
carreira

metodologias.Masachocom-
plicado,emsetratandodetra-
balharcomocomportamento
humano, passar uma régua
para medir resultados. É cla-
ro que, durante o processo,
sempre serão traçados obje-
tivos. Mas gosto de avaliar os
resultados conversando com
os subordinados das pessoas
com quem faço “coach”.

Emqualsituaçãootrabalhodo
“coach” não funciona?
Quando a pessoa não está

ali por vontade própria e não
está disposta a falar aberta-
mente sobre si. Se não estiver
inteiramente presente, está
perdendo tempo e dinheiro.
(RogéRio de MoRaes)

resolvi me aprofundar na
matéria. Procurei profissio-
nais que eu respeitava na
condição de “coach” e pedi
orientações e referências pa-
ra leitura. Queria saber se eu
tinha perfil para a atividade
e se tinha repertório suficien-
te. Essas pessoas me ajuda-
ram e me orientaram nesse
aprendizado que me trouxe
até aqui.

Comovêocrescimentodaati-
vidade no Brasil?
Nos últimos anos, o “coa-

ching” virou um fenômeno
parecido com o de Serra Pe-
lada. Todo mundo resolveu
“comprar” o conceito. Isso
tem gerado uma demanda
indiscriminada, que gera
também uma oferta indis-
criminada. Tem muita gente
por aí com pouca qualifica-
ção se dizendo “coach”. No
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Porcontada recentepopu-
larizaçãodo“coaching” (trei-
namento de executivos) no
Brasil, é preciso atenção na
hora de contratar um profis-
sional, afirma o consultor e
sócio da Havik Consulting
Eduardo BomAngelo.
Com 30 anos na carreira

executiva, 13dosquais como
presidente de empresas co-
mo Brasilprev, Cigna Previ-
dência e MDS Corretores de
Seguros, Bom Angelo atua
hoje, entreoutrasatividades,
como“coach” (treinador)pa-
ra diretores e presidentes de
grandes companhias.
Em entrevista à Folha,

comparaaatualondado“co-
aching”noBrasil comofenô-
meno da corrida pela explo-
ração do ouro na Serra Pela-
da (PA). Ele diz porém que o
crescimento tem faceta posi-
tiva: tornaroconceitode“co-
aching”mais disseminado.

★

Folha -Oqueéecomoseapli-
ca o processo de “coaching”?
Eduardo Bom Angelo –� O

“coaching” é um processo
que busca desenvolver o au-
toconhecimento. Seu propó-
sitoédaraoindivíduomelhor
percepção de si mesmo e de
sua relação com as pessoas.
Visatrabalhareaprimoraras-
pectos importantes do perfil
doprofissional.Oprocessose
dápormeio desessõesdecer-
cadeumahoradeduração.A
periodicidadedependedeca-
da caso, mas inicialmente as
sessões são quinzenais.

Comofoisuapreparaçãopara
se tornar um “coach”?
Durante minha carreira,

passei por quatro processos
de “coaching”. Três no Bra-
sil e um nos EUA. Em 2009,

entanto, acredito que, com
o tempo, o próprio mercado
se encarregará de fazer uma
depuração.

No “coaching” que o senhor
realiza com executivos, qual
aspectoémaisfrequentemen-
te trabalhado?
Embora não seja uma re-

gra, pode-se dizer que são as
relações humanas. Quanto
mais alto você chega emuma
hierarquia, mais o compo-
nente relações humanas se
torna importante para o bom
líder. É preciso saber desen-
volverasipróprioedesenvol-
ver as pessoas que você lide-
ra.Semisso,abre-seumvazio
em comando e liderança.
Épossívelmensurar os resul-
tados do “coaching”?
Não tenho nada contra

quem aplica mensurações
numéricas. Respeito outras
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nodivã

panoramanobrasil
segundo a consultoria Robert Half

88%

Ocoachdecarreira traz

dosprofissionaisbrasileiros

19%

Os atributosmais valorizados
emum “coach” no Brasil são

48%
e respeitoe

para
impactospositivos

conhecimento
eexperiência

confiançamútuos


