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RESUMO

Possuir uma boa comunicação é fundamental para garantir um bom relacionamento
profissional. A fim de melhorá-la, gerentes executivos estão buscando um
profissional capaz de desenvolver suas habilidades de comunicação e, dessa forma,
auxiliar a alcançar os objetivos institucionais. Esse profissional é o coach executivo,
que, através de diversas competências e estratégias comunicativas, como Escuta
Ativa e Perguntas Poderosas de Sabedoria, conduzirá o cliente/coachee a um
caminho benéfico a ambos os profissionais, dissolvendo obstáculos e empecilhos de
uma possível promoção. Diante disso, o objetivo desta monografia é estudar a
comunicação no processo de Coaching Executivo e seus efeitos de persuasão e
motivação, cuja finalidade é melhorar o relacionamento com os clientes, visando
assim atingir os resultados esperados por eles. Para a realização deste estudo, que
buscou compreender os métodos de trabalho necessários ao processo, empregouse a técnica de Análise de Conteúdo Categorial ou Temática, que foi aplicada à
leitura de textos produzidos por uma instituição internacional que discute e
estabelece padrões para a atividade de coaching, assim como aos dados coletados
por meio de entrevistas com um gerente que passou pelo Coaching Executivo e um
gestor executivo com a formação de coach. Os resultados apontam que uma
comunicação eficaz é aquela que exerce influência (persuasão), principalmente
quando se trabalha com a motivação dos indivíduos para a autorrealização pessoal
e profissional.
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ABSTRACT

Possess good communication is essential to ensure a good working relationship. In
order to improve it, executive managers are seeking a professional able to develop
their communication skills and thus help achieve institutional goals. This professional
is the executive coach, which, through various skills and communicative strategies,
how to Listen actively and powerful Questions Wisdom, will lead the client/coachee to
a way beneficial to both professionals, dissolving barriers and obstacles to a possible
promotion. Therefore, the purpose of this monograph is to study communication in
Executive Coaching process and its effects of persuasion and motivation, whose
purpose is to improve the relationship with customers, in order to achieve the results
expected by them. For the purpose of this study, which sought to understand the
working methods that are necessary to the process, was the technique of Categorical
or Thematic content analysis, which was applied to the reading of texts produced by
an international institution that discusses and establishes standards for coaching, as
well as to data collected through interviews with a manager who went through
Executive Coaching and a Manager with formation of coach. The results indicate that
effective communication is one that exerts influence (persuasion), especially when
working with the motivation of individuals for personal and professional selfrealization.

Key Words: Executive Coaching. Communication. People Management. Linguistics.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Pirâmide das necessidades humanas de Maslow..................................... 18
Quadro 1 - Relação entre Teoria da Motivação e Objetivos/Resultados/Benefícios do
Coaching Executivo ................................................................................................... 40
Quadro 2 - Análise Documental dos Quadros da ICF: Competências Comunicativas
Recomendadas e Não Recomendadas para o Coaching Executivo ......................... 42
Quadro 3 - Análise dos Níveis da Pirâmide de Maslow em relação aos Objetivos e
Competências Comunicativas do Coaching Executivo ............................................. 43
Quadro 4 - Categorias sobre o Tema Comunicação no Coaching Executivo ........... 44
Quadro 5 - Análise das categorias de comunicação encontradas nas entrevistas com
o gerente executivo e o gestor executivo que possui formação de coach ................ 45
Quadro 6 - Análise das Competências Comunicativas em relação às Categorias
Encontradas nas Entrevistas ..................................................................................... 47
Quadro 7 - Análise dos Níveis da Pirâmide de Maslow em relação às Competências
Recomendadas ao Coaching Executivo e aos Tipos de Comunicação .................... 49

SUMÁRIO
1. INTRODUÇÃO ................................................................................................... 12
1.1

OBJETIVOS DA PESQUISA ....................................................................... 14

1.2

JUSTIFICATIVA DO TEMA ......................................................................... 14

2. REVISÃO DE LITERATURA .............................................................................. 16
2.1

MOTIVAÇÃO ............................................................................................... 16

2.2

MOTIVAÇÃO E COACHING ....................................................................... 19

2.3

COACHING .................................................................................................. 21

2.4

COMUNICAÇÃO NO COACHING ............................................................... 27

3. METODOLOGIA ................................................................................................. 32
3.1

CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA .............................................................. 32

3.2

COLETA DE DADOS................................................................................... 33

3.3

TRATAMENTO DOS DADOS: ANÁLISE DE CONTEÚDO CATEGORIAL 34

4. ANÁLISES E RESULTADOS ............................................................................. 38
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................... 51
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................................... 52
APÊNDICE A ............................................................................................................ 55
APÊNDICE B ............................................................................................................ 56
ANEXO A .................................................................................................................. 57

1. INTRODUÇÃO

As grandes mudanças sociais, as exigências do mercado de trabalho, as
novas tecnologias e a globalização transformam o panorama nas organizações,
fazendo com que busquem constantemente por profissionais cada vez mais
capacitados e especializados para desempenhar diferentes tipos de funções.
Isso implica uma competitividade acirrada pelos melhores cargos e pelas
melhores colocações no mercado. A partir disso, surgem diversas formações por
meio de cursos, palestras e orientações personalizadas, que auxiliam a inserção dos
profissionais nos cargos almejados. Entre essas alternativas, existe um processo em
crescente expansão chamado de coaching.
A palavra coaching vem do inglês e significa treinador. O termo vem sendo
muito utilizado atualmente, entre executivos e em corporações, como o trabalho do
profissional capaz de conduzir os aprendizes à descoberta de habilidades e
potenciais, contribuindo assim para o descobrimento de novos talentos.
As primeiras definições encontradas sobre coaching são relacionadas aos
termos guia, tutor ou instrutor, alguém que instrui, guia, ensina ou treina outros. Sua
origem se encontra no contexto desportivo, em que o coach é alguém que instrui,
treina atletas nos fundamentos de um determinado esporte de competição e
direciona as estratégias da equipe, ou seja, o profissional encarregado de treinar e
orientar taticamente um grupo de esportistas. Num contexto mais amplo, é o
profissional que conduz o processo de desenvolvimento pessoal e profissional,
levando o cliente, que também é chamado de coachee, a agir em direção a seus
objetivos, metas e desejos. De certo modo, o coach transporta seu cliente para seus
objetivos e consegue observar no ambiente o que não foi visualizado pelo coachee,
para chegar aos níveis de desempenho esperados.
Segundo Franciscato, Ferreira e Walter (2010, p.1), a palavra coaching
apareceu no fim do século XX, quando a atenção para o desenvolvimento
profissional e espiritual dos indivíduos se destacou culturalmente. Eles ressaltam
que o coach é um novo campo de trabalho, podendo servir como uma opção de
inserção e atuação do psicólogo nas organizações. Porém, esses autores também
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observam que profissionais de diversas formações têm atuado como coaches e
explicam que:
Os profissionais que não são da área da psicologia focam mais na avaliação
visando saber no que os coachees precisam ser desenvolvidos, focando
assim, o processo de uma forma mais racional. Por outro lado, os
psicólogos visam o aprimoramento/desenvolvimento das potencialidades
que o sujeito possui e aquelas que o mesmo identificou que precisam ser
desenvolvidas (FRANCISCATO; FERREIRA; WALTER, 2010, p.3).

Além disso, de acordo com o Instituto Brasileiro de Coaching (2016), qualquer
que seja a formação do profissional, para atuar como coach, é importante ter
certificação por curso reconhecido no Brasil e no exterior, uma vez que o certificado
é emitido com extensão a instituições como a Internacional Association of Coaching,
que foi precursora na formação de coaches e no licenciamento dessa formação. Em
se tratando do Coaching Executivo, também é necessário ter experiência no ramo
empresarial, pois terá que lidar com casos situacionais de pequenas, médias e
grandes empresas, visto que o foco desse tipo de coaching é trabalhar com
gerentes, diretores e presidentes de empresas que buscam maior flexibilidade,
produtividade e melhoria no seu ambiente de trabalho.
Portanto, o coaching deve funcionar como um processo estimulador e
impulsionador para os indivíduos que procuram por desenvolvimento pessoal e
profissional, pois muitas vezes a imagem que uma pessoa tem de si mesma é muito
diferente do que realmente é, por isso pode se sentir incapaz de realizar seus
objetivos de vida, mesmo que, com um mínimo esforço, seja capaz de conquistá-lo,
pois o medo domina o impulso, acomodando a mente em desastres pessoais.
Segundo Cruz (2015, p.17): "Apesar das crenças que temos serem
influenciadas diretamente pelas informações que recebemos do mundo, as certezas
que formamos dentro de nós determinam (no fim das contas) o que seremos,
faremos e teremos".
Diante disso, esta pesquisa pretendeu responder às seguintes perguntas:
Quais são as estratégias de comunicação empregadas no Coaching
Executivo? Qual é a contribuição dessas estratégias para os resultados do
processo? Para respondê-las, foram definidos e realizados os objetivos que se
apresentam na próxima seção.
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1.1 OBJETIVOS DA PESQUISA
O objetivo geral desta pesquisa foi compreender o funcionamento do
Coaching Executivo e verificar que estratégias de comunicação e persuasão são
utilizadas no processo. Para isso, foram definidos os seguintes objetivos específicos:


Compreender o uso do coaching na formação de lideranças pelo
processo de Coaching Executivo;



Identificar

as estratégias

de

comunicação

utilizadas

pelo

coach

(profissional que executa o processo) na interação com o coachee (ou
cliente);


Analisar os efeitos persuasivos dessas estratégias e sua relação com a
motivação para o desenvolvimento de carreira.

A fim de atender aos objetivos específicos, foram realizadas as seguintes
etapas de pesquisa:


Revisão bibliográfica sobre o conceito de coaching e de Coaching
Executivo e sobre as técnicas de comunicação aplicadas e desenvolvidas
nesses processos;



Análise das teorias da motivação em relação ao processo de Coaching
Executivo, para compreender os fatores que motivam as pessoas a se
desenvolverem profissionalmente;



Realização de estudo de caso por meio de entrevistas com profissionais
que passaram por esse processo, para ampliar o conhecimento teórico e
prático a respeito do tema.

1.2 JUSTIFICATIVA DO TEMA

Esta pesquisa procurou compreender como ocorre o funcionamento do
processo de Coaching Executivo, um tema pouco abordado em estudos científicos,
sobretudo em relação às suas técnicas, conforme dados de estudos recentes.
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Segundo levantamento realizado por Torres (2013), que buscava, a partir da base
de dados PROQUEST, artigos sobre coaching publicados em revistas acadêmicas
de diversos países do mundo, foram localizados 87 artigos correspondentes à
produção científica mundial de um período de dez anos, em que também foi
constatado que houve um aumento no número de publicações entre os anos de
2002 e 2012, sendo a América o continente que mais apresenta estudos sobre o
tema e os Estados Unidos o país com a maior contribuição, seguido da Europa com
o Reino Unido e, em sequência, Oceania e Ásia.
Isso demonstra que, apesar de serem pouco numerosos, tanto os estudos
quanto o interesse pelo coaching vêm aumentando com o passar dos anos, mas que
ainda existem poucos trabalhos científicos e material bibliográfico sobre o tema.
Torres (2013) ainda afirma que o Coaching Executivo é uma importante estratégia
de gestão, pois, por ser voltado para componentes organizacionais, sugere o
aumento da produtividade entre as equipes.
Esse crescimento remete também a fatores socioeconômicos, pois a procura
pelo coaching está diretamente ligada à busca por melhores posições e colocações
com melhores salários no mercado de trabalho, além de o próprio processo de
coaching ser relativamente caro, não sendo acessível a todos, porém é altamente
rentável para os coaches e para as instituições que formam esses profissionais.
Assim, a presente pesquisa procurou contribuir para o acréscimo de conteúdo
científico na área do coaching. Essa contribuição é destinada principalmente aos
cursos da área de gestão, mas este estudo também pode ser útil às demais áreas
acadêmicas por adotar uma abordagem transdisciplinar, visto que, segundo Fiorin
(2008, p. 38), “Quando as fronteiras das disciplinas se tornam móveis e fluidas num
permeável processo de fusão, temos a transdisciplinaridade”, ou seja, quando o
objeto de estudo atravessa várias fronteiras do saber científico, a construção do
conhecimento exige o diálogo entre as disciplinas. Consequentemente, o estudo
também é direcionado a toda a sociedade e a profissionais de diferentes áreas do
conhecimento, que procuram compreender o que é e como funciona o Coaching
Executivo, um processo transdisciplinar por natureza, pois envolve conceitos e
práticas da Psicologia, da Linguística, da Comunicação Social e da Gestão de
Pessoas.
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2. REVISÃO DE LITERATURA

Neste capítulo, são abordadas as bases que fundamentam o Coaching
Executivo, partindo das teorias da motivação para entender o interesse em
desenvolvimento profissional dos clientes, passando pelas origens dos conceitos de
coaching, até a descrição das técnicas de comunicação utilizadas durante o
processo.

2.1 MOTIVAÇÃO

Como conceito da área de Gestão de Pessoas, o termo motivação tem como
significado a vontade de realizar algo, na tentativa de satisfazer um desejo ou uma
necessidade individual. Motivação também se define pelo desejo de exercer altos
níveis de esforço em direção a determinados objetivos, organizacionais ou não,
condicionados pela capacidade de satisfazer algumas necessidades individuais.
A palavra motivação deriva do latim motivus, movere, que significa mover.
Em seu sentido original, a palavra indica o processo pelo qual o
comportamento humano é incentivado, estimulado ou energizado por algum
tipo de motivo ou razão. O comportamento humano sempre é motivado.
Sempre há um motor funcionando, que movimenta o comportamento
humano. De vez em quando, o motor fica em ponto morto ou para de
funcionar e a pessoa fica desmotivada (MAXIMIANO, 2006, p. 147).

Existem diversas teorias da motivação. Entre elas está a de Abraham Maslow,
com sua proposta de hierarquizar as necessidades humanas. Essa teoria, uma das
mais difundidas na área da Administração, surgiu a partir da necessidade de
compreender os fatores, motivos e necessidades que guiam o comportamento
humano, que influenciam na produtividade e na satisfação pelo que se faz.
Motivação é a pressão interna surgida de uma necessidade, também
interna, que excitando (via eletroquímica) as estruturas nervosas, origina um
estado energizador que impulsiona o organismo à atividade, iniciando,
guiando e mantendo a conduta até que alguma meta (objetivo, incentivo)
seja conseguida ou a resposta seja bloqueada (CHIAVENATO, 2005,
p.242).
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Portanto, uma necessidade não satisfeita cria uma espécie de tensão, que
desencadeia diversos fatores para tentar satisfazê-la, a fim de evitar transtornos
físicos e emocionais.
O ser humano interage a cada segundo de sua vida com o meio em que vive
e, dessa forma, para garantir sua sobrevivência e aceitação, precisa conhecer a si
mesmo. Seu cérebro é dividido em duas partes, sendo, geralmente, o lado direito
responsável pela mente emocional, e o esquerdo pela mente racional. Porém, com a
possibilidade de desmotivação, enfrentada a cada dia na vida e no trabalho, pode
ocorrer desequilíbrio entre os dois hemisférios cerebrais, o que se reflete em
distúrbios, descontentamento, aflições e até doenças.
Assim, a motivação sempre estará presente em discussões entre os gestores
no contexto empresarial e na vida das pessoas, pois ela influencia decisões, ações,
comportamentos e, consequentemente, a produtividade do trabalhador. Por esse
motivo, é imprescindível estudar o comportamento humano e o que o motiva para o
trabalho, um tema cujas origens remontam à Antiguidade. Mas é com o surgimento
da Administração como matéria científica que a motivação começa a ser
efetivamente estudada, a partir da década de 1930, dentro da Escola de Relações
Humanas.
Segundo Maslow (apud SALGADO, 2005), as necessidades humanas podem
ser subdivididas, formando uma hierarquia:
As primeiras três são necessidades de carência, porque devem ser
satisfeitas para que os indivíduos se sintam saudáveis e seguros. As duas
últimas são as necessidades do crescimento, porque estão relacionadas ao
desenvolvimento e à realização do potencial de cada pessoa. À medida que
cada uma dessas necessidades é substancialmente satisfeita, a
necessidade imediatamente superior se torna dominante (SALGADO, 2005,
p. 20).

Maslow ilustrou essa hierarquia das necessidades humanas na forma de uma
pirâmide (Figura 1, a seguir), em cuja base estão as necessidades fisiológicas, as
necessidades de segurança e as necessidades sociais; no topo, estão as
necessidades de estima e as necessidades de autorrealização, sendo esse último
nível considerado o ideal da motivação do ser.
Todos sabem que os empregados trabalham melhor quando se sentem
motivados pelas tarefas que devem desempenhar e que o processo da
motivação depende de se permitir às pessoas atingirem recompensas que
satisfaçam suas necessidades pessoais (MORGAN, 1996. p. 44).
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Dessa forma, cria-se uma hierarquia, em que cada grau representa um tipo de
necessidade a ser satisfeita. Uma vez sendo completado um nível, os próximos
aparecerão naturalmente como complementos motivacionais. Segue abaixo a figura
representativa da pirâmide.
Figura 1 - Pirâmide das necessidades humanas de Maslow

Fonte: Adaptado de Chiavenato (2003, p. 331).

Para atingir o ideal da motivação, é necessário que todas as necessidades de
cada nível da pirâmide sejam atendidas. Conforme Motta e Vasconcelos (2004,
p.74-75), “O comportamento humano é dirigido primeiro para a satisfação de
necessidades simples e fundamentais (lower-orderneeds), as quais [...] se
relacionam à fisiologia e à segurança do ser humano”. Uma vez satisfeitas, essas
necessidades dão lugar às mais complexas.
O primeiro nível da pirâmide de Maslow é o das necessidades fisiológicas,
que compreende necessidades físicas como comida, ar, água, sono, repouso, sexo,
ou seja, são os elementos mais importantes para manter-se vivo.
O segundo nível é o de segurança, como necessidades de proteção, abrigo,
segurança, emprego, saúde. Nesse nível, buscamos nos sentir seguros e com uma
boa qualidade de vida.
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O terceiro nível é o das necessidades sociais, como o relacionamento, o
amor, pertencer ou fazer parte de um grupo e receber afeto; o ser humano necessita
dessas condições de vida para ter uma boa convivência.
O quarto nível é o das necessidades de estima, como o reconhecimento e o
prestígio que recebemos dos outros e a autoestima.
O quinto e último nível da pirâmide compreende a necessidade de realização
pessoal, que é somente alcançada depois de satisfeitos os níveis abaixo dela. É a
busca pelo ideal da realização, desenvolvimento e crescimento, da independência,
da autonomia e da conquista pessoal.
Apesar de haver diversas teorias da motivação, a presente pesquisa optou
pelos estudos de Maslow, devido ao entendimento apresentado sobre o quarto e o
quinto nível (respectivamente estima e autorrealização) das necessidades humanas
como fatores importantes para a busca por auxílio para o desenvolvimento de
carreiras,

visando,

consequentemente,

à

elevação

do

status

social,

ao

reconhecimento do sucesso profissional e à realização pessoal. Dessa forma,
quando se trata de Coaching Executivo, pode-se considerar que esse processo visa
atender às necessidades correspondentes a esses níveis, estimulando a motivação
do cliente que já superou as necessidades básicas e deseja conquistar novos
horizontes profissionais, contando, para isso, com o apoio do coach, que ficará
responsável por traçar os caminhos necessários à realização das metas estipuladas
pelo coachee, conforme será explicado na seção a seguir.

2.2 MOTIVAÇÃO E COACHING

Para atingir o último nível da pirâmide de Maslow, considerado o ideal para a
realização pessoal e profissional, existem medidas auxiliares como o Coaching
Executivo, que, conforme será mostrado nesta seção, é um processo que leva o
indivíduo a identificar suas principais qualidades e os desafios que o impedem de
alcançar as suas metas e desejos, estimulando o autoquestionamento e, dessa
forma, provocando a motivação e facilitando o alcance dos objetivos desejados.
Sabe-se que o cérebro humano aprende de diversas formas. Através dos
cinco sentidos, nós nos comunicamos com o mundo externo, mas três deles são
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essenciais para a Programação Neurolinguística (PNL): o canal auditivo, o visual e o
cinestésico. Através deles, o profissional do coaching pode descobrir qual é o perfil
do cliente em questão e, assim, utilizar técnicas de comunicação eficazes que
possam convencê-lo a acreditar e a se engajar no processo, criando um ambiente
de segurança e conforto, capaz de motivá-lo a prosseguir.
De acordo com o Instituto Brasileiro de Coaching (2016), um perfil visual
tende a apreciar imagens, símbolos e desenhos, além de valorizar muito a aparência
das coisas ao seu redor. O perfil auditivo, por sua vez, capta mais sons, aprecia
músicas e trabalhos falados para harmonizar seu ambiente. Já o cinestésico se
atenta às emoções e à linguagem corporal, sentindo-se bem em ambientes
confortáveis. Assim, o primeiro passo do coach é investigar o perfil do aprendiz por
meio de testes, questionários e exercícios, a fim de verificar a forma como este
melhor se comunica e, a partir disso, criar táticas de trabalho com o cliente, visando
tornar o processo agradável e, principalmente, motivador, pois a sua eficácia
depende da interação e da formação de um vínculo entre as partes.
Portanto, na relação entre o coach e coachee, o comprometimento, o foco e,
principalmente, a confiabilidade durante a realização do processo são fatores de
extrema importância para o sucesso do coaching. Sobre isso, Bernabeu (2013, p.
83) observa que “a confiança, para ser estabelecida racionalmente, deve ser obtida
por meio do histórico de uma pessoa, sua credibilidade, fidelidade a compromissos,
conhecimento do assunto e experiência comprovada”. Assim, essa relação deve se
tornar cada vez mais segura e confiável para que seja proveitosa, gerando um
ambiente propício para que o coach consiga manter a motivação do indivíduo ao
estabelecer um vínculo de confiança que possibilite a adesão do cliente ao
processo.
No Coaching Executivo, o cliente verificará, por meio de questionamento,
quem ele é hoje, seus valores e necessidades. O coach atua, portanto, como um
facilitador, aquele que faz as perguntas e provoca a reflexão, que resultará num
autodiagnostico do cliente, ou seja, coach e coachee realizam um brainstorming,
montando assim uma estratégia que levará o segundo ao cargo almejado. Ao
analisar uma questão problemática, é importante, nesse diálogo, que o coach
indique ao menos duas alternativas ao cliente, para que este identifique e escolha a
melhor solução. Logo, a decisão deve ser sempre do coachee. De acordo com Dutra
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(2010, p.16): “Em cada reunião, o cliente escolhe um foco de conversação, enquanto
o coach escuta e contribui com observações e perguntas”.
Quando se pensa no Coaching Executivo como estratégia de gestão e
formação de líderes, um gestor-coach é capaz de desenvolver melhores formas de
aprendizagem, por conhecer melhor o perfil de sua equipe, proporcionando feedback
rápido e objetivo, capaz de motivar seu liderado a sair da zona de conforto, buscar
desafios e desenvolver atitudes de liderança.
Além disso, a competitividade do mercado de trabalho mostra a necessidade
de desenvolvimento de pessoal para que as necessidades internas de uma
companhia sejam atendidas de modo estratégico. O Coaching Executivo surge,
então, como um avanço na área de desenvolvimento de pessoas, sendo capaz de
ajudar a alavancar a carreira de líderes e liderados, de forma que possuam grande
vantagem competitiva no mercado de trabalho e dentro da empresa em que atuam,
porque profissionais motivados são mais qualificados (buscam mais conhecimento e
autoconhecimento) e são mais produtivos (buscam resultados e reconhecimento).

2.3 COACHING

Dutra (2010) nos apresenta o coaching como uma tecnologia de auxílio na
busca por respostas para dificuldades capazes de paralisar e limitar o sucesso,
propondo a ajuda que pode impulsionar o crescimento do coachee, analisando e
acompanhando seu desenvolvimento ao longo do processo. Por definição, “[...]
coaching é uma tecnologia, no sentido que une método e técnica e, apesar de se
poder aprender uma metodologia com leitura, a técnica requer supervisão” (DUTRA,
2010, p.10). Ou seja, não basta ter conhecimento teórico a respeito do assunto, é
necessário saber praticar o coaching e como medir seus resultados, para assim
reconhecer o que deve ser corrigido.
Segundo a International Coach Federation (ICF), principal organização global
dedicada ao coaching e maior associação mundial de coaches, reunindo membros
de mais de 140 países, coaching é como um “processo criativo, provocador de
pensamentos e de autoconsciência, que inspira os clientes a maximizarem seu
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potencial pessoal e profissional” (INTERNATIONAL COACH FEDERATION, 2010
apud DUTRA, 2010, p. 15), capaz de trazer o sentimento de realização que
caracteriza o mais alto nível de motivação, segundo Maslow.
Assim, um coach não deve dar conselhos, pois não é um consultor. Na
verdade, o coach não deve julgar, nem avaliar seu cliente, mas sim proporcionar
formas de apoio e de desenvolvimento. Não deve ser confundido com um mentor
que ensina ou aconselha, dizendo exatamente como seu cliente deve agir. Por isso,
é importante saber que, para ser um coach, o profissional deve receber treinamento
apropriado e específico para aprender as técnicas próprias ao processo (DUTRA,
2010).
“A técnica de coach é uma técnica que envolve muita facilidade para a
comunicação. Pode apoiar qualquer processo de comunicação [...] a técnica
de coaching pode ser útil a todos” (DUTRA, 2010, p. 23). Por essa técnica, é
possível, então, alcançar melhoria nos relacionamentos, nos índices de qualidade de
vida, eficácia, realização, organização do tempo, rendimento e carreira acelerada,
desde que o coach comunique confiança a seu coachee. Assim, para obter
resultados relevantes, é importante começar o coaching com confiança, tanto no
coach quanto no processo a ser realizado, pois, caso isso não ocorra, o processo já
pode ser considerado falho para os dois lados envolvidos.
No contexto empresarial, é possível realizar o processo em grupo, quando
existe necessidade de melhoria de equipe, de processos e de relacionamento, ou
ainda quando há necessidade de profissionalização de certas atividades da empresa
e de promoção de sinergia entre as suas áreas. Para isso, é conveniente que o líder
seja o primeiro a notar que a mudança é necessária e que ele mesmo precisa mudar
a fim de que toda a organização também mude (DUTRA, 2010).
Segundo Dutra (2010), é importante saber que o coaching não tem como foco
pessoas com problemas comportamentais, porque essas devem buscar ajuda junto
a terapeutas. Geralmente, o público do coaching é composto por profissionais que
atuam ou querem atuar como líderes e que buscam chegar mais longe em suas
carreiras. A autora também ressalta que o coach não ensina técnicas, mas abre
possibilidades, fazendo com que o outro seja protagonista de suas escolhas,
decisões e resultados, sendo o objetivo do coaching levar o aprendizado ao nível
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que supera o treinamento, não se restringindo às habilidades e a mais informações.
Trata-se, portanto, de uma prática que procura integrar o aprendizado à totalidade
da pessoa, abordando também suas emoções e suas relações humanas no contexto
em que vive.
Como o coaching é uma área de estudo em desenvolvimento, ainda é objeto
de discussão e debate entre profissionais e pesquisadores. Pode ser entendido
como uma disciplina, uma arte, um procedimento, uma técnica e, também, um estilo
de liderança, gerenciamento e condução. Por isso, muitas são as modalidades
associadas à prática de coaching no ambiente corporativo: executivo, de negócios,
de liderança, de mudança, de adversidade, estratégico, de desenvolvimento de
carreira entre outras. De todo modo, o conceito de coaching traz uma perspectiva
inovadora para facilitar o desenvolvimento das pessoas, por meio da habilidade de
saber escutar, observar e prover oportunidades de aprendizagem que potencializem
a autonomia e a criatividade.
Segundo Dutra (2010), a estrutura básica das etapas do processo é:


Entrevista inicial: o coach e o coachee se conhecem, fazem uma troca de
informações, na qual o coach faz uma coleta de dados, incluindo histórico
profissional, valores, conhecimentos e comportamentos desejados e
indesejados;



Diagnóstico de perfil e entrevista de diagnóstico: especificação clara e
definida da situação desejada, formulando objetivos, identificando
crenças, capacidades e comportamentos para o alcance da situação
desejada;



Construção do Plano de Evolução Pessoal (PEP): planejamento e
execução de ações, definição do que fazer e como fazer (metas),
métodos de monitoramento, definição de estratégias e metodologias;



Reuniões de desenvolvimento: reuniões semanais entre o coach e o
coachee para redefinir métodos, se necessário, identificar avanços,
melhorias, e reavaliação de ambas as partes.

De acordo com Dutra (2010), algumas atitudes do coach importantes para o
sucesso do coaching são:
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Dar suporte e desafiar – o desenvolvimento é maior quando existe
motivação; é importante que o coachee não se sinta ameaçado, pois,
caso contrário, ele não verá o desafio como algo positivo para o seu
desenvolvimento;



Confiar – manter compromissos, ser atencioso com a confidencialidade,
dar feedbacks verdadeiros; é importante oferecer reforço positivo, ser
bom ouvinte e encorajar o cliente durante todo o processo de
desenvolvimento;



Desafiar – pode ser útil e importante mostrar ao cliente até aonde ele
pode chegar, mas sem criar empecilhos que podem desmotivá-lo;



Respeitar

o

ritmo

–

cada

coachee

apresentará

um

ritmo

de

desenvolvimento e aprendizado, assim é importante haver respeito por
esse ritmo, sempre questionando o próprio cliente como ele observa seu
crescimento, pois o indivíduo é fundamental para que o processo de
coaching seja eficaz.

Existem dois tipos de coaches: os internos, que fazem parte do quadro de
funcionários da empresa, mas o coaching é apenas uma de suas atividades, logo
eles não atuam exclusivamente como coaches; e os externos, que são contratados
eventualmente para prestar serviços de coaching à empresa, podendo atuar
exclusivamente como coaches.
No caso do externo, é possível enxergar possibilidades no lugar de apenas
obstáculos, uma vez que o coach não está envolvido diretamente com a empresa,
permitindo que o cliente possa dizer o que realmente pensa ou sente, sem receios
de possíveis julgamentos. Por outro lado, o próprio coach pode não se sentir à
vontade em intervir ou interferir em questões pessoais, que podem muito bem ser o
empecilho causador de estagnação profissional, devendo encaminhar seu cliente
para um terapeuta, que conseguirá resolver problemas pessoais. Vale ressaltar
também, que, apesar de prestar serviços para a empresa contratante, o coach deve
manter a confidencialidade de suas reuniões (DUTRA, 2010).
Já o coach interno, ou seja, que é funcionário da empresa, conhece a forma
de organização e expectativas da corporação, melhorando a comunicação e eficácia
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entre as equipes. Nesse caso, o trabalho pode ter prazo indeterminado, uma vez
que o coach poderá acompanhar a evolução da carreira da equipe e dos resultados
da empresa (DUTRA, 2010).
Vale ressaltar que os benefícios ligados ao processo de coaching são
diversos, especialmente ao se tratar de liderança e motivação, qualidades
esperadas de um bom gestor. Podem ser listados como benefícios comprovados
(DUTRA, 2010):


Melhoria na identificação de problemas, obstáculos e bloqueios pessoais
e profissionais;



Aumento no equilíbrio e harmonia interiores;



Melhoria nos relacionamentos interpessoais e na comunicação;



Aumento da flexibilidade e da resiliência;



Desenvolvimento e aprimoramento de habilidades e capacidades;



Maior foco e gestão de tempo;



Facilidade em planejamento estratégico;



Facilidade para definição de metas e objetivos realistas;



Aumento no poder de influência, além da autoestima e autoconfiança;



Diminuição dos níveis de estresse;



Aumento no nível de motivação e comprometimento.

Sobre isso, Dutra (2010, p.52) cita o caso Golden Cross, empresa de planos
de saúde, que, no ano de 2008, iniciou um projeto de liderança-coach. Todos os
líderes, como presidentes, diretores, gerentes e coordenadores, participaram do
curso The Coaching Clinic, no qual foram desenvolvidas técnicas de comunicação e
quatro habilidades críticas: ouvir, perguntar, mensagem e reconhecimento. Em
seguida, deveriam colocar em prática com suas equipes tudo o que aprenderam,
desenvolvendo assim a autonomia dos grupos. No fim, os líderes apresentaram
resultados consideráveis no ganho de tempo de realização de tarefas, melhor
habilidade na solução de problemas e conflitos, aumento na participação da equipe
nas decisões corporativas, motivação dos funcionários, melhoramento do foco e
crescimento pessoal.
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Segundo a autora, o processo de coaching pode - e deve - ser aplicado em
qualquer situação, empresarial ou não, em que existe a necessidade de mudança.
Esse é o conceito fundamental do coaching: a transformação. Porém, muitos
profissionais que ocupam os cargos mais elevados na administração de empresas
nacionais e multinacionais acham que o coaching é dispensável ou é um processo
elitizado, feito para resolver problemas, aplicado somente para a alta cúpula e para
os profissionais considerados “especiais”, porque ocuparão, no futuro, os cargos
mais almejados da empresa. Mas Dutra (2010) afirma que o coaching pode ser
aplicado a profissionais que desenvolvem desde atividades operacionais e técnicas
até a um novo presidente de empresa que acabou de ser nomeado pelo conselho
diretivo, tendo sempre como objetivo promover mudanças para o melhor
desempenho desses profissionais nas suas atividades atuais e futuras.
Assim como em qualquer profissão, o coaching também possui um conjunto
de regras de conduta. A International Coach Federation apresenta um código de
ética para a atuação do profissional, além da prática do bom senso. São exemplos
de boa conduta de um coach: não divulgar nenhuma declaração ou documento com
relação às sessões realizadas, não plagiar o trabalho de outros coaches, não dar
conselhos falsos ou enganosos, sugerir consulta a outros profissionais quando
necessário, avisar um cliente de que ele não precisa mais de um coach.
Geralmente, os clientes buscam o serviço de coaching para aumentar seus
níveis de responsabilidade, melhorar suas performances, obter informações sobre si
mesmos e alcançar novos desafios. Sabe-se que está sendo satisfatório quando é
possível observar os resultados necessários e ambas as partes (coach e coachee)
sentem-se confortáveis com o processo porque existe apoio entre elas.
Assim, quanto aos resultados, em comparação ao coaching individual, uma
das desvantagens do processo de coaching em equipe está relacionada
principalmente à falta de espaço e de tempo para trabalhar as particularidades de
cada profissional mais a fundo. Isso pode fazer com que algum deles acabe ficando
sem o devido aparato para despertar todo o seu potencial. Além disso, nem sempre
o coach tem familiaridade com a empresa, o que pode dificultar a visão de valores
dos funcionários. Isso vai variar de acordo com os objetivos desejados e com a
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análise dos profissionais em questão. Não necessariamente todos os casos terão
esses problemas.
A fim de determinar a opção de coaching mais adequada (individual ou em
grupo) e assegurar os melhores resultados ao processo, a forma de comunicação
deve ser estudada e bem escolhida pelo coach, visando suprir as necessidades do
cliente. No entanto, importa ressaltar que esta pesquisa buscou se concentrar no
conceito de Coaching Executivo, entendido como a modalidade que busca
desenvolver lideranças, aprimorando as habilidades comunicativas para as relações
interpessoais, a motivação e o foco no trabalho, de modo a alcançar um melhor
desempenho profissional. Por isso, esse tipo de coaching torna-se uma importante
ferramenta de desenvolvimento de competências gerenciais, servindo de diferencial
para um gestor em meio à concorrência no mercado de trabalho.

2.4 COMUNICAÇÃO NO COACHING

A Comunicação, como disciplina e objeto de estudo das Ciências da
Linguagem, passa constantemente por modificações e melhorias em suas técnicas
em todos os meios em que se encontra, e no ambiente empresarial não poderia ser
diferente.
De acordo com Fávero (2009), a Linguística Contemporânea iniciou seu
desenvolvimento em 1960 na Europa, afirmando a importância da transmissão de
informações pelo emissor, devendo ser clara e objetiva para que seja eficaz.
Porém, segundo Argenti (2011, p. 32):

A maioria das teorias associadas à comunicação baseia-se em noções que
remontam a milhares de anos. Na Grécia antiga, a disciplina que hoje
chamamos de comunicação era então a retórica, o uso da linguagem para
persuadir os ouvintes a fazer algo. Praticar a arte retórica era muito bem
visto pelos gregos (grifo nosso).

Assim, tão antiga quanto à civilização é a ideia de que a comunicação é
essencial não só para trocar informação e transmitir ideias, conhecimentos e
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valores, mas também para produzir respostas e motivar ações, fazendo o outro
fazer, seja dizendo ou agindo. Por isso, nenhum ato comunicativo é neutro, visto que
influencia, produz efeitos sobre o outro e muda o estado das coisas. Porém, quando
ocorre uma falha nessa interação, os resultados pretendidos podem ser
comprometidos de modo a afetar a relação entre as partes envolvidas. Dominar as
habilidades comunicativas de expressão e compreensão é, portanto, fundamental
para as relações interpessoais, e, consequentemente, no contexto profissional, para
o desenvolvimento de carreiras, tanto para quem quer assumir o papel de líder,
quanto em qualquer performance.
Quando se trata de coaching, utilizar técnicas comunicativas eficientes
permite ao coach estabelecer e melhorar o relacionamento com seus clientes,
tornando-os, dessa forma, indivíduos seguros e confiantes a respeito do processo e
de seus resultados. Logo, como em qualquer situação de interação social, no
coaching, a comunicação produz sentidos (segurança e confiança) que produzem
comportamentos (engajamento no processo), evidenciando o efeito de persuasão da
linguagem.
Devido à proximidade de significados, pode ocorrer ao leitor a distorção do
conceito de persuasão abordada nesta pesquisa, associando-o equivocadamente à
ideia de manipulação. Dessa forma, para melhor compreensão do tema explorado, é
importante definir e distinguir os conceitos de argumentação, manipulação e, por fim,
persuasão.
A argumentação também está relacionada à retórica, porque busca provocar
a concordância de opinião em relação a um ponto de vista. Não busca manipular,
mas sim partilhar uma visão, por meio da compreensão, julgamento e raciocínio,
expresso por "argumento+conclusão", prezando a coerência, eficácia e veracidade.
Como toda comunicação humana exprime um ponto de vista, pode-se dizer que não
existe linguagem que não seja considerada argumentativa (CHARAUDEAU, 2004,
p.52).
A manipulação já possui um significado negativo, ligado à ação de forjar uma
situação para benefício do emissor. Segundo Zuker (1993, p.10), a manipulação é
“um conjunto de ações desonestas altamente agressivas, destinadas a fazer com
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que alguém mude sua crença ou seu comportamento para beneficiar o
manipulador”.
Finalmente, a persuasão pode ser definida como o resultado dos processos
gerais de influência, que incluem atenção, compreensão e aceitação. Dela, fazem
parte os resultados de um conjunto de intenções de convencimento, ou seja, que
manifestam a intenção de convencer o receptor de que as ideias apresentadas pelo
emissor são do interesse de ambos (CHARAUDEAU, 2004, p. 374-376). Por isso, as
mensagens devem ser transmitidas de forma a conseguir a adesão do interlocutor,
devendo, para isso, reconhecer benefícios na sua interação com o locutor.
Assim, enquanto a argumentação se utiliza de deduções lógicas, provas
analíticas e argumentos verossímeis (TOMASI; MEDEIROS, 2014, p. 269) para
convencer o interlocutor, permitindo compreender racionalmente uma situação
(BERNABEU, 2013, p. 71, grifo nosso), a persuasão se utiliza de outros mecanismos
(emocionais e comportamentais) para fazer o ouvinte não apenas aceitar uma ideia,
mas realizar uma ação, pois “convencer é fazer-crer e persuadir é fazer-fazer”
(TOMASI; MEDEIROS, 2014, p. 270).
No processo de coaching, a persuasão é utilizada tanto para o benefício do
coach (para manter e estimular a motivação do cliente) como também do coachee
(para manter-se motivado a alcançar suas metas), dependendo da adesão e da
concordância voluntária de ambos.
Segundo Cialdini (2012, p. 11):
Grande parte do processo de persuasão (pelo qual uma pessoa é
compelida a concordar com a solicitação de outra) pode ser entendida como
uma tendência humana pela reação automática na forma de atalho. A
maioria dos indivíduos em nossa cultura desenvolveu um conjunto de
características desencadeadoras para o consentimento, ou seja, um
conjunto de informações específicas que normalmente apontam quando
acatar um pedido pode ser correto e benéfico.

No processo de coaching, a estratégia comunicativa predominante é a
persuasão, que visa construir mensagens cujos sentidos podem incutir valores e
comportamentos que influenciam pessoas a adquirirem determinado produto ou
serviço, por exemplo, a fim de compartilhar experiências e pertencer a um grupo
social. No entanto, Silveira (2004, apud BERNABEU, 2013, p. 201) observa que as
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mensagens não terão nenhum poder de persuasão se não houver motivação da
outra parte, ou seja, o locutor precisa reconhecer e trabalhar a motivação do
interlocutor para conseguir persuadir.
Um dos objetivos deste trabalho foi compreender como ocorre a interação
entre coach e coachee de modo que se estabeleça a confiança necessária à
motivação e engajamento do segundo em relação ao processo e aos resultados
almejados. Nesse contexto, a comunicação deve ser bem elaborada e treinada,
porque todos os seus aspectos são importantes, como as palavras escolhidas, o
momento das pausas e a entonação, pois realçam ou atenuam frases de trabalho do
coach, que deve fazer sempre o cliente refletir e manter seu interesse em prosseguir
com o processo.
Se transmitidas de modo coeso e coerente, as informações são melhor
aproveitadas e podem convencer o cliente de que o profissional que o instrui possui
capacidade suficiente para guiá-lo no percurso de seu desenvolvimento. Saber
aplicar as perguntas certas, de forma clara, ou seja, questionar sem o risco de má
interpretação, faz com que o cliente confie e fique disposto a se abrir.
Sobre isso, Fávero (2009) aponta que a repetição de palavras não é suficiente
para gerar coerência na comunicação, pois é preciso manter a ordenação
hierárquica das informações para fazer sentido, não apenas de frases, mas sim do
texto como um todo. Ao encontro da coerência, a coesão sequencial tem por função
fazer o texto progredir com sentido e linearmente, satisfazendo as condições
conceituais dentro do assunto abordado: "Vim, vi e venci" e não "Venci, vi e vim".
Assim, evidencia-se a relação de casualidade entre os fatos, importante para fazer
ver ao cliente o que o impede de realizar seus objetivos (causa e consequência),
mostrando que as perguntas do coach são feitas com propósitos reais.
Além disso, a coerência é um importante fator de influência social, porque
afeta funções cognitivas do cérebro. Segundo a Psicologia Social, a aceitação de
uma pessoa em um grupo ou na rede de relacionamentos de alguém depende da
conformidade entre seus pensamentos, palavras e ações, o que é percebido como
sinal de confiabilidade. Já o contrário, a incoerência, gera desconfiança. Sobre isso,
Cialdini, Goldstein e Martin (2009) reforçam que um bom entendimento dos
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processos psicológicos que dão base ao nosso modo de influenciar os outros pode
direcionar os comportamentos a resultados positivos para ambas as partes.
Outro conhecimento aplicado ao coaching, segundo o Instituto Brasileiro de
Coaching (2016), é o Modelo Cognitivo, que permite que o cliente agregue
informações ao conhecimento que já possui na memória. Ou seja, através dos
questionamentos aplicados, o coach induz seus clientes a se recordarem do que deu
errado, do que dá errado e do que não poderá mais dar errado. Assim, o coach pode
incentivar e potencializara busca dos resultados e dos objetivos, mostrando para o
coachee que todos os eventos ocorridos no presente remetem a ações realizadas no
passado, pode traçar esquemas ordenados de carreira, criar planos para
determinados propósitos, pode supor scripts capazes de projetar papéis de pessoas
relevantes ao cliente e projetar as ações delas para avaliar o impacto que pode ser
gerado, elaborar o cenário ao redor do coachee, e, por fim, a estrutura da
organização e suas relações hierárquicas.
Além disso, é importante que a comunicação seja feita de modo natural (sem
artificialidade) e simples (informalmente), apesar de o diálogo não ser planejável,
uma vez que o coach não pode prever todas as respostas e reações de seus
clientes e que as sessões ocorrerão de acordo com as necessidades do coachee.
Também não se deve dizer o óbvio, para não perder sintonia e manter o foco no que
é relevante.
Quando o locutor notar que o ouvinte já compreendeu corretamente a
mensagem que está sendo transmitida, não é mais preciso continuar a fala. E
quando verificar que o interlocutor não está compreendendo, deve mudar a forma de
dizer ou esclarecer a mensagem. Em resumo, a clareza deve ser mantida para não
confundir o interlocutor, prejudicando o vínculo de confiança tão necessário ao
processo de coaching.
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3. METODOLOGIA

Neste capítulo, serão apresentados os critérios de classificação da pesquisa
em função dos métodos e das técnicas de coleta e análise de dados, escolhidos
para atender aos objetivos deste estudo.

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA

A presente pesquisa tem caráter exploratório (GIL, 2010), porque buscou
esclarecer, por meio de métodos qualitativos, a relação entre motivação, Coaching
Executivo e comunicação. Assim, quanto à abordagem do problema, caracteriza-se
como qualitativa (MICHEL, 2009), pois foi realizada pesquisa bibliográfica para
conhecer o estado da arte sobre o tema. Conforme Silva e Menezes (2005, p. 3738), esse procedimento define-se como um "mapeamento de quem já escreveu e o
que já foi escrito sobre o tema", a fim de "obter informações sobre a situação atual
do [...] problema pesquisado". Também foi realizada pesquisa documental a partir do
material disponível no sítio eletrônico da International Coach Federation (ICF).
Como foi verificado que não existe muito material bibliográfico ou documental
disponível publicamente sobre técnicas de comunicação utilizadas por coaches
durante os processos de desenvolvimento de carreiras, porque essas são
exclusivamente abordadas e ministradas em cursos patenteados de coaching,
decidiu-se complementar a pesquisa bibliográfica por meio de um estudo de casos
múltiplos com dois executivos que passaram pelo processo de Coaching Executivo
em momentos e com profissionais diferentes. Segundo Gil (2010, p. 118-119),
estudos de casos múltiplos “são aqueles em que o pesquisador estuda
conjuntamente mais de um caso para investigar determinado fenômeno”. Nesta
pesquisa, entende-se que a experiência de cada gestor constitui um caso
representativo do fenômeno estudado, ou seja, do funcionamento do processo de
Coaching Executivo.
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Com relação ao estudo de casos, o universo da pesquisa abrangeu a cidade
de São Carlos (SP) e sua região, por se tratar do mesmo local da instituição de
ensino em que a pesquisa se desenvolveu, englobando profissionais executivos de
empresas multinacionais situadas nessa localidade. As amostras desse universo
foram de cunho não probabilístico e intencional (SILVA; MENEZES, 2005), devido à
facilidade de acesso dos pesquisadores aos informantes: dois profissionais
executivos de uma multinacional, que realizaram coaching em momentos diferentes
de sua carreira. O primeiro participou de sessões de Coaching Executivo individual e
em grupo, para aprimorar suas habilidades de trabalho em equipe. O segundo
possui certificação em coaching, com conhecimento de diversos tipos de processo,
como o executivo e o pessoal. Foi necessário o uso desse tipo de amostragem, por
ter sido a forma mais viável de obter dados e informações para a pesquisa.

3.2 COLETA DE DADOS

Em relação aos procedimentos de coleta de dados, esses se caracterizam
como observação direta intensiva, segundo Lakatos e Marconi (2009) e Michel
(2009), por meio de entrevistas semiestruturadas, conforme Gil (2010), Michel (2009)
e Silva e Menezes (2005) e observação indireta, segundo Lakatos e Marconi (2009)
e Michel (2009), por meio de material bibliográfico e documental. Portanto, os
procedimentos adotados visaram coletar a maior quantidade possível de dados por
meios variados.
Após a pesquisa bibliográfica, foi realizado um estudo de casos. Para a coleta
de dados, empregou-se a técnica de entrevista semiestruturada (roteiro de questões
abertas), aplicada a um gerente executivo responsável pela área de vendas e a um
gestor executivo que possui a formação de coach e que também atua na área de
vendas, a diferença entre o gerente e gestor está relacionada ao nível de atuação de
cada um dentro da organização, sendo que ambos pertencem ao quadro de
funcionários de uma empresa multinacional.
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A primeira entrevista com os profissionais foi realizada na sede da empresa,
localizada na cidade de São Carlos (SP), dentro de seus ambientes de trabalho,
“sendo registradas por meio de gravação de áudio e, em seguida, transcritas”
(SALLES et al., 2016, p. 47). O contato inicial com os entrevistados foi feito via
telefone e e-mail, informando sobre o projeto de pesquisa. Após agendamento,
foram feitas as entrevistas para a coleta de dados. Também foi realizada uma
segunda entrevista com o gestor executivo que possui a formação de coach, por
meio de conferência em áudio, com o objetivo de obter mais dados para
complementar o estudo. Os roteiros de questões das duas entrevistas encontram-se
nos apêndices A e B.

3.3 TRATAMENTO DOS DADOS: ANÁLISE DE CONTEÚDO CATEGORIAL

A análise de conteúdo é um método de pesquisa utilizado para investigação
de fenômenos sociais por meio do levantamento e análise de dados de natureza
quantitativa e/ou qualitativa. Nela, a conclusão é uma operação lógica para adquirir
conhecimentos sobre os objetos analisados.
Segundo Minayo (1992, p. 209), “consiste em descobrir os núcleos de sentido
que compõe uma comunicação cuja presença ou frequência signifiquem alguma
coisa para o objetivo analítico visado”.
Para Bardin (2011, p. 48), a análise de conteúdo se define como:
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis
inferidas) destas mensagens.

Assim, conforme foi descrito anteriormente neste estudo, o material textual
analisado corresponde à transcrição das entrevistas realizadas com dois executivos:
um gerente que passou pelo processo de coaching e um gestor que possui a
formação de coach, sendo ambos funcionários da mesma empresa multinacional.
Além dos textos das entrevistas, foi também analisado material documental
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publicado no sítio eletrônico da ICF, que foi submetido à mesma técnica de
tratamento de dados. Os documentos analisados correspondem a quadros que
apresentam os níveis de classificação das competências necessárias ao
credenciamento do profissional de coaching, dos quais foram destacadas as
competências comunicativas, tendo em vista os objetivos desta pesquisa. Esses
quadros encontram-se no anexo A.
De acordo com Fonseca Júnior (2011), a análise de conteúdo ora valoriza o
qualitativo, ora o quantitativo, dependendo dos objetivos do pesquisador. De todo
modo, devido ao seu rigor científico, a importância das suas técnicas é cada vez
mais reconhecida, principalmente, como afirmam Mozatto e Grzybovski (2011, p.
15), pelo seu "potencial para o desenvolvimento teórico do campo da administração".
No entanto, sua origem encontra-se no positivismo, corrente filosófica
desenvolvida por Augusto Comte (1798-1857), que compreende que só é possível
atingir o verdadeiro conhecimento através da observação dos fenômenos em
questão, valorizando as ciências exatas como referência para a construção do
conhecimento humano, procedendo de forma linear e metódica sobre os dados
coletados. Assim, o aspecto quantitativo desse método está associado:

[...] ao fato de a análise de conteúdo haver se consolidado [...] como reação
à antiga análise de texto, excessivamente subjetiva, e de uma necessidade
de sistematização imposta pelo prodígio de desenvolvimento da
comunicação de massa (FONSECA JÚNIOR, 2011, p. 282).

Após a escolha do tema a ser pesquisado, bem como o problema e os
objetivos, o próximo passo é a constituição do corpus, que, de acordo com Fonseca
Júnior (2011, p. 292), é “a definição do conjunto de documentos a serem submetidos
à análise”. A ênfase a ser dada na pesquisa (análise qualitativa ou quantitativa)
também é condicionada pela constituição do corpus, pois, se for grande a
quantidade de material coletado, será necessário realizar procedimentos estatísticos
para chegar a uma visão ampla do conteúdo, perdendo em profundidade. Se for
necessário aprofundar a compreensão do conteúdo, deve ser feita uma análise
qualitativa. Além disso, os materiais obtidos devem ser de mesma natureza, gênero
ou assunto para manter a homogeneidade.

36

Para que o resultado seja satisfatório, é necessário que o pesquisador possua
dados consistentes, definidos conforme a fonte de onde foram extraídos. Uma forma
de documentação muito utilizada, segundo Fonseca Júnior (2011), é a transcrição,
método utilizado nas entrevistas realizadas neste estudo.
Ainda, segundo a literatura, a análise de conteúdo constitui-se de três fases.
A primeira é a pré-análise, que deve "sistematizar as ideias iniciais colocadas pelo
quadro referencial teórico e estabelecer indicadores para a interpretação das
informações coletadas" (SILVA; FOSSÁ, 2013, p. 4). Nessa fase, o material deve ser
lido e as entrevistas devem ser transcritas com deferência, ou seja, sem deixar
nenhum elemento de fora. Na segunda fase, há a exploração do material para
construir as operações de codificação, criando categorias e definindo regras para
segregar informações, recortando partes das entrevistas como unidades de registro,
identificando palavras-chave e resumindo parágrafos. A terceira fase compreende a
interpretação do conteúdo do material coletado, por meio da comparação das
categorias existentes.
Portanto, para a análise categorial dos dados coletados para esta pesquisa,
as três fases se caracterizaram da seguinte maneira:

1) A primeira fase constituiu-se de uma pré-análise: leitura flutuante dos
textos, seguida de seleção do material de análise em função dos objetivos
do estudo e das hipóteses formuladas a partir da leitura, o que definiu o
recorte do texto das entrevistas e dos documentos (quadros da ICF)
quanto aos temas comunicação e persuasão.

2) A segunda fase se deu por meio da exploração do material, procedendo
da seguinte forma:


Codificação (definição de categorias básicas com relação aos objetivos
da pesquisa): categorias apriorísticas (motivação, Coaching Executivo,
comunicação e persuasão);



Unidades de registro: análise lexical, ou seja, das palavras que
qualificam ou definem comunicação e persuasão;
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Unidades de contexto: declarações ou respostas de cada entrevistado
separadas/classificadas pelo perfil do informante (gerente executivo que
fez Coaching Executivo e gestor executivo que possui a formação de
coach).

3) Por fim, a última fase da análise, foi a de categorização (inferência) e
resultados (interpretação): categorias intermediárias e finais (categorias
não apriorísticas) por meio da interpretação dos dados e da sua relação
com o referencial teórico.

A análise de conteúdo, neste estudo, teve, então, por finalidade produzir
inferências que apontem os sentidos atribuídos aos objetos e fenômenos
pesquisados, ou seja, aos modos de comunicação empregados no Coaching
Executivo e seus resultados em relação à persuasão e à motivação do cliente e,
consequentemente, em relação à eficácia do processo. Por isso, há as categorias
apriorísticas, que, segundo Campos (2004, p. 4), “o pesquisador de antemão já
possui, segundo, experiência prévia ou interesses, categorias pré-definidas”, e as
não apriorísticas, que emergem totalmente dos dados coletados e do contexto de
análise, “o que inicialmente exige do pesquisador um intenso ir e vir do material
analisado”.
Portanto, para o estudo das competências comunicativas no processo de
desenvolvimento profissional pelo Coaching Executivo, foi utilizada a técnica de
análise categorial, que consistiu num afunilamento dos dados pela exploração e
identificação de palavras, expressões ou frases que se repetiam com certa
frequência e apontavam algum significado sobre comunicação. Logo, por meio da
transcrição das entrevistas, foram gerados registros e dados para a constituição do
corpus de análise. Após o estudo desses registros, foram separados os trechos em
que se abordava o tema comunicação, para, em seguida, observar, nesses trechos,
como são percebidos os efeitos da persuasão no processo de Coaching Executivo,
de acordo com os dizeres dos entrevistados. Por fim, os resultados dessas etapas
das análises foram comparados às competências apresentadas pela International
Coach Federation, assim como às categorias do referencial teórico sobre motivação,
conforme o que se apresenta no capítulo a seguir.
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4. ANÁLISES E RESULTADOS

Conforme a metodologia descrita no capítulo 3, durante a produção desta
pesquisa, foram realizadas entrevistas com profissionais, que já estiveram ou estão
envolvidos com o processo de coaching. Foi escolhido um gerente executivo e um
gestor executivo que possui a formação de coach, ambos da mesma empresa
multinacional. Previamente, foi elaborado um roteiro de questões para abordagem
do tema estudado e coleta de dados. Por fim, as entrevistas foram transcritas
minuciosamente para que nenhum dado fosse perdido e para que a interpretação
das informações fornecidas pelos entrevistados fosse a mais precisa possível. A
esse material, juntaram-se os textos publicados pela ICF.
Para a etapa final de Análise de Conteúdo Categorial ou Temática, que,
segundo Minayo (2015), compreende dialogar temas com os objetivos, questões e
pressupostos
pesquisadores

da

pesquisa,

foram

as

separadas

informações
em

consideradas

quadros,

para

importantes

atribuir

destaque

aos
às

competências comunicativas frequentemente associadas ao processo de Coaching
Executivo e seus efeitos na interação coach-coachee, codificando-as e incluindo-as
no contexto estudado para criar categorias capazes de agregar significado à
pesquisa.
Assim,

para

melhor

compreensão

dos

procedimentos

metodológicos

executados, foram destacados, nos quadros a seguir, os resultados da aplicação
das técnicas de Análise de Conteúdo aos dados coletados (entrevistas e
documentos da ICF) em relação ao referencial teórico estudado, tomando como
categorias iniciais os níveis de necessidades que constituem a Teoria da Motivação
de Maslow.
No Quadro 1, foi feita a comparação dos níveis da Pirâmide de Maslow com os
objetivos ou resultados do processo de coaching reunidos a partir do referencial
teórico (DUTRA, 2010).
São necessidades do coachee, que devem ser identificadas e trabalhadas
pelo coach, o respeito e a segurança com relação aos empecilhos encontrados por
meio da autorreflexão, pois, sem isso, não haverá confiança para que o cliente
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consiga se abrir e participar ativamente do processo. Uma vez confiante e seguro
em relação ao processo e seus resultados, os níveis de estresse diminuem, o que se
identifica com as necessidades do segundo nível da pirâmide (proteção e saúde). No
entanto, como mostra o quadro, os objetivos/benefícios do coaching se concentram
nos três níveis superiores (necessidades sociais, de estima e de autorrealização).
No terceiro nível, encontram-se as necessidades de relacionamento, amizade
e intimidade. Esse nível é importante de ser trabalhado no processo, pois, se não
houver segurança afetiva na vida pessoal do cliente, pode haver intervenção e
restrição no seu desenvolvimento profissional. Dessa forma, é necessário que o
coach transmita segurança, motive o cliente e garanta a confidencialidade das
informações trocadas durante as sessões.
Por fim, o equilíbrio e a harmonia interior são necessários para se atingir os
principais objetivos/benefícios do processo, que são o desenvolvimento da
resiliência (capacidade de agir racionalmente diante de situações desafiadoras) e o
aprimoramento de habilidades e capacidades, que correspondem às necessidades
do quarto e do quinto nível, as quais só se alcançam após o suprimento gradativo
das demais condições da existência humana.
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Quadro 1 - Relação entre Teoria da Motivação e Objetivos/Resultados/Benefícios do Coaching
Executivo
Níveis de Motivação segundo Maslow

Objetivos/Resultados/Benefícios do Coaching
Executivo (DUTRA, 2010)
Desenvolvimento e aprimoramento de habilidades e
capacidades;
Aumento da flexibilidade e da resiliência;

5º Nível

Necessidades de
Autorrealização:
Desenvolvimento Pessoal e
Conquista

Maior foco e gestão de tempo;
Facilidade em planejamento estratégico;
Facilidade para definição de metas e objetivos
realistas;
Aumento no nível de motivação e comprometimento.

4º Nível

3º Nível

2º Nível

Necessidades de Estima:
Autoestima, Reconhecimento
e Status

Necessidades Sociais:
Relacionamento e Amor

Necessidades de Segurança:
Defesa e Proteção (Saúde e
Qualidade de Vida)

Aumento no equilíbrio e harmonia interiores;
Aumento no poder de influência, além da autoestima e
autoconfiança.
Melhoria na identificação de problemas, obstáculos e
bloqueios pessoais e profissionais;
Melhoria nos relacionamentos interpessoais e na
comunicação.

Diminuição dos níveis de estresse.

Fonte: Elaborado pelos autores.

No Quadro 2, foram analisadas as competências comunicativas necessárias
ao Coaching Executivo e, portanto, recomendadas ao coach para que o processo
seja bem desenvolvido, em contraste com as competências não recomendadas.
Essas informações foram retiradas do material disponibilizado pela International
Coach Federation (ICF), que destaca três competências em um coach, necessárias
para o bom andamento do processo:


A escuta ativa, que se define como a qualidade de ser um bom ouvinte
para o coachee, buscando compreender suas palavras, seu tom de voz e
sua linguagem corporal a fim de aprender sobre o cliente e, assim,
adequar a comunicação, sempre fazendo com que ele se envolva no
processo, apoiando a sua autoexpressão;
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O questionamento poderoso, que significa saber fazer as Perguntas
Poderosas de Sabedoria (PPS), que são questões diretas e de resposta
aberta cujo objetivo é levar o coachee a criar uma nova visão de si e de
sua realidade; esse item foi encontrado tanto na entrevista com o gestor
com formação coach quanto nos quadros do ICF, pois o profissional deve
saber questionar para fazer com que o cliente reflita sobre seu passado e
suas atuais ações e, assim, veja o que é necessário mudar, além de
pensar em como fazer essa mudança;



A comunicação direta, que não deve se confundir com uma
comunicação diretiva (normativa), caracteriza-se pelo cuidado com a
linguagem utilizada, revelada pela clareza de expressão e pelo respeito e
apoio ao cliente por meio de mensagens positivas, sempre fazendo
feedback, para que sejam compreendidos os pontos de melhoria
identificados no processo, e sempre notando o impacto das mensagens
no cliente; o desinteresse e o desrespeito pelo que o cliente diz ou a sua
desaprovação mostra falta de compromisso do

coach, podendo

desanimar o coachee, além de sugerir a falta de uma metodologia
previamente elaborada para ajudá-lo com suas dificuldades.
Enfim, o cuidado com a comunicação no processo de Coaching Executivo
visa assegurar a compreensão do conhecimento compartilhado na interação do
coach com o coachee, sendo que o foco deve sempre estar na busca de respostas
para o cliente e para as suas necessidades. Caso contrário, se o coach focar em si
mesmo, preocupando-se apenas em demonstrar conhecimento por meio da
utilização de palavras de difícil entendimento e de estruturas complexas, pode
perder a atenção, a confiança e a motivação do cliente, fazendo-o sentir-se julgado e
envergonhado, além de poder gerar confusão e mal-entendidos sobre os objetivos
do processo.
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Quadro 2 - Análise Documental dos Quadros da ICF: Competências Comunicativas
Recomendadas e Não Recomendadas para o Coaching Executivo
Competências Comunicativas
Recomendadas para o Coaching Executivo
Ser bom ouvinte (escuta ativa), distinguir
linguagem corporal, ser flexível, transmitir
confiança

Competências Comunicativas Não
Recomendadas para o Coaching Executivo
Demonstrar desinteresse, mostrar
desaprovação, limitar-se a ouvir problemas e
fraquezas, interferir na opinião do coachee

Saber perguntar (perguntas poderosas de
sabedoria - PPS), compreender, evocar a
curiosidade, motivar a investir no futuro

Não possuir metodologia, não questionar,
direcionar respostas, repetir perguntas
padronizadas, refletir ponto de vista pessoal

Utilizar linguagem positiva e clara, dar feedback,
ser sincero, ter respeito

Fazer comentários preconceituosos,
comunicar-se de forma complexa, não utilizar
o estilo de aprendizagem do cliente, não
permitir que o cliente se expresse

Fonte: Elaborado pelos autores.

O Quadro 3 analisa o quinto, quarto e terceiro nível da Pirâmide de Maslow,
os objetivos, resultados e benefícios do processo e as competências comunicativas
recomendadas ao Coaching Executivo.
Os níveis de motivação discutidos, o das necessidades de Realização
Pessoal, de Estima e Sociais, podem ser relacionados diretamente com o
desenvolvimento desse tipo de coaching focado em executivos, pois é essencial que
os clientes estejam motivados durante todo o processo para que alcancem os
resultados e objetivos esperados, que, em geral, são: identificação de problemas e
melhoria

nas

relações

interpessoais

(necessidades

de

terceiro

nível);

reconhecimento, autoconfiança e poder de influência para o exercício da liderança
(necessidades de quarto nível); autonomia e desenvolvimento profissional contínuo
com metas realistas (necessidades de quinto nível).
Em

relação

às

competências

comunicativas

recomendadas,

como

demonstrado anteriormente no Quadro 2, elas estão presentes em todas as etapas
do Coaching Executivo, seja na forma de perguntas poderosas de sabedoria, da
escuta ativa ou da utilização clara e positiva da linguagem verbal. Essas
competências demonstram ter um papel fundamental no processo, caracterizando-o,
visto que todo o cuidado com o uso da comunicação visa assegurar a compreensão
e o vínculo entre o coach e coachee.
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Quadro 3 - Análise dos Níveis da Pirâmide de Maslow em relação aos Objetivos e
Competências Comunicativas do Coaching Executivo

Níveis de Motivação segundo
Maslow

Objetivos/Resultados/Benefícios
do Coaching Executivo

Competências
Comunicativas
Recomendadas ao
Coaching Executivo

Desenvolvimento e aprimoramento de
habilidades e capacidades;

5º Nível

Necessidade de
Realização Pessoal:
desenvolvimento;
crescimento;
independência;
autonomia e
conquista pessoal.

Aumento da flexibilidade e da
resiliência;
Maior foco e gestão de tempo;
Facilidade em planejamento
estratégico;
Facilidade para definição de metas e
objetivos realistas;

Saber perguntar
(perguntas poderosas
de sabedoria - PPS),
compreender, evocar a
curiosidade, motivar a
investir no futuro.

Aumento no nível de motivação e
comprometimento.

4º Nível

3º Nível

Necessidade de
Estima:
reconhecimento;
autoestima; prestígio.

Necessidades
Sociais:
relacionamentos.

Aumento no equilíbrio e harmonia
interiores;
Aumento no poder de influência, além
da autoestima e autoconfiança.
Melhoria na identificação de
problemas, obstáculos e bloqueios
pessoais e profissionais;
Melhoria nos relacionamentos
interpessoais e na comunicação.

Ser bom ouvinte
(escuta ativa), distinguir
linguagem corporal, ser
flexível, transmitir
confiança.

Utilizar linguagem
positiva e clara, dar
feedback, ser sincero,
ter respeito.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Nos quadros 4 e 5, são indicadas as categorias relativas ao tema
comunicação, definidas conforme o referencial teórico e a análise documental dos
quadros das competências comunicativas segundo a

ICF (Quadro 4) e

posteriormente identificadas pela análise do conteúdo das transcrições das
entrevistas realizadas com o gerente executivo e o gestor executivo com formação
de coach (Quadro 5). Essa última análise consistiu na observação, exploração e
seleção de palavras, expressões ou frases que se repetiam nas falas dos
entrevistados ou apontavam algum significado sobre comunicação. Assim, as
categorias encontradas foram:
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Comunicação colaborativa: por meio da escuta ativa;



Comunicação direta: por meio de mensagens claras e de impacto
positivo;



Comunicação persuasiva: por meio de perguntas, que visam estabelecer
confiança (fazer crer) pelo diálogo e provocar reflexão (fazer fazer, ou
seja, fazer refletir para mudar);



Feedback imediato: realizado pelo próprio indivíduo por meio de
autorreflexão;



Feedback mediato: por meio do diálogo com o coach.

Quadro 4 - Categorias sobre o Tema Comunicação no Coaching Executivo

A comunicação no Coaching Executivo segundo o Referencial Teórico
e a Análise Documental

Categorias
Identificadas nos
Dados das
Entrevistas

No Coaching Executivo, saber aplicar os questionamentos de forma clara
e correta é essencial no processo.

Comunicação
Direta

Dar feedbacks verdadeiros e francos reforça positivamente na busca de
resultados e objetivos pelo próprio coachee.

Feedback

Nas reuniões de desenvolvimento do processo, o coach faz observações e
perguntas, sempre escutando o coachee para criar um bom ambiente de
troca de informações.

Comunicação
Colaborativa

A comunicação persuasiva compreendida como uma estratégia de
negociação é muito utilizada no Coaching Executivo, para
estabelecer um vínculo de confiança, estimular e inspirar
autoconfiança no coachee, com o objetivo de gerar um maior
engajamento na busca por resultados.

Comunicação
Persuasiva
(visando à
confiança e à
reflexão)

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Quadro 5 - Análise das categorias de comunicação encontradas nas entrevistas com o gerente
executivo e o gestor executivo que possui formação de coach
Unidades de
contexto:
Profissionais
entrevistados

Gestor
executivo, que
também
possui
formação de
Coach

Gerente
executivo que
fez Coaching

Categorias:
Tipos de
Comunicação

Unidades de registro:
Palavras, expressões ou frases que apontam as
categorias

Comunicação
Direta

“Você tem que dar exemplos para ela imaginar, porque senão
não vai impactar [...]. Você tem que sempre fazer ele
enxergar o lado positivo de tudo o que acontece. Acho que a
técnica de palavras positivas, acho que é reprogramação,
por exemplo, você começa falar alguma coisa negativa, você
já se reprograma [...]. Aí você percebe que tem um
sentimento diferente, então a comunicação positiva é
muito boa para o processo.”

Feedback
Mediato

“Até mesmo para passar demandas para equipe, passar a
importância do porquê de fazer determinadas ações [...] tem
que fazer sentido para o funcionário. Se a pessoa não te
mostrou um caminho, não é um feedback construtivo.”

Comunicação
Persuasiva

“Você precisa ter técnicas para fazer com que a pessoa
entenda o que você está querendo passar para ela [...].
Porque a forma com que você fala e a forma com que você
impacta com a comunicação é o que faz com que a pessoa
realmente caia a ficha e fala: não, eu preciso mudar.”

Comunicação
Colaborativa
(por meio da
escuta ativa)

“Quando você vai fazendo perguntas a pessoa começa a
refletir e começa a achar a resposta dentro dela. Ele fala
uma coisa e você já faz uma pergunta. O segredo do coach
são as perguntas que ele vai fazer pra você, pra fazer você
identificar o seu estado atual e aonde você quer chegar.”

Comunicação
Direta

“Pra uma crítica eu tenho que elogiar seis vezes [...]. Então,
você imagina quantos elogios eu preciso distribuir pra falar
uma crítica [...] É simples, mas as pessoas não fazem. A
gente não tem o hábito de transmitir elogios. Quanto mais
você elogiar as pessoas, mais elas fazem o que você precisa
[...] Que é uma técnica de gestão.”

Feedback
Imediato

“Porque a pessoa também começa a se descobrir mais,
conhecer mais e a fazer reflexões sobre a sua própria vida
[...]. Tudo que sonhar ou acreditar que pode fazer, faça.”

Comunicação
Persuasiva
(visando à
confiança e à
reflexão)

“Gostei, acho que esse daí é um termo, uma forma de te
influenciar e te persuadir, porque você vai entrar em
contato com você mesmo, vai descobrir e vai, vamos dizer
assim, atrás das ferramentas que o coaching utiliza, você
vai conseguir identificar como vai chegar na direção que
você quer e seu objetivo.”

Comunicação
Colaborativa

“Essa coisa de quem teve oportunidade consegue colocar em
pratica e que passa essa experiência pro outro colega,
mesmo que seja num comentário pra buscar esse tipo de
auxílio, é rico e ajuda em cadeia pessoas, ajuda no
desenvolvimento do mundo e da sociedade.”

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Podem ser observadas, no Quadro 6, as competências comunicativas
imprescindíveis ao profissional do coaching, sua relação com as categorias
encontradas nos dados das entrevistas e com as categorias correspondentes na
Pirâmide de Maslow.
São classificadas, como parte da comunicação colaborativa, todas as atitudes
necessárias ao profissional que espera que seu cliente se envolva no processo, a
ponto de mostrar seus medos e receios e sua disposição a auxiliar o trabalho do
coach e a ele mesmo, de forma que o processo se torne agradável a ambos os
interessados, pois a comunicação colaborativa visa facilitar o processo por meio das
interações do coach com coachee, que se revelam no momento em que dialogam e
trocam ideias, instaurando-se uma dinâmica de conversação em que os pontos de
vista se alternam, emergindo, dessa relação, novos pensamentos, ações, processos
diferenciados, antes não pensados.
A comunicação persuasiva torna a autorreflexão um ponto importante a ser
trabalhado, uma vez que só existirão mudanças significativas na vida profissional do
coachee se ele se submeter a uma autoavaliação e tomar a iniciativa de investir no
seu futuro. Essa forma de comunicação é indispensável na construção de
mensagens benéficas aos envolvidos no processo, pois a persuasão tem por efeitos
envolver, influenciar e motivar pessoas a aderirem a um determinado propósito e a
agir para realizar esse propósito. A persuasão depende de como o coachee assimila
as informações a ele direcionadas e qual o grau de importância que ele atribui a
essas informações. Se a mensagem que é comunicada ao cliente apresentar bons
argumentos, ela terá maior poder de recepção e aceitação. Portanto, não pode ser
confundida com manipulação, pois gera resultados positivos para os dois
participantes do processo e não somente para o coach.
Uma comunicação direta se faz com clareza na transmissão das mensagens
necessárias, de forma sincera e com respeito, para a assimilação de informações
importantes durante as sessões. Bons líderes são bons comunicadores. Ser um bom
comunicador significa ter habilidade de ser assertivo na hora de expor suas ideias.
Realizar uma comunicação direta significa expressar aberta e honestamente
opiniões ou pontos de vista, sem ferir os direitos e ideias dos outros. A pessoa que
não se comunica bem acaba perdendo credibilidade, pois sua comunicação gera
ressentimentos. Já o coach pode expressar discordância, mas, ao fazê-lo, direciona
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seu dizer ao comportamento e não à pessoa, sem causar constrangimento ou
ansiedade, fazendo com que esta saiba exatamente o que deseja ou precisa, sem
tentar dominar ou mudá-la. Assim, nota-se que é imprescindível ao coach ter
conhecimento do que fala e estar atento à clareza dos dados transmitidos, à forma
de linguagem utilizada, às suas expressões corporais e à empatia demonstrada ao
cliente.

Quadro 6 - Análise das Competências Comunicativas em relação às Categorias Encontradas
nas Entrevistas
Competências Comunicativas Recomendadas
ao Coaching Executivo

Categorias: Tipos de Comunicação

Ser bom ouvinte (escuta ativa), distinguir linguagem
corporal, ser flexível, transmitir confiança

Comunicação Colaborativa

Saber perguntar (Perguntas Poderosas de Sabedoria PPS), compreender, evocar a curiosidade, motivar a
investir no futuro

Comunicação Persuasiva e Feedback
Imediato

Usar linguagem positiva e clara, dar feedback, ser sincero,
ter respeito

Comunicação Direta e Feedback
Mediato

Fonte: Elaborado pelos autores.

O Quadro 7 representa a relação entre os níveis de motivação e os tipos de
comunicação associados ao Coaching Executivo, assim como as competências
comunicativas que caracterizam cada tipo e os objetivos finais do processo
(resultados almejados). Essa relação mostra a interdependência desses fatores,
uma vez que um é consequência do outro, pois não se procura o coaching sem
motivação e não se realiza eficazmente o processo sem estratégias de
comunicação.
A motivação é capaz de incentivar e estimular as atitudes necessárias para
conseguir realização e satisfação, gerando comprometimento com as tarefas
propostas, rendimento e, consequentemente, aceleramento de carreira. Todos esses
pontos podem ser citados como resultados almejados no Coaching Executivo, pois,
pelo estímulo motivacional da necessidade de crescimento pessoal e profissional, o
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autoconhecimento, a reflexão e o alcance dos objetivos são potencializados,
impulsionando o cliente na busca da carreira idealizada.
Assim, no Quadro 7, podemos ver a comunicação persuasiva visando ao
feedback imediato, que é aquele feito por autorreflexão, em que o cliente busca
respostas para as Perguntas Poderosas de Sabedoria e, dessa forma, torna-se mais
focado, cria estratégias e aumenta sua motivação, o que resulta no sentimento de
autorrealização (quinto nível da Pirâmide de Maslow). Também é possível observar
no quadro que, junto à comunicação colaborativa está a escuta ativa, que consiste
em saber compreender e usar a linguagem corporal, a fim de transmitir confiança e
aumentar a autoestima e a autoconfiança do cliente (quarto nível da Pirâmide de
Maslow). Por fim, há o feedback mediato resultante da comunicação direta, capaz de
melhorar a identificação de problemas e obstáculos que impedem o cliente de se
desenvolver, gerando melhoria nos relacionamentos e na comunicação com os
outros (terceiro nível da Pirâmide de Maslow).
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Quadro 7 - Análise dos Níveis da Pirâmide de Maslow em relação às Competências
Recomendadas ao Coaching Executivo e aos Tipos de Comunicação

Níveis de Motivação
segundo Maslow

Categorias:
Tipos de
Comunicação

Competências
Comunicativas
Recomendadas
ao Coaching
Executivo

Objetivos/Resultados/Benefícios
do Coaching Executivo

Desenvolvimento e aprimoramento
de habilidades e capacidades;

5º
Nível

Necessidade de
Autorrealização:
Desenvolvimento
Pessoal e
Conquista

Comunicação
Persuasiva e
Feedback
Imediato

Saber perguntar
(perguntas
poderosas de
sabedoria PPS),
compreender,
evocar a
curiosidade,
motivar a
investir no
futuro.

Aumento da flexibilidade e da
resiliência;
Maior foco e gestão de tempo;
Facilidade em planejamento
estratégico;
Facilidade para definição de metas
e objetivos realistas;
Aumento no nível de motivação e
comprometimento.

4º
Nível

Necessidade de
Estima:
Autoestima,
Reconhecimento e
Status

Comunicação
Colaborativa

Ser bom ouvinte
(escuta ativa),
distinguir
linguagem
corporal, ser
flexível,
transmitir
confiança.

3º
Nível

Necessidades
Sociais:
Relacionamento e
Amor

Comunicação
Direta e
Feedback
Mediato

Utilizar
linguagem
positiva e clara,
dar feedback,
ser sincero, ter
respeito.

Aumento no equilíbrio e harmonia
interiores;
Aumento no poder de influência,
além da autoestima e
autoconfiança.

Melhoria na identificação de
problemas, obstáculos e bloqueios
pessoais e profissionais;
Melhoria nos relacionamentos
interpessoais e na comunicação.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Por meio do levantamento bibliográfico e documental sobre o tema de estudo
e de todas as análises categoriais realizadas, foram identificadas semelhanças nas
habilidades comunicativas apontadas tanto na literatura e nos documentos da ICF
quanto pelo gerente que passou pelo coaching e pelo gestor com formação em
coach, enfatizando a comunicação persuasiva, demonstrando ser uma estratégia
comunicativa muito utilizada no coaching para garantir um maior engajamento na
busca de melhores resultados quanto aos objetivos traçados, bem como a
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estimulação da motivação do cliente, demonstrando estar presente durante todo o
processo de Coaching Executivo.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como mostrado ao longo deste trabalho, existem características na
comunicação que garantem confiabilidade no processo de Coaching Executivo,
como a persuasão, comunicação direta, feedbacks mediatos e imediatos, e
Perguntas Poderosas de Sabedoria que são capazes de criar aproximação entre o
enunciador e o coenunciador. Uma das características em destaque, a persuasão,
mostra ao cliente e ao coach que o processo é benéfico a ambos e que o cliente
possui a capacidade de atingir crescimento profissional, além de desenvolver
habilidades de comunicação e personalidade não observadas anteriormente.
As estratégias de comunicação têm um papel muito importante durante todo o
desenvolvimento

do

processo,

em

especial,

a

comunicação

persuasiva,

compreendida como um conjunto de mecanismos verbais e não verbais, visando à
confiança e à reflexão, porque pode produzir efeitos motivadores nos indivíduos que
fazem o Coaching Executivo, procurando satisfazer as suas necessidades de
realização pessoal, de estima e as necessidades sociais e, portanto, despertando,
aumentando e/ou mantendo a motivação dos indivíduos no alcance dos seus
anseios e metas.
Os questionários aplicados nas entrevistas, de modo geral, apresentaram
dados significativos para atingir os resultados de pesquisa, afinal foram
apresentadas atividades e técnicas utilizadas por profissionais do coaching, que
trazem positividade às mensagens transmitidas, tornando-as capazes de mostrar o
melhor caminho para o desenvolvimento do potencial individual.
Considerando os dados bibliográficos e documentais levantados, assim como
as entrevistas e todas as análises realizadas, o processo de Coaching Executivo
apresenta resultados positivos para o desenvolvimento de competências gerenciais
para os profissionais que desejam atingir novos desafios e alavancar suas carreiras,
sobretudo para os que desejam desempenhar funções de liderança ou posições a
essas relacionadas.
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APÊNDICE A – ROTEIRO DA PRIMEIRA ENTREVISTA COM GERENTE
EXECUTIVO QUE PASSOU PELO COACHING E COM O GESTOR EXECUTIVO
QUE POSSUI A FORMAÇÃO DE COACH

1) Quem é você?
2) Você tem uma definição de coaching?
3) Como você chegou ao processo de coaching? Você procurou o processo ou a
empresa indicou?
4) Você participou de coaching individual ou em grupo?
5) Você acredita que é possível chegar a resultados por coaching em grupo,
uma vez que cada um possui uma dificuldade diferente?
6) Qual era sua maior necessidade quando procurou um coach?
7) O coaching que você participou era executivo? Que características de
liderança você teve que adquirir?
8) Resultado imediato, ou passou por dificuldades durante a implantação?
9) Você chegou ao objetivo que planejava? O que deu certo?
10) Que formas foram utilizadas durante o processo? Quais as estratégias?
11) Você ainda mantém acompanhamento ou acredita que já chegou aonde
queria sem precisar mais de um coach?
12) Você já sabia o que precisava ser melhorado, ou somente após as sessões?
13) Você acredita que existe relação entre coaching e persuasão? No fato de um
coach precisar mostrar ao liderado que ele possui confiança suficiente pra
suprir seus próprios interesses?
14) Com que frequência ocorriam as sessões?
15) O que te motiva hoje como profissional?
16) O que tem levado as pessoas a buscarem o coaching?
17) Você acredita que é importante as empresas investirem em um profissional
do coaching para desenvolver sua equipe?
18) Como o coach faz para motivar os funcionários de uma empresa?
19) Em que momento o coaching é necessário para a carreira?
20) Quais técnicas de comunicação foram desenvolvidas?
21) Agora vamos finalizar, qual seria sua frase de impacto?
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APÊNDICE B – ROTEIRO DA SEGUNDA ENTREVISTA COM O GESTOR
EXECUTIVO QUE POSSUI A FORMAÇÃO DE COACH

1) Em sua opinião, em que momento o coaching é necessário para a carreira?
2) Como o coach faz para motivar os funcionários de uma empresa?
3) Quais técnicas de comunicação são desenvolvidas no processo?
4) Você acredita que é possível chegar a resultados por coaching em grupo,
uma vez que cada um possui objetivos diferentes?
5) Existem questões e posicionamentos éticos com relação ao coaching?
6) Você acredita que a persuasão (ou estratégias de convencimento/adesão que
não devem se confundir com manipulação) é uma técnica importante,
fundamental para que o processo seja efetivo?
7) Você acredita que o coaching está relacionado à motivação? Se sim, em que
momento o coach/gestor deve ser motivado, e como deve motivar sua
equipe?
8) Em sua opinião, comunicação e persuasão são habilidades importantes para
que haja liderança?
9) Você recomendaria o processo para outras pessoas? Por quê?
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ANEXO A – QUADROS DA INTERNATIONAL COACH FEDERATION ICF
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