super engenheiro, um 
gestor super financeiro, e que não consegue traduzir muito bem as competências, 
então ajudar também a fazer essa ponte como a consultoria [coach], e de fazer as 
perguntas certas, de entender mesmo, desengravidar aí as competências.  
 

No que diz respeito ao gestor do coachee, alguns profissionais de ARH ponderam que 

antes que se contrate um processo de coaching executivo, o gestor do executivo deverá ter 

trabalhado junto a seu liderado no sentido de proporcionar o desenvolvimento desse. Como a 

profissional de ARH não tem poder frente a um cliente interno que ocupa uma posição 

hierárquica mais elevada que a sua, a não recomendação de coaching acaba sendo inócua. 
RH9: ─  ... o líder me chamou claramente: “vamos mandar essa pessoa para um 
coaching” e que a gente chegou a conclusão, eu [profissional de ARH] não 
recomendo, não é um caso de coaching, porque você [gestor do executivo] precisa 
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fazer o seu papel, ele: “ok, mas eu quero”. Ele é o meu cliente, é o vice-presidente 
da companhia, eu não tenho nenhum poder de tomada de decisão nisso, eu tenho a 
não recomendação.  
 

Como mencionado pelo Profissional de ARH 13 em um dos trechos de entrevista 

acima, há a expectativa de que o gestor do coachee esclareça os objetivos de desenvolvimento 

que devem ser trabalhados no coaching executivo. Com o gestor do coachee assumindo tal 

responsabilidade, alguns profissionais de ARH se percebem em uma função secundária, como 

ilustrado pela ARH 4 que se considera mera mediadora no processo de coaching.  
RH4: ─ O papel da organização (...) é dar realmente a clareza da expectativa (...) é 
indicar com clareza também quais serão os critérios observáveis de sucesso. (...) é 
tornar concreto o resultado desejável, porque na verdade ele está falando de 
comportamentos. (...) traduzir aquilo que é subjetivo em algo concreto. Para o 
executivo, e aí estou colocando aqui como papel da organização, o executivo 
contratante e eu [profissional de ARH] me vejo na verdade apenas como uma 
mediadora desse processo, porque não sou eu gestora de gente da empresa que tem 
que dizer isso, o meu papel é de mediação. Pra mim tem que ficar bem claro que é o 
gestor contratante desse processo. 
 

 A Profissional de ARH 3 também atribui ao gestor do coachee uma responsabilidade 

maior do que a dela em processos de coaching: 
RH3: ─ Então, por exemplo, fulano acabou de ser promovido, ele tem uma 
dificuldade em se aculturar com a empresa e assim acaba atropelando, ele esta lá eu 
acho importantíssimo porque eu acho que as relações tem de ser muito 
transparentes, o gestor estar junto, o gestor complementa, na verdade o gestor que 
toca e eu complemento, na metade [do processo de coaching] é entender mesmo 
como é que evoluiu e se esse for o caso eu faço perguntas, e falo e aí, como você 
esta se sentindo? E pergunto tanto pro coach como pro coachee, e no encerramento 
uma coisa bem parecida assim até fazendo um check out de como a pessoa entrou, 
como ela esta saindo, o que ela achou do processo. 
 

 As atribuições da área de ARH frente a coaching executivo vão da estruturação de 

uma política de desenvolvimento, homologação de coaches percebidos como aptos para 

trabalharem com os executivos, e elaboração de critérios para que executivos possam ou 

devam participar de processos de coaching. Além disso, os profissionais de ARH também 

podem apoiar gestores de coachees a esclarecerem os objetivos de coaching, além de 

acompanhar e auferir resultados de tais programas. Cabe também à ARH funções 

operacionais, como controlar se o coachee compareceu ou não às sessões de coaching. 

 Já no que diz respeito ao gestor do coachee, alguns profissionais de ARH ponderam 

que esses devem ter atuado junto a seus liderados para desenvolvê-los antes de contratar um 

coach externo. Se o coach executivo for contratado, ao gestor do coachee cabe esclarecer os 

objetivos de desenvolvimento e indicar os critérios segundo os quais coaching será tido como 

bem-sucedido ou não. 
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 A análise dos trechos de entrevistas dos profissionais de ARH ressalta uma variada 

gama de sentidos atribuídos às responsabilidades dessa área frente a coaching executivo. 

Essas atribuições vão desde temas estratégicos e táticos, como elaboração de política de 

desenvolvimento da organização e homologação de coaches; a funções operacionais, como 

controlar o comparecimento ou não do coachee às sessões de coaching. A literatura sobre 

processos de coaching executivo atribui à área de ARH a responsabilidade pela gestão de tais 

processos: concepção, implementação e aferição de resultados (FILLERY-TRAVIS; 

PASSMORE, 2011; JOO, 2005). Para Joo (2005) cabe à área de AHR alinhar coaching 

executivo aos objetivos da organização e garantir contratos e papeis explícitos durante o 

processo de coaching. À medida que profissionais de ARH se percebem “apenas como uma 

mediadora desse processo”, como dito pela profissional de ARH 4, eles perdem a 

oportunidade de ocuparem a posição de gestão de desenvolvimento de pessoas da organização 

na  qual trabalham. 

 A análise das entrevistas também permite entender diferentes relações de poder entre 

os diversos atores em coaching executivo, que vão além das relações triangulares entre 

coachee, coach e gestor do coachee. A profissional de ARH 9, por exemplo, relata que não 

recomendou coaching executivo para uma pessoa, mas que o processo foi contratado por seu 

cliente interno, que ocupa uma posição hierárquica superior à sua. Também a profissional de 

ARH 4 se percebe como “apenas uma mediadora” do processo de coaching. Relações de 

poder permeiam as organizações e influenciam o processo de coaching (O’NEILL, 2011; 

ORENSTEIN, 2002) e nesse contexto, as interações e posições de poder entre os profissionais 

de ARH e gestores de coachees dão a coaching executivo diferentes camadas de 

complexidade. Por exemplo: a situação descrita pela profissional de ARH 9, no qual o gestor 

do executivo insiste na contratação de coaching sem a recomendação dela, pode ser um caso 

de usar o coach como substituto do gestor do coachee, como descrito por Fatien-Diochon 

(2012) e  Louis e Fatien-Diochon (2014).  

 A análise das entrevistas também evidencia a narrativa da importância de objetivos 

claros em processos de coaching executivo, como nos trechos dos Profissionais de ARH 13 e 

4. A questão é que tais objetivos são muitas vezes obscuros e podem ser melhor elaborados 

durante o processo de coaching, inclusive nas interlocuções entre coachee, coach e demais 

stakeholders. Ferreira e Casado (2010) alertam que muitas vezes não há congruência entre 

coaches, coachees e profissionais de ARH sobre quem define os objetivos de processos de 

coaching e sobre os próprios objetivos em si. Uma perspectiva para analisar tais 

incongruências é lançar mão das narrativas de coaching executivo apresentadas por Western 
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(2012) e Barner e Higgins (2007): se coaching é contratado para proporcionar a produtividade 

organizacional e melhoria do desempenho do coachee, há o privilégio do discurso gerencial 

(WESTERN, 2012). Já se coaching é percebido como um espaço reflexivo, como por 

exemplo citado pela profissional de ARH 7, pode haver o privilégio de outros discursos, tais 

como o Guia da alma,  que enfatiza a autodescoberta do coachee e transformações de dentro 

para fora na pessoa. A medida que programas de coaching executivo são concebidos e 

disponibilizados pela área de ARH como intervenções de desenvolvimento organizacional, e 

que recursos financeiros e humanos são alocados a tais programas, a área de ARH pode ser 

percebida como guardiã de tais programas. Nesse sentido, como alertado por Western (2012), 

o discurso Gerencial é muito atraente a profissionais de ARH porque privilegia a 

determinação de objetivos claros e verificação do atendimentos desses em processos de 

coaching.  

 Nesta subseção foram apresentados e analisados os trechos de entrevistas com os 

profissionais de ARH no contexto de desenvolvimento organizacional. Esses profissionais 

entendem que coaching executivo é uma entre várias intervenções de desenvolvimento 

organizacional, oferecido a poucos executivos nas organizações. Os profissionais de ARH 

recomendam coaching para que executivos desenvolvam competências do nível superior ao 

qual se encontram, ou do próprio patamar hierárquico que se encontram. Também foram 

analisadas as atribuições da área de ARH em processos de coaching executivo, assim como 

dos gestores de coachees. A próxima subseção trata do entendimento de profissionais de ARH 

sobre as responsabilidades que coaches têm em processos de coaching executivo.  

 

5.7.2 Atribuições de coaches em processos de coaching executivo segundo profissionais de 
ARH 

 

 Uma das expectativas que profissionais de ARH têm em relação a coaches, é que 

esclareçam as responsabilidades das pessoas envolvidas no processo: atribuições do coachee, 

do gestor desse, do coach e muitas vezes do próprio profissional de ARH que está contratando 

o coach. 
RH4: ─ Coach tem que ter muito discernimento pra saber separar essas coisas, e 
educar, eu vejo o coach como um educador (...) o coach precisa ter o discernimento 
de saber devolver “opa! Ôh RH, você está errando”, ou “senhor diretor, não é bem 
assim”. Está acontecendo um problema? Você quer chamar um realinhamento do 
processo? Vamos tratar isso de forma diferente. 
 

A profissional de ARH 2 compartilha que é importante o coach esclarecer os limites, 

as fronteiras da atuação de cada ator envolvido em processos de coaching. 
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RH2: ─ O coach tem que deixar claro o que ele não vai fazer, por exemplo, é um 
profissional. (...) até onde vai o trabalho dele, não me peça pra investigar coisas que 
você pode fazer. Isso é ética. (...) Porque o que é ética? É comportamento diante dos 
combinados. E aí um papel fundamental, um papel educativo do coach nas 
organizações (...) é estabelecer esses limites também que são, é a ética das relações. 
 

A Profissional de ARH 8 pondera que nas organizações pode haver uma propensão a 

contratar coaching para situações nas quais essa não seria a intervenção mais adequada. Dessa 

maneira, tendo o coach a responsabilidade de educar as organizações sobre o tema, ele 

deveria também declinar uma demanda equivocada de coaching feita pela organização. 
RH8: ─ ... o que eu vejo hoje também assim: “ah estamos com um problema ali com 
fulano. Contrata um coach”, e as vezes não é um trabalho de coach. Do coach de 
chegar e receber uma demanda e as vezes ele mesmo declinar e falar assim... eu 
acho que o olhar comercial muito forte hoje ainda, “isso não é um trabalho de 
coaching”, porque as vezes a organização não sabe contratar o processo, então eu 
acho que o coach também tem esse papel de falar: “olha, legal, genuína a sua 
necessidade, mas talvez isso não seja um processo de coaching” 
 

 Há também a expectativa de profissionais de ARH de que os coaches exerçam seu 

ofício dentro de certos limites, não confundindo coaching executivo com processos 

psicoterapêuticos porque o coach pode não estar habilitado a conduzir tais processos. Além da 

questão de habilitação para lidar com temas pertinentes a psicoterapia, o período de um 

processo de coaching executivo não permitiria que questões mais profundas fossem 

elaboradas no período que coaching executivo transcorre. 
RH7: ─ E aí o coach ele tem que ter muita noção do limite de atuação dele, ou do 
campo de atuação dele (...), o coach, ele não está habilitado pra ser um terapeuta. 
(...) é importante o coach ter a clareza de... bom, até onde ele vai, talvez quando a 
gente a enveredar pra uma questão muito pessoal do relacionamento amoroso e tudo 
mais, talvez o coach tem que ter uma habilidade de desvincular. (...) É muito difícil, 
porque o individuo é um só, né? E as vezes uma questão que aparece no trabalho 
tem a ver com muitas outras coisas, mas também assim, um coach eu não sei se ele 
está habilitado a fazer um processo mais profundo de análise. (...) quando eu penso 
que a coisa é mais profunda eu estou imaginando que você vai fazer um resgate, de 
vida, de histórico familiar, as vezes você vai se deparar com coisas muito mais 
profundas, tem hora que olho pra pessoa eu fico imaginando: deve ter uma coisa 
muito crítica que aconteceu na vida dela, pra ela reagir desse jeito a determinadas 
situações, e eu não acho que o coaching seja para isso, pra ter esse nível de 
profundidade numa questão muito ali pessoal. (...) Até por uma questão de tempo, 
porque é limitado, o coaching é muito pontual você precisa, você precisa cuidar da 
questão de planejamento com o time, o cara não é muito bom em organizar as coisas 
com o time dele, eu acho que o coaching faz todo sentido, agora se o fato dele não 
se organizar esbarrar numa coisa de vida dele, talvez o coaching não obtenha 
sucesso. 
 

 Se por um lado o coach deve ter a fronteira de atuação entre coaching e processos 

psicoterapêuticos muito clara, por outro a formação em Psicologia do coach é considerada 

importante por alguns profissionais de ARH, porque evitaria o coach entrar em conluio com o 

coachee. 
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RH2: ─ (...) por isso que eu digo que a formação [em Psicologia] ajuda, a formação 
ajuda. Porque o que o psicólogo faz o tempo todo da sua formação, da sua prática 
clínica, é separar o que é dele e o que é meu, como coach tenho as minhas questões. 
 

Para outros profissionais de ARH, é essencial que o coach tenha conhecimento sobre 

pessoas, que não precisa vir da formação em Psicologia, como exemplificado pela 

profissional de ARH 5: 
RH5: ─ Eu não acho a formação em Psicologia essencial, mas eu acho que o 
conhecimento sobre, pelo menos, pessoas, e estudar um pouquinho sobre o 
desenvolvimento da psique, isso sim, mas não necessariamente você precisa ser 
psicólogo. 
 

Já a experiência da profissional de RH 8 com um coach com formação em psicologia 

foi prejudicial, porque o coaching acabou tendo contornos de um processo psicoterapêutico. 

A profissional atribui os problemas nesse processo de coaching à dificuldade do coach em 

atuar dentro dos limites de coaching.  
RH8: ─ ... o processo virou mesmo terapêutico e dentro do ambienta da 
organização, que eu acredito que é uma ambiente inseguro pro coachee, e não foi 
legal, não foi legal. Então assim, eu acho que a vivência organizacional ajuda sim, 
mas a formação em Psicologia [do coach] nem sempre (...) Eu acho que pro 
profissional formado em Psicologia a dificuldade dele identificar a linha tênue, 
porque é uma linha muito tênue ali, da terapia, da Psicologia e do coaching, acaba 
sendo mais difícil do que pro profissional [coach] que não tem a formação [em 
Psicologia]. 
 

 Por outro lado, algumas vezes os profissionais de ARH podem intuir que um 

executivo se beneficiaria de um processo psicoterapêutico. Consideram entretanto que não 

cabe à organização indicar psicoterapia a seus colaboradores. Como coaching é uma 

intervenção de desenvolvimento oficial em organizações, acabam lançando mão dessa opção. 
RH7: ─ ... aquilo surge como sendo um gap  que precisa ser desenvolvido, mas 
quando a gente começa aprofundar um pouco mais, nos vem a questão de puxa, mas 
talvez isso seja muito mais profundo, não é uma questão de ajuste de 
comportamento, é questão de estilo pessoal, de uma coisa que vem de lá de traz da 
formação psíquica do indivíduo, então a gente já observou casos aqui que assim, a 
pessoa já passou por um processo de coaching pra tratar um gap, esse gap ele 
continua aparecendo (...) e aí Ana, a gente entra numa questão muito delicada, 
porque hoje a organização ela não está no papel de dizer pro indivíduo “olha: então, 
vamos te recomendar uma terapia”, muitas vezes numa conversa, se a pessoa está 
aberta e disponível a gente pode falar sobre isso, mas não é uma coisa que hoje está 
no nosso escopo, eu não estou aqui para por no PDI da pessoa que a pessoa precisa 
de terapia, até porque assim, precisa ter disponibilidade (...) por exemplo, trata-se de 
uma pessoa com um viés bastante técnico e com uma questão de interação social 
muito baixa. É uma pessoa muito, muito, muito, introspectiva, colocada numa 
posição de liderança, tá, e aí assim, no primeiro coaching você acha: legal, o estilo 
do cara é tímido, mas ele vai entender que tem ferramentas que vão minimizar essa 
dificuldade dele de liderar, de falar com o time, de engajar pessoas, de se posicionar 
em público, mas aí você vai observando ao longo do tempo que assim, passou 
coaching passou tempo e esse assunto ele vem de novo, ele vem de novo, (...) E aí 
eu começo a me perguntar poxa, será que tem alguma coisa da forma que as coisas 
aconteceram na vida desse indivíduo, alguma coisa que o fez reagir desse jeito e eu 
tendo a crer que é uma coisa mais terapêutica do que um processo de coaching, mais 
profunda. 
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 Como a indicação de coaching a um executivo, ao contrário de psicoterapia, é uma 

alternativa válida de desenvolvimento organizacional, que muitas vezes é formalizada em 

planos de desenvolvimento de pessoas nas organizações, coaching pode servir como acesso a 

um processo psicoterapêutico, como a Profissional de ARH 8 ilustra:  
RH8: ─ Ele [coachee] tinha ali uma competência de liderança e de relacionamento 
com os seus pares a serem trabalhados (...) Só que assim, tinham questões internas 
que vinham lá infância que não permitiam que ele tivesse esse desenvolvimento, e aí 
eram coisas que não davam pra serem tratados em coaching. Ele melhorou sim, mas 
ele iniciou um processo de terapia, (...) Embora seja um coaching executivo 
empresarial, mas a gente é um ser único, né? (...) mas se não fosse o processo de 
coaching, ele não descobriria que a necessidade dele seria de repente iniciar um 
processo de terapia. (...) Porque assim: para nós que estávamos aqui nos bastidores 
de gestão de pessoas, a gente já tinha alguma clareza de que o processo dele era 
terapêutico, e a gente já tinha conversado com ele a respeito disso, mas ele se 
negava. (...) Mas ele se negava, ok, então vamos até onde a gente consegue ir com o 
processo de coaching e vamos ver até onde esse processo consegue apoiá-lo. E aí foi 
onde abriu aí a possibilidade dele fazer terapia. (...) O coaching encerrou e ele 
continua na terapia. 
 

Vale ressaltar o entendimento dos profissionais de ARH, ilustrados no dois trechos de 

entrevista acima das Profissionais de ARH 7 e 8, de que a pessoa é uma só, não havendo a 

expectativa de que coaching executivo trate exclusivamente de temas profissionais de um 

coachee. Apresentando de maneira sintetizada os resultados de entrevistas com profissionais 

de ARH sobre a fronteira entre coaching executivo e psicoterapia, se por um lado esses 

profissionais têm a expectativa de que haja uma separação clara entre processos 

psicoterapêuticos e de coaching, por outro, entendem que uma pessoa não pode ter suas 

dimensões profissionais e pessoais separadas. Além disso, os profissionais de ARH percebem 

coaching executivo como uma forma legítima de endereçar temas comportamentais com 

executivos. As limitações de escopo e tempo de coaching causam preocupações nos 

profissionais de ARH: coaching não é adequado para apoiar pessoas a lidarem com suas 

questões mais profundas, como possíveis temas relacionados à infância do coachee, por 

exemplo. Pode entretanto servir como acesso à psicoterapia em casos de pessoas serem 

inicialmente mais resistentes a tais práticas. 

 Além da separação entre psicoterapia e coaching apresentada acima, profissionais de 

ARH esperam que coaches tenham em seu repertório diferentes instrumentos para apoiar o 

desenvolvimento ou aquisição de competências do coachee. Segundo a situação e o coachee, 

espera-se que o coach utilize a intervenção mais adequada. 
RH11 ─ Bom, [o coach] precisa ser uma pessoa muito experiente, com atividades de 
coaching e precisa ser uma pessoa flexível, manter um bom relacionamento com os 
coachees, e enfim, e precisa, com essa grande experiência que ele deve ter, ter um 
bom know how de ferramentas e jogo de cintura, (...) tem aquele ... todo aquele 
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ferramental na manga para poder utilizar na hora e poder realmente facilitar esse 
processo de desenvolvimento da pessoa. 
 

A experiência profissional que o coach tem é importante para apoiar o coachee no 

desenvolvimento de competências: 
RH14:─ [O coach é] Alguém que, num primeiro momento, inclusive uma 
senioridade não só de idade, mas de experiência mesmo profissional, que possa 
desenvolver alguma habilidade ou alguma competência que não esteja em evidência 
naquela pessoa que é o seu coachee.  
 

A Profissional de ARH 13 explicita que o objetivo de coaching executivo é o 

desenvolvimento de competências e que resultados são aferidos pelo feedback fornecido pelo 

próprio coachee, seu gestor pelo coach. É importante que a organização saiba se o 

investimento em coaching é válido. 
RH13: ...quando a gente colocou isso [coaching executivo] no portfólio a gente 
colocou assim, a gente tem que estar com acompanhamento para saber depois, para 
contar para a organização se é efetiva ou eficaz, se está valendo a pena o 
investimento de x mil reais (...) uma questão inicial com o gestor, com o business 
partner que é o RH que atende a área, o gestor e o coach, nessa primeira sessão o 
gestor já dá algumas ideias de competências que poderiam ser trabalhadas, e conta 
um pouco do contexto (...) então o coach, a empresa que a gente escolheu para fazer 
coaching com os nossos funcionários, eles sabem que eles têm que perguntar qual 
que é competência hoje, então, ou seja, tirar a gravidez da competência, e que vai ser 
lá no futuro, então beleza, se a pessoa vai ser bem sucedida em comunicação, hoje 
eu tenho uma comunicação prolixa, lá no futuro, o que você vai querer ver, ah, 
quero uma mais assertiva, eu quero ver ela conversando sobre indicadores, etc, então 
você tem alguma coisa para medir ali no final, saber se a pessoa foi, se teve tração 
ou não (...) depois no final a gente faz avaliação final amarrando tudo, então assim, 
o gestor: “você viu o que aconteceu? O que mais teve de efeito colateral? Que 
competência ele desenvolveu, ou não desenvolveu durante esse processo?” Então no 
final a gente vê muito mais baseado no feedback do gestor, do coach e do coachee, 
basicamente é isso, a gente não achou nenhum KPI assim para falar, putz, deu certo 
ou não deu certo, não é preto no branco assim, uma coisa assim mais de engenheira, 
muito mais no feedback mesmo. 
 

 A expectativa dos profissionais de ARH é que coaching se preste a apoiar o coachee 

em soluções práticas, que o executivo encontra em seu dia a dia, e que proporcionem algum 

tipo de ação, como ilustrado nos trechos dos Profissionais de ARH 7 e 3 abaixo. 
RH7: ─ Bom, o coach ele precisa saber, conhecer muitas ferramentas que possam 
ajudar o indivíduo, lá o coachee, (...) ferramentas de auto conhecimento em geral 
(...) eu penso no coaching no sentido muito mais prático da coisa assim, é trazer um 
pouco de soluções práticas, então, se a questão do cara é a organização, tá bom me 
traz aqui alguns caminhos pra pensar a organização com o time, e se a questão é 
feedback, está bom vamos simular aqui, vamos pensar em alguns caminhos de como 
isso pode acontecer de uma maneira boa. 
 
RH3: ─ coach tem que ser um papel bastante ético, bastante provocador e 
provocador este no sentido que eu disse: de gerar consciência e gerar movimento. 
Porque pra mim não adianta só jogar uma consciência sem o movimento, posto que 
você entendeu isso, o que você vai fazer com isso? 
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Ao mesmo tempo, a Profissional de ARH 9 sugere que se coaching executivo tem 

foco apenas no desenvolvimento de competências específicas, e se o coach não proporciona 

ao coachee o entendimento de como desenvolveu cada competência, pode-se instalar certa 

dependência de coaching executivo: a empresa poderá contratar tantos processos de coaching 

para quantas competências precisarem ser desenvolvidas. A expectativa desta participante da 

pesquisa é que o coach proporcione autonomia ao coachee: 
RH9: ─ ... é uma questão muito pessoal minha também que tem a ver com a 
sustentabilidade do coaching, se ele [coachee] não for capaz de no segundo 
momento viver uma situação similar e por conta própria conseguir sair e ir pra um 
lugar diferente, ele [coaching] não tem sustentabilidade, então ele vai para um 
processo de coaching (...) eu tinha que trabalhar comunicação e fui pro processo de 
coaching, ano que vem tem que trabalhar a tomada de decisão aí eu vou pro 
processo de coaching, aí no outro ano eu tenho que trabalhar gerenciamento do 
trabalho aí eu vou por processo de coaching. E tem um colaborador aqui, não é da 
área que eu atendo, de área vizinha, que já fez três processos de coaching, e aí a 
sustentabilidade tem a ver com, se eu fiz um bom processo de coaching, eu 
empoderei essa pessoa pra ir pra um lugar aonde ela é capaz de se dar conta, de fazer 
pro ela mesma um caminho (...) Não é competência especifica, não que não seja 
contra, ele não posso fazer, mas eu duvido um pouco de... Se ele se empoderou por 
que que ele precisa? Porque a possibilidade de ele [coachee] de se fazer perguntas e 
de ir para um lugar (...) de se questionar e de se provocar, se ele conseguiu fazer 
isso, ele consegue fazer isso com qualquer outro tema. 
 

 A Profissional de ARH 8 concorda com essa perspectiva: 
RH8: ─ ...[Coach] dar a ele [coachee] autonomia pra seguir sozinho depois para que 
ele não fique refém daquele processo  
 

Há portanto a expectativa de que coaches lancem mão de diferentes recursos para 

apoiar o desenvolvimento de competências de coachees, cuidando para que não se instale uma 

dependência de executivos em contratar novos processos de coaching a cada nova 

necessidade de desenvolvimento que seja identificada. 

 A análise dos resultados quanto às atribuições de coaches em processos de coaching 

executivo segundo profissionais de ARH mostra que um dos sentidos que profissionais de 

ARH atribuem aos coaches é o de educador, guia sobre processos de coaching executivo, 

especificando os papeis de cada ator em tais processos. A literatura sobre coaching executivo, 

entretanto, atribui a profissionais de ARH a gestão de processos de coaching executivo, o que 

inclui garantir contratos e papeis explícitos durante o processo de coaching (JOO, 2005). Há 

uma contradição entre a literatura e a expectativa dos profissionais de ARH entrevistados e 

também dos coaches entrevistados: para coaches e profissionais de ARH a responsabilidade 

por educar stakeholders em processos de coaching cabe a coaches. 

 Outro aspecto a ser analisado é a expectativa de que coaches separem suas práticas de 

processos psicoterapêuticos. Tal preocupação pode se justificar pela grande influência que 
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Psicologia tem nas diferentes abordagens de coaching. Embora programas para formação de 

coaches usem abordagens fundamentadas em diversos campos do conhecimento, tais como 

Psicologia, Filosofia, e Management (BROCK, 2014), a Psicologia tem grande influência 

sobre coaching (DE HAAN, 2008b; PELTIER, 2010). Além disso, a fronteira entre coaching 

executivo e intervenções psicoterapêuticas pode não ser rígida (COX; BACHKIROVA, 

2007), principalmente se há ênfase em autoconhecimento em processos de coaching (GRAY 

et al., 2011b). O cuidado que profissionais de ARH entrevistados expressaram nas entrevistas 

diz respeito a coaches não estarem habilitados ou não terem tempo para lidar com eventuais 

traumas de coachees que possam ser trazidos em processos de coaching. Nesse sentido, 

alguns dos profissionais de ARH entrevistados declaram sua preferência por coaches que não 

tenham formação em Psicologia. Em contraponto, outros profissionais de ARH acreditam que 

coaches que tenham se graduado em Psicologia são potencialmente mais hábeis em evitar o 

conluio entre coach e coachee, porque a formação em Psicologia os capacita para separar 

temas relativos ao coachee das questões pertinentes ao coach. Essa capacidade evitaria a 

triangulação entre coach e coachee, como descrita por (LOUIS; FATIEN-DIOCHON, 2014). 

 Embora profissionais de ARH demonstrem o desejo em separar coaching de processos 

psicoterapêuticos, é interessante notar como coaching pode ser visto como uma forma válida 

de sugerir que alguns executivos iniciem processos psicoterapêuticos. Não há a expectativa 

por parte desses profissionais de que questões mais profundas do executivo, como eventuais 

traumas por exemplo, sejam elaboradas em processos de coaching, mas sim que durante o 

processo de coaching o executivo se dê conta de que outro tipo de apoio poderia ser mais 

adequado. 

 De maneira geral, as expectativas que profissionais de ARH têm frente a coaches são 

consoantes com os discursos Expert Psi e Gerencial sobre coaching executivo apresentados 

por Western (2012). O desenvolvimento de competências do coachee é ajustado ao discurso 

Expert Psi à medida que há ênfase no desenvolvimento de competências e ao uso de 

ferramentas e objetivos de curto prazo. Há também no discurso Esperto Psi a reivindicação de 

evidências científicas que justificam o uso das ferramentas utilizadas em coaching 

(WESTERN, 2012). Essa narrativa é bastante próxima ao discurso Gerencial de coaching 

executivo, que busca indicadores de sucesso de coaching e enfatiza a produtividade do 

coachee em sua função (WESTERN, 2012). 

 Alguns profissionais de ARH esperam que coaches proporcionem mais que 

desenvolvimento de competências, e atingimento dos objetivos acordados no início de 

processos de coaching executivo, à medida que mencionam a expectativa de conquista de 
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autonomia pelo coachee. Western (2012) alerta que a ênfase aos discursos Expert Psi e 

Gerencial pode prejudicar o desenvolvimento da capacidade crítica do coachee, e portanto sua 

autonomia. As narrativas Gerencial e Expert Psi dando ênfase ao desenvolvimento de 

competências para que o coachee exerça suas funções de maneira mais produtiva para a 

organização, são muito atraentes para os profissionais de ARH. O cuidado a ser tomado por 

profissionais de ARH ao privilegiarem esses dois discursos de coaching é não perceber 

coaching também como oportunidade de reflexão crítica, propiciando a autonomia que 

também é importante para os profissionais de ARH. 

 Esta subseção apresentou e analisou as responsabilidades que profissionais de ARH 

atribuem a coaches. Contrariando a literatura sobre coaching, os profissionais de ARH 

esperam que coaches eduquem os atores envolvidos em coaching executivo sobre as 

responsabilidades de cada um frente a coaching, quando diferentes autores, tais como Fillery-

Travis e Passmore ( 2011) e Joo (2005) ponderam que essa atribuição educativa seja exercida 

por profissionais de ARH. Também foram apresentadas as preocupações de profissionais de 

ARH para que processos de coaching não sejam confundidos com processos 

psicoterapêuticos, embora em casos excepcionais, coaching possa servir como uma forma de 

acesso à psicoterapia, sem, entretanto, substituí-la. A subseção termina com a análise da visão 

de profissionais de ARH de que coaches usam diferentes ferramentas para o desenvolvimento 

de competências de coachees. Tal visão privilegia os discursos Expert Psi e Gerencial trazidos 

por Western (2012) e se apenas esses discursos forem privilegiados, pode-se perder a 

oportunidade de reflexão crítica em coaching executivo. 

 Até aqui foram apresentados os sentidos que profissionais de ARH elaboram sobre 

coaching executivo: primeiro como profissionais de ARH percebem coaching no contexto de 

desenvolvimento organizacional e como percebem as atribuições dos coaches. As duas 

subseções seguintes apresentam os resultados das entrevistas com profissionais de ARH 

relativos à atribuições dos coachees e a quem tais profissionais consideram clientes de 

coaching executivo. 

 

5.7.3 Atribuições de coachees em processos de coaching executivo segundo profissionais de 
ARH 

 

 Os profissionais de ARH esperam que os executivos sejam ativos frente a seu próprio 

desenvolvimento, não transferindo esta responsabilidade para a organização. 
RH9: ─ ... colaborador ele tá, a gente vive uma questão, você já deve ter visto em 
outras empresas com certeza, que é o esperar que o desenvolvimento é do outro de 
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achar que a empresa é responsável, então pra mim hoje eu entendo que é um grande 
desafio a gente primeiro fazer os colaboradores se sentirem responsável pelo seu 
desenvolvimento, pela sua carreira, o papel dele é ser o protagonista do processo de 
mudança dele, esse pra mim é o papel dele.  
 

Na experiência da Profissional de ARH 2, os coachees da empresa na qual trabalha 

foram passivos frente a coaching executivo, aceitando o processo sem especificar algum 

objetivo de desenvolvimento pessoal. 
RH2: ─ ...o coachee ele tem que ajudar a especificar isso [objetivo do coaching] e 
tem o papel dele e se posicionar. Os casos que eu vi aqui, ele estava muito passivo, 
receptor do processo “ah bom, legal, bacana, deixa eu ver o quê que é isso [processo 
de coaching]” entendeu? Sem muito, sem uma participação ativa. (...) Sem se 
apropriar.  
 

A Profissional de ARH 12 concorda com a participação ativa do coachee frente ao 

processo de coaching, compartilhando o significado de seu próprio desenvolvimento. 
RH12: ─ ...o coachee... estar disposto a fazer uma mudança. Ele, quando ele chega 
na reunião [com seu gestor, o coach e profissional de ARH] ele precisa falar da 
visão dele, o que ele acredita que é o processo de mudança dele. 
 

 Há ocasiões nas quais o próprio executivo sugere ou pede que a organização 

proporcione o coaching executivo. Quando há esse tipo de pedido, o processo de coaching 

tem maiores chances de ser bem-sucedido, como explicado pela Profissional de ARH 10. 
RH10:─ Os [processos de coaching] que eu mais vi terem sucesso são aqueles que 
foram pedidos, que foram solicitados, “eu sinto que eu estou com uma dificuldade 
aqui, aqui como que eu faço? Como que você acha que eu posso me desenvolver 
nisso?”, (...) porque aí ele [coachee] faz parte do próprio processo de 
desenvolvimento dele através do coaching. Ele já entra com um protagonismo muito 
grande, e que o protagonista é ele. 
 

 Sendo o coachee percebido como o protagonista, o ator principal, em processos de 

coaching executivo, então é importante que esteja de fato interessado em participar de 

coaching. A Profissional de ARH 6 alerta que algumas vezes a empresa pode acreditar que 

coaching é uma boa intervenção de desenvolvimento para um determinado executivo, mas 

que o momento pode não ser o mais propício. 
RH6: ─ ... o coachee na verdade ele é o ator principal, ele... não importa a empresa 
estar disponível pra fazer, para investir, mas ele tem que está disponível para, eu 
acho que ele tem que ter essa escolha, que ele quer ou não fazer o coaching, o 
processo, nesse momento. Eu acho que essa escolha tem que ser ouvida, as vezes a 
pessoa está passando por um problema pessoal, ela vive um momento de 
indisponibilidade emocional para, e eu acho que isso tem que ser respeitado. 
 

 A Profissional de ARH 10 concorda que a sugestão de coaching executivo para uma 

pessoa não é suficiente, já que o executivo tem que querer se desenvolver. 
RH10:─ O coachee tem que querer mudar. (...) Então, uma das dificuldades que tem 
inclusive como empresa, você diz assim: “você vai entrar num processo de 
coaching, porque eu vejo que você tem que mudar.” Não é muito por aí, então quer 
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dizer, a vontade de mudar tem que estar no coachee, ou ele tem que poder perceber 
que, se ele não mudar ele não vai sair dali 
 

 Entretanto, a sugestão de que um executivo participe de um processo de coaching 

executivo vem com a recomendação de que o coachee aproveite o investimento que a 

organização faz no desenvolvimento do executivo. 
RH3: ─ O que eu sempre falo pro coachee, na largada, que o coaching assim o que 
esperar, os dos e os don’ts, entendeu? E assim: “aproveite, se você não aproveitar o 
único não beneficiado é você mesmo. Você está tendo um duplo investimento da 
organização: financeiramente e da organização no seu desenvolvimento. Então 
aproveita.” 
 

 Se coaching é percebido por profissionais de ARH como um investimento feito no 

executivo, como relatado acima pela profissional de ARH 3, recusar tal investimento pode 

não ser uma questão trivial para o executivo. A Profissional de ARH 14 compartilha que um 

executivo postergou sua recusa ao processo de coaching por duas vezes antes de ser explícito 

e declarar que não desejava participar do processo de coaching. 
RH14:─Aqui na empresa também a gente tem um caso semelhante, onde nós 
inclusive pagamos todo o processo e a pessoa fez somente duas sessões (...) se a 
pessoa não quer, ou se não tem isso como algo importante que vai agregar para ela, 
realmente ela acaba largando mão. 
Ana: ─ É. E é interessante porque como você falou... é “larga a mão”, não é que fala 
“eu não quero, por essa e essa razão”... 
RH14:─ Ignora o processo e deixa realmente que os resultados venham por si.  (...) 
o próprio coach nos retornou e colocou “olha a pessoa não está se entregando, não 
está acreditando nas sessões, ele está colocando, preferiu delegar isso a dificuldade 
de locomoção de tempo, enfim, de volumes de trabalho, quando na verdade é isso 
que ele coloca, mas na verdade é o que eu entendo como coach ele que realmente 
ele então está acreditando que vai dar resultados”. (...) nós internamente chamamos 
a pessoa, conversamos. Ele preferiu em primeiro momento optar por essa questão de 
tempo, enfim, e pediu para parar as sessões e que voltaria no próximo semestre, 
quando foi no próximo semestre onde o volume de trabalho já tinha reduzido e tudo 
mais nós fizemos um follow up e ele alegou já um novo momento da vida que estava 
difícil porque o tempo com o filho e esposa e tudo mais, não estava ajudando e se 
poderia postergar mais um semestre que seria o começo agora de 2017, e no começo 
de 2017 ele preferiu ser sincero e colocar: “eu não vou fazer e não quero fazer. 
Passo a minha oportunidade para outra pessoa. Eu quero continuar focado nas coisas 
que eu tenho que fazer aqui dentro da empresa”. 

 
 Há a expectativa de que os coachees honrem o investimento realizado pela 

organização: apresentando os resultados frente aos objetivos que foram acordados na reunião 

que marcou o início do processo de coaching.  
RH8: ─ ... a gente sempre fala bastante dessa questão da entrega, do compromisso 
dele [coachee] com aquilo que está sendo oferecido durante o processo (...) a 
entrega é o compromisso dele [coachee] com o resultado que a gente pactua no 
primeiro encontro, então ele entrega pra gente um relatório no final do processo dele 
dizendo quais foram as entregas, o que ainda ficou aberto, então no final ele tem 
esse compromisso. 
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Em síntese: os profissionais de ARH atribuem aos coachees a responsabilidade de 

serem ativos em seu desenvolvimento, esclarecendo o que esperam de processos de coaching 

executivo. Nas ocasiões nas quais é o próprio executivo que sugere que a organização 

patrocine seu processo de coaching, as chances de sucesso são maiores. Em contrapartida, se 

a organização sugere que o executivo participe de um processo de coaching, há a consciência 

por parte dos profissionais de ARH que talvez esse não seja o melhor momento para aquela 

pessoa. Os profissionais de ARH ponderam que a recomendação de que o executivo participe 

de um processo de coaching tem a conotação de uma oportunidade que deve ser aproveitada. 

Nesse sentido, pode ser inoportuno para o executivo recusar abertamente a oferta de 

coaching. O que pode ocorrer é o coachee faltar a sessões ou postergar o início do processo. 

Finalmente, os profissionais de ARH esperam que coachees honrem o investimento que a 

organização realizou e que cumpram os objetivos acordados no início do processo de 

coaching. 

 O coachee é fundamental em processos de coaching (BRESSER; WILSON, 2016), e a 

expectativa de profissionais de ARH de que coachees esclareçam o que esperam de coaching 

e tenham uma postura diligente frente a seu próprio desenvolvimento é congruente com a 

literatura de coaching, como explicitado por Krausz (2007, 2017), McLean (2012) e  

Passmore (2016) por exemplo. Entretanto, há um aspecto presente nos resultados que chama a 

atenção: quando coaching executivo é sugerido por pessoas que representam a organização a 

um executivo, por um lado não há custo para o executivo em reconhecer que algum tipo de 

ajuda é bem-vindo (FATIEN-DIOCHON, 2012).  

Por outro lado, como visto nas entrevistas acima, pode não ser trivial para o executivo 

declinar a oferta de coaching, inclusive porque muitas vezes participar de processos de 

coaching é percebido como símbolo de status (SKINNER, 2012). Além disso, questões do 

contexto organizacional podem levar à desconfiança do coachee em relação ao processo, ao 

gestor, aos profissionais de ARH e do próprio coach. Os fatores que podem provocam essa 

desconfiança foram apresentados e analisados na subseção Conotações atribuídas pelo 

coachee a processos de coaching executivo e entre eles está a preocupação de que o conteúdo 

de sessões de coaching não seja sigiloso. Quando o coachee não confia no processo de 

coaching, como trazido por Western (2012), o coachee pode ser performático, simulando 

concordância com o processo de coaching sem estar de fato comprometido. 

 Além do fator desconfiança, a expectativa de profissionais de ARH de que os 

coachees honrem o investimento feito pela organização pode contribuir para algum tipo de 

atuação, de performance de coachees em busca de resultados de coaching. Como já 
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mencionado na subseção acima, Atribuições de coaches em processos de coaching executivo 

segundo profissionais de ARH, se processos de coaching privilegiam o atingimento de 

resultados, o alcance de objetivos traçados em reuniões no início de processos de coaching, 

pode haver o privilégio dos discursos Expert Psi e Gerencial, em detrimento da reflexão 

crítica do coachee, e de sua autonomia (WESTERN, 2012). Sendo assim, os resultados desta 

subseção reforçam esse conceito. 

 Na última subseção deste capítulo são apresentados e analisados os resultados sobre 

quem os profissionais de ARH percebem como cliente do coach executivo. 

 

5.7.4 Quem é o cliente de coaching executivo segundo o profissional de ARH  

 

 Muitos dos profissionais de ARH percebem o coachee como o cliente em processos de 

coaching executivo, havendo entretanto a necessidade de algum tipo de prestação de contas à 

organização. Como apresentarei mais adiante, um profissional de ARH compartilhou que 

considera a organização o cliente em coaching executivo. 

 Para a Profissional de ARH 7 o cliente de coaching é o coachee porque o coach 

trabalha com aquela pessoa e porque o conteúdo das sessões de coaching é sigiloso.  
RH7: ─ Eu acho que ele [coach] está a serviço desse indivíduo [coachee] que está 
ali na frente dele se abrindo, colocando disponibilidade. Eu acho que até a ponto do 
cara poder ter liberdade de pensar a carreira (...) de uma forma muito abrangente, 
eventualmente assim, puts! Eu tenho que mudar de empresa, eu tenho que mudar de 
área de trabalho, porque as vezes quando você começa aprofundar a questão, você 
cai numa coisa, numa questão de valor, de bom o que faz sentido pra você? Eu acho 
que pode vir isso num processo de coaching. E acho que por isso também a gente dá 
a certeza de guardar a confidencialidade das coisas, para que o cara fique muito a 
vontade. 
 

A questão da confidencialidade do conteúdo de sessões de coaching também é 

ressaltada pela Profissional de ARH 8, que esclarece o resultado de coaching para a 

organização por meio do desempenho do coachee. 
Ana: ─ Do ponto de vista do coach, é o que a gente está falando, quem é o cliente? 
RH8: ─ O coachee. (...) a entrega do coachee é o produto que a organização vai 
receber. (...) Eu não tenho relação com o coach depois que a gente inicia o processo, 
a relação dele, os agendamentos tudo para que a gente possa garantir um pouco mais 
de segurança pro coachee nesse processo, ele trata direto com o coach. E se eu tiver 
que perguntar alguma coisa de como está o processo, é pro coachee que 
normalmente eu me direciono. 
 

A perspectiva dos profissionais de ARH que percebem o coachee como cliente do 

coach está fundamentada na visão de que o trabalho do coach é feito junto ao coachee. 

Entretanto ponderam que o profissional de ARH deve acompanhar o processo e esperam que 

o coach, por exemplo, avise se o coachee está ou não comparecendo às sessões de coaching. 
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RH10:─ [O cliente] É o coachee, a empresa está fazendo o meio de campo, o cliente 
dele mesmo é a pessoa que ele está atendendo. (...) Eu vou fechar a proposta, eu vou 
pagar a fatura, é claro não vou deixar o processo solto sem saber que [o coachee] 
está vindo ou se não está vindo, ou se tá tendo a sessão, se não está tendo a sessão, 
se de repente... vou esperar do coach que ele me avise: “olha [Profissional de ARH], 
seu coachee está cancelando todas as sessões, não estou conseguindo fazer o 
processo”, mas ele [coach] tem que trabalhar pra pessoa que ele está desenvolvendo. 
(...) A analogia com o time: você contrata o coach para trabalhar com a equipe, você 
contrata o teu coach para trabalhar com o teu time de futebol, com o teu time de 
vôlei com o teu time do que for. 
 

 Embora considere o cliente de coaching o coachee, a Profissional de ARH 12 reflete 

que alguns coaches podem não resistir a pressões da organização, inclusive por questões 

comerciais. 
RH12: ─ É isso. O cliente dele [coach] é o coachee. Eu não sei se algum momento 
eu nunca conversei com um coach sobre isso. (...). Mas eu não sei se tem no fundo 
um sentimento de [eu coach] tenho que prestar contas, e se eu não atender a 
expectativa como, eu vou lidar com isso, porque eu acho que tem gente que por si só 
é mais confiante nesse sentido e que banca algumas coisas, porque o processo de 
coaching no fundo você vai dançar com o cara, você não sabe o que vem, então 
assim, eu acho que coach que talvez esteja mais preparado, mas será que todos os 
coaches, mas será que tem coach que se sente um pouco intimidado que talvez 
precise, sei lá, do dinheiro. 
 

 Apenas uma profissional de ARH deixou claro que acredita que o cliente do coach em 

processos de coaching executivo é a organização porque estabelece as regras segundo as 

quais coaching se desenrola: determina o número de sessões, libera o coachee para ir às 

sessões de coaching em horário de trabalho. Para essa profissional, porque o cliente do coach 

é a empresa, o coach precisa ter em mente os objetivos que a organização estabelece. 
RH11 ─ O cliente é a organização, nós que contratamos não é coachee.(...) Então, 
quem é responsável pelo processo é a empresa então quem é o cliente do coach é a 
empresa, é diferente de eu contratar por minha conta um coach, quem vai ser o 
cliente sou eu, mas é a empresa que determina o números de sessões, é a empresa 
que determinas os melhores horários e dias para a pessoa ser liberada para poder 
fazer, que vai ser no horário de trabalho, é a empresa que coloca todas as regras para 
acontecer o negócio, então por isso que o coach tem que estar bem alinhado com a 
empresa pra o que acontecer esteja realmente, esteja de acordo com que a gente está 
colocando. 
 

 A profissional de ARH 9 traz uma interessante perspectiva: ela percebe o coachee 

como o cliente de coaching, porém alerta que para o gestor do coachee, o cliente do coach é 

ele, o gestor do coachee. Essa profissional acredita que na busca de agradar as empresas, os 

coaches cedem aos pedidos tanto do gestor do coachee como de profissionais de ARH e 

compartilham suas impressões sobre o coachee e a evolução desse em processos de coaching 

executivo. 
RH9: ─ O coachee é o cliente dele [coach], pra [Empresa] o cliente dele é o líder. 
(...) O líder que compra o processo, ele acha que ele é o cliente. Na minha opinião o 
cliente dele é o coachee. 
Ana: ─ E aí? Como que fica esse líder? 
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RH9: ─ (...) No meu ponto de vista pessoal, o coach deveria ver o coachee como seu 
primeiro cliente porque o processo é com ele. Do ponto de vista da [Empresa], e aí 
entra todas as questões das quais que eu sou contra: é o laudo, eu quero ver o 
relatório de evolução. 
Ana: ─ Então, me conta essa história de laudo.. 
RH9: ─ Muitas consultorias fornecem laudos de evolução no processo de coaching. 
(...) Oferta da consultoria. (...) eu vou te dar um exemplo: o líder quer saber como 
que está o processo, ele chama o (...) coach pra saber, (...) quem tem que contar do 
processo é o coachee, o coach não é um delator do processo, entende? E muitos 
coaches, pra ganhar espaço, ocupam esse espaço. (...) eu não peço, em meus casos 
[de coaching] eu não peço relatório, embora os lideres estejam acostumados, “ah 
quero saber a evolução”, “Então me conta: o que ele [coachee] tem trazido? E o que 
ele está fazendo?” O processo é dele, pergunta pra ele [coachee], chama ele numa 
reunião one-on-one e pergunta pra ele como que ele está aproveitando a experiência 
dele. 
Entrevistadora: ─ E você vê os coaches fazerem isso? 
Entrevistada: ─ Com muita frequência, pra ganhar espaço, e o ponto que eu quero te 
dizer que pra mim o cliente é o coachee. Para a maioria das empresas o cliente é 
quem pede o trabalho, seja ele o líder ou recursos humanos, pra mim eles são 
clientes secundários o principal cliente é o coachee. 
 

 A complexidade das relações entre coachee, coach e pessoas que representam a 

organização já foi analisada em subseções anteriores, por exemplo: quem é o cliente de 

coaching executivo segundo o coachee e segundo o coach. Tal complexidade também é 

explicitada por profissionais de ARH. De maneira semelhante às entrevistas de coachees e 

coaches já analisadas, os profissionais de ARH em geral consideram o coachee como o 

cliente em processos de coaching executivo porque o trabalho de coaching se dá junto a esse. 

Muitos dos profissionais de ARH, como a Profissional de ARH 8 por exemplo, acreditam que 

o desenvolvimento de executivos levará a organização a obter melhores resultados, como 

sugerido por Krausz (2007) e Malta Campos e Nunes Pinto (2012).  

 Vale lembrar que doze dos quatorze profissionais de ARH entrevistados realizaram 

pelo menos algum tipo de treinamento em coaching, e que é explicitado em códigos de ética 

de cursos de formação de coaching e da International Coaching Federation que o cliente de 

coaching executivo é o coachee (ABRACEM, 2005; ICF, 2016b). Dessa maneira, os 

profissionais de ARH entrevistados são pessoas familiarizadas não apenas com a gestão de 

coaching executivo, mas também com alguns conceitos fundamentais de coaching. É 

interessante que a Profissional de ARH 11, a única que considera a empresa como o cliente do 

coach, atribui essa perspectiva a informações que obteve no curso de coaching que realizou: 
RH11 ─ Porque eu me coloco no lugar do coach (...) o meu cliente é a empresa, não 
é o profissional, então eu tenho que ficar do lado da empresa, então eu tenho que 
tentar levar pro lado da empresa eu não posso ...é diferente se a pessoa tivesse me 
contratado direto (...) isso era bem discutido quando eu estava fazendo a formação 
com a [Curso de coaching], isso também era discutido, mas eles sempre colocavam: 
o cliente é a empresa. Vocês tem que ficar do lado da empresa, e de forma alguma... 
se acontecer uma situação dessa e descobrir que essa pessoa [coachee] quer sair, e aí 
coloca para quem contratou: “olha o caso dele não é coaching, tem outras 
necessidades é importante que vocês conversem com o funcionário para ver a 
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melhor saída, mas o meu trabalho para por aqui porque a necessidade não é 
coaching”, é isso que eles falavam. 
 

 Embora o conteúdo de cursos de formação de coaching esteja fora do escopo desta 

pesquisa, há oportunidades para que coaches sejam educados sobre a complexidade das 

relações que se estabelecem em processos de coaching executivo (LOUIS; FATIEN-

DIOCHON, 2014). Mais que instrutores de cursos de coaching explicitando que o coach tem 

que “ficar do lado da empresa” que o contratou, como compartilhado pela Profissional de 

ARH 11, coaches podem ser estimulados a refletir sobre questões éticas, que vão além de 

respostas simplistas sobre o que é tido como certo versus errado, como proposto por Carroll & 

Shaw (2013). 

 Mesmo os profissionais de ARH que consideram o coachee como cliente do coach 

ponderam que o coach também prestam contas à organização, como por exemplo o 

Profissional de ARH 10. Essa perspectiva é consoante com autores como Hawkins (2008) e 

Skinner (2012). Duas profissionais de ARH (9 e 12), entretanto, problematizam que a 

prestação de contas de coaches às organizações pode abrir caminho para que coaches se 

sintam intimidados a compartilhar informações ou visões que tenham sobre os coachees por 

interesse comercial. A Profissional de ARH 9 relata que coaches que prestam serviço a sua 

empresa oferecem laudos sobre os coachees, porque dessa maneira atendem às demandas de 

gestores de coachees, que segundo ela se consideram os clientes do coach. Louis e Fatien-

Diochon (2016) já haviam chamado a atenção para o tema da prosperidade financeira do 

coach, que pode se sentir mais à vontade em negar algum pedido da organização que o 

remunera por não depender financeiramente dos pagamentos de um dado cliente (LOUIS; 

FATIEN-DIOCHON, 2016). Entretanto, a questão trazida pela Profissional de ARH 9 

transcende o tema apresentado pelas autoras: não é a organização que pede informações aos 

coaches; são alguns coaches que oferecem laudos sobre seus coachees às organizações. 

 Como coaching é um ofício não regulamentado (CAMPOS; MALTA; STOROPOLI, 

2015), coaches sem aderência a qualquer código de ética em coaching, oferecem a 

organizações laudos sobre coachees e assim atendem a expectativas de pessoas das 

organizações. Falta àqueles que pedem laudos a coaches o entendimento de que essa prática 

fere um pilar primordial de processos de coaching, o sigilo das informações compartilhadas 

pelo coachee (FATIEN-DIOCHON, 2012; HANNAFEY; VITULANO, 2013). Se não há 

confidencialidade sobre o conteúdo das sessões de coaching não se estabelece a confiança do 

coachee no coach e processos de coaching podem ser inócuos. Nesse sentido, profissionais de 

ARH, familiarizados com a complexidade das relações triangulares em coaching, podem 
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informar outras pessoas na organização sobre práticas mais adequadas de coaching, 

garantindo que ofertas inadequadas de coaches sejam recusadas. 

 Nesta subseção estão os resultados e análise sobre quem é o cliente de coaching 

executivo na perspectiva de profissionais de ARH.  Embora muitos dos profissionais de ARH 

percebam o coachee como o cliente, há a perspectiva de que coches precisam prestar contas 

de seus serviços à organização que os remunera. Como muitos dos profissionais de ARH 

entrevistados têm formação em coaching, ela pode ter influenciado o ponto de vista dos 

entrevistados. A análise das entrevistas foi aprofundada por meio do segmento de uma 

entrevista na qual a profissional de ARH compartilha que alguns coaches oferecem laudos 

sobre os coachees. Esse tipo de oferta realizada por coaches pode prejudicar o desenrolar de 

processos de coaching e a reputação de coaches de maneira geral. 

 Este capítulo constituiu a apresentação e análise dos resultados da pesquisa: as sete 

categorias foram apresentadas em seções sobre os diferentes sentidos que coaches, coachees e 

profissionais de ARH atribuem às relações triangulares em coaching executivo. No próximo 

capítulo discuto esses resultados. 
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6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 Realizada a apresentação e análise dos resultados, discuto neste capítulo três sentidos 

principais sobre as dinâmicas das relações entre o coachee, o coach e a organização 

elaborados neste estudo: a ressignificação das relações triangulares e diádicas presentes em 

coaching executivo; a elaboração de um contínuo no qual diferentes discursos de coaching 

são posicionados; e a proposição de uma dimensão vertical de coaching executivo acerca de 

temas que coaches e coachees percorrem em sessões de coaching. 

 

6.1 Ressignificando o triângulo  
 

 Os diferentes sentidos atribuídos por coachees, coaches e profissionais de ARH a 

relações triangulares e relações diádicas na pesquisa estão representados na figura 3. As 

relações triangulares em coaching executivo são ressignificadas em duas dimensões: a 

importância de cada uma das relações diádicas para que coaching proporcione 

desenvolvimento ao coachee; e a distância entre cada um dos atores em relação a outro em 

coaching executivo. Adotamos o termo distância como sugerido por Micholt (1992): uma 

medida subjetiva, experimentada por cada pessoa quanto cada um dos atores em relação ao 

outro. Dessa maneira, o triângulo equilátero que representa as relações triangulares em 

coaching executivo apresentado por Louis e Fatien-Diochon (2014) e representado na figura 1 

do capítulo Relações triangulares e diádicas em coaching executivo, que sugere equidade de 

relevância das três relações diádicas, é substituído pelo triângulo escaleno obtusângulo da 

figura apresentada abaixo, que acentua que as relações entre os diferentes atores em coaching 

executivo têm relevância e dinâmicas distintas. É importante ressaltar que as relações 

triangulares e diádicas em coaching executivo não são estáticas, e o uso de uma figura 

geométrica têm apenas a intenção de salientar certos aspectos das relações presentes em 

coaching executivo. 

 A ênfase na relação entre o coachee e o coach, a base fundamental do trabalho de 

coaching executivo, é representada pela localização dessa relação como base do triângulo, 

pela proximidade entre coach e coachee e pela maior espessura desse lado da figura. 

 O lado do triângulo referente à relação entre a organização e o coachee tem 

cumprimento intermediário e simboliza o potencial que a organização (em geral o gestor do 

coachee e profissionais de ARH) tem em apoiar o coachee em seu desenvolvimento. O 

posicionamento da organização como vértice superior do triângulo sugere a organização 
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lançando mão de coaching como uma entre outras intervenções de desenvolvimento 

organizacional e também simboliza a posição de poder que ocupa em coaching executivo. A 

configuração do triângulo da figura 3 é coerente com a proposta de English (1975), que ao 

discutir contratos de três pontas nomeia de Great Power (Grande Poder) a organização e o 

localiza no vértice superior do triângulo. Embora em 1975 English não estivesse se referindo 

a coaching executivo, sua proposta é aplicada a esse campo, como no caso de Sills (2012) e 

Skinner (2012). 

 O lado mais longo do triângulo sugere a relação entre o coach e a organização, sendo 

a relação mais distante entre os três atores presentes em coaching executivo. Organização e 

coach são mais afastados para que a relação entre o coachee e o coach seja preservada e 

continue ocupando sua posição central em processos de coaching executivo. Nas subseções 

abaixo cada uma dessas relações diádicas é discutida em profundidade. 

 

 

 
Relação triangular 

 Relações diádicas 

 

Figura 3 - Proposta de relações diádicas e triangular em coaching executivo. 
Fonte: Elaborada pela autora, modificado de Louis e Fatien-Diochon (2014, p. 37) 
 

6.1.1 Relação entre coachee e coach: a base de coaching 

 
 A relação entre o coach e o coachee em processos de coaching é fundamental 

(JOWETT; KANAKOGLOU; PASSMORE, 2012; GYLLENSTEN; PALMER, 2007; 

BOYCE; JACKSON; NEAL, 2010; WHITWORTH; KIMSEY-HOUSE; KIMSEY-HOUSE; 

Organização 

Coachee Coach 
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SANDAHL, 2007; CRITCHLEY, 2010; DE HAAN; CULPIN; CURD, 2011) e os resultados 

da pesquisa são congruentes com essa perspectiva. Alguns sentidos elaborados pelos 

participantes da pesquisa sobre os processos de coaching trazem elementos que ajudam a 

entender o estabelecimento, contribuição e preservação da relação entre o coach e o coachee. 

Entre esses elementos estão a credibilidade que o coachee atribui ao coach como veículo para 

que a relação de confiança entre coachee e coach seja elaborada; a centralidade da 

manutenção do sigilo em sessões de coaching; a relação entre coachee e coach como 

oportunidade para elaboração de sentidos; e a relevância dessa relação para o coach. Cada um 

desses aspectos é tratado a seguir. 

 Embora o foco desta subseção seja a relação entre o coachee e o coach, é relevante 

mencionar que o terceiro elemento das organizações triangulares, a organização, contribui 

para o estabelecimento da relação entre o coachee e o coach, o que caracteriza a dimensão 

dinâmica de tais relações. À medida que coaches são homologados por profissionais de ARH 

e apresentados aos executivos, esses profissionais contribuem para que os executivos 

confiram credibilidade a coaches. Antes do processo de coaching ter início, a relação mais 

próxima é entre o coach e a organização. Além da apresentação realizada por profissionais de 

ARH, os coachees conferem credibilidade a coaches segundo a experiência que o coach tem 

exercendo seu ofício, vivência e familiaridade do coach em questões organizacionais e 

também a percepção que coachees têm da habilidade do coach em lidar com temas de 

relações interpessoais. Entretanto, a questão da credibilidade do coach é apenas o primeiro 

passo para que a relação entre o coachee e o coach se estabeleça como forte e próxima. 

 O que torna a relação entre coachee e coach íntegra é a confiança que o coachee 

deposita em seu coach, a crença de que o coach preservará os interesses do coachee. Essa 

confiança do coachee em seu coach pode ser atribuída desde o momento inicial ou construída 

à medida que o coachee percebe alguns sinais do coach de que esse é digno em ser confiável. 

Tais sinais incluem assinaturas de contratos formais, evidências de que o coach não toma 

partido da organização e principalmente a convicção que o coachee tem de que o conteúdo 

das sessões de coaching será tratado de maneira sigilosa. 

 Para que a relação entre o coachee e o coach seja estabelecida e preservada, a 

manutenção do sigilo do conteúdo de sessões de coaching é estrutural e indispensável 

(REKALDE et al., 2015). O tema da manutenção do sigilo do que é tratado em sessões de 

coaching perpassa os resultados das entrevistas com coachees, coaches e profissionais de 

ARH. Para coachees é a segurança de que o sigilo do que falam será preservado que permite 

que coaching executivo seja utilizado como espaço confessional e reflexivo, no qual podem 
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expressar suas emoções e vulnerabilidades. Para os coaches entrevistados, o sigilo do que é 

tratado em coaching é condição básica para que seu trabalho possa ser desenvolvido, sendo 

essa uma das premissas de formações de coaches e códigos de ética de coaching. Também os 

profissionais de ARH entrevistados compartilham dessa perspectiva, porém há que se 

considerar que a maioria dos profissionais de ARH entrevistados haviam também realizado 

cursos de coaching, portanto estavam familiarizados com a importância do sigilo do conteúdo 

de sessões de coaching.  

Vale ressaltar, entretanto, que profissionais de ARH sem formação em coaching e 

gestores de coachees não estão em geral familiarizados com a relevância da confidencialidade 

em coaching, e com isso podem ter expectativas e tomar ações que prejudicam os processos 

de coaching, tais como pedir informações, relatórios ou laudos sobre os coachees. Até 

inadvertidamente, essas pessoas ferem o princípio fundamental que embasa processos de 

coaching executivo: a manutenção do sigilo do conteúdo das sessões de coaching, que 

sustenta a relação entre o coachee e o coach. Como elaboro abaixo na discussão da relação 

entre o coach e a organização, profissionais de ARH são percebidos como responsáveis em 

assegurar o bom investimento da organização em desenvolvimento, entretanto, alguns 

procedimentos de aferição de resultados e controle de processos de coaching, 

paradoxalmente, podem prejudicar os resultados que a organização busca em coaching. Além 

disso, o interesse comercial pode levar coaches à conduta questionável de oferecerem 

informações sobre os coachees. De qualquer maneira, mesmo entre os coaches que tomam o 

tema sigilo do conteúdo de sessões de coaching como estruturante e indispensável em 

processos de coaching executivo, esse aspecto é esclarecido, contratado e recontratado em 

diferentes momentos de processos de coaching, sublinhando o caráter dinâmico de contratos 

de coaching executivo. 

 Da perspectivava construcionista, a relação entre pessoas, no caso aqui discutido, o 

coachee e o coach, é o espaço intersubjetivo entre ambos, no qual não há a resposta certa a ser 

descoberta e no qual o coach não ensina o coachee, mas em que ambos aprendem juntos. 

Coachee e coach aprendem à medida que elaboram novos sentidos sobre o tema que o 

coachee quer trabalhar. Assim como Cunliffe e Eriksen (2011) ressaltam que é no espaço 

intersubjetivo entre líderes e liderados que sentidos são elaborados, Du Toit (2007) e Stelter, 

(2014) concordam que é nesse espaço intersubjetivo que há elaboração de sentidos 

significativos para o coachee. Embora exista intencionalidade na sessão de coaching, ou seja, 

algum tema sobre o qual o coachee queira elaborar, sobre o desenvolvimento de uma dada 

competência, por exemplo, os resultados da sessão são imprevisíveis, já que pertencem à 
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coletividade do coachee e do coach e não a cada um separadamente. Intencionalidade e 

imprevisibilidade dizem respeito à perspectiva da ação conjunta de Shotter (1989, 1993), na 

qual as pessoas coordenam suas ações respondendo a atividades um do outro. Na ação 

conjunta, a interação entre as pessoas funciona como uma dança entre elas, respondendo ao 

ritmo e postura uma da outra (BURR, 2015).  

 Adicionalmente, é importante discutir a relevância da relação entre o coach e o 

coachee também para o coach. Quando elaboraram sobre as razões de se dedicarem a 

coaching, os coaches participantes da pesquisa trouxeram a interação que se estabelece entre 

o coachee e o coach como um dos principais sentidos de sua dedicação a esse ofício, porque é 

nessa relação que o coach aprende sobre si mesmo, coloca em prática sua missão de vida, e 

sente satisfação diante de um coachee agradecido ou bem sucedido. Embora o objetivo do 

estabelecimento e preservação da relação entre o coach e o coachee seja propiciar 

desenvolvimento ao coachee, essa relação também é bastante significativa para os coaches. 

 Conotações negativas sobre a relação entre o coach e o coachee foram atribuídas por 

profissionais de ARH e coaches participantes da pesquisa, principalmente no que diz respeito 

a exclusão da organização de processos de coaching e risco de conluio entre coach e coachee. 

A literatura sobre coaching também alerta que embora esta relação seja primordial para o 

processo de coaching, não é livre de riscos, principalmente com a aproximação demasiada 

entre coach e coachee (COX; BACHKIROVA, 2007; KETS DE VRIES, 2010; LOUIS; 

FATIEN-DIOCHON, 2014). 

 Voltando à representação da relação entre o coachee e o coach na Figura 3, cabe 

explicar à luz do que discuti acima, a espessura da linha e a distância entre os pontos que 

ilustram o coachee e o coach. Como essa relação é percebida como fundamental para que 

coaching executivo ocorra, está posicionada na base do triângulo. Essa relação se estabelece 

inicialmente com o coachee atribuindo ao coach credibilidade, pela indicação do coach pela 

área de ARH, pela trajetória do coach, sua experiência como executivo e percepção de que o 

coach tem habilidade em lidar com relações interpessoais. A credibilidade que o coachee 

atribui ao coach pode levar a que o coachee deposite também confiança em seu coach, 

principalmente com a segurança de que o conteúdo de  sessões de coaching será mantido em 

sigilo. Essa segurança esta relacionada à construção de contratos formais, informais e 

psicológicos. Além disso, é na relação entre coachee e coach que sentidos tidos como 

significativos para o coachee são elaborados, é nessa relação que o trabalho de coaching é 

feito, e em que há aprendizado do coachee. Portanto, a representação do lado mais espesso do 
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triângulo da figura 3. A figura também retrata certa distância entre coachee e coach, que na 

eventualidade de se aproximarem demais correm o risco de entrar em conluio.  

 Embora a relação entre o coachee e o coach seja fundamental para processos de 

coaching executivo, há que se considerar que a organização está sempre presente e os 

sentidos atribuídos a essa vão além do palco no qual coaching se desenvolve, como 

considerado por Brunning (2006). A organização, representada pelo gestor do coachee, por 

profissionais de ARH ou outros stakeholders, está presente e influencia coaching executivo, 

como discuto em maior profundidade nas subseções seguintes. 

 

6.1.2 Relação entre coachee e a organização: apoio ou obstrução ao desenvolvimento do 
coachee 

 

 Esta subseção discute os resultados da pesquisa no que tange à relação entre o coachee 

e as pessoas que representam a organização: o gestor do coachee, profissionais de ARH, pares 

e liderados do coachee, por exemplo. Essa relação é representada na figura 3 com distância 

intermediária entre coachee e organização e espessura da linha também  intermediária, 

quando comparadas às mesmas dimensões do triângulo que ilustram as demais relações. Essa 

representação intermediária foi escolhida para ilustrar aspectos que podem contribuir ou 

prejudicar o desenvolvimento do coachee.  

 A área de ARH é a responsável por temas de desenvolvimento de pessoas nas 

organizações e coaching executivo é uma opção de desenvolvimento individualizada, em 

geral percebida pela área de ARH como um privilégio oferecido a poucos. Para executivos, 

entretanto, os sentidos atribuídos a coaching têm um espectro mais amplo: além de 

perceberem coaching como um privilégio, também podem ver como uma novidade em termos 

de desenvolvimento de pessoas; a última oportunidade para mudar algum comportamento 

avaliado como inadequado pela organização; e também podem perceber coaching como uma 

obrigação a ser cumprida. A visão que o coachee tem da organização na qual trabalha pode 

influenciar sua perspectiva quando coaching é oferecido ou indicado: por exemplo, perceber 

coaching como um privilégio estendido a poucos ou uma obrigação que não pode ser 

recusada pode ser um sentido elaborado em organizações com níveis hierárquicos bastante 

marcados. Porque nelas, aqueles que ocupam funções mais altas não devem ser contestados, 

por isso seria difícil recusar a indicação de coaching feita por um gestor. Também neste tipo 

de organização, aqueles nos níveis hierárquicos mais altos em geral gozam de mais 

privilégios, e participar de coaching pode ser entendido como mais uma distinção.  
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 Independentemente do sentido atribuído à oferta de coaching, a organização está 

constantemente presente em processos de coaching executivo, desde o momento que esse é 

oferecido, durante seu desenrolar e ao final de coaching executivo. Ao entendermos 

organizações, como sugerido por Critchley (2010), como intrincados processos relacionais, 

que se misturam e entrelaçam no dinâmico espaço organizacional, esses podem ora contribuir, 

ora dificultar processos de coaching executivo.  

 Os processos relacionais entre pessoas da organização contribuem para processos de 

coaching executivo quando o coachee é percebido e se percebe como um ativo participante de 

seu processo de desenvolvimento, elucidando seus objetivos de desenvolvimento pessoal e 

questionando os objetivos de desenvolvimento trazidos pelo gestor. Assim, o coachee não é 

passivo e recebedor dos objetivos de coaching determinados pela organização, mas alguém 

que deve questionar tais objetivos mediante o esclarecimento de suas próprias aspirações. 

Como lembram de Haan e Sills (2010), para que coaching provoque aprendizagem e 

desenvolvimento, o coachee precisa ter esperança e confiança no processo de coaching, e 

também precisa se manter fiel ao processo. Se há a percepção por parte do coachee de que 

coaching é uma obrigação, ameaça, ou que é uma mera novidade, as oportunidades de 

desenvolvimento do coachee diminuem. 

 O gestor do coachee é percebido pelos participantes da pesquisa como um relevante 

apoiador do processo de coaching de um executivo, principalmente porque deve esclarecer os 

pontos cruciais de desenvolvimento do coachee, observar o coachee em seu cotidiano para 

assim oferecer feedback sobre eventuais mudanças de conduta. O procedimento adotado e 

descrito por participantes da pesquisa, coaches, profissionais de ARH e coachees, de reuniões 

nas quais objetivos de coaching são contratados, acompanhados e avaliados, colocam o gestor 

do coachee em uma posição de exposição, na qual deve demonstrar seu interesse pelo 

desenvolvimento do liderado. Como explicitado por Mckenna e Davis (2017, 2009), o 

envolvimento de gestores de coachees pode impulsionar e favorecer o desenvolvimento de 

coachees porque esses últimos têm seus objetivos de desenvolvimento mais claros. Além 

disso o gestor do coachee pode desafiar e apoiar o coachee em seu desenvolvimento 

(MCKENNA; DAVIS, 2009). Por exemplo: o gestor do coachee pode incluir seu liderado em 

algum projeto que exija do coachee o uso da competência que o coachee quer ou necessita 

desenvolver. 

 Por outro lado, os profissionais de ARH participantes da pesquisa, problematizaram a 

participação de gestores de coachees em processos de coaching, ressaltando que muitas vezes 

o gestor do coachee não cumpre seu papel de líder junto ao executivo e contrata um coach 
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para exercer as atribuições, que do ponto de vista de alguns profissionais de ARH, deveriam 

ser suas. Esse tipo de dinâmica foi descrito por Fatien-Diochon (2012) e Louis e Fatien-

Diochon (2014), na qual há uma espécie de terceirização das atribuições do gestor do 

coachee. Outro questionamento sobre a participação de gestores de coachees foi realizado por 

participantes da pesquisa coachees e coaches, e diz respeito à individualização: coaching 

pode ser recomendado a um executivo para endereçar problemas de desempenho sem que 

questões do contexto organizacional sejam consideradas (LOUIS; FATIEN-DIOCHON, 

2014). 

 Quanto à relação de profissionais de ARH e coachees, como os profissionais de ARH 

são percebidos como os especialistas em desenvolvimento, a indicação de coaches por esses 

profissionais traz a chancela que corrobora a capacidade do coach em exercer seu ofício, 

prestando credibilidade ao coach e ao processo em si. Além disso, os profissionais de ARH 

são vistos na pesquisa como responsáveis pela estruturação de programas de desenvolvimento 

de pessoas, sendo coaching executivo uma opção de intervenção de desenvolvimento entre 

outras, tais como treinamento ou mentoria, por exemplo. A área de ARH, segundo a literatura, 

é responsável não apenas pela estruturação de programas de coaching, como também pela 

gestão desses, que inclui a concepção, implementação de programas, esclarecimento de papeis 

e aferição de resultados de coaching executivo (FILLERY-TRAVIS; PASSMORE, 2011; 

JOO, 2005). Já alguns dos profissionais de ARH, e coaches participantes da pesquisa, 

percebem que cabe a coaches – e não a profissionais de ARH - esclarecer os papeis que 

stakeholders (coachees, gestores de coachees, profissionais de ARH e coaches) têm em 

coaching executivo. Alguns profissionais de ARH participantes da pesquisa se veem como 

meros mediadores do processo de coaching. Dessa maneira, contrariando a literatura sobre 

coaching, profissionais de ARH entendem que cabe aos coaches que contratam esclarecer as 

responsabilidades dos diversos stakeholders em processos de coaching executivo e se 

consideram apenas intermediários entre o gestor do coachee, o coachee e o coach. 

 Além disso, alguns profissionais de ARH fazem a gestão de programas de coaching 

como se estivessem gerenciando programas de treinamento, por exemplo indicando coaching 

para todas as pessoas que ocupam um mesmo nível hierárquico na organização. Esse tipo de 

situação pode levar à resistência do coachee, como observado por Western (2012), que se 

sente obrigado a participar do processo de coaching, mas sem estar de fato engajado no 

programa, contrariando a participação ativa do coachee em seu desenvolvimento, como foi 

abordado no início desta sessão. 
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 Em síntese, os complexos e dinâmicos processos relacionais da organização 

contribuem para coaching executivo à medida que o coachee se percebe e é entendido como o 

ator primordial em tais processos; também quando a área de ARH estrutura programas de 

coaching esclarecendo as atribuições dos atores envolvidos em tais processos e diferencia 

coaching de outras intervenções de desenvolvimento de pessoas, como treinamento por 

exemplo, entendendo as peculiaridades, dinâmicas e complexidade de coaching executivo. 

Gestores de coachees também têm importantes contribuições a fazer ao desenvolvimento do 

coachee, contanto que esteja claro que em coaching executivo os objetivos de 

desenvolvimento são tanto explicitados pela organização como também pelo coachee. 

 A relação entre o coachee e a organização pode prejudicar processos de coaching 

executivo quando a centralidade do coachee é deixada de lado. Se há a primazia da área de 

ARH, programas de coaching podem ser impostos a pessoas sem que se avalie seu genuíno 

interesse em participar. Se coaching passa a servir os interesses do gestor do coachee, 

objetivos de coaching podem ser impostos ao coachee sem a concordância desse; além disso, 

o gestor do coachee pode esperar que o coach o substituía em suas atribuições de gestão de 

pessoas ou ainda pode-se responsabilizar o coachee por temas que são do contexto 

organizacional e não passíveis de serem endereçados em processos de coaching executivo. 

 A relação entre o coachee e a organização no triângulo da Figura 3 ilustra os aspectos 

que foram tratados anteriormente nesta sessão: a importância dessa relação é representada 

pela espessura intermediária do lado do triângulo (muito mais fina do que o lado do triângulo 

relativo a relação entre o coach e o coachee e um pouco mais espessa que o lado da relação 

entre o coach e a organização). Mais que palco onde coaching executivo se desenvolve, 

pessoas da organização exercem poder sobre o processo de coaching: determinam objetivos 

de coaching, estruturam tais programas, homologam coaches e têm expectativas quanto a 

resultados. Isso não significa que o coachee assume uma posição passiva diante da 

organização. Pelo contrário, em coaching executivo há a expectativa de que o coachee traga 

seus próprios objetivos de desenvolvimento e os confronte frente aos objetivos da 

organização. A distância entre os vértices do triângulo que representam o coachee e a 

organização é intermediária: nem tão próxima como a relação entre o coachee e o coach e 

nem tão distante como a relação entre o coach e a organização, que trato a seguir. 
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6.1.3 Relação entre a organização e o coach: a distância segura  

 
 O último lado do triângulo da figura 3 refere-se à relação entre o coach e a 

organização. Aqui, os vértices do triângulo que representam o coach e a organização mantém 

a maior distância entre si. O posicionamento do coach frente à organização quando 

comparado à sua posição frente ao coachee representa duas responsabilidades do coach: a 

obrigação que tem de manter o sigilo do conteúdo de sessões de coaching e a 

responsabilidade de prestar contas à organização que o remunera. A linha mais longa do 

triângulo ressalta a importância de que uma distância entre coach e organização seja mantida 

para que o processo de coaching não seja prejudicado. 

 O duplo compromisso de coaches, frente ao coachee e diante da organização é um 

tema presente nas entrevistas de coachees, coaches e profissionais de ARH. A obrigação que 

o coach tem frente ao coachee é expressa principalmente pelo dever que coaches têm de 

preservar o sigilo do conteúdo de sessões de coaching. Já no que diz respeito ao compromisso 

de coaches frente à organização, os significados dizem respeito ao esclarecimento de 

objetivos de coaching entre os envolvidos, e reuniões de acompanhamento e avaliação do 

processo de coaching. Embora diferentes autores, tais como Fatien-Diochon (2012) Louis 

(2015) e Louis e Fatien-Diochon (2014) tenham alertado para a complexidade das relações 

triangulares em coaching executivo, Hannafey e Vitulano (2013) vão além, e propõem que 

relações triangulares em coaching executivo sejam interpretadas segundo a perspectiva legal 

da teoria do agente. Essa perspectiva compara coaching executivo a profissões nas quais há o 

conceito de informação privilegiada, tais como direito e medicina. No caso de um médico, por 

exemplo, esse é considerado o agente, que deve antes de tudo servir aos interesses de seu 

paciente, o principal. No caso de coaching o agente é o coach executivo, que deve servir ao 

interesse do principal, que é o coachee. Isso significa manter o sigilo sobre as informações 

compartilhadas por coachees. Entretanto, a teoria do agente também considera que o coach 

deve servir aos interesses da organização, porém de maneira secundária (HANNAFEY; 

VITULANO, 2013). 

 Essa abordagem da teoria do agente, que nomeia o coachee como principal e a 

organização como secundária, vai além do que está explícito em diversos códigos de ética, 

como do EMCC (2016) e ICF (2016b) por exemplo. Esses códigos de ética e conduta, embora 

ressaltem que o conteúdo das sessões de coaching deve ser mantido em sigilo e nomeiem o 

coachee como cliente e a organização como patrocinadora do processo de coaching, não 

deixam explícita a ordem de obrigações às quais coaches estão sujeitos como faz a teoria do 
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agente: primeiro servindo ao coachee e secundariamente à organização, mesmo que seja a 

organização que remunere o coach. Este estudo sugere que códigos de ética de associações de 

coaching deixem claros os deveres do coach segunda a ordem  da teoria do agente, indo além 

de nomear o cliente de coaching como o coachee, e explicitando que o coach também presta 

contas à organização. 

 Posicionar a relação entre coach e organização como secundária em relação à relação 

entre coach e coachee requer discutir o aspecto comercial de coaching executivo. A literatura 

sobre coaching sugere que as organizações se percebem como detentoras de direito sobre 

informações de processos de coaching, e apresenta os coaches como resistentes a pressões 

daqueles que representam a organização, e defendendo o sigilo de processos de coaching. 

Skinner (2012), por exemplo, apresenta diferentes motivos pelos quais as organizações se 

interessam sobre o conteúdo de sessões de coaching: gestores de coachees podem querer 

garantir que o investimento financeiro é bem aplicado; podem acreditar que sua 

contribuição/interferência no processo de coaching apoiará o coachee a ser mais produtivo; 

ambientes organizacionais são muitas vezes altamente políticos e coaches e coachees podem 

interagir com diferentes stakeholders que detêm muito poder na organização. Além disso, o 

autor lembra que executivos em geral não têm tempo ou razões para se familiarizarem com 

práticas de coaching tidas como corretas. Nesse contexto organizacional – em que a 

organização remunera o coach, há diferentes forças de poder, o entendimento sobre práticas 

de coaching tidas como boas é escasso – pode ser muito difícil para um coach executivo 

resistir a pedidos da organização de compartilhamento de algum tipo de informação sobre 

sessões de coaching. 

 Contrariando o sentido de que coaches resistem a pressões exercidas pela organização, 

como descrito na literatura e elaborado acima, os profissionais de ARH participantes da 

pesquisa, percebem que muitos dos coaches com os quais trabalham oferecem relatórios de 

sessões de coaching e laudos sobre os coachees. Tais relatórios podem contar apenas as datas 

das sessões de coaching, como também conter os temas tratados em cada sessão, as 

impressões do coach sobre o atingimento de objetivos de coaching, e a avaliação do coach 

sobre a aptidão do coachee em exercer certas atividades. Essa oferta de relatórios elaborados 

por coaches é atraente para organizações menos familiarizadas com as peculiaridades e 

dinâmicas de coaching, principalmente a importância do sigilo do conteúdo de sessões de 

coaching. Alguns coaches, inadvertidamente ou não, atendem à expectativa das organizações 

e elaboram relatórios e laudos avaliativos sobre processos de coaching por interesses 

comercias. Voltando à ilustração de relações triangulares da Figura 3, ao atender esse tipo de 
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demanda da organização a distância entre o coach e a organização diminui e reverbera sobre a 

relação entre o coach e o coachee.  

 A partir do momento que o coachee sabe que algum tipo de relatório será produzido 

pelo coach, a confiança que o coachee deposita em seu coach pode diminuir e essa confiança, 

como visto na discussão da relação entre coach e coachee, é percebida como fundamental, o 

que embasa processos de coaching e sustenta a relação entre o coachee e o coach. 

Paradoxalmente, a elaboração de relatórios sobre coaching, que busca garantir bons 

resultados de coaching, é um dos elementos que deteriora a confiança do coachee em seu 

coach, a relação entre ambos e assim o processo de coaching. Além disso, como discutido na 

seção que trata da relação entre o coachee e a organização, o sentido atribuído ao coachee em 

processos de coaching executivo é o de ator principal que esclarece quais são suas aspirações 

de desenvolvimento e questiona os objetivos de coaching executivo. Quando o coach elabora 

e entrega um relatório e laudo sobre o coachee, o coachee perde tal posicionamento central 

em seu processo de coaching. Por outro lado, os processos de coaching descritos pelos 

participantes da pesquisa, nos quais há reuniões que incluem os diferentes stakeholders (o 

coachee, o gestor deste, profissionais de ARH e o coach), têm maior potencial de alimentar a 

confiança que o coachee deposita no coach e manter o coachee como ator principal em tais 

interações. 

 Até agora nesta seção foram considerados os sentidos sobre a relação entre o coach e a 

organização que realçam que a proximidade entre estes dois atores pode prejudicar a relação 

entre o coachee e o coach e, portanto, o processo de coaching. Vale entretanto ressaltar que 

os participantes da pesquisa também entendem a ubiquidade da organização em processos de 

coaching executivo, e elaboram como a relação entre o coach e a organização pode contribuir 

para coaching executivo. Por exemplo, especificamente na relação entre a área de ARH e os 

coaches, para os coaches participantes da pesquisa, a área de ARH tem relevantes 

contribuições a prestar em coaching executivo, ao compartilhar a estratégia da organização, 

sua cultura e política de desenvolvimento. Essa perspectiva é consoante com a literatura sobre 

coaching sistêmico, que leva em conta o contexto no qual o coachee está inserido (MCLEAN, 

2012; O’NEILL, 2011; OSHRY, 2015). Para Oshry (2015), por exemplo, é mais relevante a 

dinâmica dos relacionamentos em organizações do que as posições hierárquicas que as 

pessoas ocupam. À medida que profissionais de ARH tenham entendimento sobre tais 

dinâmicas e compartilhem-nas com os coaches, podem contribuir bastante para ampliar a 

visão sistêmica de coaches e coachees. 
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 A relação entre o coach e a organização é representada na figura 3 com duas 

características: distância entre os dois vértices e espessura do lado do triângulo. A distância 

entre a organização e o coach é a maior distância relativamente às relações tratadas 

anteriormente (entre o coachee e o coach, e entre o coachee e a organização). A ideia aqui é 

preservar a relação fundamental em coaching executivo, o vínculo entre o coachee e o coach, 

deixando claro que embora exista uma relação entre o coach e a organização (a organização 

contrata o coach e o remunera), a organização não interfere diretamente no elo entre o 

coachee e o coach. A espessura do lado do triângulo é a menor, quando comparada à 

espessura dos outros dois lados, porém existente e contínua. Essa representação busca lembrar 

que a organização está presente em relações de coaching executivo, que stakeholders podem 

contribuir ou prejudicar processos de coaching, e que coaches, embora secundariamente 

também servem à organização. 

 Discutida a ressignificação das relações triangulares presentes em coaching executivo, 

passo em seguida ao contínuo no qual diferentes discursos de coaching são posicionados. 

 

6.2 Contínuo de abordagens de coaching executivo 
 

 Um dos elementos que traz complexidade às dinâmicas das relações entre o coachee, o 

coach e a organização é o entendimento de qual é o objetivo principal de coaching executivo. 

Para Western (2012) está implícita em coaching executivo a promessa dupla de atender aos 

interesses do coachee, com foco em seus valores e desejos individuais de desenvolvimento e 

também aos interesses da organização que busca que o coachee desenvolva competências que 

permitirão sua melhor performance na organização. Mesmo que se leve em consideração esse 

duplo compromisso de coaching, algumas abordagens de coaching executivo são mais 

propensas a privilegiar os objetivos do coachee, enquanto outras priorizam os objetivos da 

organização. Nesta seção, sentidos que participantes da pesquisa atribuíram a objetivos de 

coaching são discutidos e organizados em um contínuo de abordagens de coaching segundo o 

objetivo principal de coaching executivo.  

 A figura 4 representa o arranjo das abordagens de coaching segundo o objetivo 

principal de coaching executivo, organizadas em um contínuo, que vai do tom mais escuro ao 

mais claro, sem bruscas mudanças entre elementos consecutivos, mas com um grande 

contraste quando os extremos do contínuo são comparados. No extremo esquerdo estão 

abordagens de coaching executivo com foco no indivíduo e com pouca ou nenhuma 

interferência da organização. No extremo direito posicionei as abordagens que privilegiam os 
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objetivos organizacionais. Entre esses extremos estão as abordagens que buscam conciliar 

ambos objetivos. A seguir discuto os resultados da pesquisa por meio do contínuo de 

abordagens de coaching segundo o objetivo principal de coaching executivo. 

 

 
Figura  4: Contínuo de abordagens de coaching segundo o objetivo principal de coaching executivo. 
Fonte: Elaborado pela autora 
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clínica em coaching é o posicionamento de Arnaud (2003, 2007) e Vanheule e Arnaud 
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uma organização, o objetivo de coaching foi apoiar o coachee/acionista a lidar com assuntos 

sensíveis (o adoecimento de um dos fundadores e com isso a antecipação da sucessão feita 

por um membro da família), e em outras empresas, o objetivo de coaching foi apoiar os 

coachees, membros da família acionista da empresa a se sentirem confortáveis em suas 

posições executivas. 

 Já no extremo direito do contínuo da figura 4, estão as perspectivas que privilegiam os 

objetivos organizacionais e coaching executivo é percebido como uma intervenção para 

aumentar a produtividade organizacional, com a crença de que o coach serve primariamente à 

organização; no extremo direito do contínuo a organização é a cliente de coaching executivo. 

Antes de prosseguir com a proposição de posicionar determinadas abordagens de coaching à 

direita do contínuo, é importante abordar sentidos elaborados pelos participantes da pesquisa 

sobre as expectativas que as organizações têm frente a coaching executivo. 

  Os profissionais de ARH são responsáveis por elaborar as políticas de 

desenvolvimento de pessoas em uma organização, escolher e apontar as intervenções mais 

adequadas, para proporcionar desenvolvimento e garantir que os recursos investidos alcancem 

os resultados desejados pela organização. É nesse contexto que participantes da pesquisa 

percebem profissionais de ARH como guardiões do investimento que as organizações 

realizam em coaching executivo. Além disso, como coaching executivo é uma das 

intervenções de desenvolvimento organizacional, elementos de gestão são incorporados a 

coaching e os processos de coaching se aproximam de projetos organizacionais: há que se 

obter clareza dos objetivos de coaching, acordados e contratados entre diferentes 

stakeholders. Indicadores de sucesso são criados, e os passos que serão cumpridos no 

processo de coaching são propostos, assim como o estabelecimento de reuniões de 

acompanhamento para aferição de resultados e eventual elaboração de novos acordos. Dito de 

outra maneira: coaching executivo é uma intervenção de desenvolvimento inserida em um 

contexto de gestão organizacional, em que há linguagem e procedimentos característicos. É 

por meio do entendimento desse contexto de gestão que volto ao posicionamento das 

abordagens de coaching que estão à direita do contínuo da Figura 4: os discursos Gerencial, 

Expert Psi, ambos sugeridos por Western (2012) e a abordagem Comportamental de coaching 

sugerida por Barner e Higgins (2007), como discuto em seguida. 

 O discurso Gerencial prioriza melhorar o desempenho do coachee em suas funções 

para que o executivo seja mais produtivo e assim traga mais resultados para a empresa. Nesse 

discurso há a busca de determinação de objetivos e obtenção de resultados (WESTERN, 

2012). Diferentes participantes da pesquisa elaboraram sentidos sobre coaching executivo 
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coerentes com o discurso Gerencial. Por exemplo, quando os participantes da pesquisa 

entendem coaching como uma intervenção para o desenvolvimento de competências, seja no 

nível hierárquico no qual o coachee se encontra ou no nível superior, estão em harmonia com 

o discurso Gerencial. A descrição feita por participantes da pesquisa de como processos de 

coaching são conduzidos também constitui a adoção desse discurso, com os acordos entre 

stakeholders, determinação de objetivos e indicadores de sucesso, por exemplo. Como visto 

no capítulo anterior, na subseção coaching em busca de legitimação o uso da linguagem de 

management e incorporação de elementos de gestão em processos de coaching aproxima 

coaches a organizações contratantes de serviços de coaching, atendendo à demanda de 

expectativa de elaboração de objetivos e obtenção de resultados de coaching. 

 Não tão à direita do contínuo como o discurso Gerencial, mas ainda neste território, 

estão o discurso Expert Psi de coaching proposto por Western (2012) e a abordagem 

Comportamental descrita por Barner e Higgins (2007). Nessas abordagens o objetivo de 

coaching é a mudança do comportamento do coachee para que este desempenhe sua função 

de maneira mais eficaz (BARNER; HIGGINS, 2007; WESTERN, 2012). Essas perspectivas 

de coaching atendem às expectativas de profissionais de ARH porque o olhar é para a 

produtividade do coachee. Além disso, é comum que essas abordagens de coaching lancem 

mão de diversas ferramentas, muitas vezes apresentadas de maneira sequencial. A 

previsibilidade das etapas a serem cumpridas em coaching também contempla a expectativa 

de profissionais de ARH, pois dessa maneira podem entender como o coach e coachee 

trabalham à medida que o processo de coaching se desenvolve. A previsibilidade de etapas a 

serem cumpridas durante o processo de coaching contempla maior controle por profissionais 

de ARH, que podem assim exercer sua função de guardiões do investimento que a 

organização realiza em coaching executivo.  

 O foco do coaching nas abordagens do lado direito do contínuo da figura 4 é a 

correção do comportamento ineficaz do coachee e os objetivos de coaching são voltados para 

que a organização seja mais produtiva. Quanto mais à direita do contínuo, menos espaço há 

para ponderações do que é relevante exclusivamente para o coachee. Nessa área do contínuo, 

coaching ganha sentidos de uma intervenção instrumental e utilitária porque não há espaço 

em processos de coaching conduzidos dessa maneira para questionamento de normas 

organizacionais (FATIEN-DIOCHON, 2012; LOUIS; FATIEN-DIOCHON, 2014).   

 Se o resultado que se espera de coaching é a adoção pelo coachee de comportamentos 

tidos como corretos pela organização (CAVICCHIA, 2010) e impostos ao coachee, o próprio 

objetivo almejado em coaching, desenvolvimento de pessoas, pode não ser atingido, porque 
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coachees podem resistir a formas de controle, de maneira explicita ou não. Como apresentado 

no capítulo anterior, na seção Conotações atribuídas pelo coachee a processos de coaching 

executivo, os participantes elaboraram que recusar um convite ou uma convocação para que 

um executivo participe de processos de coaching pode não ser simples, e algumas formas de 

resistência à participação de coaching foram compartilhadas. A questão a ser sublinhada aqui 

é: se de um lado profissionais de ARH têm a responsabilidade de zelar pela organização, 

investindo criteriosamente recursos destinados a desenvolvimento de pessoas, por outro, 

considerar apenas a perspectiva organizacional e controlar de maneira muito rigorosa 

objetivos e etapas de processos de coaching executivo, podem deteriorar o próprio 

desenvolvimento de pessoas nas organizações, porque tal controle pode tornar coaching 

instrumental e utilitário. 

 Entre os dois extremos do contínuo propostos acima, estão diferentes discursos de 

coaching executivo que buscam atender ao duplo comprometimento de coaching executivo: 

desenvolvimento de competências do executivo que levará a seu melhor desempenho e 

desenvolvimento individual que atende às expectativas do coachee. Aqui estão posicionadas 

as abordagens sistêmica e construcionista, sugeridas por Barner e Higgins (2007) e o discurso 

Network de Western (2012). A abordagem sistêmica considera o coachee em seu contexto de 

trabalho e encoraja o coachee a interagir com as pessoas do sistema buscando ciclos de 

feedback entre o coachee e diferentes interlocutores da organização (BARNER; HIGGINS, 

2007). As abordagens de coaching contempladas pelo discurso Network proporcionam ao 

coachee a identificação de estratégias emergentes, não apenas no contexto organizacional, 

mas também no contexto mais amplo no qual a organização está inserida. Dessa maneira, os 

objetivos de coaching vão além daqueles determinados pela organização: há o convite para 

que o coachee reflita sobre como o que ele faz e acredita pode impactar a sociedade de 

maneira mais ampla (WESTERN, 2012). A abordagem social construcionista, por sua vez, ao 

apoiar o coachee na autoria de novas realidades sociais também leva em consideração tantos 

os objetivos individuais do coachee como os objetivos da organização. 

 Vale também ressaltar que as duas grandes setas curvas da figura 4 sugerem que 

processos de coaching executivo são dinâmicos e que o mesmo processo de coaching pode 

percorrer distintos pontos desse contínuo. Como elaborado na análise das entrevistas dos 

participantes, algumas vezes coach e coachee se afastam dos objetivos organizacionais e 

elaboram novos sentidos sobre o coachee e sua vivência na organização, para em um 

momento posterior propor um novo objetivo de coaching que seja também de interesse na 

organização. Uma ilustração desse movimento é o caso do processo de coaching que iniciou 
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com a demanda da organização para que o coachee fosse mais organizado e se desenrolou 

com o coachee e seu gestor acordando em uma saída do coachee da organização em um 

período de dois anos. O processo de coaching iniciou-se com o objetivo de coaching 

estipulado pela empresa, em algum ponto na área direita do contínuo da figura 4, descolou-se 

para a esquerda, priorizando o objetivo do coachee, para terminar em um ponto intermediário 

do contínuo, no qual objetivos organizacionais e do coachee foram contemplados. 

 Se de um lado pode-se elaborar sentidos sobre coaching executivo segundo as 

abordagens de coaching, como abordado nesta seção, também pode-se discutir coaching 

executivo segundo a perspectiva voltada para questões de contexto ou mais individuais, como 

apresento da próxima e última seção. 

 

6.3 Dimensão vertical em coaching executivo 
 

 Durante um processo de coaching executivo o par formado pelo coachee e coach pode 

adotar perspectivas que vão do foco individual ao macrossocial, passando por temas 

organizacionais. Os participantes da pesquisa, especificamente coaches e coachees, 

compartilharam que nos processos de coaching podem considerar elementos do contexto 

organizacional no qual o coachee se encontra e também levar em conta as preferencias 

pessoais do coachee em relação as diversas atividades que exerce. Além disso, temas da vida 

pessoal do coachee também podem permear os processos e sessões de coaching, inclusive 

questões tratadas em psicoterapia. Tais temas tratados em processos de coaching podem ser 

organizadas segundo dimensões que vão da visão mais ampla, macrossocial, até o foco 

individual. Coach e coachee transitam por essas diferentes perspectivas em coaching 

executivo de maneira dinâmica, podendo ter esses diferentes focos em uma mesma sessão de 

coaching. A dimensão vertical de coaching executivo é ilustrada na figura 5 e contempla 

temas macrossociais, de contexto organizacional, temas relacionados a competências, 

pessoais e eventualmente temas pertinentes a psicoterapia. A ideia dessa dimensão vertical de 

coaching executivo não é considerar cada um dos níveis como separado e estanque, mas sim 

entende-los como foco de atenção da dupla coach e coachee em sessões de coaching. Da 

mesma maneira que o contínuo de abordagens de coaching executivo apresentado na seção 

anterior, há na dimensão vertical de coaching um caráter dinâmico. 
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Figura 5 - Dimensão vertical de coaching executivo: possíveis perspectivas adotadas por coachees e 

coaches em processos de coaching executivo. 
Fonte: Elaborado pela autora 
 

 A visão mais ampla de foco de interesse em sessões de coaching diz respeito a tema 

macrossociais e questiona a suposta neutralidade de coaches frente a seu trabalho junto a 

executivos nas organizações. Temas macrossociais em processos de coaching dizem respeito 

a reflexões e questionamentos sobre questões éticas, por exemplo: refletir sobre como a 

promoção de mulheres a posições executivas na empresa na qual o coachee trabalha pode 

impactar o setor no qual a organização atua. Essa perspectiva é abordada na literatura sobre 

coaching por Western (2012) e também por Einzig (2017), e traz questões do contexto 
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econômico e social para coaching. Há a provocação para que coachee e coach se questionem 

quanto a suas posturas em termos estratégicos e éticos, elaborando sentidos sobre 

interdependências e conexões entre o trabalho do coachee, sua organização, e sistemas mais 

abrangentes. E também sobre as consequências das ações das pessoas para a sociedade de 

maneira geral. 

 No decorrer da pesquisa, instigada pela leitura sobre coaching e questões de contexto 

econômico e social, inclui uma pergunta endereçando este aspecto (ver apêndice D, por 

exemplo) aos participantes da pesquisa. A reação dos coaches, coachees e profissionais de 

ARH em geral foi de estimulante surpresa diante do questionamento, e os sentidos elaborados 

frente à questão “a serviço do que você acredita que está coaching executivo” diziam respeito 

desenvolvimento de competências e promoção do bem estar das pessoas nas organizações, 

sem levar em conta temas morais ou éticos no contexto macrossocial. Vale considerar que 

práticas organizacionais são percebidas como livres de questões morais (GHOSHAL, 2005) e 

coaching executivo não é uma exceção a tal percepção. A inclusão de temas macrossociais na 

dimensão vertical de coaching executivo aqui proposta, é apresentada como uma 

possibilidade, inspirada nas abordagens de Einzig (2017) e Western (2012) sobre coaching 

executivo. Como sentidos relativos a temas macrossociais em coaching executivo não foram 

elaborados pelos participantes da pesquisa, optei por não incluir nenhuma conexão deste 

tópico à seta vertical que percorre os temas tratados em processos de coaching executivo da 

figura 5. 

 O nível seguinte da dimensão vertical em coaching executivo trata de temas do 

contexto organizacional em coaching e leva em conta que as condutas de um coachee são 

entendidas no contexto da dinâmica organizacional (FELDMAN; LANKAU, 2005; 

MCLEAN, 2012; O’NEILL, 2011; OSHRY, 2015). Quando coach e coachee percorrem 

temas relativos ao contexto organizacional, buscam entender as condições nas quais o 

coachee e outras pessoas da organização trabalham, para, por meio disso, considerar opções 

de ação do coachee (OSHRY, 2015). Esse nível da dimensão vertical de coaching executivo 

tira o foco de um coachee eventualmente tido como problemático, com atributos que precisam 

ser mudados para um olhar sobre as condições do sistema organizacional que afetam muitas 

partes como um todo (OSHRY, 2015). Cabe ressaltar que a dimensão vertical de coaching 

executivo proposta aqui pressupõe que coachee e coach percorram essa dimensão, mas que 

não fiquem aí parados. Como sugerido por Du Toit (2014), esse nível de abordagem leva em 

consideração o sistema no qual o coachee opera e ao mesmo tempo convida à reflexão sobre 

as crenças do coachee. O risco de valorizar em demasia temas do contexto organizacional é o 
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de que coachee e coach enfatizarem tanto os elementos do contexto a ponto de deixarem de 

lado a perspectiva da possibilidades de ação do coachee (BARNER; HIGGINS, 2007; 

O’NEILL, 2011). 

 Nas entrevistas, os participantes da pesquisa, especificamente coachees e coaches, 

elaboraram que percorrem a dimensão organizacional quando compartilharam a inclusão de 

temas do contexto organizacional em suas sessões de coaching. Por exemplo, um coachee 

entendeu que a cultura na empresa para qual havia se mudado era muito mais voltada a 

processos do que à satisfação do cliente. Tomar consciência dessa característica cultural da 

empresa foi importante para que o coachee desse significado aos constantes conflitos nos 

quais se envolvia com seus pares: para o coachee, era muito mais relevante servir ao cliente 

do que seguir os processos da empresa. Por meio do entendimento das diferenças de 

perspectiva que o coachee tinha frente a seus pares, pode elaborar sobre novos cursos de ação 

para interagir com seus pares. O nível seguinte da dimensão vertical de coaching executivo 

trata de temas relacionados a competências. 

 Para muitos autores sobre coaching, o foco primordial de coaching executivo é o 

desenvolvimento de competências para que o executivo atinja resultados para a organização 

(HAWKINS, 2008; MILARÉ; YOSHIDA, 2007; STERN, 2004), ou seja temas de coaching 

relacionados a competências dizem respeito às pessoas no exercício de sua função executiva 

(BORWICK, 2006). Esse nível ocupa a posição intermediária da figura 5, na proposta de 

dimensão vertical em coaching executivo. De maneira semelhante à elaborada aqui, de Haan 

(2008) também chama a atenção para diferentes níveis de intervenções em coaching e 

pondera que em coaching executivo, se a competência a ser desenvolvida estiver mais 

relacionada a questões de conteúdo, como por exemplo um executivo ser mais sucinto em 

suas interações, então coaching se aproxima de consultoria, ou de treinamento. 

 Coaching percebido como desenvolvimento de competências é ubíquo aos 

participantes da pesquisa, porém com algumas diferenças no que diz respeito a processos 

tidos como mais instrumentais ou que proporcionem reflexão crítica. Processos de coaching 

executivo percebidos por coachees participantes da pesquisa como instrumentais e utilitários 

assumiram o significado de enquadramento, pois havia a expectativa de que o coachee se 

adaptasse às normas organizacionais, sem que essas fossem questionadas. Por outro lado, 

processos de coaching também foram percebidos como oportunidade para reflexão crítica e 

ganho de autonomia do coachee no contexto organizacional: via reflexão crítica, os coachees 

ponderaram sobre seus próprios pressupostos, eventuais jogos organizacionais e ameaças de 

conformidade. Elaboraram sentidos e tomaram as decisões sobre como agir. A reflexão crítica 
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muitas vezes perpassa temas pessoais e de autoconhecimento, o que leva à abordagem do 

próxima tema da dimensão vertical de coaching executivo: temas pessoais. 

 A consideração de temas pessoais de executivos diz respeito, como proposto por 

Borwick (2006), a pessoa que o executivo acredita ser. Como alertado por de Haan (2008), 

muitos dos temas de coaching executivo estão relacionados a questões interpessoais: relações 

de trabalho e sentimentos, e percepções em relação a outras pessoas. Nesse sentido, 

intervenções de coaching que proporcionem autoconhecimento do coachee são 

particularmente relevantes (BOZER et al., 2014) e transcendem as fronteiras da organização. 

Temas pertinentes à vida pessoal do executivo podem fazer parte de sessões de coaching 

executivo. 

 Temas pessoais permeando coaching executivo estiveram presentes em entrevistas 

com coachees, coaches e profissionais de ARH. Por exemplo, alguns coachees elaboraram 

sobre como o processo de coaching os apoiou a experimentarem novas formas de agir junto a 

membros da família e como essas novas condutas foram aplicadas também no trabalho. 

Coaches compartilharam os benefícios que o autoconhecimento do coachee trouxe para o 

executivo no âmbito pessoal e profissionais de ARH refletiram que o executivo é uma pessoa 

inteira, sendo impossível separar o profissional do pessoal. Lidar com temas pessoais em 

coaching executivo é uma maneira do executivo elaborar sentidos sobre si mesmo, 

experimentar maneiras de interagir e eventualmente conectar temas pessoais a questões 

profissionais. Se por um lado, existe a percepção de que coaching executivo não precisa ficar 

restrito a temas relativos a trabalho, por outro essa não é uma questão livre de preocupações, 

porque pode haver confusão entre coaching e psicoterapia, como trato a seguir ao abordar o 

último estágio da dimensão vertical em coaching executivo. 

 O último tema da dimensão vertical de coaching executivo a ser tratado, temas de 

psicoterapia, tem a conexão à flecha vertical da figura 5, representada por uma seta tracejada. 

Porque embora exista na pesquisa uma separação prática entre coaching executivo e 

processos psicoterapêuticos, sentidos elaborados por coachees em processos psicoterapêuticos 

de coachees informam as sessões de coaching e processos de coaching executivo são 

percebidos como possibilidades para que executivos se deem conta de que se beneficiariam de 

psicoterapia. 

  A separação entre coaching e psicoterapia não tem um corte claro (AMADO; 

FATIEN, 2009; COX; BACHKIROVA, 2007; SHERMAN; FREAS, 2004) e muitos 

conceitos que fundamentam coaching vêm da Psicologia (DE HAAN, 2008b; PELTIER, 

2010), por exemplo, a importância da relação entre o coachee e o coach, como discuti na 
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primeira seção deste capítulo. Também na prática, as diferentes intervenções de coaching que 

privilegiam autoconhecimento do coachee se aproximam de práticas psicoterapêuticas 

(GRAY et al., 2011b). Para os autores sobre coaching executivo, a diferença primordial entre 

coaching executivo e psicoterapia, é que nessa os temas são abordados e processados de 

maneira muito mais profunda do que em processos de coaching executivo (ANDERSON, 

2001; DE HAAN, 2008b); a organização não está envolvida e os processos de coaching são 

mais curtos. 

 Alguns coachees participantes da pesquisa também estavam familiarizados com 

processos psicoterapêuticos e especificamente um coachee compartilhou que o entendimento 

obtido em psicoterapia sobre seu trauma informou o processo de coaching executivo: com a 

compreensão sobre o trauma, coach e coachee elaboraram ações que permitiram o coachee 

interagir com seus pares de uma maneira condizente com os limites do coachee. Já quanto a 

profissionais de ARH participantes da pesquisa, havia a expectativa de que coaches não se 

propusessem a trabalhar com temas e questões com as quais não poderiam lidar, por falta de 

habilidade ou por falta de tempo, visto que processos de coaching são mais curtos que 

processos psicoterapêuticos. Por exemplo, os profissionais de ARH têm a expectativa de que 

coaches não se disponham a lidar com traumas que seus coachees eventualmente tragam às 

sessões de coaching. Nesse tipo de situação a expectativa de profissionais de ARH é que 

coaches sugiram que o coachee busque o apoio psicoterapêutico adequado.  

 Ao mesmo tempo, profissionais de ARH atribuem a coaching executivo o sentido de 

uma porta, uma oportunidade para que executivos busquem apoio psicoterapêutico. No dia a 

dia organizacional, profissionais de ARH, principalmente aqueles com formação em 

Psicologia, suspeitam que certos executivos se beneficiariam de processos psicoterapêuticos, 

porém acreditam que encaminhar executivos para psicoterapia está fora de seu escopo de 

atuação. Indicam então essas pessoas para coaching executivo, não na esperança de que o os 

temas mais profundos sejam elaborados pelo coach, mas sim com a expectativa de que no 

espaço confessional de coaching, o executivo se dê conta de que um processo 

psicoterapêutico será mais adequado para endereçar algumas de suas questões.  

 A dimensão vertical de coaching executivo proposta aqui contempla aspectos 

macrossociais, organizacionais e individuais e diz respeito a temas passíveis de serem 

abordados em coaching executivo. Coachee e coach podem percorrer esses diferentes níveis 

de uma maneira dinâmica, não linear ou sequencial, com o objetivo de elaborar sentidos sobre 

a pessoa exercendo sua função executiva, o foco de coaching executivo. A proposta dessa 

dimensão vertical para coaching executivo não é perceber cada nível de maneira segregada, 
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um ou outro, mas entendê-los como caminhos dinâmicos percorridos pelo coach e coachee 

nas sessões de coaching. 

 Neste capítulo foram propostos novos olhares sobre coaching executivo: 

ressignificação das relações triangulares e diádicas presentes em coaching executivo; o 

posicionamento de diferentes discursos de coaching diante de um continuo sobre objetivos de 

coaching; e a proposição de uma dimensão vertical de coaching executivo acerca de temas 

que coaches e coachees percorrem em sessões de coaching. Esses novos olhares buscaram 

aprofundar o entendimento sobre a dinâmica de relações triangulares e diádicas em coaching 

executivo. O último capítulo, que apresento a seguir, traz as considerações finais e encerra o 

estudo.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este trabalho teve como foco os sentidos que pessoas envolvidas em coaching 

executivo atribuem às relações entre o coachee, o coach e a organização em tais processos. A 

abordagem teórica utilizada foi o construcionismo social, e o estudo conduzido segundo a 

metodologia grounded theory de perspectiva construcionista. Para aprofundar o entendimento 

sobre as relações triangulares e diádicas em coaching executivo, foi formulada a questão de 

pesquisa “como se dão as dinâmicas das relações entre o coachee, o coach e a organização em 

processos de coaching executivo?”. Com o intuito de responder essa pergunta, 45 pessoas 

foram entrevistadas, distribuídas entre coachees, coaches e profissionais de ARH. Neste 

capítulo apresento a síntese do estudo, suas contribuições, assim como suas limitações e 

recomendações para futuros trabalhos. 

 A princípio contextualizamos coaching executivo, com a localização histórica dessa 

prática de desenvolvimento organizacional e distinção dessa frente a outras práticas de 

desenvolvimento de pessoas em organizações. Também apresentei a definição de coaching 

executivo adotada durante o estudo, influenciada por diferentes autores e pela perspectiva 

epistemológica do estudo, o construcionismo social. Completando a revisão teórica sobre 

coaching executivo de maneira geral, também abordei as diferentes correntes teóricas que 

fundamentam coaching executivo. O entendimento do contexto, das correntes teóricas que 

influenciam coaching executivo e a própria definição de coaching executivo, fundamentaram 

a revisão teórica sobre as relações triangulares e diádicas em coaching executivo, que se deu 

em seguida. 

 A revisão de literatura sobre as relações que se estabelecem entre o coachee, o coach e 

a organização em processos de coaching executivo, apontou elementos percebidos como 

fundamentais nas dinâmicas das relações presentes em coaching executivo: o entendimento 

de quem é o cliente de coaching em tais processos, o estabelecimento de diferentes contratos 

e indicação de objetivos de processos de coaching que contemplem as perspectivas tanto da 

organização quanto do coachee.  

 Também foi possível perceber na revisão da literatura, a complexidade inerente a 

processos de coaching executivo, nos quais se estabelecem relações triangulares entre o 

coachee, o coach e a organização e também relações diádicas entre eles. Tal complexidade 

pode levar à triangulação entre dois dos atores, excluindo um deles e também à existência de 

diferentes agendas que coachees, coaches e aqueles que representam a organização podem ter 

em processos de coaching. A despeito de organizações empregarem coaching desde os anos 
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oitenta como intervenção de desenvolvimento de executivos, com a revisão de literatura foi 

possível constatar que os estudos que abordaram a complexidade das relações triangulares e 

diádicas de coaching não se detiveram sobre as dinâmicas dessas relações. Além disso, 

também percebi que haviam poucos estudos com foco nas relações entre o coachee e a 

organização e entre o coach e a organização, havendo também ausência de estudos sobre 

coaching executivo segundo a abordagem construcionista. Finalmente, com a revisão da 

literatura, constatei também a falta de estudos que consideravam os sentidos que os diferentes 

atores envolvidos em coaching executivo (coachee, coach e organização) atribuíam às 

relações presentes em coaching executivo.  

 O estudo aprofundou o entendimento sobre as dinâmicas das relações entre o coachee, 

o coach e a organização, buscando os sentidos que diferentes participantes de processos de 

coaching atribuíam a tais relações. Foi possível depreender que essas relações influenciam 

umas as outras antes e durante processos de coaching executivo, sendo a relação entre o 

coachee e o coach de fundamental importância. Em coaching executivo a organização passa a 

fazer parte do processo relacional e influencia de maneira dinâmica a relação entre o coachee 

e o coach, com potencialidade de contribuir e impedir o desenvolvimento do coachee. Os 

sentidos relacionados à “organização que contribui para o desenvolvimento do coachee” 

dizem respeito à organização fornecendo a seu executivo coaching como uma forma de 

desenvolvimento, apresentando coaches profissionais ao coachee e remunerando o coach. Os 

significados pertinentes à “organização que prejudica o desenvolvimento do coachee” estão 

relacionados a colocar em risco o sigilo do conteúdo de sessões de coaching, expectativas de 

que o coach desempenhe atribuições do gestor do coachee e descaso deste frente ao 

desenvolvimento do coachee. A representação das relações triangulares e diádicas em 

coaching executivo em um triangulo escaleno obtusângulo sublinha a diferença de 

importância das relações presentes em coaching executivo e ao mesmo tempo reconhece a 

relevância de que todos os elementos sejam considerados para o entendimento das dinâmicas 

das relações presentes em coaching executivo. 

 O que chama atenção sobre os diferentes sentidos elaborados sobre coaching 

executivo é a constatação da dinâmica dessas relações, ou seja, a proximidade entre os 

diferentes atores em coaching executivo muda no transcorrer de processos de coaching: no 

início de um processo de coaching a relação existente é em geral entre o coach e a 

organização, que homologa o coach e o considera apto a trabalhar junto a seus executivos. A 

organização dá credibilidade ao coach frente ao executivo. Ao mesmo tempo, o trabalho de 

coaching se desenvolve por meio da relação entre o coachee e o coach e para tanto a 
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confiança que o coachee deposita no coach é percebida como essencial. Tal confiança é 

fundamentada na manutenção do sigilo do conteúdo de sessões de coaching. 

 O entendimento de que o que é compartilhado pelo coach tem características de 

informação privilegiada e é tratado de maneira sigilosa pelo coach permite que as sessões de 

coaching sejam encaradas por coachees como espaço reflexivo, muitas vezes crítico, no qual 

o coachee e o coach desafiam premissas tidas como verdadeiras, e onde o coachee pode 

expressar suas emoções, vulnerabilidades, dúvidas e críticas em relação à organização. Para 

que essa relação de confiança entre coachee e coach se estabeleça há o afastamento de ambos 

da organização, porém não o rompimento com essa: a organização continua presente à medida 

que há expectativas de que contas sejam prestadas a esta. Ou seja, coachee e coach 

respondem frente à organização se atingiram ou não os objetivos acordados, e se não 

alcançaram tais objetivos, quais as justificativas. Também há prestação de contas quanto ao 

comparecimento ou não do coachee às sessões de coaching. Desta maneira, mesmo afastada 

da relação entre o coachee e o coach a organização continua a supervisionar, a monitorar o 

processo de coaching à medida que este se desenrola. Por mais que o trabalho de coaching se 

dê em circunstâncias nas quais o sigilo do que é compartilhado entre coachee e o coach seja 

mantido, a presença da organização influencia a dinâmica da relação entre o coachee e o 

coach. 

 Apesar da relevância de se reconhecer a organização como importante influenciadora 

em processos de coaching, propondo objetivos de desenvolvimento e acompanhando o 

coachee no desenrolar do processo de coaching, há também a expectativa de que o coachee 

confronte os objetivos de desenvolvimento propostos pela organização e traga suas próprias 

expectativas. Dessa maneira, a dinâmica que se estabelece entre o coachee e a organização 

carrega a potencialidade de apoiar ou prejudicar o desenvolvimento do coachee: apoiar à 

medida que o coachee é percebido e se percebe como o ator primordial em tais processos e 

prejudicar enquanto assume papel secundário e meramente receptor de orientações de 

desenvolvimento da organização. 

 Vale ressaltar o aspecto comercial que permeia a relação entre o coach e a organização 

que o remunera, sendo particularmente interessante o aspecto trazido por profissionais de 

ARH,  de que alguns coaches oferecem na prestação de seus serviços a elaboração de 

relatórios sobre o andamento de coaching executivo e laudos sobre o coachee, antecipando-se 

a uma possível demanda das organizações. Essa perspectiva desafiou o conhecimento trazido 

pela literatura, que apresentava coaches resistindo às insistentes demandas de organizações 

ávidas por informações sigilosas sobre os coachees.  
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 O aspecto dinâmico das relações entre o coachee, o coach e a organização foi 

ressaltado com a perspectiva de objetivos de coaching entendidos e organizados em um 

contínuo segundo as diferentes narrativas que informam coaching executivo: coachee e coach 

percorrem o contínuo em diferentes momentos do processo de coaching, ora privilegiando os 

objetivos organizacionais, ora dando mais importância ao que almeja o coachee, passando por 

questões do contexto no qual o coachee está inserido. Essa perspectiva chama atenção para 

um aspecto paradoxal de coaching executivo: quanto mais o processo de coaching se 

aproxima do discurso gerencial de coaching, privilegiando o desenvolvimento de 

competências do coachee para que este atinja metas organizacionais, mais coaching assume 

um caráter instrumental, o que subtrai do coachee sua relevância no processo, com a 

potencialidade de tornar o processo de coaching inócuo. 

 Também a dimensão vertical sugerida como ilustração das diferentes dimensões que 

temas percorridos pela dupla coach e coachee ocupam, ressalta o aspecto dinâmico de 

coaching executivo: coachee e coach tratam de temas que beiram psicoterapia, passando por 

questões pessoais, organizacionais, de contexto da organização e eventualmente 

macrossociais. Perceber coaching executivo por meio dessa dimensão vertical traz uma 

perspectiva integradora de coaching, que não fica restrito a temas de uma determinada 

dimensão, como desenvolvimento de uma dada competência, por exemplo, mas lança mão de 

diferentes olhares que permitem ao coachee elaborar sentidos sobre os temas de seu 

desenvolvimento. 

 A abordagem construcionista do estudo também contribuiu para o entendimento de 

coaching executivo de maneira dinâmica: entender contratos de coaching sob o conceito de 

joint action reforça o caráter intencional e ao mesmo tempo imprevisível, e por isso dinâmico, 

de contratos de coaching, que são tidos como vivos e passiveis de renegociações. Também o 

conceito de self relacional alarga o entendimento de coaching como atividade relacional na 

qual tanto coachee como coach são transformados. Vale também realçar o aspecto de 

elaboração de sentidos em coaching, entendido como conversas entre pessoas nos quais  as 

verdades são desafiadas e há oportunidade para que novas narrativas sejam elaboradas e não 

descobertas. 

 As abordagens de coaching fundamentadas no construcionismo privilegiam a 

elaboração de sentidos que se dá na relação entre o coachee e o coach. O estudo pode 

contribuir para estas perspectivas à medida que incluiu a organização como ator relevante nas 

relações de coaching, apresentando as dinâmicas entre os atores e trazendo uma definição de 

coaching executivo orientada pela perspectiva construcionista. 
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 Em síntese, este estudo contribui para o entendimento das dinâmicas das relações 

entre coachee, coach e organização com a compreensão dos diferentes sentidos atribuídos a 

quem é o cliente de coaching, o estabelecimento de contratos diversos e determinação de 

objetivos de processos de coaching que contemplem as perspectivas tanto da organização 

quanto do coachee. O estudo também propõe a representação das relações em coaching 

executivo por meio de um triângulo escaleno obtusângulo e contribui com o entendimento de 

as relações diádicas de coaching influenciam umas as outras, sendo a relação entre o coachee 

e o coach de fundamental importância e na qual a manutenção do sigilo do conteúdo de 

sessões de coaching é percebida como primordial. Por meio da manutenção da 

confidencialidade, coaching assume o significado de espaço reflexivo do coachee e não uma 

intervenção instrumental. Além disso, o estudo também traz a percepção do próprio coachee a 

cerca de suas atribuições no processo de coaching e também aspectos comercias também 

estão presentes e influenciam as relações em coaching executivo. Uma outra contribuição do 

estudo para o entendimento das dinâmicas das relações em coaching executivo foi organizar 

os diferentes discursos de coaching em um contínuo que chama atenção para um paradoxo 

presente em coaching: a aproximação da narrativa gerencial de coaching, com ênfase ao 

desenvolvimento de competências do coachee para que esse seja mais produtivo torna 

coaching uma intervenção instrumental, subtraindo do coachee sua importância no processo 

de coaching. Por sua vez, a dimensão vertical proposta no estudo traz uma perspectiva 

integradora de coaching executivo, que inclui a consideração de questões socioeconômicas, 

organizacionais, de desenvolvimento de competências a temas pessoais do coachee. 

Finalmente, a abordagem construcionista incorporou a coaching executivo relevantes 

conceitos que apoiam o entendimento dessa prática, tais como ação conjunta, self relacional e 

elaboração de sentidos no âmbito dessa intervenção de desenvolvimento organizacional. 

 

7.1 Limitações do estudo e recomendações para trabalhos futuros 
 

 Uma limitação do estudo é a ausência de gestores de coachees entre os participantes 

da pesquisa. Esses são relevantes atores em coaching executivo e muitos dos sentidos 

elaborados por coachees, coaches e profissionais de ARH sobre coaching executivo dizem 

respeito aos gestores de coachees: suas atribuições e expectativas frente ao processo de 

coaching, por exemplo. Tal limitação deste estudo aponta para a recomendação para que 

trabalhos futuros se dediquem a incluir também os sentidos que gestores de coachees 

atribuem a coaching executivo. 
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 Há também outro relevante ator em coaching executivo que não foi incluído neste 

estudo: empresas de consultoria que são intermediárias entre uma organização e coaches 

externos. Em vez de contratarem coaches externos diretamente, algumas organizações 

contratam consultorias que por sua vez homologam e buscam coaches como prestadores de 

serviços de coaching. A organização contratante não se preocupa em administrar diversos 

coaches externos e dá o direcionamento dos objetivos de desenvolvimento à consultoria. Os 

coaches, por sua vez, encontram trabalho sem o esforço de buscar organizações para 

oferecem seus serviços. A presença desse intermediário cria novas relações em coaching 

executivo e futuros trabalhos podem se debruçar sobre essas diferentes relações em coaching 

executivo. 

 Como sugestão de pesquisas futuras, parece ser interessante estudar como os cursos de 

formação de coaches abordam as dinâmicas das relações entre o coachee, o coach e a 

organização: entender quais conceitos são privilegiados e como a complexidade de tais 

relações é tratada por tais cursos. Na mesma linha, seria interessante entender como os cursos 

de formação de coaches se posicionam frente às grandes narrativas de coaching executivo, 

como e se explicitam os referenciais teóricos nos quais se baseiam os modelos que ensinam 

deixando mais claro quais os pilares nos quais novos coaches executivos se fundamentam. 

 Minha esperança e expectativa é que os sentidos aqui elaborados propiciem a reflexão 

de pesquisadores sobre coaching e também de praticantes de coaching, para que esse campo 

se amplie de maneira fundamentada. Cabe compartilhar que o convite da abordagem 

construcionista de questionar o que tomamos como certo foi aceito não apenas para este 

estudo, mas também para minha prática de coaching. Ao pelejar com os dados da pesquisa, 

suspender o que tomava como óbvio, e escutar realidades alternativas fiquei marcada pelos 

diferentes sentidos trazidos por coachees, colegas coaches e profissionais de ARH. Não estou 

certa se me tornei uma coach mais apta a servir meus clientes, mas me sinto com mais 

vontade de estar a serviço de pessoas em busca de dar sentido às suas jornadas em 

organizações. 
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Apêndice A - Roteiro de entrevistas para coaches - primeira rodada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dados demográficos: 

• Formação 
• Idade 

 
 
O que é coaching para você? 

Qual sua abordagem de coaching? (filosofia, metodologia) 

Quais os fatores primordiais no processo? O que é importante? 

Qual seu papel no processo? E o papel dos outros? 

Desafios? Por que? 

Quem é o cliente? Por que? 

Como você vê a complexidade deste processo? 

Identifica alguma questão ética? Qual a melhor maneira de lidar com ela? 

  

Orga
niza

Coach Coachee 
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Apêndice B - Roteiro de entrevistas para clientes - primeira rodada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dados demográficos: 

• Formação 
• Idade 

 
 
O que é coaching para você? 

O que é essencial para você que um coach saiba? E que um coach faça? 

Quais os fatores primordiais no processo? O que é importante? 

Qual seu papel no processo? E o papel dos outros? 

Desafios? Por que? 

Quem é o cliente? Por que? 

Como você vê a complexidade deste processo? 

Identifica alguma questão ética? Qual a melhor maneira de lidar com ela? 

  

Orga
niza

Coach Coachee 
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Apêndice C - Roteiro de entrevistas para representantes da organização – primeira rodada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dados demográficos: 

• Formação 
• Idade 

 
 
O que é coaching para você? 

O que é essencial para você que um coach saiba? E que um coach faça? 

Quais os fatores primordiais no processo? O que é importante? 

Qual seu papel no processo? E o papel dos outros? 

Desafios? Por que? 

Quem é o cliente? Por que? 

Como você vê a complexidade deste processo? 

Identifica alguma questão ética? Qual a melhor maneira de lidar com ela? 

  

Orga
niza

Coach Coachee 
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Apêndice D - Roteiro de entrevistas para coaches – segunda rodada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dados demográficos: 

• Formação universitária 
• Formação em coaching 
• Idade 

 
O que é coaching para você? Que atributos você acha importante que um coach tenha? (qual 
formação universitária, experiência no mundo corporativo) 
 
Qual sua abordagem de coaching? (filosofia, metodologia). Você faz coaching com temas, 
perfis específicos? Há uma escolha deliberada? Algum padrão de cliente? Quais os desafios 
deste temas / perfis? 
 
Quais os fatores primordiais no processo? O que é importante? 
 
Qual seu papel no processo? E o papel dos outros? 
 
Quais os desafios de cada papel? Por que? 
 
Quem é o cliente? Por que? 
 
Como você vê a complexidade deste processo? 
 
Identifica alguma questão ética em processos de coaching executivo? Qual a melhor maneira 
de lidar com ela? 
 
Parece haver um cuidado dos coaches em usar o termo apoiar e não ajudar. O que você acha 
disso? 
 
O que você leva dos processos (fora a remuneração)? 
 
Você vê se organizações usam coaching de maneira diferente? Você acha que na prática, 
coaching está a serviço do que? 
 
Em geral os coaches têm uma visão integrada das pessoas, sem separar os aspectos pessoais e 
profissionais. Quanto dos aspectos pessoais de seu cliente você considera no processo e como 
você faz isso? 
  

Organização 

Coac
h 

Coachee 
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Apêndice E - Roteiro de entrevistas para coachees – segunda rodada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dados demográficos: 

• Formação 
• Idade 

 
 
Quem recebe coaching na sua empresa? Por que coaching foi recomendado para você? 

O que é coaching para você? 

O que é essencial para você que um coach saiba? E que um coach faça? 

Quais os fatores primordiais no processo? O que é importante? 

Qual seu papel no processo? E o papel dos outros? 

Desafios? Por que? 

Quem é o cliente? Por que? 

Em entrevistas anteriores, alguns coachees revelaram que ficaram com o pé atrás no processo 
de coaching. Isso aconteceu com você? (confidencialidade, capacidade do coach, por que do 
coaching) 

Identifica alguma questão ética? Qual a melhor maneira de lidar com ela? 

  

Orga
niza

Coach Coachee 
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Apêndice F - Roteiro de entrevistas para representantes da organização – segunda rodada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dados demográficos: 

• Formação 
• Idade 

 
 
O que é coaching para você? 

Há alguma política de coaching executivo na organização?  

Quem e como os coaches são escolhidos? Há coaches e/ou abordagens diferentes para as 
diferentes situações dos executivos na sua organização?  

O que é essencial para você que um coach saiba? E que um coach faça? 

O que você espera de um processo de coaching? O que é importante? Como mede? 

Qual seu papel no processo? E o papel dos outros? 

Desafios? Por que? 

Quem é o cliente? Por que? Como conciliar os objetivos da organização e do coachee? 

Identifica alguma questão ética? Qual a melhor maneira de lidar com ela? 

 

  

Organização 

Coach Coachee 
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Apêndice G - Roteiro de entrevistas para coaches – terceira rodada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dados demográficos: 

• Formação universitária 
• Formação em coaching 
• Idade 

 
O que é coaching para você? Que atributos você acha importante que um coach tenha? (qual formação 
universitária, experiência no mundo corporativo, maturidade) 
 
Qual seu papel no processo? E o papel dos outros? 

Quais os desafios de cada papel? Por que? 

Quem é o cliente? Por que? 

Identifica alguma questão de conflito de interesses entre os participantes de processos de coaching 
executivo? Qual a melhor maneira de lidar com ele? 
 
Três questões sobre termos usados: 
 

• auxiliar, apoiar, ajudar 
• quem é o sponsor? só o gestor? o gestor e o RH? Outros stakeholders? 
• coachee, cliente, performer 

 
O que você leva dos processos (fora a remuneração)? 
 
Você vê se organizações usam coaching de maneira diferente? Você acha que na prática, coaching está 
a serviço do que? 
 
Em geral os coaches têm uma visão integrada das pessoas, sem separar os aspectos pessoais e 
profissionais. Quanto dos aspectos pessoais de seu cliente você considera no processo e como você faz 
isso? 
  

Orga
niza

Coach Coachee 
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Apêndice H - Roteiro de entrevistas para coachees – terceira rodada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dados demográficos: 

• Formação 
• Idade 

 

O que é coaching executivo? 

 

Para que serve? O que você buscava no processo de coaching e o que aconteceu? 

 

Quais os papéis do coach, do coachee e da organização? 

 

Do ponto de vista do coach? Quem é o cliente dele? 

 

O que pode dar errado em um processo de coaching executivo? Por que? 

 

Já fez terapia e mentoria? Quais as diferenças para coaching? 

  

Organização 

Coach Coachee 
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Apêndice I - Roteiro de entrevistas para representantes da organização – terceira rodada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dados demográficos: 

• Formação 
• Idade 
• Tem alguma formação em coaching? 

 

O que é coaching para você? 

Qual a política de desenvolvimento da sua organização? Como coaching se encaixa nesta 
política? 

Qual o papel do gestor e do RH em processos de coaching na sua empresa? Quais os 
desafios? 

Como os coaches são escolhidos? Há coaches e/ou abordagens diferentes para as diferentes 
situações dos executivos na sua organização? 

O que é essencial para você que um coach saiba? E que um coach faça? 

O que você espera de um processo de coaching? O que é importante? Como mede? 

Qual seu papel no processo? E o papel dos outros? 

Quem é o cliente? Por que? Como conciliar os objetivos da organização e do coachee? 

O que pode dar errado em processos de coaching? 

  

Organização 

Coach Coachee 
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Apêndice J - Códigos e pré-categorias elaborados na análise da primeira rodada de 
entrevistas com coaches 
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Apêndice K - Códigos e pré-categorias elaborados na análise da primeira rodada de 
entrevistas com coachees 
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Apêndice L - Códigos e pré-categorias elaborados na análise da primeira rodada de 
entrevistas com profissionais de ARH 
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Apêndice M - Exemplo de memorando inicial elaborado para a subcategoria “Primeira 
rodada coachees – reflexão” 
 
Coachees falam sobre o que aconteceu no processo de coaching, o que rolou 
 
 
Coaching como momentos de pausa que inclusive servem para crescimento. Contraste 
com o rodamoinho e ficar o tempo todo turbinado. Coaching era um momento de pausa 
e uma ação era criar outros momentos de pausa 
No momento de pausa o executivo “de-despiroca”, sai do rodamoinho 
Há desconforto do executivo em não ter um tema específico para lidar no coaching: essa 
é a agenda da competência, da narrativa do management. Mas o benefício do processo 
de coaching está muito mais na pausa para refletir. 
Pausa, um tempo só para o executivo 

 
Ce1:  também agora o coaching ter esse momento de refletir, de para, beleza, saiu da 
loucura do dia a dia, dos milhões de reuniões e coisas para fazer para a pensar no que 
você está fazendo, pensa na forma como você está reagindo, se você não queria esses, 
que a gente chamava, eu e a [Coach], esses momentos de pausa eu não tinha esses 
momentos de pausa, se eu não criar esses momentos de pausa você não cresce, você 
fica no turbilhão ali, fica num redemoinho, não para no lugar, e eu acho que o 
coaching foi para mim mais do que tudo uma criação de momento de pausa, por mais 
estático que ele fosse, inclusive era uma coisa que a [Coach]me falava, ela falava até o 
próximo coaching que momento de pausa você vai criar para você, que não dá para 
esperar o próximo coaching, você vai ficar louca, você vai pirar, como você vai dar 
um momento de pausa no seu dia a dia, desde coisas do tipo, assim, eu marcar na 
agenda uma hora por dia para eu não ter reunião, de eu fazer, como eu falei para você, 
eu ter na agenda, 
 
Ce1: por mais que eu não faça sempre, mas pelo menos para você tentar se disciplinar 
de eu ter na agenda um momento para conversar com as pessoas, não ficar só 
trabalhando, eu acho que tudo isso foram coisas que eu fui aprendendo a fazer através 
do coaching, então para mim o coaching foi uma... como se fosse um fio centralizador, 
dava aquela despirocada o coaching me trazia de novo, me centrava de novo, me trazia 
de novo para o racional. 
 
Ce1: quando meu chefe me falou, você tem que fazer coaching, eu tinha essa imagem 
de que coaching você fazia como para mim procurar terapia, você tinha que ter um 
tema, você tem que ter clareza, assim, eu tenho um problema, vou tratar ele no 
coaching, sabe?        
Entrevistadora: Sim. 
Ce1: Eu tinha meio que uma ideia pré-concebida de que... Então, quando comecei o 
coaching eu lembro que eu falei para o meu chefe, eu falei, o que você for me dando 
eu vou fazer, é óbvio que eu vou fazer, eu vou achar um tema para trabalhar, eu 
poderia ter feito coaching e não ter agregado em nada na minha vida, mas eu me 
recuso a isso, então eu tinha que achar alguma coisa, mas eu lembro que eu tinha 
dificuldades que eu dizia assim, meu Deus, se ninguém me fala o que eu tenho que 
trabalhar, o que eu vou fazer com essa mulher?      
Entrevistadora: Olha que interessante.  
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Ce1: E hoje eu já vejo de uma forma totalmente diferente, quando eu descrevi o 
coaching para você eu não falei nada disso. 
Entrevistadora: Não, você não falou da coisa do tema.  
Ce1: Porque para mim mudou o conceito, mudou totalmente, até por que ter 
justamente percebido que pelo menos para mim, como eu preciso desse momento de 
fala e troca, eu não sou introspectiva, eu gosto muito de trocar com o ambiente, eu 
percebi o quanto isso vale para mim, talvez não valha para todo mundo, talvez não 
seja o processo ideal para qualquer tipo de pessoa, eu sei o quanto ajuda pessoas com 
personalidades diferentes, eu acho que para o meu tipo de personalidade é 
extremamente benefício principalmente quando chega no nível como eu estou agora 
em que eu não consigo encontrar tão facilmente pessoas para conversar, até pela 
questão da liderança, eu acho que quanto mais você sobe mais sozinho você fica, 
porque as coisas que me incomodam, que me preocupam eu não posso compartilhar 
com meu time mais, se eu não confio nos meus pares, nos meus superiores eu também 
não posso falar muito para fora da empresa, tem toda uma questão de 
confidencialidade, e tudo o mais, então você começa a ficar muito sozinha, não tem 
com quem trocar, não tem com quem conversar, e aí eu acho que falando com a 
[Coach]ela comentou isso comigo que a maior parte das pessoas que procuram 
coaching, assim, que tem alto cargo de gestão sentem o mesmo problema, essa solidão, 
vamos dizer assim, eu acho que tem a ver um pouco com isso no meu caso, apesar de 
eu não chamar de solidão, mas eu acho que é de oportunidade de falar de uma forma 
de não ter cuidado com o que você fala, de poder exercer espontaneidade, já que no 
nível que eu estou agora você não pode ficar se expondo demais, com a [Coach]eu 
posso ser, se eu quiser chorar, se que quiser falar, se eu quiser xingar todo mundo eu 
posso, como se fosse uma válvula de escape. 
 
 
 
Ce2: Já começa o meu espaço, e só de ter esse espaço é um prêmio porque é como se 
tivesse uma manhã livre só para mim, e eu gosto que seja lá, e eu sempre marco às 
dez da manhã de propósito, porque eu tenho como tomar café da manhã com 
tranquilidade, levar meus filhos para a escola e ir no [Coach], então na hora que eu 
deixo meus filhos na escola eu já começo a pensar o que eu vou fazer, eu tenho essa 
hora e meia com ele, que é sempre uma hora e meia que eu falo muito mais do que ele, 
tem uma energia muito boa entre eu e ele e ele e é lógico que ele  fica sempre tentando 
arrancar alguma coisa, escuta, vamos lá, como é que estão as coisas, o que está 
acontecendo, então às vezes é um conflito do dia, alguma coisa que aconteceu na 
semana, às vezes é uma filosofia da vida que a gente está tentando decifrar o que a 
gente vai fazer da nossa vida ou não, mas o caminho começa ali, e eu tenho só uma 
hora e meia com ele e eu sinto que sempre na última meia hora que as coisas começam 
a se soltar mais e eu começo a entregar mais para ele do que fazer o trabalho que a 
gente está fazendo, de fato eu sei que eu sou agitado, eu sei que eu falo muito, então, 
assim, eu conheço esse meu lado, eu sei que às vezes eu tenho... Eu venho trabalhando 
isso, mas para não usar palavras que sejam mais pesadas do que as outras, para 
realmente parar um segundo, voltar um pouco atrás e saber escutar, porque se você 
escutar sem (00:25:46) porque eu não tenho paciência para escutar meus irmão, 
porque eu sei que eles já estão prejulgando, então porque eu estou fazendo esse pré-
julgamento. 
 

É diferente de pensar sozinho 
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Ce1: Isso foi muito legal, então, assim, eu ficava horas pensando e ruminando, 
tentando descobrir como resolver os meus problemas e eu não saía do lugar, e com o 
coaching isso foi muito mais fácil, então eu conseguia falar sobre isso com a [Coach] e 
eu mesma ia respondendo as coisas que eu estava perguntando. 
 

Alargando horizontes. Dimensão existencial: quem sou eu? 
 
Ce3: Foi muito mais do que isso, não é, porque primeiro me ajudou a entender um 
pouquinho mais o que eu era, o que eu fazia, a [Coach] me provocou bastante nesse 
tempo todo me trazendo mais perguntas do que respostas, e as respostas eu mesmo 
trazia de volta para ela na próxima sessão, então foi um conjunto de provocações e de 
pensamentos e reflexões minhas durante todo o processo que me ajudaram muito a 
entender melhor o que eu era, como eu estava fazendo e daí sim, pensar o que eu 
poderia fazer, o que eu poderia almejar olhando para frente. 
 
Ce3: E para mim fez toda a diferença, porque me fez pensar, eu estava pensando, bem 
restrito, olhando de uma forma muito fechada para isso e o coaching me permitiu olhar 
isso sob outros ângulos, sob outras dimensões e quebrar alguns paradigmas que eu 
tinha, que eu só podia ajudar se fosse, assim, uma entidade carente, sem fins lucrativos, 
sem pensar em remuneração, e isso abriu o mundo para mim, aí a gente já começou, 
assim, olha, depois daquilo, eu tenho família na Itália, minha família é italiana, ah, eu 
acho que eu vou morar um ano lá para experimentar, para ver qual é, minha esposa é 
tradutora, tem vontade de morar nos Estados Unidos, a gente gosta muito dos Estados 
Unidos pela cultura, a forma de vida deles, então é o que eu estou pensando em fazer, 
morar um ano também nos Estados Unidos para poder ter outras experiências. 
 

No caso do Ce4 ele relata a frustração de observar um discurso organizacional de 
preocupação com as pessoas e ao mesmo tempo ter um gestor que pouco se importa com 
as pessoas de seu time. Coaching não ajudou a elaborar isso, o que teria sido um caso de 
coaching ajudando o fulano que é um elemento de mudança. Talvez não seja deliberado, 
mas o coaching pode ajudar as pessoas a lidarem com as incoerências da vida 
organizacional: a vida é injusta, o que está acontecendo aqui e o que posso fazer com 
isso 

 
Ce4: ─ Ajudou, não resolveu, mas ajudou, porque na realidade eu fiz e ele não fez. 
Entrevistadora: ─ Mas isso é uma coisa comum você está as vezes fazendo curso, mas 
quem devia está aqui era o meu chefe. 
Ce4: ─ Mas assim, eu entendo que se é uma estratégia da organização os primeiros 
que deveriam ir são os chefes, mas assim, mas ele não quis ir eu falei puta, eu gosto de 
gestão de pessoas, eu gosto desse tipo de coisa, então  eu vou, entrei, aí teve outros 
cursos aí, tinha reuniões onde quem fez o curso a primeira vez falava do curso pra 
quem estava fazendo a segunda vez, foi super legal. Assim foi uma iniciativa do 
[Organização A] assim tentar aculturar porque a mudança não é um click, a gente 
entende que a mudança da cultura acontece ao longo do tempo, é a mesma coisa que.  
Quando o [Organização B]comprou o [Organização A] ele chamou todo  mundo pra 
uma reunião, foi também lá no Hotel [nome do hotel]. 
Entrevistadora: ─ É o lugar. 
Ce4: ─ O lugar [pô]. E daí uns dos temas o [Organização B] nunca foi um banco de 
cliente foi um banco de produtos, é isso. E daí as palestras que eles faziam pros 
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gestores, não que nós somos o cliente, o cliente em primeiro lugar não cola, não colou, 
tanto que eu olhava assim pros meus amigos que eram ex [Organização A] também 
não funciona no dia a dia. 
 
Entrevistadora: ─ Nessa história aqui do coaching se você fosse falar dar uma nota pra 
eficácia  disso, agora estou sendo bem cartesiana, de 0 á 10 que nota você dar para a 
eficácia? 
Ce4: ─ Pra eficácia baixa, baixa não chega a cinco, pela razão que eu te dei se você 
faz um programa desse e não está na cultura da organização, não funciona você está 
perdendo tempo está chegando dinheiro fora e criando uma quantidade de pessoas 
frustradas. 
Entrevistadora: ─ Então fez e aí o [Organização B] comprou então é aí que veio essa 
eficácia ou não porque você ficou frustrado? 
Ce4: ─ Não, eu fiquei frustrado porque o meu chefe não fez e porque sabe, quando 
você se propõe um programa de liderança é que todos entre e todos sabe, o banco fez 
uma vez Ana, é uma vez, ele fez ele tinha essa questão ambiental na cabeça de 
sustentabilidade e não foi uma coisa simples de fazer, eu lembro que quando eu entrei 
no [Organização C] em 1997 foi quando o [nome do presidente da organização C] 
começou a falar sobre isso, e  teve 500 mil workshops e os lideres da organização 
patrocinaram aquilo, patrocinaram o workshop vários workshop sobre ambiental, 
sobre como você vê o negócio fazer negócio ético, teve muito, sabe quando a 
organização compra aquele negócio e vai levando e procura colocar dentro dos, 
quando vai aprovar o crédito tem que ter o negócio ambiental e tal, isso você entra no 
DNA, então a minha frustração é que você.. esse foi no meu caso o chefe o cara não 
tem a menor condição. 
Entrevistadora: ─ E fica uma incoerência. 
Ce4: ─ Fica uma incoerência. Então assim como que você vai manter esse cara aqui se 
você está falando isso, e o banco abria essa possibilidade porque ele abrindo pra toda 
essa questão de liderança e tal ele está abrindo a conversa. Então tem um discurso e 
manter uma cara que está de mal com a vida gerindo um grupo de pessoas, que está 
pegando no pé de pessoas que não tem nada a ver com coisa que não tem nada a ver 
sabe sem nenhum sentido, sem nenhum propósito, pô?! Então assim não adianta você 
pegar e vou fazer um programa de liderança na empresa, vou contratar coaches pra 
todo mundo, você participou? O quanto você  está comprado nisso aqui? Você  
validou? Você tipo a diretoria participou dos negócios inclusive com as pessoas do dia 
á dia? 
 
Ce4: ─ Assim é interessante conversar porque pra mim foi uma coisa muito bacana, 
foi uma proposta assim que eu nunca tinha visto e que pra mim fez muito sentido e 
que pra todo mundo que participou foi... quer dizer, existia uma unanimidade  dizendo 
que aquele programa era bom. 
Entrevistadora: ─ Menos o seu chefe? 
Ce4: ─ Assim, mas quando você não tem um cara, ou seja, que na realidade pra você 
fazer esse tipo de coisa você tem que passar que você está mudando o DNA da 
organização e a frustração acho que mais minha do que de outros podem não ter 
nenhuma frustração. Estou falando do meu caso, não estou falando de outros porque 
tem um chefe legal ou um chefe que tenha esse perfil, mas humano, etc., funcionou 
digo no meu caso teve uma frustração. 
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Ce1: Nesse sentido foi uma das coisas que foi bem interessante, e um outro ponto eu 
tenho uma tendência, eu sou bem autocrítica, eu acho que uma autocrítica até um 
pouco destrutiva para mim mesmo, e foi legal porque o coaching como é uma pessoa 
que está tem vendo de fora, não te conhece no dia a dia, não está com nenhum vício, 
quer dizer, não está ouvindo dos outros o que pensam sobre você, qual é a imagem que 
você projeta na organização, uma pessoa que está chegando neutra, e a [Coach] me 
ajudou muito a isso, assim, a tentar enxergar as coisas um pouco mais positivas, sabe, 
não tão destrutiva em relação a mim mesma, a forma como reage, como eu lido com 
as minhas frustrações, como eu me comporto, então foi bem interessante nesse sentido, 
eu sempre via a parte ruim, puxa, eu fiz isso e olha como isso foi ruim, como eu fiz 
errado, então foi bem legal meu trabalho com ela de eu tentar me enxergar de uma 
forma um pouco diferente através do approach que ela trouxe, da antroposofia e tal, 
bem... foi bem interessante. 
 

 
O que acontece no processo de coaching: o coachee tem consciência de como em geral 
entende o mundo e de maneira mais deliberada como quer agir. 
O "entendeu o que estava acontecendo" é um novo sentido que o coachee elabora sobre 
a situação que ele está 

 
Ce1: me incomodava muito olhando de fora como as coisas aconteciam, o processo 
decisório, da organização, algumas coisas que eu achava que estavam muito erradas, 
eu não conseguia lidar com aquilo, se você quiser que eu seja mais específica você me 
avisa.      
Entrevistadora: Quanto mais especifico melhor, como assim não conseguia lidar com 
aquilo? 
Ce1: Então, vamos pegar, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo que eu conhecia 
na época, como era feito o processo de definição de quem entrava no círculo de 
potenciais, por exemplo.     
Entrevistadora: Tá.  
Ce1: Então eu sabia, recebia os inputs do meu próprio chefe, na época estava dizendo 
assim, olha, veja bem, para você entrar no círculo de potenciais a gente tem que 
trabalhar com a parte política, tem que ser mais política, você tem que saber não falar 
sobre o que você pensa, veja bem, você falou uma vez, há dez anos atrás você falou 
um negócio numa reunião e agora as pessoas lembrar de você e lembram desse 
negócio que você falou, e não de como você é, e eu achava isso um absurdo, eu não 
acredito que a gente define o futuro da organização e das pessoas baseados em 
impressões de cinco, seis anos atrás, e isso me incomodava profundamente, assim, eu 
ficava revoltada, e aí a [Coach]disse, [Coachee], veja bem, você vai ficar revoltada 
não vai resolver nada, só vai provar para eles que você continua sendo a mesma 
pessoa de dez anos atrás, então como você vai analisar a revolta de uma forma a 
promover uma mudança, e não bater de frente, que bater de frente não vai ajudar, claro, 
ela não falava de uma maneira tão objetiva que você como coaching sabe que 
coaching nunca te fala as coisas, ele vai te cutucando para você mesmo falar, mas eu 
estou resumindo, e aí, assim, era difícil eu pensar como eu ia reagir e tentar me 
planejar para reagir de uma forma diferente porque eu ainda não estava no meio ou 
seja, não estava na discussão que estava rolando e que as pessoas não estavam falando 
na minha frente esse tipo de posicionamento, eu ouvia por terceiros, quando eu voltei 
para fazer o coaching que eu já estava promovida eu já estava passando por situações, 
em que eu estava nas reuniões em que esses posicionamentos eram colocados e aquilo 
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me revoltava ao vivo, quer dizer, eu estava com o lado receptor da informação, e eu 
tinha que processar ao mesmo tempo que eu tinha que criar um espaço que não existia, 
eu tinha quer ganhar confiança, eu tinha que criar uma situação de abertura, se eu 
chegasse falando o que eu penso, que eu já sei diferente da média, isso também no 
pré-coaching foi uma coisa legal, começar a identificar o que eu era de diferente, quais 
eram os entraves que eu poderia encontrar, eu já sabia que eu ia ter uma série de 
pontos, assim, contra, para começar, e trabalhei muito com a [Coach] isso, tipo, de 
engolir em seco, de não falar, de chegar primeiro, conquistar meu espaço, depois 
colocando a minha marca, então quando eu ia nas sessões de coaching eu chegava 
querendo matar todo mundo que eu tinha que falar correndo, era o fim da picada, tinha 
que reclamar, eu usava o coaching mesmo como um desabafo, era falar tudo que me 
incomodava, e a [Coach] tentava a ajudar a eu entender como eu estava me sentindo, 
que sentimento aquilo me fazia sentir, como eu poderia trabalhar com eles, porque eu 
me sentia daquela forma, para que eu começasse a trabalhar não na reação, se era algo 
que eu estava sentindo, mas na origem, e aí, beleza, agora você entendeu por que você 
reage dessa forma, vamos pensar como você pode reagir diferente, mas não sendo sem 
consciência, por isso que eu falo que é um trabalho para mim muito de 
autoconsciência de ter uma consciência de como você funciona, de por que seus 
mecanismos são acionados dessa forma, 
 

 
 
Ce5: ─ Não tranquilo, e aí a hora que a gente entendeu o que estava acontecendo ficou 
um pouco mais fácil de basear uma resposta ou tentar trabalhar um pouco mais no 
sentido de eu ficar mais alinhado às expectativas da empresa, das pessoas e por aí vai, 
e focar um pouco mais que é um negócio que eu sempre me orgulhei de ter que eu 
conseguia sempre um bom nível de empatia com os clientes por eu te sido cliente 
antes por eu ter trabalhado como, trabalhado na [Organização] em várias área que tem 
correlação com fornecedores então eu sabia o que eles esperavam, só que eu não usava 
essa mesma empatia dentro da empresa. 
 

O coachee deu novo sentido ao contexto em que estava "entendeu o que estava rolando", 
olhou de fora, teve uma visão mais sistêmica. 

 
Ce5: internamente a empresa o feedback não era bom e o fato dos clientes estarem 
satisfeitos não valia de nada dentro da empresa. 
Entrevistadora: ─ Sei. 
Ce5: ─ Porque como a gente falou, a cultura dela os valores não teve nenhum 
momento valorizavam a questão do que o cliente estava esperando o feedback do 
cliente o que importava era o feedback interno do jeito que as coisas funcionavam e eu 
tinha que está dentro daquele jeito de trabalhar. Então foi primeiro foi longo o 
processo porque, primeiro eu tive que entender que apesar de eu entregar resultados, 
apesar de deixar meus clientes felizes eu não estava fazendo a coisa certa, da maneira 
certa. 
Entrevistadora: ─ Tå. 
Ce5: ─ Eu tive que entender a questão da empresa em si o que ela esperava o que era a 
perspectiva real pra mim. E o segundo passo foi entender o como o que eu estava 
fazendo, o quê que eu estava entregando, e quão ruim era o que eu estava entregando 
da perspectiva da empresa, então primeiro me colocar na posição deles pra  depois 
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conseguir analisar o que eu fazia pra aí entender o que eles esperavam e como eu fazia 
era diferente e aí tentar me acertar pra ajustar  isso. 
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Apêndice N - Exemplo de memorando inicial elaborado para a subcategoria “Segunda rodada 
RHs: resultado processo de coaching” 
 
 
Nome do memo: Segunda rodada RHs: resultado processo de coaching. Podia ser "so 
what" ou "E daí?" 
 
RHs elaboram sobre o que significa resultado em processos de coaching executivo 
 
 
A pessoa é um todo, pero...tem uma narrativa do que é considerado correto: o coachee é 
o cliente, a pessoa é um todo, temos uma visão holística de gente, pero, a empresa está 
pagando e queremos mesmo é um profissional mais produtivo, dar feedback melhor. 
Olhar o lado humano, pero...  
 
 

RH3: ─ Eu tive uma no passado que a gente teve um projeto maior e que eu acho que 
como foi um programa, eu acho que... eu enxergo hoje acho que teve um problema de 
talvez de esclarecimento do briefing, então muitas vezes o coachee entrou pra falar 
mais de questões pessoais do que de questões de consolidação de negócio. E dentro de 
uma organização eu acho assim, você pode até falar dos profissionais que envolvam 
e tudo mais e faz parte porque a pessoa é integral. Mas o foco do coach é ajudar 
você desenvolver competências organizacionais. E aí eu vi que começou a te assim, 
‘a conversei com o coach resolvi me separar.’ 
Entrevistadora: ─ É mesmo? 
RH3: ─ É. Eu falava, gente socorro, mas pra mim foi até uma questão do briefing da 
largada que podia te sido um pouco mais bem feito e tal. 
Entrevistadora: ─ Então, mas é curioso né. 
RH3: ─ E porque foi um movimento que trazia muito do lado humano pra organização, 
então as pessoas que nunca olharam pro lado humano começaram olhar, e aí eu acho 
que elas olharam até pensando em mudanças naquele pêndulo que vai dos extremos, 
então assim tinha gente que falava assim “nossa eu refleti, vou me separar”. 
Entrevistadora: ─ Aqui no [área da organização] mesmo? 
RH3: ─ Não foi, foi um processo apartado não na [área da organização], já faz um 
tempo. 
Entrevistadora: ─  Pensei porque você  falou.  
RH3: ─ Não, na [área da organização] não, foi. Bem, foi num dos projetos que eu 
participei. E aí eu falei nossa, mas como assim? No seu assessment aparecia que 
ele só precisava dar mais feedback, vai se separar? Então assim me trouxe muito 
aprendizado, foi numa época que eu nunca tinha feito cursos de coaching e quando fui 
pra área esse processo já estava estabelecido. Tanto que dentro desse processo eu 
pleiteei fazer um curso de coaching foi quando eu fiz o [curso de formação em 
coaching] e aí eu comecei aprender, e falei nossa a gente poderia te feito isso diferente, 
isso aqui diferente, mas eu entendi como um aprendizado daquele momento também tá, 
Ana. 
Entrevistadora: ─ Não... é porque, tem uma coisa de maturação da atividade, então é 
interessante ver a onde as coisas derrapam.  
RH3: ─ E aqui hoje até pra te complementar os processos que eu tenho vivido nesses 
quatro anos que eu estou atendendo a [área da organização], eu acho que está super 
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bem amarrado, acho que está bem dentro de que eu acredito também que deva ser um 
processo. 
 

No caso de individualização, o RH acredita que o coach pode apoiar o coachee a 
entender o que é dele e o que é da organização. Um antídoto para a individualização 
seria a leitura de cenário e decisão do coachee do que pode fazer e ser feito. 
É mais fácil as pessoas nas empresas (líderes) reconhecerem os comportamentos que não 
gostam em seus executivos do que entenderem o que nesses líderes leva os executivos a 
terem os comportamentos dos quais reclamam. 

 
RH4: ─ Sim, já. Já vi a organização que contrata um coach porque o coachee não faz 
boa gestão do tempo. Eu quero um coach pra esse cara fazer gestão do tempo, só que a 
organização dá uma overdose de atribuições pra a pessoa que não há gestão do tempo 
que resolva o problema. 
Entrevistadora: ─ A questão é outra. 
RH4: ─ Entendeu, a questão não é gestão do tempo a questão é como é que eu, 
organização, estou lidando com a minha prioridades com o que realmente é importante 
e assim a cada dia trazendo novos projetos e numa ansiedade de gerar novo negócios 
agora vamos fazer isso, agora vamos fazer aquilo. Ninguém consegue fazer gestão do 
tempo dessa forma então não é uma característica da pessoa, não é necessariamente a 
pessoa. Como posso cobrar daquela pessoa? Já tenho outro exemplo pra você, tomada 
de decisão: essa pessoa precisa melhorar a tomada de decisão só que organização 
centralizadora, poder na mão de uma ou duas pessoas, as pessoas que tomam a decisão 
“ah, como que faz isso sem falar com quem devia ter falado antes?” mas aquela pessoa 
especificamente que tem um perfil diferenciado incomoda muito. 
Entrevistadora: ─ Entendi. 
RH4: ─ Então tem a característica da pessoa chama pra aquilo, mas a tomada de 
decisão necessariamente não esta ali. 
Entrevistadora: ─ Então [Profissional de ARH],  você aqui como gente cuidando de 
gente, você ver isso acontecer e faz essa interferência, intervenção ou aqui não 
acontece? 
RH4: ─ Aqui acontece, aqui acontece muito, aqui acontece, vi isso acontecendo em 
outras empresas onde trabalhei como coach. Aqui  acontece e obviamente dentro da 
minha atuação, da minha... da parte que me cabe isso é dito, isso é falado mas 
nem sempre é aceito, nem sempre isso é aceito então por isso que eu te digo que 
há um papel muito grande do coach, muito forte do coach, no sentido de 
estimular nesse coachee uma boa leitura de cenário e um bom entendimento de 
quanto de parcelas de responsabilidade ele quer assumir nisso. 
 
RH4: ─ Porque você não transforma uma pessoa daquilo que ela não é, mas você 
ajuda a pessoa interagir com o ambiente de forma diferente. É essa a realidade. 
Então, por exemplo, essa questão da tomada de decisão que eu mencionei a você, isso 
é algo que aqui desde que eu cheguei a gente vem batendo na tecla, “ah pra ele tomar 
decisão mais rápida”. Ok, mas pra ter tomada de decisão mais rápida a gente 
precisamos mudar algumas questões aqui... Agora com a mudança do modelo de 
governança a gente a está começando a conceder algum empoderamento, mas precisei 
quase três anos pra que se começasse a perceber que não havia abertura para tomada 
de decisão. Então assim, para contratar o coach, podia ser qualquer um, desde que 
fosse o escolhido da superintendência. 
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RH4: ─ Então são... é muito fácil, é aquilo que eu te disse é muito fácil perceber 
os desvio de comportamento que me incomoda, mas as características que são 
minhas e que provocam esses desvios. 
 
RH4: ─ É mais difícil o cara perceber. Agora aí é o papel do coach fazer uma boa 
leitura de cenário, por isso que eu te digo, enfatizo isso, se o coach não tiver uma boa 
leitura do que é o mundo corporativo, essas nuances ele não vai pegar, não vai pegar. 
 

Desenvolvimento cognitivo se lida com treinamento. Mudança comportamental com 
coaching. 

 
RH2: ─ Por que que mudou isso? Eu acho que teve um insight importante aí em que 
algumas questões você precisa do desenvolvimento individual não é sala de aula é um 
outro tipo de interlocução, você tem que acionar outras esferas do individuo além do 
campo cognitivo, do treinamento formal, da  questão de conceito, acho que essa foi 
uma evolução organizacional que até então ênfase estava só na aquisição de 
conhecimento ou eventualmente de uma habilidade. Muita ênfase..  tanto é que as 
empresas gastaram muito dinheiro eu acho em treinamento e perceberam que não era a 
solução para todos os males, que pra sala de aula seja em programas internos ou até 
internacionais foi o grande “bum” dos MBAs e esta conta começou a ficar muito alta. 
Então eu acho que foi um insight importante sim, que precisa também dessas esfera  
no desenvolvimento pessoal e mais no comportamental. E o comportamental você 
não resolve em sala de aula. Acho  que foi por isso que nasceu o coaching, aí acho 
que processo de evolução, mas é muito recente. 
 
 

Exemplos de resultado de coaching: 
Na empresa familiar os temas de coaching são mais questões de vida, então não cobra 
resultado. Resultado em coaching é desenvolvimento de competências. 
Executivo passou a se expressar de maneira clara. 
Se o coach não se atenta para como anda a relação do coachee com a empresa, o 
processo fica insipiente porque o coachee não se importa de fato com a organização 
Resultado é outro nível de consciência: antes eu tinha uma forma de enxergar e agora 
tenho outra. Então resultado de coaching não é só mudar comportamento 
 

 
Rh1: Assim, eles me contam muito, eu não procuro de verdade, ontem mesmo o 
[Executivo A] me falou, ah [Profissional de ARH], estou indo para o coaching hoje, 
ele me contou, a pergunta da primeira sessão era tal, a pergunta da segunda sessão era 
tal, qual será a pergunta dessa vez, eu vou deixar o [Coach X] louco, a [Executiva B] 
faz com o [Coach Y], que também ela sim está amando ele, eles me contam e ela 
também está num processo de dúvidas de algumas coisas, então eles que me trazem 
as coisas e me contam, e aí o processo é, eu me envolvi na segunda ou terceira 
sessão de cada um para falar um pouco o que a empresa gostaria que eles 
evoluíssem, ou trabalhassem algum ponto, é isso, mas é diferente, assim, de quando 
eu trabalhava em outras empresas que o coaching não era para uma questão familiar, o 
coaching era uma questão de performance, era algo que a pessoa não estava 
performando, sei lá, relacionamento, ou não era focado, era alguma competência, aqui 
é mais de dúvidas de vida, é mais de relação familiar, então a minha postura foi 
outra, a minha postura foi outra eu não estou cobrando resultados. 
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RH1: Tem que saber começar e finalizar trabalhos, que o cara é ótimo, a gente ama, 
mas ele não finaliza a coisa, estou aqui exagerando, está bom? E aí você chega e você 
quer esse resultado do coach, não é esse aqui o propósito, meu propósito é primeiro 
que eles se encontrem, eles se entendam, eles tenham mais claro se eles querem ficar 
aqui ou não, porque são os três casos similares, um não sabe do outro, mas os três são 
essas mesmas dúvidas e que eles harmonizem essa convivência e que saibam cada vez 
mais deixar o que é aqui dentro, aqui dentro e o que é lá fora, lá fora, então é diferente, 
eu não estou cobrando, eu não sei se eu vou conseguir medir o resultado, eu não sei 
se eu vou conseguir medir o resultado. 
 
RH4: ─ Exatamente e essa discussão que é bastante intensa. O que já passou pelo 
processo e já foi concluído inclusive a gente já viu uma mudança de postura. 
Entrevistadora: ─ É mesmo? 
RH4: ─ Substancial. 
Entrevistadora: ─ Exemplos, o que ele fazia ou não fazia passou a fazer? 
RH4: ─ A interação dele com o acionista era mais difícil, tanto que o coaching que foi 
solicitado pra ele foi um coaching de comunicação, porque ele tinha uma dificuldade 
de expressar com precisão aquilo que ele estava pensando, sentindo, um cara 
muito bom ele passou a ser o diretor de negócio a primeira linha executiva da 
companhia. Na verdade essa pessoa ele pulou dois níveis ele surpreendeu muita gente 
na companhia, porque ele passou por cima, entre aspas, de alguns que estavam como 
diretores já e ele passou para escala superior. Então, mas ele tinha dificuldade de se 
posicionar de uma forma assertiva, de trazer o seu convencimento à mesa, de 
mostrar o quanto realmente ele tinha de entrega. E eu vejo o posicionamento dele 
hoje nas mesas de negociação, de debates, assim é surpreendente a clareza com 
que ele se coloca, sabe. 
 
RH4: ─ Qual é o papel do coach. O papel do coach é desafiar essa percepção, é 
desafiar esse link [relação coachee e organização]. Na minha visão se o coach 
simplesmente entrar na condução desse processo para satisfazer uma necessidade 
organizacional e não perceber o quanto esse link está ou não acontecendo, a 
chance de sucesso fica meio incipiente. Então assim é a engrenagem disso que vai 
fazer toda a diferença. É quanto o ganho coletivo vai acontecer. 
 
RH3: ─ Porque eu acho que ele te provoca, se você vai para um treinamento você 
aprende. O coaching, ele vai, pelo menos que eu espero dos profissionais, é que eles 
tragam um outro nível de consciência do meu cliente. Que ele saia assim 
transformado é lógico que não dá pra ser um transformado 180 graus, mas assim que 
realmente faça com que ele enxergue outras possibilidades, que ele se enxergue 
melhor, que ele consiga melhor eventuais pontos sérios que ele tem, sabe, eu acho que 
é muito mais de uma mudança de consciência. 
Entrevistadora: ─ É... você falou esse nível de consciência? 
Entrevistada: ─ Porque as vezes eu tenho uma forma de me enxergar eu saio de lá 
vendo de uma forma diferente. 
 
 

INÍCIO DA ANÁLISE DA SEGUNDA RODADA DE ENTREVISTAS 
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A agenda é do coachee, que traz suas questões concretas do dia a dia. Se o coach não 
propõe um link, um padrão à maneira de ver que o coachee tem, a reflexão fica sobre 
“vamos resolver cada problema de cada vez”, sem que o coachee tenha autonomia e 
coaching sustentabilidade. 
 
Será que a determinação de coaching para endereçar competências, gaps de 
competências não leva a diferentes processos de coaching? "eu tinha que trabalhar 
comunicação e fui pro processo de coaching, ano que vem tem que trabalhar a tomada 
de decisão aí eu vou pro processo de coaching, aí no outro ano eu tenho que trabalhar 
gerenciamento do trabalho aí eu vou por processo de coaching." O processo de 
empoderamento, de ganho de autonomia vai além das competências e é isso que faz com 
que o executivo lide com várias competências.  

 
 
 
RH9: ─ E o colaborador... a gente... passei por dois momentos que aí é uma questão 
muito pessoal minha também que tem a ver com a sustentabilidade do coaching, se 
ele não for capaz de, no segundo momento, viver uma situação similar e por 
conta própria conseguir sair e ir pra um lugar diferente, ele não tem 
sustentabilidade, então ele vai para um processo de coaching porque isso acontece 
muito aqui na [Organização], eu tinha que trabalhar comunicação e fui pro 
processo de coaching, ano que vem tem que trabalhar a tomada de decisão aí eu 
vou pro processo de coaching, aí no outro ano eu tenho que trabalhar 
gerenciamento do trabalho aí eu vou por processo de coaching. E tem um 
colaborador aqui, não é da área que eu atendo, de área vizinha, que já fez três 
processos de coaching, e aí a sustentabilidade tem a ver com... se eu fiz um bom 
processo de coaching, eu empoderei essa pessoa pra ir pra um lugar aonde ela é capaz 
de se dar conta, de fazer pro ela mesma um caminho, e aí o papel coach. 
Entrevistadora: ─ Não é a competência especifica? 
RH9: ─ Não é competência especifica, não que não seja contra, ele não posso fazer, 
mas eu duvido um pouco de... Se ele se empoderou por que que ele precisa? porque a 
possibilidade de ele... de se fazer perguntas e de ir para um, lugar aonde ele tem um, 
início e meio e fim de se questionar e de se provocar, se ele conseguiu fazer isso, ele 
consegue fazer isso com qualquer outro tema. 
 

Ter objetivos de coaching compatíveis entre gestor do executivo, coachee, RH é um 
desafio. O objetivo do RH também pode ser diferente do objetivo do gestor do coachee 
(por exemplo, mostrar para o gestor do coachee que ele tem que dar feedback claro ao 
executivo). 
 
A mudança de comportamento acontece no curto prazo, mas será sustentável no longo 
prazo? Acho que aqui é a psicóloga falando de perspectivas comportamentais versus 
psicanalítica. 
 
As empresas precisam ser/estar maduras para cumprirem todas as etapas (papel da 
liderança, o que é o líder training) antes de oferecer coaching. 
 
Questão da RH: depois de 5 anos, quantos executivos foram capazes de usar o processo 
para si em uma outra situação? 
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Entrevistadora: ─ Quando você fala em resultados, o que é resultados no coaching pra 
você? 
RH6: ─ Esse é o grande desafio, o que que é o  resultado que a empresa espera, o 
quê que o coachee espera, o que o RH espera, isso é uma questão difícil, assim. Eu 
acho que o grande desafio no começo é primeiro alinhar tudo isso, então o que a 
empresa espera como resultado primordial e o que também o funcionário espera 
como resultado, pra ver que essas demandas estão compatíveis senão daqui  algum 
tempo também na verdade até pra evitar aquela história “estou mandando alguém pro 
coaching pra essa pessoa não ser desligada, eu estou tentando mandar alguém pro 
coaching porque é um caso irreversível”. 
 
RH6: ─ Então isso acontece a gente sabe que o mercado faz isso, então a ideia é que 
nesse momento inicial de RH, de contratação, a gente consiga alinhar, então os 
objetivos esperados são: que a gente tenha esses e esses retornos, e aí o que eu vejo, 
Ana como desafio, ah então a gente quer transformar, a gente que preparar essa pessoa 
para um cargo de gerente de contrato, pra que essa pessoa possa viajar pra uma obra 
longe, enfim, a gente quer plantar um novo desafio pra ela, o que eu percebo é como 
que a gente mantém esses resultados ao longo prazo, por que a curto prazo a 
mudança eu vejo que ela é maior no ponto de vista de comportamento, agora 
sustentar a longo prazo pro coaching na minha prática profissional do ponto de 
vista comportamental eu acho que é uma coisa na minha experiência profissional 
é uma interrogação que fica pra mim, como a gente sustenta os resultados ao 
longo prazo. 
 
 
RH9: ─ Pra mim tem o grande ponto da sustentabilidade, se você disser pra mim de 
todos os casos dos cinco anos, qual foi a sustentabilidade do processo de coaching, e 
pra mim a sustentabilidade... as empresas ainda... o meu ponto pra você, pra gente 
fechar eu tenho dúvida, eu acho que a empresa tem que estar muito madura e 
cumprir outras etapas anteriores antes de dizer que um líder está pronto pra ser 
um coach, confundem muito o que é o papel da liderança, o que é o líder training 
usando a arte de fazer perguntas no seu processo de desenvolver pessoas, e aí ok. 
 
RH9: O que você pode me dizer a [curso de coaching], não defendendo a [curso de 
coaching], pode ter a melhor técnica do mundo com ferramenta sem ferramenta, sem 
ferramenta se ela não empoderou, não tem sustentabilidade, quantas pessoas 
fizeram coaching, isso é até um tema que eu teria de fazer um dia no mestrado, 
quantas pessoas fizeram coaching que de fato foram capazes de usar o processo pra si 
mesmos numa outra situação? E   as empresas não estão interessadas em responder 
essa pergunta. Esse é o ponto, elas querem o processo mais eficiente possível. 
 

Resultado é avaliado na reunião final de processo de coaching. Mas não é registrado. 
Talvez pudesse ser registrado no PDI, afinal, foi aí que começou. 

 
RH7: ─ A medida hoje é muito o fechamento, a reunião  de fechamento, acho que a 
principal medida de evoluímos e não evoluímos como estamos em relação aquela 
primeira questão inicial e depois eu acho que isso volta mas não de forma 
estruturada organizada, eu acho que assim talvez volte quando a questão ainda 
continua sendo muito crítica. 
Entrevistadora: ─ Perfeito, perfeito. 
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RH7: ─ Aquele exemplo que eu te dei: fez o coaching e nada mudou, mas a gente não 
volta pra falar “bom com relação aquele ponto do briefing inicial esse cara ele evoluiu 
hoje ele é uma referência, o que aconteceu?” eu  acho que aparece depois desse 
fechamento quando ainda grita no sentido de gap . 
Entrevistadora: ─ Que não foi preenchido? 
RH7: ─ Que não foi preenchido. 
 

Indicador de resultado de processo de coaching: "eu quero ter menos pares seu, o líder 
dele falando entrando na minha sala reclamando de você".  

 
RH8: ─ Mas aí eu acho que quando você fecha, quais são os indicadores um 
indicador desse coachee, por exemplo, era: eu quero ter menos pares seu, o líder 
dele falando entrando na minha sala reclamando de você. 
Entrevistadora: ─ Sensacional. 
RH8: ─ Então, quando não tiver mais pessoas entrando na minha sala reclamando do 
teu comportamento é um indicador que você está caminhando bem. Eu sei, a gente 
tinha também um indicador pra ele que era objetivo, e ele foi trabalhar essa demanda, 
então assim eu tenho que ter menos pessoas entrando na sala do meu líder reclamando 
do meu comportamento. 
Entrevistadora: ─ Legal. 
RH8: ─ Só que daí quando ele foi trabalhando isso ele foi sofrendo, foi sofrendo, foi 
sofrendo, ele falou: não contradiz,  esse processo aqui não é só de coaching não. 
 

Coaching está sendo usado para que a acionista/executiva decida como quer exercer sua 
gestão. RH se pergunta como pode justificar este investimento feito em coaching? Talvez 
o resultado não seja percebido no curto prazo. Este é o ROI, certo? Qual o horizonte de 
tempo quando se fala em ROI? 

 
RH5: Que, por exemplo, quem é o ciente, nessa minha diretora familiar quem é o 
cliente para mim? É ela, ela é o cliente do RH, por quê? Ué, porque ela é diretora, só 
que também é acionista. Como conciliar os objetivos da organização e do coachee, aí 
que está sendo difícil, os objetivos dela, o que eu sinto é que ela deseja mais ser a 
acionista e menos a diretora, só que tem uma relação muito particular dela de 
comparação com a irmã, isso é o que ela precisa, é o que ela precisa mesmo, ela 
precisa ser acionista, ela não tem que ser a diretora, gestora, ela tem que ser a acionista, 
mas isso eu já percebi como RH, eu já percebi como coach que também tem esse 
conhecimento, só que quando você entra aqui, como conciliar os interesses da 
organização com o coachee, como é que eu falo isso para ela, entendeu? Porque se eu 
for falar isso para ela, ela vai achar que o RH está com protecionismo em relação à 
direção geral, olha a situação, e não é isso, não é. Ela pode ajudar muito mais a 
organização como acionista, nas reuniões que ela tem, que eles fazem, uma vez por 
mês, dos resultados da empresa, até porque por causa da vida que ela leva, que ela tem 
cinco filhos e é uma loucura, tem que sair na hora do almoço para levar os filhos na 
escola aí só volta três, quatro horas da tarde, como é que você no seu dia a dia você 
consegue ter uma direção ali para fazer as coisas andarem, é para as pessoas andarem...      
Entrevistadora: É, tem consequências.  
RH5: Tem consequências, entendeu? Aos poucos ela está vendo isso, então, assim, eu 
como... eu fico imaginando o papel desse coach dela lá, é muito difícil, difícil. 
Entrevistadora: É.  
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RH5: Mas o meu papel como RH é eu apontar isso para ela, e está sendo investido, faz 
parte da política, o RH está pagando esse coaching e lá na frente como eu vou fazer 
para justificar o ROI, o resultado, entendeu?    
Entrevistadora: Porque ela está fazendo, a empresa está pagando e ao mesmo tempo... 
RH5: Não está mudando as coisas.  
Entrevistadora: Então como seria, se eu tivesse um poder maior, nessa empresa eu 
diria, vamos parar esse processo, mas eu não tenho, essa é a minha vontade, mas eu 
não posso, entendeu a situação? 

 
  



253 
 

Apêndice O - Fotografia de esquema em papel A3 que apoiou a elaboração da categoria 
"Coachee e o início do processo de coaching" 
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Apêndice P - Exemplo de memorando avançado modificado depois da análise da segunda 
rodada para a categoria “Os coaches elaboram sobre as relações com a organização” 
 
Nome: A relação dos coaches com a organização  
 
Definição da categoria: Esta categoria trata da relação dos coaches com a organização, 
especificamente profissionais de ARH e gestores dos coachees. Trata de expectativas e 
questões de poder.  
  
Propriedades analíticas:  
 
• Acordos: Para os coaches, o início do processo de coaching é uma etapa fundamental, pois 
aí são estabelecidos os acordos.  
• Programas de coaching: Além da perspectiva mais comum de coaching para 
desenvolvimento de uma pessoa, há também a possibilidade de perceber coaching como apoio 
para mudança organizacional.  
• Pessoas que representam a organização, o gestor do coachee e o profissional de ARH, as 
expectativas e interações do coach em relação a ambos são bem diferentes. Pode inclusive 
haver conflito entre as áreas/pessoas da empresa.  
• Além de separar as fronteiras de atuação entre gestor do coachee, profissional de ARH, 
coachee e coach, há uma área comum, que pode ser identificada em benefício do coachee. 
• Os coaches também lidam com o poder que a organização tem frente ao coach, por exemplo 
o poder financeiro.  
• Coaches elaboram sobre a condução de diferentes processos na mesma organização. 
• Coaches usam a linguagem de management em seus processos.  
• "Não dá para depender de coaching para viver". Esta questão apareceu também na categoria 
“coaches e a relação com coachees”. 
 
Há algumas premissas sobre a relação com a organização: uma é que a partir do momento que 
o coach esclarece quais os acordos, as regras de interação entre os stakeholders, o coach 
espera que os acordos sejam seguidos. Algumas vezes não são: ou porque as pessoas da 
organização não cumprem o que foi acordado, sendo inclusive usados em jogos de poder. 
Pode também haver um interesse no processo, que não é um pedido de relatório, mas uma 
conversa de corredor. Acordos também não são mantidos  porque alguns aspectos são 
pressupostos e não esclarecidos; ou porque o contexto organizacional muda. 
 
Há contexto comercial, do coach que vende seus serviços. Isso pode levar o coach a ceder às 
pressões da organização: informalmente ou não. Algumas organizações veem coaching como 
solução para tudo e coaches aceitam este papel por questões comerciais. 
 
Coaching é percebido como um processo de desenvolvimento das pessoas, mas pode ser 
também usado para apoiar um processo de mudança organizacional: a organização deseja ser 
mais inovadora e para tanto promove a seu corpo diretivo uma mulher mais jovem, 
determinada e com aptidão para mudanças. Coaching é contratado para apoiar esta coachee a 
lidar com os entraves com os quais irá se deparar.  
 
Pode também haver programas de coaching, quando a organização faz coaching com todos os 
executivos de uma dada área e/ou nível hierárquico. Estes programas de coaching, com um 
tema pré determinado, e/ou participantes previamente escolhidos, podem dar errado. O 
executivo não se engaja, finge participar, não tem de fato a chance de recusar. Há a 
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possibilidade de dar errado porque ou o coach não endereça a questão ou o coachee que não 
participou.   
 
Os coaches ponderam que o envolvimento do gestor do coachee é em geral próximo ao 
processo de desenvolvimento do coachee. Cabe ao gestor do coachee um papel relevante 
(observar o que o coachee está fazendo, dar feedback, explicitar o que quer do processo de 
coaching).   
 
Cabe à ARH contratar os coaches, posição que embora tenha poder, é tida como mais 
processual. A ARH insiste em passar o briefing. Profissional de ARH fraco: vai nas reuniões 
e não se posiciona, ou não vai na reunião e depois pede relatório.  Possibilidades de atuação 
da ARH: identificar projetos que permitam o desenvolvimento; Coaches esclarecem, educam 
ARH sobre coaching, mas a rotatividade destes profissionais nas organizações é muito grande. 
Em algumas organizações o coachee e seu gestor não confiam nos profissionais de ARH. 
 
Coaches esperam que a organização deixe clara qual a demanda de coaching e que sugira 
indicadores de resultados. Que acompanhe sem se intrometer. Talvez falte o esclarecimento 
do que é trabalho em conjunto, do coachee, coach, gestor do coachee e profissional de ARH. 
A demanda pode vir de maneira não tão clara e todos estes juntos podem elaborar mais sobre 
a demanda, o que querem obter como resultado. Não há apenas uma questão de fronteiras, de 
separação de responsabilidades de cada um. Há também um território comum. 
 
É neste território comum que os interesses do coachee e da organização são esclarecidos, 
negociados, elucidados: a organização quer que o coachee se desenvolva para usufruir desse 
desenvolvimento. Há o esclarecimento do que a organização espera. A empresa é a 
contratante, a demandante, a pagante. Se o coachee é colocado no centro do processo de 
coaching, percebido como o cliente, então sua voz, seus desejos de desenvolvimento, seus 
interesses, deveriam ser considerados. Para quem considera o coachee o cliente, sua voz é 
muito pouco ouvida.    
 
Quando um coach conduz diferentes processos de coaching na organização, mesmo que não 
simultaneamente, um processo influencia o outro à medida que alguns coachees são 
conhecidos antes por menção de outros coachees. O coachee pode ser percebido como muito 
poderoso (ou bom líder, estratégico, etc), antes mesmo de coach e coachee se encontrarem. 
 
Os coaches percebem que a organização tem poder: alguns coaches, nunca os entrevistados, 
podem sucumbir às pressões da organização para emitir relatórios, mudar o processo de 
coaching segundo as diretrizes de pessoas da organização, por exemplo. É nesse sentido que 
surge a frase "não dá para viver de coaching". Talvez a frase mais adequada seja "não dá para 
depender de coaching para viver". O coach deverá negar muitos pedidos da organização, 
correndo o risco de perder contratos de coaching. 
 
Uma maneira de lidar com as organizações é a aproximação à linguagem do management: 
contratos escritos; nota inicial e final para comparar; linguagem organizacional (ROI e ROE); 
apresentações PPT sobre os combinados. Esta questão apareceu também na categoria 
“coaches e a relação com coachees”. Talvez seja pertinente estar nas duas categorias 
(coachees e organização) porque usar a linguagem do executivo também o aproxima do 
coachee. 
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Há uma ilusão em separar terapia de coaching pelo tema que se levam às sessões: para temas 
pessoais, terapia; para temas profissionais, coaching. Essa é uma ilusão de alguns 
profissionais de ARH e também ilustrado pela coachee da segunda rodada. É dos coaches 
também? Não, não é. Os coaches, mesmo os não psicólogos, têm habilidade em lidar com o 
humano, se sentem muito a vontade em lidar com questões pessoais, inclusive passam pelo 
pessoal para que o coachee enderece questões profissionais.  
 
   
Questões para a próxima etapa de análise:  
  
• A serviço de que está o coaching executivo? 
• Como os coaches lidam com as questões de poder nas organizações, a questão comercial 
inclusive. 
• A identificação de coaching para desenvolvimento individual, coaching para apoiar 
mudança cultural e programas de coaching é confirmada? 
• As diferentes expectativas de profissionais de ARH e de gestores de coachees são 
conformadas? 
• Qual a importância do uso da linguagem de management para os coaches? 
 
Condições nas quais surge, é mantida e muda: Esta é uma categoria robusta, talvez central. 
Ela surge no âmago das relações triangulares e é mantida porque existem ambiguidades nestes 
processos. 
 
Consequencias da categoria: Esta categoria será considerada antes das outras, talvez 
colocada acima ou ao centro.  
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Apêndice Q  - Quadros que orientaram a análise da terceira rodada de entrevistas 
 
Categoria: Coaches sobre 
a relação com os 
coachees 

Categoria: A relação dos 
coaches com a organização  

Categoria: Coaches sobre si mesmos  

Propriedades analíticas 
• o coachee precisa estar de 

fato disposto a fazer o 
processo;  

• embora o âmbito seja 
profissional, há muitas 
questões pessoais 
envolvidas e 
demonstração de emoção; 

• para que o processo de 
coaching ocorra, o 
relacionamento precisa ser 
construído; 

• há 2 níveis de 
relacionamento na relação 
coach/coachee. Em um 
nível o coach conduz o 
processo e no outro são 
iguais e elaboram sentidos 
juntos; 

• narrativa de quanto o 
coachee deve ser especial 
para receber coaching; 

• há concordância entre os 
objetivos do executivo e 
da organização quando o 
coaching é contratado para 
o coachee dar conta de 
uma posição hierárquica 
mais alta; 

Propriedades analíticas 
• Acordos: Para os coaches, 

o início do processo de 
coaching é uma etapa 
fundamental, pois aí são 
estabelecidos os acordos.  

• Programas de coaching: 
Além da perspectiva mais 
comum de coaching para 
desenvolvimento de uma 
pessoa, há também a 
possibilidade de perceber 
coaching como apoio para 
mudança organizacional.  

• Pessoas que representam a 
organização, o gestor do 
coachee e o profissional 
de ARH, as expectativas e 
interações do coach em 
relação a ambos são bem 
diferentes. Pode inclusive 
haver conflito entre as 
áreas/pessoas da empresa.  

• Além de separar as 
fronteiras de atuação entre 
gestor do coachee, 
profissional de ARH, 
coachee e coach, há uma 
área comum, que pode ser 
identificada em benefício 
do coachee. 

• Os coaches também lidam 
com o poder que a 
organização tem frente ao 
coach, por exemplo o 
poder financeiro.  

Propriedades analíticas 
• Tema geral: validação, legitimação de 

si mesmos 
• Coaches falam sobre si mesmos e se 

diferenciarem entre os demais coaches: 
por sua filosofia de abordagem; do uso 
de intuição; da formação em psicologia; 
do tempo de atuação e dos termos que 
emprega. 

• Elencam o que é importante que um 
coach tenha:  

o conhecimento sobre coaching 
o conhecimento (interesse) sobre 

questões humanas 
o experiência executiva e 

maturidade. Há o risco do 
coach, que é um ex-executivo, 
vilanize as organizações 

• Contraste com coaches que não são 
bons: formação curta; tempo de 
formação. 

• Questões semânticas também são uma 
maneira de legitimar a própria 
perspectiva 

O que os coaches ganham, levam do 
processo de coaching: remuneração 
e encontro com o humano 

• em programas de 
coaching, com objetivos 
gerais, há mais chance de 
ter coachee curioso 

• narrativa de management: 
KPI que contrasta com 
conceito de 
desenvolvimento mais 
abstrato (passos na direção 
certa e ir de andar para 
nadar) 

• Coaches elaboram sobre a 
condução de diferentes 
processos na mesma 
organização. 

• Coaches usam a 
linguagem de management 
em seus processos.  

• "Não dá para depender de 
coaching para viver". Esta 
questão apareceu também 
na categoria “coaches e a 
relação com coachees”. 

Questões a serem consideradas na análise 
• A questão da legitimação é frente aos 

outros coaches, frente à pesquisadora 
que também é coach? Quanto eu que 
provoco essa narrativa?  

• Há a vilanizacão de organizações em 
outras entrevistas? 

• O que mais os coaches levam do 
processo de coaching? A questão do 
encontro com o humano se confirma? 

• A preocupação com a remuneração faz 
com que o coach se preocupe mais com 
as questões da organização e se afaste 
dos interesses do coachee? 

• Questões semânticas pode ser uma 
categoria separada? 

• Se a atividade de coaching é ainda tão 

Questões a serem consideradas 
na análise 
• É confirmada a ideia de 

que quando se fala de 
desenvolvimento de 

Questões a serem consideradas 
na análise 
• A serviço de que está o 

coaching executivo? 
• Como os coaches lidam 
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Categoria: Coaches sobre 
a relação com os 
coachees 

Categoria: A relação dos 
coaches com a organização  

Categoria: Coaches sobre si mesmos  

competências, dá para 
falar em ROI. Quando se 
fala em guia da alma ROI 
parece um insulto? 

• Como os coaches usam a 
linguagem do 
management? 

• Como os coaches 
incorporam as questões 
pessoais do coachee nos 
processos de coaching 
executivo? 

• O que significa 
desenvolvimento do 
coachee? Como se 
constata? Como se traduz? 

com as questões de poder 
nas organizações, a 
questão comercial 
inclusive. 

• A identificação de 
coaching para 
desenvolvimento 
individual, coaching para 
apoiar mudança cultural e 
programas de coaching é 
confirmada? 

• As diferentes expectativas 
de profissionais de ARH e 
de gestores de coachees 
são conformadas? 

• Qual a importância do uso 
da linguagem de 
management para os 
coaches? 

jovem e carente de legitimação, não 
seria melhor os coaches se 
aproximarem com objetivos comuns ao 
invés de criticarem uns aos outros? 

• O coach precisa ter independência 
financeira para não ser corrompido 
pelos interesses da organização? 

 
Categoria: Coachee e o início do 
processo de coaching 

Categoria: O que ocorre no 
processo de coaching segundo 
o coachee 

Categoria: O resultado do 
coaching segundo o coachee 
 

Propriedades analíticas: 
• Conotações que executivos 

dão à indicação para 
participar de um processo de 
coaching 

• Muitas vezes quem apresenta 
os coaches para que o 
coachee escolha são os 
profissionais de ARH, um 
selo de qualidade 

• O que os executivos buscam 
em um coach, critério de 
escolha 

• Confidencialidade do 
conteúdo das sessões pode ou 
não ser relevante 

 

Propriedades analíticas: 
• Central para coachees são 

suas interações com outras 
pessoas no mundo do 
trabalho.  

• As sessões de coaching são 
percebidas como um 
amortecedor  de emoções, 
onde estas podem ser 
elaboradas. Para que o 
processo de coaching 
exerça a função o coachee 
precisa confiar no coach. 
Esta confiança se 
desenvolve, cresce e pode 
levar a uma relação de 
amizade. 

• Sobre o que ocorre durante 
as sessões de coaching: o 
coach faz provocações, 
ajuda o coachee a entender 
seu ponto de vista e dos 
outros. 

• A questão da 
confidencialidade vai além 
do coach compartilhar o 
conteúdo das sessões de 
coaching com o gestor 
e/ou RH. E se no futuro o 
coach for trabalhar com 

Propriedades analíticas: 
• O que muda por conta do 

processo de coaching é a 
perspectiva que o coachee 
tem de si em relação a 
diferentes temas 
pertinentes à organização.  

• Há um contexto que 
propicia a mudança que o 
coachee faz, coaching é 
parte de um processo de 
mudança organizacional 
mais abrangente. Este 
contexto pode ser de 
mudança cultural. 

• No mínimo há o ganho 
para o executivo de que 
expectativas sejam claras. 

• Coaching está pautado 
pelas questões das relações 
entre as pessoas nas 
organizações. 

• Como paga pelo serviço, a 
organização pode querer 
algo e a ideia de que é 
legitimo a empresa querer 
algo causa receios. 

• Se o cliente é o executivo, 
a ênfase é na 
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Categoria: Coachee e o início do 
processo de coaching 

Categoria: O que ocorre no 
processo de coaching segundo 
o coachee 

Categoria: O resultado do 
coaching segundo o coachee 
 

algum executivo tem 
desavenças? 

• Coaching se aproxima da 
terapia porque tem caráter 
confessional. Mas de 
alguma maneira a 
organização está sempre 
presente, não só como 
eventual tema, mas como 
prestação de contas. 

• Coachees separam terapia 
de coaching e mentoring 
de coaching. 

confidencialidade, se é a 
empresa a ênfase é no 
desenvolvimento da 
competência. 

 

Questões a serem consideradas na 
análise 
• As conotações sobre o início 

do processo de coaching se 
confirmam? Há outras? 

• As conotações dizem respeito 
ao início do processo de 
coaching. Estas percepções 
podem mudar no decorrer do 
processo. Se sim, como 
mudam?  

• O executivo confia em seu 
RH como alguém que trará os 
melhores coaches e 
possibilidades para que o 
coachee escolha, ou seja, o 
executivo entende o 
profissional de ARH como o 
especialista na matéria 
coaching?  

• Confidencialidade do 
conteúdo das sessões pode ou 
não ser relevante. Também 
presente na categoria “o 
resultado de coaching 
segundo o coachee” 

Questões a serem consideradas 
na análise 
• Em relação a categoria 

início do processo de 
coaching: a porta de 
entrada na relação entre o 
coachee e o coach é a 
credibilidade. Depois passa 
a confiança para que o 
coach se exponha. Qual a 
diferença entre estes dois 
termos, credibilidade e 
confiança? 

• A questão mais presente 
nos processos de coaching 
se relacionam a interações 
com outras pessoas. Isso se 
confirma? 

• O caráter de amortecedor 
de emoções se confirma? 

• Como os coachees 
continuam separando 
terapia e mentoria de 
coaching? 

Questões a serem consideradas 
na análise 
• Relação entre a percepção 

de quem é o cliente, a 
importância da 
confidencialidade. 

• Confirma-se que a ênfase 
em desenvolvimento de 
competências leva ao 
caráter adaptativo do 
coaching executivo? 

• É possível para falar em 
efeito Pokémon? Pokémon 
vem de poket monster e foi 
criado por um game 
developer que colecionava 
insetos quando criança. 

 
Categoria: A atividade de Desenvolvimento 
Organizacional nas organizações  

Categoria: O poder da área de ARH 

Propriedades analíticas 
• A abordagem de desenvolvimento depende do 

contexto da empresa e da(s) pessoa(s) a ser 
desenvolvida(s): 

o Treinamentos são indicados para o 
aperfeiçoamento cognitivo;  

o mediação de conflitos para que as 
pessoas possam lidar com 
hostilidades;  

Propriedades analíticas 
• Aspectos que devem ser mediados pelo 

profissional de ARH (ex: gestor do coachee 
pedir informações ao coach) e pelo coach 
(agenda de coaching muito longe dos 
objetivos organizacionais) 

• ARH comprador de coaching, com 
preferências  

o Psicólogo para evitar conluio 
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o coaching para mudança de 
comportamento ou mudança na 
perspectiva do executivo.  

• Cabe ao RH estruturar como coaching 
executivo será usado na organização 

• Há casos em que terapia seria mais adequado 
• Visão sobre coach ser psicólogo é ambígua 
• Cabe ao coach mediar os interesses da 

organização e do coachee 
• Coaching não é para melhorar performance. É 

para desenvolver competências do nível 
superior. Risco de que o foco no 
desenvolvimento de competências leve a 
dependência de coaching 

• Atribuições do gestor: 
o dar feedback e endereçar problemas 

de desempenho do executivo. Atuar 
com líder coach.  

o Se houver processo de coaching, deve 
esclarecer para que coaching, qual o 
ponto de desenvolvimento. RH pode 
intervir ou não (deliberadamente). 

• Coaching pode ser uma ilusão de ação: o 
gestor (e RH) indicam coaching, mas não 
estão de fato comprometidos com o 
desenvolvimento do executivo 

• Atribuições do RH: 
o dar o briefing e o contexto da 

organização para o coach 
o esclarecer as responsabilidade do 

gestor do executivo e do executivo 
• Há RHs fracos (não questionam o gestor, 

apenas tiram pedido) 
• RH tem interesse em mostrar que o coaching 

deu certo 

o Maduro e com vivencia corporativa 
• ARH estruturador de coaching (ARH é o 

especialista no assunto) 
o tipo de assunto 
o necessidade de desenvolvimento 
o interlocução com diferentes 

stakeholders 
• Profissional de ARH com formação em 

coaching: 
o Ajuda a separar responsabilidades 
o Ajuda nas interlocuções na 

organização 
• Área de ARH, de maneira geral, 

despreparado para fazer a gestão de coaching 
executivo 

 
 
 

Questões a serem consideradas na análise 
• Nas entrevistas dos coaches e coachees há a 

perspectiva de que coaching executivo apoia 
uma pessoa que esteja em uma função com o 
objetivo de provocar uma mudança cultural. 
Esta ideia não está aqui nas entrevistas com os 
RHs. Estará nas seguintes? 

• Como os RHs veem as atribuições dos 
gestores dos coachees e dos coachees? 

• Há programas que não dão certo? Como os 
RHs lidam com isso? 

• Para que necessidade de desenvolvimento 
coaching é usado? 

Questões a serem consideradas na análise 
• Para uma intervenção de DO na qual o 

coachee é considerado central pelos coaches, 
o executivo, até que se torne coachee, tem 
muito pouca voz nesse processo. Isso se 
confirma? 

• É confirmada a responsabilidade de 
mediadores externos (coaches) e internos 
(profissional de ARH)? 

• São confirmadas as preferencias de ARH 
comprador de coaching? 

• Quais as consequências de um RH com 
formação em coaching? 

• A área de ARH está preparada para a gestão 
de coaching executivo? 
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Apêndice R  - Exemplo de memorando avançado modificado depois da análise da terceira 
rodada para a categoria “Os coaches elaboram sobre as relações com a organização” 
 
Nome: A relação dos coaches com a organização  
 
Definição da categoria: Esta categoria trata da relação dos coaches com a organização, 
especificamente profissionais de ARH e gestores dos coachees. Trata de expectativas e 
questões de poder.  
  
Propriedades analíticas:  
 
Interações com diferentes stakholders: profissionais de ARH e gestor do coachee e 
eventualmente outros coachees 
 
• Pessoas que representam a organização, o gestor do coachee e o profissional de ARH, as 
expectativas e interações do coach em relação a ambos são bem diferentes. Pode inclusive 
haver conflito entre as áreas/pessoas da empresa. 
• Acordos: Para os coaches, o início do processo de coaching é uma etapa fundamental, pois 
aí são estabelecidos os acordos.  
• Programas de coaching: Além da perspectiva mais comum de coaching para 
desenvolvimento de uma pessoa, há também a possibilidade de perceber coaching como apoio 
para mudança organizacional.   
• Além de separar as fronteiras de atuação entre gestor do coachee, profissional de ARH, 
coachee e coach, há uma área comum, que pode ser identificada em benefício do coachee. 
• Coaches elaboram sobre a condução de diferentes processos na mesma organização. 
 
Questões de poder 
 
• Os coaches também lidam com o poder que a organização tem frente ao coach, por exemplo 
o poder financeiro.  
• Coaches usam a linguagem de management em seus processos, uma maneira de se 
aproximar dos stakholders.  
• "Não dá para depender de coaching para viver". Esta questão apareceu também na categoria 
“coaches e a relação com coachees”. 
• Há mais um stakholder: as empresas de consultoria que oferecem coaches para as 
organizações. Se o coach faz alguma coisa (sugere que o processo de coaching seja 
interrompido, por exemplo) há consequencias comerciais para a consultoria. Essa é uma 
limitação da pesquisa: não entrevistei gestores destas organizações, por exemplo. 
 
Há algumas premissas sobre a relação com a organização: uma é que a partir do momento que 
o coach esclarece quais os acordos, as regras de interação entre os stakeholders, o coach 
espera que os acordos sejam seguidos. Algumas vezes não são: ou porque as pessoas da 
organização não cumprem o que foi acordado, sendo inclusive usados em jogos de poder. 
Pode também haver um interesse no processo, que não é um pedido de relatório, mas uma 
conversa de corredor. Acordos também não são mantidos  porque alguns aspectos são 
pressupostos e não esclarecidos; ou porque o contexto organizacional muda. 
 
Há contexto comercial, do coach que vende seus serviços. Isso pode levar o coach a ceder às 
pressões da organização: informalmente ou não. Algumas organizações veem coaching como 
solução para tudo e coaches aceitam este papel por questões comerciais. 
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Coaching é percebido como um processo de desenvolvimento das pessoas, mas pode ser 
também usado para apoiar um processo de mudança organizacional: a organização deseja ser 
mais inovadora e para tanto promove a seu corpo diretivo uma mulher mais jovem, 
determinada e com aptidão para mudanças. Coaching é contratado para apoiar esta coachee a 
lidar com os entraves com os quais irá se deparar.  
 
Pode também haver programas de coaching, quando a organização faz coaching com todos os 
executivos de uma dada área e/ou nível hierárquico. Estes programas de coaching, com um 
tema pré determinado, e/ou participantes previamente escolhidos, podem dar errado. O 
executivo não se engaja, finge participar, não tem de fato a chance de recusar. Há a 
possibilidade de dar errado porque ou o coach não endereça a questão ou o coachee que não 
participou.   
 
Os coaches ponderam que o envolvimento do gestor do coachee é em geral próximo ao 
processo de desenvolvimento do coachee. Cabe ao gestor do coachee um papel relevante 
(observar o que o coachee está fazendo, dar feedback, explicitar o que quer do processo de 
coaching).   
 
Cabe à ARH contratar os coaches, posição que embora tenha poder, é tida como mais 
processual. A ARH insiste em passar o briefing. Profissional de ARH fraco: vai nas reuniões 
e não se posiciona, ou não vai na reunião e depois pede relatório.  Possibilidades de atuação 
da ARH: identificar projetos que permitam o desenvolvimento; Coaches esclarecem, educam 
ARH sobre coaching, mas a rotatividade destes profissionais nas organizações é muito grande. 
Em algumas organizações o coachee e seu gestor não confiam nos profissionais de ARH. 
 
Coaches esperam que a organização deixe clara qual a demanda de coaching e que sugira 
indicadores de resultados. Que acompanhe sem se intrometer. Talvez falte o esclarecimento 
do que é trabalho em conjunto, do coachee, coach, gestor do coachee e profissional de ARH. 
A demanda pode vir de maneira não tão clara e todos estes juntos podem elaborar mais sobre 
a demanda, o que querem obter como resultado. Não há apenas uma questão de fronteiras, de 
separação de responsabilidades de cada um. Há também um território comum. 
 
É neste território comum que os interesses do coachee e da organização são esclarecidos, 
negociados, elucidados: a organização quer que o coachee se desenvolva para usufruir desse 
desenvolvimento. Há o esclarecimento do que a organização espera. A empresa é a 
contratante, a demandante, a pagante. Se o coachee é colocado no centro do processo de 
coaching, percebido como o cliente, então sua voz, seus desejos de desenvolvimento, seus 
interesses, deveriam ser considerados. Para quem considera o coachee o cliente, sua voz é 
muito pouco ouvida.    
 
Quando um coach conduz diferentes processos de coaching na organização, mesmo que não 
simultaneamente, um processo influencia o outro à medida que alguns coachees são 
conhecidos antes por menção de outros coachees. O coachee pode ser percebido como muito 
poderoso (ou bom líder, estratégico, etc), antes mesmo de coach e coachee se encontrarem. 
 
Os coaches percebem que a organização tem poder: alguns coaches, nunca os entrevistados, 
podem sucumbir às pressões da organização para emitir relatórios, mudar o processo de 
coaching segundo as diretrizes de pessoas da organização, por exemplo. É nesse sentido que 
surge a frase "não dá para viver de coaching". Talvez a frase mais adequada seja "não dá para 
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depender de coaching para viver". O coach deverá negar muitos pedidos da organização, 
correndo o risco de perder contratos de coaching. 
 
Uma maneira de lidar com as organizações é a aproximação à linguagem do management: 
contratos escritos; nota inicial e final para comparar; linguagem organizacional (ROI e ROE); 
apresentações PPT sobre os combinados. Esta questão apareceu também na categoria 
“coaches e a relação com coachees”. Talvez seja pertinente estar nas duas categorias 
(coachees e organização) porque usar a linguagem do executivo também o aproxima do 
coachee. 
 
Há uma ilusão em separar terapia de coaching pelo tema que se levam às sessões: para temas 
pessoais, terapia; para temas profissionais, coaching. Essa é uma ilusão de alguns 
profissionais de ARH e também ilustrado pela coachee da segunda rodada. É dos coaches 
também? Não, não é. Os coaches, mesmo os não psicólogos, têm habilidade em lidar com o 
humano, se sentem muito a vontade em lidar com questões pessoais, inclusive passam pelo 
pessoal para que o coachee enderece questões profissionais.  
 
   
Respostas às questões feitas na etapa de análise anterior:   
  
• A serviço de que está o coaching executivo?  
Talvez essa questão mereça uma categoria própria porque há uma contradição entre os 
coaches: a maioria dos coaches recita que o cliente de coaching é o coachee, mas entende que 
coaching executivo está a serviço dos resultados da organização. Não sei se é um tema central 
ou periférico das relações triangulares. Depois que observar todas as outras categorias volto 
aqui.  
 
• Como os coaches lidam com as questões de poder nas organizações, a questão comercial 
inclusive. 
Lidam estando conscientes delas: da vontade de agradar o gestor do coachee, de perceber que 
pode "escorregar" ao compartilhar temas com o próprio coachee. Vai muito além da tecnica e 
do processo de coaching. São coisas relacionadas a supervisão. 
 
• A identificação de coaching para desenvolvimento individual, coaching para apoiar 
mudança cultural e programas de coaching é confirmada? 
Em geral os coaches falam mais de coaching para desenvolvimento indivdual. Talvez eu 
tenha que deixar a questão da mudança cultural de lado. Ou talvez haja alguma ligacão com 
as categorias do conjunto dos RHs. 
 
• As diferentes expectativas de profissionais de ARH e de gestores de coachees são 
conformadas? 
Sim: O gestor do coachee é o grande pareceiro do coach, a pessoa que dá feedback, que apoia 
o desenvolvimento do coachee. Já o profissional de ARH é visto como um burocrata 
despreparado. 
 
• Qual a importância do uso da linguagem de management para os coaches? 
Muito importante, afinal cocahing se dá no âmbito organizacional. Coaching executivo é 
completamente permeado pelo discurso do management, do início, com contratos, 
identificacão de KPIs, apresentações em PPT, etc... 
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Condições nas quais surge, é mantida e muda: Esta é uma categoria robusta, talvez central. 
Ela surge no âmago das relações triangulares e é mantida porque existem ambiguidades nestes 
processos. 
 
Consequencias da categoria: Esta categoria será considerada antes das outras, talvez 
colocada acima ou ao centro.  
 


