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RESUMO 

 
O presente estudo teve por objetivo analisar a contribuição da intervenção de coaching no 
desenvolvimento de competências empreendedoras de proprietários-dirigentes de empresas de 
micro e pequeno porte. A pesquisa se justifica em razão do seguinte fato: de acordo com 
pesquisa realizada pelo SEBRAE (2013), o desenvolvimento do comportamento 
empreendedor influencia positivamente na perspectiva de sobrevivência e crescimento de 
empresas de micro e pequeno porte. Também, segundo a mesma pesquisa, as taxas de 
sobrevivência de empresas são baixas, sendo necessárias iniciativas que auxiliem na 
capacitação de proprietários-dirigentes. O modelo de competências empreendedoras adotadas 
foi extraído do rol de tipos de competências empreendedoras identificado por Man e Lau 
(2000): (i) identificação de oportunidade, (ii) relacionamento, (iii) conceitual, (iv) 
administrativa, (v) estratégica e (vi) comprometimento. O desenvolvimento da pesquisa se 
deu com base no método da pesquisa-ação proposto por Lewin (1946), o qual foi 
complementado pelo trabalho de Jouison-Laffite (2009), que sugere a aplicação desse método 
com empreendedores através de um processo cíclico. A intervenção de coaching foi realizada 
com sete proprietários-dirigentes de três empresas, tendo durado cinco meses. Nesse período, 
foram realizadas sessões de coaching semanais, que evoluíram de acordo com o contexto 
individual de cada um dos proprietários-dirigentes. Feita a coleta de dados, eles foram 
analisados segundo a perspectiva de Miles e Huberman (1994), que recomendam uso das 
estratégias de análise intracaso e intercaso. Os dados apontam para uma contribuição positiva 
da intervenção de coaching no desenvolvimento de competências empreendedoras. Duas 
empresas pesquisadas possuem equipes de direção. Assim nessas empresas, a competência 
empreendedora que foi mais desenvolvida, entre as seis competências estimuladas, foi a 
competência de relacionamento. A competência administrativa é outro ponto para o qual os 
dados apontam como um foco de contribuição positiva da intervenção de coaching, pois os 
proprietários-dirigentes passaram a desempenhar de maneira mais eficiente as atividades 
ligadas às rotinas administrativas. Sugere-se que futuros trabalhos repliquem de maneira 
parcial ou total o presente estudo para comparar os resultados obtidos e assim gerar mais 
subsídios sobre a contribuição da intervenção de coaching no desenvolvimento de 
competências empreendedoras. 
 
Palavras-chave: Competências empreendedoras. Coaching. Pesquisa-ação. Micro e Pequenas 
Empresas – MPE. 



iii 

 

 

 

 
ABSTRACT 

 
This study aimed to evaluate the contribution of coaching intervention on developing 
entrepreneurial competences of owner- managers of micro enterprises and small. The research 
is justified because of the following fact: according to a research conducted by SEBRAE 
(2013) the development of entrepreneurial behavior, positively influences the prospect of 
survival and growth of micro enterprises and small. Also, according to the same survey 
survival rates of firms are low, an initiatives are necessary to assist in the training of owner-
managers. The model of entrepreneurial competencies adopted was extracted from the list of 
Man and Lau (2000) six types of entrepreneurial competences: (i) opportunity identification, 
(ii) relationship, (iii) conceptual, (iv) management, (v) strategic and (vi) commitment. The 
development of the research was based on action-research method proposed by Lewin (1946) 
which was complemented by the recommendations of Jouison-Laffite (2009), who suggests 
the application of this method to entrepreneurs through a cyclic process. The coaching 
intervention was performed with seven owners-managers of three companies. This process 
was applied during five months. In this period were held weekly coaching sessions that 
evolved according to the individual context of an each owner-manager. Finished the phase of 
collectoin data, data were analyzed according to Miles and Huberman (1994), who 
recommend the use of strategies and within-case e cross-case analysis. Data suggest a positive 
contribution of coaching intervention on the development of entrepreneurial skills. Two 
companies surveyed have management teams, so for these companies, the entrepreneurial 
competence more developed was the competence of relationship. The administrative 
competence is another entrepreneurial competence to which the data pointed as a focus of 
positive contribution of coaching intervention, because the owner-managers began to play 
more efficiently the activities related to administrative routines. It is suggested that future 
studies replicate partially or totally the present study to compare the results to be obtained and 
thus generate more support for the coaching intervention's contribution in the development of 
entrepreneurial skills. 
Key-words: Entrepreneurial competences. Coaching. Action-research. SME. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As competências empreendedoras podem ser consideradas como um tema relevante 

dentro do campo de estudo do empreendedorismo por estarem associadas à criação e 

desenvolvimento bem-sucedido de empresas (JOHSON; WINTERTON, 1999; 

MITCHELMORE; ROWLEY, 2010). Estudos apontam que elas ajudam a explicar caminhos 

percorridos por pessoas que inicialmente não tinham características empreendedoras, mas que, 

ao longo do caminho de criação e desenvolvimento de empresas, passaram a expressar 

comportamentos que influenciaram positivamente no crescimento do negócio (MAN, 2001; 

PARDINI; BRANDÃO; SOUKI, 2008). 

A compreensão dos processos de desenvolvimento das competências empreendedoras 

possibilita entender como aspectos tais como traços e habilidades pessoais influenciam a 

condução de um negócio (CHANDLER; JANSEN, 1992; BIRD, 1995). No entanto, o 

processo de desenvolvimento dessas competências ainda é um tema pouco estudado e merece 

atenção, sendo possível aumentar as lentes de análise e compreensão do tema (PAIVA JR; 

LEÃO; MELLO, 2006; NASSIF, 2011). 

Portanto, a maneira como ocorre o desenvolvimento de competências empreendedoras 

é merecedora de atenção. Na literatura revisada, não foram identificadas pesquisas que 

produziram conhecimentos que expliquem processos, intervenções ou ferramentas que, 

quando aplicadas às atividades de empreendedores, resultem no desenvolvimento de 

competências empreendedoras. 

A literatura explica que processos de aprendizagem são importantes para o 

desenvolvimento de competências empreendedoras (MAN; LAU, 2005). Porém, o 

detalhamento das variáveis que influenciam e como evoluem os processos é um ponto que 

necessita de mais esclarecimentos, considerando-se que existe uma miríade de formas para 
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estimular processos de aprendizagem e nem todas essas formas são aplicáveis ao 

empreendedor, que muitas vezes prefere aprender fazendo a aprender dentro de um ambiente 

formal de estudo (TILMAR, 2007). Isso permite compreender que existem diferenças na 

maneira com que um dado empreendedor se desenvolve em relação a outro. 

Complementa para a presente explicação o fato de que, na literatura, há diversas 

perspectivas de entendimento sobre a figura do empreendedor. Nessa tese, foram utilizadas 

como base conceitual pesquisas originárias de autores ligados à economia, à psicologia e aos 

estudos organizacionais. A partir dessa gama de conhecimentos, pode-se afirmar que a figura 

do empreendedor, enquanto um fenômeno da realidade social, é algo complexo e de difícil 

compreensão segundo uma lente de entendimento única. 

Os pesquisadores do empreendedorismo têm a responsabilidade de produzir 

conhecimentos que possibilitem especificar características idiossincráticas que contribuam 

para enriquecer o detalhamento sobre como são desenvolvidos os processos empreendedores. 

É dentro desse contexto que emerge o foco de interesse na intervenção de coaching. O 

coaching é caracterizado como um processo que envolve duas pessoas: um condutor (coach) e 

um conduzido (coachee). A função do coach é dar feedbacks e estimular aprendizagens de seu 

coachee com o objetivo de aumentar a eficácia de suas realizações (LANDSBERG, 1996). 

Nos levantamentos bibliográficos, foi possível identificar trabalhos que relatam 

intervenções de coaching com empreendedores, evidenciando a ocorrência de aprendizagens, 

contribuindo para o aprimoramento das habilidades de gestão (TILMAR, 2007; 

KUTZHANOVA; LYONS; LICHTENSTEIN, 2009). Contudo, não foram encontrados nas 

pesquisas relatos detalhados identificando quais competências empreendedoras foram 

desenvolvidas ao longo das intervenções. 

Sendo assim, o foco de interesse da presente tese foi estudar o desenvolvimento de 

competências empreendedoras que ocorreram a partir de uma intervenção de coaching 
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realizada com dirigentes de empresas de micro e pequeno portes. A intervenção ocorreu com 

dirigentes de três empresas de setores diferentes, sendo que em duas empresas os dirigentes 

formam uma equipe de direção, enquanto a terceira empresa é dirigida por uma única pessoa. 

O processo de intervenção teve a duração de cinco meses, nos quais fez-se aplicar o coaching 

com uma frequência semanal. 

O modelo de competências empreendedoras adotado foi o de Man e Lau (2000), os 

quais descreveram um rol de competências fundamentais. Delas, foram escolhidas seis: 

oportunidade, relacionamento, conceitual, administrativa, estratégica e comprometimento. 

Essa escolha baseou-se no trabalho de Mello, Leão e Paiva Jr. (2006), que utilizaram o 

modelo para mapear as competências empreendedoras de proprietários-dirigentes de empresas. 

Isso será mais bem explicado na seção 3.2. 

A abordagem metodológica utilizada foi a da pesquisa-ação. De acordo com Lewin 

(1946), o método permite a busca de duas finalidades. A primeira é a de realizar uma 

intervenção no contexto social que está sendo objeto de estudo com o objetivo de se resolver 

um problema ou contribuir com a melhoria de uma situação. A segunda refere-se ao 

desenvolvimento da pesquisa propriamente dita. 

Apresentada a introdução, seguem a pergunta de pesquisa, o objetivo geral, os 

objetivos específicos e a justificativa. 

 

1.1 Pergunta de pesquisa 

 

Considerando-se que o desenvolvimento de competências empreendedoras é 

importante para aumentar o nível de competitividade de um pequeno negócio por contribuir 

para o crescimento da organização, e considerando-se também que processos de coaching 

realizados com empreendedores tendem a apresentar entre os resultados a melhora das 
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habilidades de gestão (KUTZHANOVA; LYONS; LICHTENSTEIN, 2009), a pergunta de 

pesquisa que norteia a presente tese é a seguinte: Qual é a contribuição da intervenção de 

coaching no desenvolvimento de competências empreendedoras de proprietários-dirigentes de 

empresas de micro ou pequeno portes? 

 

1.2 Objetivo geral 

 

O objetivo geral deste trabalho foi analisar a contribuição da intervenção de coaching 

no sentido de desenvolver competências empreendedoras de proprietários-dirigentes de micro 

ou pequenas empresas. 

 

1.3 Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos da pesquisa são os seguintes: 

a) analisar mudanças de competência do proprietário-dirigente relativas às 

competências empreendedoras ao longo de um processo de coaching; 

b) descrever aprendizagens ocorridas; 

c) identificar mudanças nas rotinas de trabalho, influenciadas pelo desenvolvimento 

das competências empreendedoras, que emergiram na empresa;  

d) caracterizar as influências da intervenção de coaching para o desenvolvimento das 

competências empreendedoras. 

 

A seguir é apresentado o modelo de delimitação conceitual 
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1.4 Modelo de delimitação 

 

O modelo de delimitação tem por objetivo restringir o escopo da pesquisa e dar foco 

ao trabalho do pesquisador, indicando claramente quais são os conceitos e as relações entre 

eles a serem estudados na pesquisa. Para tanto, ele explicita as relações entre conceitos-chave 

relativos a um estudo para direcionar o esforço de pesquisa no desenvolvimento de um 

trabalho acadêmico (MILES; HUBERMAN, 1994). 

 

Figura 1 – Modelo de delimitação 

Competências
Empreendedoras

Proprietário-dirigente
Analisar mudanças de competência 
do proprietário-dirigente relativas às 
competências empreendedoras ao 
longo de um processo de coaching.

Coaching

Caracterizar as influências da 
intervenção de coaching para o 
desenvolvimento das competências 
empreendedoras

Descrever aprendizagens 
ocorridas.

Identificar mudanças 
nas rotinas de trabalho, 
influenciadas pelo 
desenvolvimento das 
novas competências, 
que emergiram na 
empresa.

 

Fonte: O autor da tese. 

  

O modelo de delimitação evidencia a pergunta de pesquisa, o objetivo geral e os 

objetivos específicos. A flecha maior, com a palavra coaching, representa a intervenção de 

desenvolvimento que foi realizada com a pessoa do empreendedor. Essa intervenção refere-se 
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ao desenvolvimento de competências empreendedoras, representado pela flecha menor que sai 

da imagem do proprietário-dirigente em direção à expressão ‘competências empreendedoras’. 

As flechas que saem da expressão ‘competências empreendedoras’ apontam para os quatro 

objetivos específicos desta pesquisa. Esses objetivos têm por finalidade auxiliar na 

compreensão detalhada dos impactos que ocorreram a partir dos estímulos da intervenção. 

 

1.5 Justificativa 

 

Os dados da pesquisa do Global Entrepreneurship Monitor, do ano de 2012, 

apresentaram as seguintes estatísticas sobre o perfil do brasileiro enquanto empreendedor: (i) 

80% dos respondentes percebem a opção de montar o próprio negócio como uma opção 

desejável de carreira; (ii) o medo do fracasso é um impeditivo para montar um negócio 

próprio para 35,5% dos respondentes; e (iii) 50,2% já identificaram oportunidades para 

montar um negócio. 

Esses dados sugerem que a opção por empreender é considerada como algo positivo. 

No entanto, essa intenção não foi concretizada, por parte dos respondentes da pesquisa, 

mesmo sendo identificadas as oportunidades, tendo o medo do fracasso com maior fator 

impeditivo. A qualificação pessoal do empreendedor e o consequente desenvolvimento de 

suas competências empreendedoras apresentam um potencial de impacto positivo no sentido 

do amadurecimento do processo empreendedor e da geração de mais contribuições para a 

sociedade. Aqui é oportuno apresentar os seguintes dados estatísticos divulgados pelo 

SEBRAE de São Paulo que ajudam a explicar a relação entre a qualificação pessoal do 

empreendedor e competências empreendedoras.: 
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Tabela 1 – Taxa de fechamento de empresa 
Ano Primeiro ano Quinto ano 

1999 32% 71% 

2010 27% 58% 

Fonte: SEBRAE (2013). 

 

A Tabela 1 mostra dados de uma pesquisa sobre mortalidade de empresas no estado de 

São Paulo. Os dados divulgados na edição da pesquisa de 1999 mostram que, a cada 100 

empresas 32% encerraram a atividade no primeiro ano e o percentual cresce nos anos 

seguintes, chegando a 71% no quinto ano. Na edição de 2010, os percentuais diminuíram para 

27% no primeiro ano e 58% até o quinto ano. Segundo o SEBRAE (2013), os três elementos 

que mais influenciam para a mortalidade é a falta dos seguintes elementos: 

 1. Comportamento empreendedor: busca de informações, monitoramento, 

antecipação de fatos, estabelecimento de objetivos e metas e contato com clientes e 

parceiros. 

 2. Planejamento: planejar recursos, tarefas e pessoas que são necessários para 

eficiência e eficácia do negócio. 

 3. Gestão empresarial: investimento e capacitação dos sócios, mão de obra e 

atualização sobre a evolução tecnológica do setor de atuação. 

 Esses três elementos podem ser relacionados com o desenvolvimento de competências 

empreendedoras, sinalizando a importância de trabalhos científicos que produzem 

conhecimentos sobre o tema. Nesse ponto, o trabalho de Boughattas-Zrig (2011) indica que a 

prática de acompanhamento de proprietários-dirigentes de empresa influencia positivamente o 

desenvolvimento de competências empreendedoras. Nesse sentido, o presente esforço de 

pesquisa veio ao encontro das ideias de Boughattas-Zrig (2011), pois buscou compreender o 
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desenvolvimento de competências empreendedoras com base em uma prática de 

acompanhamento de proprietários-dirigentes. A prática utilizada foi a intervenção de coaching. 

  

1.6 Organização desta tese 

O presente estudo se encontra organizado da seguinte maneira: 

 

Quadro 1 – Estrutura do trabalho 
Capítulo Título Descrição 
1 Introdução Aspectos introdutórios. Justificativa. Pergunta e 

pesquisa. Objetivo geral e objetivos específicos 
e modelo de delimitação. 

2 Entendimentos sobre a 
figura do empreendedor 

Conceitua a figura do empreendedor dentro de 
três perspectivas de análise: econômica, 
psicológica e estudos organizacionais. 

3 Competências 
empreendedoras 

Introduz e desenvolve o conceito de 
competência e competências empreendedoras. 

4 Coaching para 
empreendedores 

Explica o conceito de coaching e sua aplicação 
com empreendedores. 

5 Métodos Pontua os procedimentos metodológicos 
utilizados para desenvolver a pesquisa. 

6 Análise intracaso São apresentadas as análises intracaso de cada 
um dos proprietários-dirigentes estudados. 

7 Análise intercaso São apresentadas análises comparativas dos 
dados obtidos entre os proprietários-dirigentes 
estudados. 

8 Discussão dos 
resultados 

Os resultados obtidos são discutidos com as 
noções teóricas discutidas nas capítulos 2 a 4. 

9 Considerações finais São apresentadas as considerações finais do 
estudo. 

Fonte: O autor da tese. 
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2 ENTENDIMENTOS SOBRE A FIGURA DO EMPREENDEDOR 

 

Esta tese tem como foco central o desenvolvimento de competências empreendedoras, 

razão pela qual considera-se oportuno, antes de versar sobre as competências empreendedoras 

propriamente ditas, apresentar entendimentos sobre a figura do empreendedor, pois eles irão 

auxiliar na compreensão das competências empreendedoras. 

 

2.1 Empreendedor: contextualização e perspectivas 

 

Filion (1999) explica que a palavra “empreendedor” foi abordada nos trabalhos de 

Richard Cantillon no século XVIII e Jean-Baptiste Say no século XIX. Nesses trabalhos, o 

empreendedor foi estudado dentro da perspectiva econômica voltada para o retorno sobre 

investimentos financeiros, sendo visto como uma pessoa que assumia riscos, pois investia seu 

próprio dinheiro em novas oportunidades de negócio. 

Filion (1999), baseado nos estudos de Vérin (1982), também explica que a palavra 

“empreendedor” é originária do francês entrepreneur, tendo tido diversos significados ao 

longo dos séculos, como estimulador de lutas (século XII) ou o responsável por dirigir uma 

ação militar (século XVII), como Alexandre e Cesar. Esses significados podem ser associados 

a esses dois líderes da história antiga, pois, segundo Vérin (1982), são exemplos de 

empreendedores, já que ambos assumiram riscos e utilizaram da força militar, promovendo 

modificações no contexto social dos povos que governaram. 

Boava e Macedo (2009) acrescentam que entreprendre é o verbo francês que deu 

origem ao adjetivo entrepreneur, sendo a origem latina do verbo a palavra imprehendere. No 

século XII, entreprendre tinha o sentido de “atacar”. No entanto, o sentido utilizado por 

Cantillon e Say é de “iniciar algo”. Esse último entendimento é próximo do sentido que a 
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palavra assumiu na língua portuguesa no século XVII, qual seja, “alguém que tentava 

executar uma tarefa” (BOAVA; MACEDO, 2009). 

Esses diferentes tipos de entendimentos evidenciam características de ação, as quais 

podem resultar em mudança. Essas características, somadas a outros aspectos que explicam a 

figura do empreendedor, suscitou o interesse de diversas áreas do conhecimento. Casson 

(1982) explica que pesquisadores das áreas da sociologia, psicologia, ciência política e 

economia têm interesse em estudar o tema. Da mesma forma, é possível identificar no campo 

dos estudos organizacionais autores como Shane e Venkataraman (2000) e Baker e Nelson 

(2005), dedicando esforços para produzir conhecimentos sobre a atuação do empreendedor. 

Dentro dessa perspectiva de complexidade, cabe citar o estudo de Chell (2008), que 

pesquisou a figura do empreendedor nas disciplinas da economia, sociologia e psicologia. No 

Quadro 2, são apresentados entendimentos sobre empreendedor para cada uma dessas 

disciplinas. 

 
Quadro 2 – Diferentes perspectivas de empreendedor 
Economia Sociologia Psicologia 

O empreendedor é 

concebido como uma 

pessoa com um 

comportamento 

econômico, tomando 

decisões com o objetivo de 

alocar recursos, de tal 

forma que os suprimentos 

devem dar conta das 

demandas de produtos e 

serviços. 

Assume comportamentos 

que são influenciados (ou 

determinados) por regras 

sociais, normas e 

responsabilidades que 

delegam legitimidade para 

agir de maneira 

empreendedora. 

Traços de personalidade 

específicos auxiliam a 

medir os atributos 

pessoais, os quais ajudam a 

identificar traços 

característicos que 

tipificam um 

empreendedor. 

Fonte: Adaptado de Chell (2008). 
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Ao se analisar o Quadro 2, é possível identificar uma complementaridade entre os 

entendimentos. Dentro da perspectiva econômica, a capacidade de alocar recursos para 

atender demandas de mercado pode ser considerada como um elemento caracterizador do 

empreendedor. Já na perspectiva da sociologia, o empreendedor é visto como um fenômeno 

social, fruto de um ambiente favorável para adotar ações empreendedoras. Na perspectiva 

psicológica, o empreendedor é visto como um fenômeno decorrente de atributos de 

personalidade: pessoas dotadas com determinados traços de personalidade terão maior aptidão 

para empreender quando comparadas com outras pessoas que não possuem o mesmo conjunto 

de traços.   

Para efeito do presente estudo, cumpre aprofundar os entendimentos que a perspectiva 

econômica e psicológica trazem sobre a figura do empreendedor, juntamente com 

entendimentos desenvolvidos no âmbito dos estudos organizacionais. A justificativa da 

escolha se dá pelas seguintes razões: (i) os estudos sobre empreendedorismo surgiram no 

âmbito das ciências econômicas que são mais antigas que a psicologia e os estudos 

organizacionais. Portanto, considera-se pertinente conhecer entendimentos advindos dessa 

área do conhecimento; e (ii) em razão do tema central da presente tese ser o desenvolvimento 

de competências empreendedoras, e o construto de competência ser originário da psicologia, 

torna-se relevante apresentar entendimentos desenvolvidos por estudiosos da psicologia. 

Essas duas perspectivas possibilitam caracterizar o empreendedor como aquele que possui 

motivações econômicas e psicológicas para iniciar ou desenvolver um novo negócio, sendo 

dois dos elementos caracterizadores da figura do empreendedor adotadas na presente tese. 
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2.2 Perspectiva econômica 

 

No Quadro 3, são apresentadas definições sobre empreendedor extraídas de trabalhos 

de autores ligados à perspectiva econômica. 

 

Quadro 3 – Definições de empreendedor – perspectiva econômica 
Definição Ano 

Faz um investimento financeiro com o objetivo de ter retorno 

pecuniário. 

Adam Smith 

(1976) 

Empreendedor é aquele que tem boa capacidade de avaliar a 

importância de um produto, o valor provável da demanda e os 

meios para sua produção: ao mesmo tempo, deve comprar ou 

encomendar matéria-prima, contratar trabalhadores e encontrar os 

consumidores. Deve possuir a arte da superintendência e 

administração. 

Say (1845 apud 

CHELL, 2008) 

Empreendedor deve ter a capacidade de visualizar onde existem 

oportunidades para serem supridas com novas mercadorias, para 

atender demandas existentes ou fazer planos para aprimorar a 

produção de mercadorias já existentes. 

Mashall (1920) 

É uma pessoa que confia no seu discernimento para tomar 

decisões economicamente acertadas dentro de um cenário de 

incertezas. O discernimento é um juízo de valor construído a partir 

de vivências e práticas, evitando-se decisões baseadas em 

caprichos ou instintos pessoais. 

Knight (1921) 

Um empreendedor é aquele que realiza novas combinações que 

possibilitam edificar um negócio. A combinação possibilita o 

surgimento de inovações que podem substituir produtos já 

existentes. 

Schumpeter 

(1934) 
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Quadro 3 – Definições de empreendedor – perspectiva econômica (continuação da página 
anterior) 
O empreendedor é dotado de uma visão subjetiva do ambiente e, 

através de sua imaginação, visualiza oportunidades. Essa 

visualização é decorrente de um processo interativo da 

interpretação que faz do ambiente socioeconômico. 

Penrose (1959) 

O empreendedor emprega seu capital em edificações, máquinas, 

matéria-prima e mão de obra para produzir, reaplicando parte dos 

ganhos obtidos no abastecimento de estoque. 

Mill (1965) 

É a capacidade de realocar recursos como resposta para mudanças 

que ocorreram no contexto econômico. Nessa capacidade, está 

implícita a tolerância ao risco inerente da decisão tomada. 

Schultz (1980) 

Empreendedor é alguém especializado em tomar decisões sobre 

como coordenar recursos escassos. 

Casson (1982) 

O ambiente econômico é desequilibrado. Esse desequilíbrio faz 

com que surjam falhas de mercado que são enxergadas por 

agentes que possuem interesses econômicos. Por trás das falhas, 

há oportunidades as quais podem ser aproveitadas em termos 

econômicos pelos agentes. 

Kirzner (1997) 

Na perspectiva do século XXI, o empreendedor é aquele que 

consegue conduzir a atividade econômica para novas áreas da 

indústria, preferindo fazer investimentos em área recentes da 

economia como tecnologia e internet. 

Audrestch e 

Thurik (2000) 

A atividade empreendedora tem relação positiva com o 

crescimento econômico por proporcionar o surgimento de novas 

empresas que provocam um impacto favorável na geração de 

riqueza. 

Carree e Thurik 

(2003) 

Mudanças que ocorrem no cenário socioeconômico estimulam o 

empreendedor a criar novos negócios e gerar inovações. 

Steel, Carre e 

Thurik (2005) 

Fonte: O autor da tese, baseado na literatura revisada. 
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É possível visualizar nas definições do Quadro 3 a evolução histórica das explicações 

formuladas sobre a figura do empreendedor como pesquisadores ligados às ciências 

econômicas conceberam suas explicações. O primeiro ponto que chama a atenção refere-se ao 

fato de que não é possível enxergar uma uniformidade nas definições. Porém, é possível 

encontrar alguns aspectos comuns. O primeiro refere-se à obtenção de lucro, destacado por 

Adam Smith (1976) e Mill (1965). Aqui é importante destacar que Chell (2008), ao abordar 

outros economistas clássicos com David Ricardo, explica que para eles a atividade 

empreendedora era desempenhada pelo capitalista que investia dinheiro próprio para obter 

ganhos financeiros. 

Esse entendimento começa a ganhar um tom mais complexo quando o empreendedor 

passa a ser visto também como um administrador (SAY, 1845), que combinar recursos, inova, 

cria novos produtos, para edificar um negócio (SCHUMPETER, 1934), ou aloca recursos que 

podem ser escassos como resposta a mudanças que ocorreram no contexto econômico 

(SCHULTZ, 1980; CASSON, 1982). Portanto, juntamente com a busca pelo retorno 

financeiro, o empreendedor é entendido como uma pessoa dotada de uma capacidade 

cognitiva para identificar ou gerar novas demandas de mercado, utilizando como base 

recursos a que tem acesso. 

 Para tanto, é necessário que o empreendedor visualize oportunidades que emergem nas 

relações entre os agentes econômicos, sugerindo a existência de uma capacidade singular que 

o individualiza em relação às demais pessoas. Essa capacidade permite-lhe avaliar a relação 

entre a oportunidade identificada com os riscos intrínsecos que irão motivá-lo ou não a tomar 

a decisão de investir no novo empreendimento (MARSHALL, 1920; PENROSE, 1959; 

KIRZNER, 1997). 

 Já a contribuição de Knight (1921) acrescenta que processo decisório é um fenômeno 

mental, baseado no arcabouço de vivências pessoais, o qual faz com que as decisões sejam 
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tomadas com base no conhecimento e na maturidade. Isso alerta para o fato de que, dentro da 

perspectiva econômica, é importante que o empreendedor acumule vivências que o auxiliem a 

compreender o mundo dos negócios, devendo evitar decisões emotivas ou infantis. 

 Essas características são aplicadas no atual contexto do século XXI, a partir da noção 

de que o empreendedor continua a ser visto como um inovador, não criando apenas novos 

produtos, mas também influenciando no surgimento para novos setores econômicos. Atuar 

nos novos setores lhe é mais desejável do que manter-se nos setores economicamente 

tradicionais. Daí se compreende que a vontade em inovar é uma das forças que estimulam a 

empreender (SCHUMPETER, 1934; AUDRESTCH; THURIK, 2000; STEEL; CARRE; 

THURIK, 2005). 

No atual contexto, o impacto da atividade empreendedora passa a ser entendida com 

maior amplitude, em razão de serem contemplados os benefícios macroeconômicos em 

termos de geração de riqueza. Isso sinaliza uma evolução, pois, se no século XVIII o 

empreendedor era concebido apenas como uma pessoa que buscava auferir ganhos financeiros, 

ele passa a ser visto como uma pessoa que continua a buscar os ganhos, porém de sua 

atividade geram-se riquezas que são compartilhadas por outros agentes econômicos 

envolvidos (funcionários, fornecedores, clientes e governo). Isso permite associar a figura do 

empreendedor com a expressão “desenvolvimento econômico” (CARREE; THURIK, 2003). 

Ante ao exposto, é possível afirmar que a figura do empreendedor é concebida de 

maneira positiva para o desenvolvimento social e nacional. Contudo, foram apresentados 

termos subjetivos ou que merecem uma maior precisão para definir um empreendedor, tais 

como: realizar novas combinações (SCHUMPETER, 1934), visão subjetiva (PENROSE, 

1959) ou a capacidade de realocar recursos como resposta para mudanças que ocorreram no 

contexto econômico (SCHULTZ, 1980). 

Aqui torna-se pertinente conhecer as contribuições de autores que estudaram o 
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fenômeno empreendedor dentro da perspectiva psicológica, pois as definições desenvolvidas 

nessa perspectiva geram entendimentos complementares à perspectiva econômica, e isso 

ajudará a explicar melhor os termos subjetivos destacados no parágrafo anterior. 

  

2.3 Perspectiva da psicologia  

 

 No Quadro 4, são apresentadas definições oriundas de trabalhos de autores ligados à 

perspectiva em questão. 

 

Quadro 4 – Definições de empreendedor – perspectiva psicológica 
Definição Autor 

O empreendedor tem a necessidade de realização, expressando três 

características: (i) responsabiliza-se pessoalmente por suas 

decisões, (ii) fixa metas e realiza esforços para alcançá-las e (iii) 

aceita feedbacks sobre suas ações. 

McClelland 

(1961) 

O empreendedor é aquele que combina características de inovação, 

proatividade e disposição para assumir riscos. 

Miller (1983) 

O empreendedor tem iniciativa, assertividade, orientação para 

eficiência, planeja sistematicamente e tem compromisso com 

resultados. 

McClelland 

(1987) 

Os empreendedores tendem a serem pessoas diferentes da média 

populacional, não são previsíveis. Parece que qualquer tentativa 

para traçar o perfil do empreendedor típico é um esforço pouco 

frutífero. 

Low e 

McMillan 

(1988) 

Empreendedor é aquele que cria algo de valor dedicando tempo e 

esforço, assumindo os riscos financeiros, psíquicos e sociais, 

obtendo recompensas financeiras e satisfação pessoal. 

Hisrich (1990) 
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Quadro 4 – Definições de empreendedor – perspectiva psicológica (continuação da página 
anterior) 
Empreendedores possuem uma grande propensão para tomar 

decisões, podendo expressar excesso de confiança. Conseguem 

persuadir as pessoas à sua volta. Esse comportamento por vezes 

motiva decisões que se fossem tomadas racionalmente teriam sido 

mais lentas, o que poderia implicar na perda da oportunidade. 

Busenitz e 

Barney (1997) 

O empreendedor tem necessidade de realização, propensão para 

assumir riscos e preferência por inovar. 

Stewart et al. 

(1999) 

O empreendedor concentra esforços para se antecipar a demandas 

de mercado, ocupando uma posição forte para oferecer novos 

produtos e serviços, colhendo resultados significativos em termos 

de desempenho. 

Ireland, Hitt e 

Sirmon (2003) 

Empreendedores são pessoas que possuem comprometimento com 

o crescimento do negócio, tendo um bom conhecimento de seus 

clientes, que foi desenvolvido a partir de uma experiência prévia no 

setor de atuação. 

Barringer, 

Jones e 

Neubaum 

(2005). 

 

Empreendedores adotam comportamentos como monitorar o 

ambiente externo, assumir riscos e estimular mudanças, 

percebendo-se como líderes que conseguem influenciar e direcionar 

pessoas a atingir os objetivos que almejam. 

Armond e 

Nassif (2009) 

Fonte: O autor desta tese, baseado na literatura revisada. 

  

No primeiro estudo destacado no Quadro 4, o empreendedor é visto como uma pessoa 

que tem necessidade de realização. Essa motivação fica mais detalhada quando autores 

explicam que os empreendedores têm propensão para assumir riscos e disposição para inovar 

(McCLELLAND, 1961; MILLER, 1983). Outras características que auxiliam a compreender 

a figura do empreendedor são: satisfação pessoal (HISRICH, 1990; STEWART et al., 1999), 
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tomar decisões com confiança (BUSENITZ; BARNEY, 1997), comprometimento com o 

crescimento do negócio (BARRINGER; JONES; NEUBAM, 2005) e capacidade para liderar, 

influenciar e persuadir pessoas (BUSENITZ; BARNEY, 1997; ARMOND; NASSIF, 2009). 

Essas características evidenciam que o empreendedor é um fenômeno singular, não 

sendo possível traçar um perfil de uma pessoa que reúna todas as características mencionadas, 

conforme destacam Low e MacMillan (1988). A capacidade para tomar decisões que 

antecipem demandas de mercado, explicada por Ireland, Hitt e Sirmon (2003), reforça esse 

caráter singular. 

O empreendedor é movido por suas vontades pessoais, que o fazem desenvolver um 

sentimento de comprometimento com o negócio. Soma-se a isso a vontade a necessidade de 

atingir objetivos estabelecidos, sendo um processo no qual as decisões podem ser tomadas de 

maneira lógica ou não. Nesse caminho, o espaço para inovar e expressar a criatividade é algo 

importante, pois pode ser grande a satisfação pessoal decorrente da criação de um novo 

produto ou serviço. 

A experiência prévia no setor de atuação e conhecimento dos clientes são aspectos que 

sugerem a figura de um empreendedor com certa maturidade, por ter vivenciado 

aprendizagens que possibilitam uma atuação direcionada (BARRINGER; JONES; NEUBAM, 

2005). 

As contribuições dos autores ligados à perspectiva psicológica possibilitam 

compreender que a figura do empreendedor pode ser dividida em diferentes níveis de 

maturidade, com diferentes combinações de traços e características pessoais, fazendo com que 

ocorram diversas formas de agir de maneira empreendedora. O estudo das competências 

empreendedoras, foco da presente tese, traz informações que auxiliam a delinear melhor essas 

diferenças, conforme será apresentado adiante. 

Cumpre ainda discutir as diferenças e semelhanças da figura do empreendedor 
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apresentada nas duas perspectivas: econômica e psicológica. Em termos gerais, pode-se dizer 

que na perspectiva econômica o empreendedor é visto de uma maneira mais racional do que 

na perspectiva psicológica. Na primeira orientação, a obtenção de ganhos financeiros pode ser 

considerada como a principal fonte motivadora para empreender. Já na segunda perspectiva, 

surgem questões como necessidade de realização e satisfação pessoal, mostrando que a 

decisão de empreender é motivada pela vontade de atender anseios pessoais, os quais não 

precisam estar direcionados necessariamente para a obtenção de lucro. 

No entanto, também é possível identificar pontos em comum entre as duas 

perspectivas que se encontram destacados na Figura 2. 

 

Figura 2 – Complementaridade entre perspectivas 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor desta tese. 

 

Os pontos que foram identificados como similares entre as duas perspectivas estão 

associados à capacidade de perceber oportunidades, ou se antecipar ao mercado, combinar 

recursos ou inovar, e correr ou assumir riscos. Aqui a figura do empreendedor pode ser 

entendida da seguinte forma: aquele que percebe oportunidades nas quais seus conhecimentos 

sobre combinação de recursos podem ter valor, pois esses conhecimentos resultam em 

inovação. E os resultados advindos da inovação representam ganhos (financeiros e pessoais), 

que, na percepção do empreendedor, compensam assumir os riscos existentes. 

Econômica 
 
- Visualizar oportunidades 
- Combinar recursos 
- Correr riscos 

Psicológica  
 
- Antecipar-se ao mercado 
- Inovar 
- Assumir riscos. 
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Isso posto, cumpre apresentar noções sobre a figura do empreendedor dentro da 

perspectiva dos estudos organizacionais. 

 

2.4 Análise do empreendedor nos estudos organizacionais 

 

O trabalho de Shane e Venkataraman (2000) é mencionado por autores como Ireland, 

Hitt e Sirmon (2003), além de Armond e Nassif (2009), como uma referência importante para 

estudos organizacionais sobre empreendedorismo. Shane e Venkataraman (2000) concebem a 

figura do empreendedor como aquele que busca identificar e explorar oportunidades que 

podem resultar em novos negócios. Essa busca passa por um processo que não resulta 

necessariamente em um raciocínio lógico e cartesiano, mas que pode ser associado com a 

habilidade de fazer relações, compreender significados e finalidades e identificar 

oportunidades em situações em que outras pessoas perceberiam riscos. 

Zahra e Dess (2001) desenvolveram um trabalho para dialogar com a pesquisa de 

Shane e Venkataraman (2000), apresentado um entendimento sobre a figura do empreendedor. 

Nesse entendimento, destaca-se a habilidade pessoal para identificar oportunidades. Zahra e 

Dess (2001) explicam que o empreendedor possui habilidades intelectuais e motivações 

pessoais, e a soma desses dois elementos resulta no “capital humano”. E é com base nesse 

capital que se inicia o processo de empreender. 

A questão da influência do mercado e do ambiente para o surgimento de processos 

empreendedores é outro elemento destacado por Zahra e Dess (2001). Nesse ponto, os autores 

sugerem que questões como aspecto cultural, econômico e contexto social podem funcionar 

como estímulos para iniciar processos empreendedores. 

Ante ao exposto, pode-se verificar que o aspecto da identificação de oportunidades é 

um ponto relevante para a caracterização do empreendedor, contudo cabe ainda citar mais 
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definições para aumentar a amplitude de entendimentos sobre a figura do empreendedor. 

 
Quadro 5 – Definições de empreendedor – perspectiva dos estudos organizacionais 
Definições Autor 

São fundadores de novos negócios. Davids (1963) 

O empreendedor assume o risco dentro de uma negociação mercantil, 

podendo fazer com que o preço compense os trabalhos decorrentes 

da operação como um todo. 

Vérin (1982) 

O empreendedor busca inovar para maximizar oportunidades. Drucker 

(1987) 

O empreendedor descobre, explora e avalia oportunidades para criar 

produtos ou serviços. 

Venkataraman 

(1997) 

O empreendedor percebe uma oportunidade e cria uma organização 

para persegui-la. 

Bygrave 

(1998) 

Empreendedores são pessoas que buscam concretizar a visão que 

possuem de um futuro desejado, em um processo no qual são 

envolvidas pessoas e recursos organizacionais. 

Filion (1999) 

Empreender é um processo que se desenvolve ao longo do tempo e se 

move por fases distintas, mas intimamente relacionadas. 

Baron e 

Shane (2007) 

Um empreendedor inovador estabelece um empreendimento para 

criar algo novo ou mudar algo já existente, não tendo como principal 

motivação a independência ou a riqueza. Essas podem ser 

consideradas como consequência do negócio. 

Bessant e 

Tidd (2009) 

O empreendedor é um fenômeno social fruto de imagens e 

representações que vivenciou ao longo de sua vida e que o 

influenciam no ato de empreender. Nesse processo, podem ser 

considerados fatores de influência como: contexto social, contexto 

organizacional e referências familiares. 

Filion e Lima 

(2010) 

Fonte: Baseado na literatura revisada, em Hirsich e Peter (2004) e Nassif (2011). 
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A partir dessas definições, pode-se entender que há aspectos objetivos e subjetivos 

sobre a caracterização do empreendedor. Os objetivos são: (i) criar uma empresa (DAVIDS, 

1963); (ii) ter um preço que compense o risco (VERIN, 1982); (iii) inovar e maximizar 

oportunidades (DRUCKER, 1987); o aspecto temporal de que empreendedor é um processo 

composto por diferentes fases (BARON; SHANE, 2007); e (iv) mudar algo ou criar algo novo 

(BESSANT; TIDD, 2009). A objetividade desses aspectos se dá em razão de apresentarem 

elementos físicos, tangíveis ou mensuráveis. 

Já os aspectos subjetivos estão associados ao estudo de Filion (1999), que aborda a 

característica de visão de um futuro desejado, juntamente com a pesquisa de Filion e Lima 

(2010), a qual pontua sobre as representações empreendedoras que o empreendedor 

experimentou nas relações sociais ao longo de sua vida. A subjetividade identificada se 

explica em razão de se tratar de elementos intangíveis que evoluem no âmbito psicológico do 

indivíduo. 

 Quanto aos aspectos subjetivos e objetivos, esses foram identificados nas definições de 

Venkataraman (1997) e Bygrave (1998). O empreendedor é entendido como aquele que cria, 

avalia ou identifica uma oportunidade (algo subjetivo difícil de ser tangível) e depois cria uma 

empresa (algo objetivo e tangível) para concretizar a oportunidade. 

Ante ao exposto, pode-se afirmar que a figura do empreendedor dentro dos estudos 

organizacionais é estudada de maneira complementar com base em aspectos objetivos e 

subjetivos. Aqui se resgata a complementaridade destacada na capítulo anterior, pois é 

possível classificar a perspectiva econômica como objetiva (combinar recursos e ter ganhos 

financeiros) e a psicológica como subjetiva (traços e necessidade de realização). 

Daí surge o entendimento de que o empreendedor é aquele que concretiza um 

empreendimento valendo-se da relação complementar de um conjunto de elementos 

subjetivos e um conjunto de elementos objetivos. O processo empreendedor flui dentro da 
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relação entre os elementos desses dois conjuntos. Aqui cabe citar três estudos que possibilitam 

compreender melhor essa relação. 

O primeiro estudo refere-se a Sarasvathy (2001), que desenvolveu a noção de 

effectuation, entendida como o processo em que uma pessoa cria algo (elemento subjetivo) a 

partir de recursos existentes (elemento objetivo), no qual o foco e as escolhas ocorrem por 

meio da combinação de efeitos possíveis. A autora exemplifica o argumento com a metáfora 

do chefe de cozinha, que prepara um prato para um cliente diferentemente das opções 

apresentadas no cardápio, valendo-se de sua criatividade para combinar os ingredientes 

existentes e criar uma nova opção para o cliente. 

A noção de effectuation é caracterizada como um processo de contingência, oriundo de 

uma interação com o ambiente, de ordem ecológica e não linear, no qual o empreendedor 

combina recursos ou ferramentas para gerar um certo efeito que poderá ser utilizado para o 

desenvolvimento de um produto e serviço. Todo esse processo é acrescido de um elemento 

cognitivo, que é a criatividade. 

O segundo estudo é o de Baker e Nelson (2005) sobre bricolagem. Os autores utilizam 

o conceito de bricolagem oriundo do trabalho do antropólogo francês Levi-Strauss, trazendo-o 

para o campo de estudo do empreendedorismo. Por bricolagem pode-se entender como a 

reunião de elementos subjetivos como improvisação, combinação de recursos organizacionais, 

capacidades complementares e criatividade, os quais são capazes de gerar resultados que 

trazem impacto para o desempenho organizacional. Um exemplo utilizado pelos autores para 

explicar suas ideias é o caso de um fazendeiro norte-americano, em cujas terras havia gás 

metano, que inicialmente não apresentava serventia. Com o passar do tempo, o fazendeiro 

teve a ideia de utilizar o gás para aquecer estufas hidropônicas para o cultivo de tomate. Essa 

água também aquecida foi direcionada para tanques destinados à piscicultura de tilápias. Em 

um momento posterior, surgiu um terceiro direcionamento para o excedente de gás não 
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utilizado, que veio a ser vendido para companhias de gás. 

Dessa forma, Baker e Nelson (2005) explicam que o processo de bricolagem é 

caracterizado pelo direcionamento de um recurso idiossincrático (elemento objetivo), que 

existia em um ambiente e, com o passar do tempo, o empreendedor utiliza de sua criatividade 

e capacidade de improvisação para combinar com outros e assim propor produtos ou serviços 

que, dentro de seu contexto de negócio, podem ser considerados uma inovação. 

É importante destacar uma diferença entre o processo de effectuation e o processo de 

bricolagem. Na effecutation, o empreendedor quer atingir um objetivo inicialmente 

estabelecido; no caso do chefe de cozinha, seu objetivo é atender o cliente. Já na bricolagem, 

o empreendedor não parte de um objetivo inicial; as coisas ocorrem de maneira emergente. 

O terceiro estudo é o trabalho de Pedroso, Massukado-Nakatani e Mussi (2009). Os 

autores mapearam comportamentos e atitudes de empreendedores brasileiros, buscando 

compreender o fenômeno do empreendedorismo no contexto brasileiro, com base nas 

características do chamado jeitinho brasileiro. Para tanto, foi realizada uma revisão de 

literatura entre pesquisadores dos campos da sociologia, antropologia, história e 

administração para identificar características ligadas ao jeitinho brasileiro, e, ulteriormente, 

associá-las com elementos caracterizadores de empreendedor identificados na literatura. Foi 

possível agrupar o rol de características em dois conjuntos, denominados “desdobramento 

positivo” e “desdobramento negativo” do jeitinho brasileiro. Nos “desdobramentos positivos”, 

figuram as seguintes características: (i) criatividade e inovação; (ii) iniciativa para mudança 

(de determinada situação) e habilidade de resolução de problemas; (iii) habilidade de 

persuasão e conciliação (negociação); (iv) adaptabilidade e flexibilidade; (v) habilidade no 

relacionamento pessoal; e (vi) capacidade de improvisação. Já nos “negativos”, foram 

destacadas as características de tendência à inadequação a normas, propensão a corromper ou 

a ser corrompido e tendência ao uso de recurso de poder e alienação (tendência a se deixar ser 
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manipulado). 

Essas características podem ser classificadas no conjunto de aspectos subjetivos do 

empreendedor, o que permite aumentar o rol de aspectos de elementos subjetivos que o 

empreendedor pode possuir. Esses elementos, quando relacionados com elementos objetivos, 

viabilizam a criação de empreendimentos. 

Assim, é possível concluir este capítulo afirmando que a figura do empreendedor é 

complexa e suscita diferentes tipos de entendimento, que são complementares entre si, 

conforme foi possível identificar com as perspectivas econômica, psicológica e 

comportamental e dos estudos organizacionais. Isso possibilita definir o empreendedor como 

aquele que é capaz de identificar ou criar oportunidades valendo-se de um conjunto de 

elementos subjetivos, os quais são aplicados em um conjunto de elementos objetivos, gerando 

produtos e serviços que lhe trazem retorno financeiro e satisfação pessoal.  

Para conhecer melhor a maneira como evolui o processo empreendedor, devem-se 

estudar as chamadas competências empreendedoras, como se verá a seguir. 
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3 COMPETÊNCIAS EMPREENDEDORAS 

 

O foco de interesse no estudo das competências empreendedoras justifica-se pelo fato 

de que o construto constitui-se em um dos elementos que auxiliam a compreender o êxito ou o 

fracasso de um novo empreendimento. Como explicam Mitchelmore e Rowley (2010), o 

conceito de competências empreendedoras surgiu do conceito de competência, sendo que no 

campo de estudos do empreendedorismo o conceito de competência possui diversas 

abordagens e aplicações. 

Assim sendo, antes de adentrar nas conceituações de competências empreendedoras, 

torna-se necessário apresentar noções sobre competência. 

 

3.1 Entendimentos sobre competências 

 

O trabalho de McClelland (1973) é considerado como uma das obras pioneiras sobre o 

tema de competência, no qual é discutida a questão da inteligência intelectual mensurada em 

testes de conhecimentos. McClelland (1973) questiona a validade dos testes, isso porque nem 

sempre o conhecimento mensurado era capaz de ser traduzido em ações da vida social. 

A partir dessa crítica, McClelland (1973) propôs suas ideias, destacando a importância 

das habilidades de ordem comportamental como relacionamentos interpessoais, liderança e 

paciência que não eram mensuradas nos testes existentes na época. Esse conjunto de 

habilidades pode ser considerado como competências. McClelland (1973) defende a aplicação 

do conceito de competência no lugar de inteligência, pois através da competência é possível 

fazer uma leitura ampla das características individuais e comportamentais de uma pessoa e 

identificar a capacidade de aplicar na prática conhecimentos previamente aprendidos, 
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tornando-os úteis para a construção da sociedade. 

As ideias de McClelland (1973) abriram espaço para que outros pesquisadores 

também desenvolvessem noções sobre o tema. Boyatzis (1982) definiu competência como um 

conjunto de características que estabelecem um desempenho acima da média. Esse conjunto é 

composto por características e traços de personalidade, ou seja, aspectos da personalidade que 

quando aplicados resultam no desempenho acima da média. Em 1987, McClelland apresentou 

uma nova noção de competência, focando novamente no impacto social positivo oriundo da 

expressão de habilidades pessoais. Essa expressão repercute positivamente no âmbito 

profissional, por auxiliar no desenvolvimento de um desempenho de trabalho superior ao da 

média. 

Aqui, é importante explicar que o trabalho de McClelland (1987) refere-se ao 

desenvolvimento de competências empreendedoras e será resgatado adiante. Portanto, a partir 

da contribuição de McClelland e Boyatzis, é possível entender que competência é um 

resultado da expressão de características pessoais. 

Esses estudos motivaram pesquisadores da área dos estudos organizacionais a 

compreender o fenômeno da competência no ambiente empresarial. Dessas pesquisas, foi 

possível selecionar algumas definições que seguem no Quadro 6. 
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Quadro 6 – Definições de competência 
Definição Autor 

Motivos, traços, conceitos pessoais, atitudes ou valores que 

contenham conhecimento, habilidades cognitivas ou 

comportamentais. Esse conjunto de elementos pode influenciar para 

um desempenho profissional acima da média. 

Spencer e 

Spencer 

(1993) 

Está associada a três eixos: pessoa: (biografia e socialização), 

formação educacional e experiência profissional. É saber agir de 

forma responsável e reconhecida, por saber mobilizar, integrar e 

transferir conhecimentos, recursos e habilidades e um determinado 

contexto profissional ou tarefa única. 

Le Boterf 

(1994) 

Engloba diferentes traços de personalidade, habilidades e 

conhecimento, influenciados pela experiência, capacitação, 

educação, história familiar e aspectos demográficos peculiares à 

pessoa. 

Kets de Vries 

(1996) 

Um conjunto de conhecimentos, habilidades, aptidão ou 

característica associada com alto desempenho no trabalho, como 

resolução de problemas, pensamento analítico ou liderança. 

Mirabile 

(1997) 

Saber agir responsavelmente e de maneira reconhecida, implicando 

em mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos, 

habilidades que agreguem valor econômico à organização e valor 

social ao indivíduo. 

Fleury e 

Fleury (2001) 

Tomar iniciativa e assumir responsabilidades frente a situações 

profissionais complexas, valendo-se de inteligência prática, apoiada 

em conhecimentos e na capacidade de mobilizar pessoas. 

Zarifan (2003) 

Está relacionada com características individuais juntamente com o 

conceito de entrega (agregação de valor), tendo-se um conjunto de 

habilidades, conhecimentos e atitudes desenvolvidos relacionados ao 

entendimento de entrega. 

Dutra (2004) 
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Quadro 6 – Definições de competência (continuação da página anterior) 
Deve ser pensada como uma ação através da qual se mobilizam 

conhecimentos (técnicos ou científicos), habilidades (como tomada 

de decisão e dar feedbacks) e atitudes pessoais (como assumir riscos 

e  disposição para aprender), a fim de cumprir com uma certa tarefa 

ou responsabilidade, numa determinada ação.  

Ruas (2005) 

Processos de aprendizagem são importantes para o desenvolvimento 

de competências por ampliar a visão empresarial do indivíduo, 

fazendo com que visualize interligações entre as diversas áreas da 

organização. 

Godoi e 

D’Amelio 

(2012) 

Fonte: Baseado em Spencer e Spencer (1993), Ruas (2005), Nassif (2011) e Godoi e Amelio (2012). 

 

Spencer e Spencer (1993) vêm ao encontro das ideias Boyatzis (1982) e de 

McClelland (1987) no tocante à relação do desempenho profissional acima da média e ao 

desenvolvimento de competências, o que permite entender que este é relevante para se obter 

eficácia organizacional e resultados acima da média. 

Já Le Boterf (1994) e Kets de Vries (1996) expandem as noções de competência 

propostas por Boyatzis (1982) para explicar que, além dos traços de personalidade, somam-se 

ao desenvolvimento de competência a formação educacional, experiência profissional e os 

aspectos demográficos. Isso revela uma evolução no entendimento do conceito que passa a 

contemplar uma miríade de aspectos que influenciam na maneira de ser de um indivíduo. 

A questão do impacto tangível ou social da expressão da competência destacada por 

McClelland (1973 e 1987) e Boyatzis (1982) aparece com outros termos, como desempenho 

(MIRABILIE, 1997), valor econômico (FLEURY; FLEURY, 2001) e entrega (DUTRA, 2004), 

sendo identificada uma convergência entre os autores no tocante à caracterização de 

competência no âmbito organizacional, qual seja, ações que tenham como resultado elementos 

que agreguem valor para empresa. Esses elementos encontram-se interligados pois um 
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profissional para gerar valor econômico para empresa, possivelmente terá de melhorar o nível 

de seu desempenho profissional o que irá repercutir positivamente na qualidade das entregas 

dos trabalhos e tarefas por ele executados. Dessa forma, a expressão da competência pode ser 

entendida como um processo em que os elementos envolvidos precisam gerar um produto 

final que representa um ganho de desempenho. 

Quanto aos elementos que compõem o processo, Mirabile (1997), Dutra (2004) e Ruas 

(2005) citam conhecimentos, habilidades e atitudes (ou aptidões). Sendo que as noções de 

Ruas (2005) são pertinentes para conceituar cada um dos três elementos: (i) Conhecimentos 

técnicos e científicos; (ii) Habilidade para decidir rapidamente ou dar feedback; e (iii) Atitude 

de assumir riscos ter disposição para aprender. Zarifan (2003) complementa que tomar 

decisões e implementar ações também é um elemento caracterizador da expressão de 

competência. Essas explicações possibilitam visualizar a subjetividade que existe por trás da 

expressão de competência, por se tratar de uma vontade em querer agir de uma determinada 

maneira. 

A expressão da competência pode mobilizar e influenciar pessoas, funcionando como 

um catalisador para fazê-las agir de uma forma considerada pertinente aos interesses 

organizacionais. Essa expressão é aprimorada quando ocorrem processos de aprendizagem 

que aumentam o raio de visão do indivíduo sobre a empresa, facilitando uma maior 

compreensão das interações organizacionais (GODOI; D’AMELIO, 2012). 

Diante do exposto, a relação que se faz entre os entendimentos de competência ora 

apresentados com as definições de empreendedor discutidas anteriormente reside no seguinte 

ponto: as competências auxiliam a detalhar o desenvolvimento e qualificação pessoal que 

influenciam no fenômeno da criação de uma empresa de sucesso. Isso ajuda a explicar como 

empreendedores dotados de características de necessidade de realização e disposição para 

assumir riscos conseguem identificar oportunidades para alocar recursos, para atender 
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demandas de mercado e assim obter ganhos financeiros e pessoais. É o que será debatido a 

seguir. 

 

3.2 Noções sobre competências empreendedoras 

 

O trabalho de McClelland (1987) pode ser considerado como uma importante fonte 

de contribuição para o desenvolvimento do tema de competências empreendedoras, sendo um 

dos pilares teóricos que Man e Lau (2000) utilizaram para desenvolver o seu modelo teórico. 

McClelland (1987) pesquisou os elementos caracterizadores de um empreendedor de 

sucesso, tais como: proatividade, orientação para resultados, comprometimento, reconhecer e 

aproveitar oportunidades, orientação para eficiência e construir relacionamentos. Esses 

elementos podem ser considerados como competências empreendedoras, pois geraram um 

impacto positivo para o desenvolvimento de um novo negócio. Razão pela qual McClelland 

(1987) concluiu que há uma relação positiva entre o desenvolvimento de competências 

empreendedoras com a formação de um empreendedor de sucesso. 

Nesse sentido, a pesquisa de Snell e Lau (1994) corrobora para as conclusões de 

McClelland (1987), pois foi identificado que proprietários-dirigentes de PME que 

desenvolveram competências empreendedoras lograram êxito em conduzir processos de 

expansão de seus respectivos negócios. 

Nesse contexto, Zampier e Takahashi (2011) explicam que, para Snell e Lau (1994), 

competências empreendedoras são associadas aos valores pessoais do empreendedor, que 

delega para sua empresa um peso importante entre os elementos que compõem seu plano de 

vida. Zampier e Takahashi (2011) acrescentam que o caminho para o desenvolvimento de 

competências empreendedoras passa pelos processos de aprendizagem vivenciados pelo 

empreendedor em situações de sua vida profissional ou pessoal. Isso contribui para aprimorar 
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seu rol de conhecimentos, passando a adotar ações diferentes quando comparadas com as 

ações que adotava anteriormente. 

Ante o exposto, é possível relacionar o conceito de competência discutido na seção 

anterior com o conceito de competências empreendedoras dentro da seguinte perspectiva: 

utilizando-se as ideias de Boyatzis (1982) e Spencer e Spencer (1993) no tocante à relação do 

desenvolvimento de competência e desempenho acima da média, o êxito de um processo 

empreendedor está vinculado ao desenvolvimento das competências empreendedoras 

(McCLELLAND, 1987; SNELL; LAU, 1994). Sendo que as competências empreendedoras 

apresentam a peculiaridade de estarem associadas ao fenômeno empreendedor, enquanto o 

conceito de competência é voltado para o desempenho nas atividades em geral. 

Para especificar melhor as noções de competências empreendedoras, cabe citar a 

pesquisa de Mitchelmore e Rowley (2010), que realizaram um trabalho de revisão 

bibliográfica de pesquisas ligadas ao tema de competências e competências empreendedoras. 

Em termos gerais, os pesquisadores têm dificuldades em apresentar definições precisas sobre 

o que vem a ser competência. Em muitos casos, a palavra competência é substituída por 

habilidades, conhecimentos e expertise, sem haver, por parte dos autores, uma atenção à 

precisão dos significados. Nessa perspectiva, os autores apresentam noções sobre 

competências empreendedoras entendidas como a capacidade de um empreendedor adquirir, 

utilizar e/ou desenvolver recursos importantes para o negócio dentro do contexto específico 

de sua atuação. 

No Quadro 7, são apresentadas perspectivas de entendimento sobre competências 

empreendedoras identificadas na literatura revisada. Essas perspectivas evidenciam a profusão 

de entendimentos existentes sobre o tema, conforme destacado por Mitchelmore e Rowley 

(2010). 
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Quadro 7 – Definições de competências empreendedoras 
Definições  Autor 
É um conjunto de conhecimentos, habilidades, qualidades pessoais, 
atitudes, visões, motivações ou direcionamentos, os quais podem ser 
combinados de diversas maneiras e impactar positivamente para o 
crescimento do negócio. 

Snell e Lau 
(1994) 

Características, conhecimentos específicos, motivações, traços, 
imagem pessoal, papéis sociais e conhecimento que resultem na 
criação, sobrevivência ou crescimento de um negócio. 

Bird (1995) 

Conjunto de qualidades e competências necessárias para gerir bem 
uma PME em termos qualitativos e quantitativos, que são diferentes 
de qualidades e competência para gerir organizações de grande porte. 

Johnson e 
Winterton 
(1999) 

Traços, habilidades e conhecimentos. Lau, Chan e 
Man (1999) 

A habilidade de um empreendedor em desenvolver um trabalho com 
sucesso. 

Man, Lau e 
Chan (2002) 

São capacidades para: identificar oportunidades, construir redes de 
relacionamento, lidar com situações complexas, gerir, avaliar 
cenários estratégicos e comprometimento com os interesses 
individuais e organizacionais. 

Mamede e 
Moreira (2005) 

São traços pessoais que influenciam para o êxito de um 
empreendimento, tais como: de necessidade de realização, inovação, 
proatividade, tolerância ao estresse, autoeficácia, autonomia e lócus 
de controle interno.  

Rauch e Frese 
(2007) 

São competências necessárias para conduzir um negócio, evoluindo 
apoiadas em aspectos cognitivos (assumir riscos, estabelecer 
parcerias, comunicação e reconhecimentos de limites) e afetivos 
(coragem, fazer o que gosta, ouvir e autoconfiança). 

Nassif (2011) 

Fonte: Adaptado de Snell e Lau (1994), Rauch e Frese (2007), Mitchelmore e Rowley (2010), Nassif (2011). 

  

A análise do quadro mostra autores que resgatam as noções de competências 

discutidas na seção anterior com traços, habilidades e conhecimentos (BIRD, 1995; LAU, 

CHAN; MAN, 1999; MAN; LAU; CHAN, 2002), havendo um ponto específico, o qual 

mostra uma peculiaridade que distingue competências empreendedoras de competência, vindo 

a ser a criação, gestão e condução de um negócio (SNELL; LAU, 1994; BIRD, 1995; 

JOHNSON; WINTERTON, 1999). 
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Algumas pesquisas especificam um pouco mais a caracterização das competências 

empreendedoras, tais como: (i) são diferentes das competências expressadas em empresas de 

grande porte (JOHNSON; WINTERTON, 1999); (ii) lidam com situações complexas, 

comprometimento e avaliar cenários estratégicos; (iii) tolerância ao estresse e confiança de 

que se conseguirá atingir o retorno esperado (RAUCH; FRESE, 2007); e (iv) estão associadas 

com aspectos cognitivos e afetivos da personalidade (NASSIF, 2011). Essas especificações 

são importantes para sugerir formas de compreensão das competências empreendedoras. 

 Um aspecto relevante que merece atenção no tocante à definição de Rauch e Freese 

(2007) refere-se ao lócus de controle interno. Morales, Rosa e Mallmann (2009) explicam que 

a noção de lócus de controle interno é oriunda da psicologia atribucional, a qual busca 

compreender as relações existentes entre condutas e resultados. Para tanto, Morales, Rosa e 

Mallmann (2009) resgatam as ideias de Rotter (1966 e 1971) para explicar que o lócus de 

controle interno é a percepção que o empreendedor possui com relação à sua capacidade 

individual de influenciar no curso dos fatos que ocorrem à sua volta. Isso é característico de 

pessoas que possuem um elevado nível de necessidade de realização, um dos elementos 

característicos do empreendedor (STEWART et al., 1999). Dessa forma, o lócus de controle 

interno pode ser entendido como uma crença individual na qual o empreendedor acredita na 

sua capacidade de intervir no mundo à sua volta, de tal forma a conseguir a atingir objetivos e 

metas por ele estabelecidos. 

Agrega para o raciocínio o trabalho de Man e Lau (2000) por apresentar uma estrutura 

detalhada sobre competências empreendedoras. Os autores identificaram seis tipos de 

competências destacadas no Quadro 8. 

 

 

 



35 

 

 

 

 

Quadro 8 – Tipos de competências empreendedoras 
Tipo Características 

1. Reconhecimento de 
oportunidade 

Identificar, avaliar e buscar oportunidades com base em: (i) 
experiências prévias de mercado, (ii) relacionamentos de 
negócios, (iii) identificação de mudanças ou tendências de 
mercado; e (iv) coletar informações sobre clientes em 
potencial. 

2. Relacionamento Construir, usar e manter redes de relacionamento com clientes 
existentes e potenciais, associações setoriais, parceiros e 
funcionários. Fazem parte dessa competência as seguintes 
habilidades: negociação, comunicação, administrar conflitos e 
saber inspirar confiança das pessoas. 

3. Conceitual Avaliar riscos, inovar, analisar sob diferentes ângulos e usar a 
intuição. Decisões sobre oportunidades de mercado ou gestão 
da empresa são tomadas de maneira rápida, sendo formuladas 
a partir de novos entendimentos de uma situação. 

4. Administrativa Planejar como alocar os recursos organizacionais, delegando 
tarefas para os funcionários. Nessa competência, são 
relacionadas as seguintes condutas: organizar, liderar, motivar, 
controlar e delegar. 

5. Estratégicas Visões pessoais que influenciam para o desenvolvimento da 
estratégia da organização. Isso é complementado pelos 
seguintes elementos: escolher e avaliar objetivos, usar o 
escopo e capacidades, fazer mudanças estratégicas, escolher e 
avaliar posições, estabelecer orçamentos e monitorar 
resultados. 

6. Comprometimento Manter um esforço de comprometimento com o negócio, 
caracterizado pelas seguintes condutas: comprometimento com 
os resultados de longo prazo, devoção ao trabalho, 
comprometimento com a equipe, comprometimento com 
crenças e valores, reiniciar após ter falhado. 

Fonte: Man e Lau (2000). 

 

Além dessas seis competências, Man e Lau (2000) apresentam um rol complementar 

de competências que chamaram de competências de suporte. São elas: aprendizagem, 

adaptação, gestão do tempo, equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, gestão das preocupações 
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e manter-se íntegro para não incorrer em práticas negociais que possam ser questionadas 

juridicamente. 

É oportuno tecer alguns comentários adicionais sobre a competência de aprendizagem, 

que ganhou um maior destaque no trabalho publicado por Man e Lau em 2005. Os autores 

explicam que essa competência permite aos empreendedores adquirir novos conhecimentos e, 

consequentemente, lidar com cenários de complexidade. Outra competência destacada no 

trabalho refere-se à competência social, caracterizada pela capacidade de construir e manter 

relacionamentos baseados em relação de confiança, os quais fortalecem redes sociais, 

ensejando o aumento de possíveis oportunidades. 

Os trabalhos de Man e Lau (2000 e 2005) são considerados relevantes para a presente 

pesquisa por apresentar um rol de competências empreendedoras, que serve como um pilar 

teórico para iniciar os trabalhos de pesquisa. Corrobora para isso o fato de terem sido 

pesquisas localizadas que utilizaram o rol de competências. É o caso da pesquisa de Mello, 

Leão e Paiva Jr. (2006), que verificou uma preponderância das competências conceitual e 

administrativa nos empreendedores que pesquisaram, concluindo que a competência 

conceitual, por estar relacionada ao comportamento empreendedor, funciona como uma 

competência mestra para o desenvolvimento das demais. 

Essa conclusão permite compreender que as competências se encontram interligadas. 

Adicionalmente, o trabalho de Mello, Leão e Paiva Jr. (2006) demonstra que o 

desenvolvimento de competências empreendedoras é um processo que envolve aspectos 

cognitivos (alguns já destacados na presente seção), como sensibilidade e vontade de aprender 

e tomadas de ações independentes. E daí emerge a questão dos conhecimentos necessários 

para o desenvolvimento das competências. Man e Lau (2005) explicam que a bagagem 

experiencial, a qual o empreendedor traz para o seu negócio, é importante, porém também é 

possível buscar esses conhecimentos no ambiente. Outra fonte é o setor de atuação, o qual, 
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dependendo da área, demanda que seja adquirido um conjunto de conhecimentos específicos, 

como, por exemplo, as áreas que sofrem regulamentação governamental. 

Cabe destacar que o tema das competências empreendedoras vem suscitando o 

interesse de pesquisadores, e isso é possível de ser constatado no Quadro 8, no qual são 

apresentados alguns trabalhos acadêmicos selecionados nas pesquisas bibliográficas, os quais 

possibilitam compreender o raio de amplitude das pesquisas sobre o tema. 

 

Quadro 9 – Trabalhos acadêmicos que pesquisaram competências empreendedoras 
Objetivo estudado e resultados obtidos Natureza do 

trabalho 
Autor 

Objetivo: a relação das competências empreendedoras 
com o desempenho organizacional de PME em Hong 
Kong. 
Resultados: verificou-se que a figura do empreendedor 
desempenhando competência representa um elemento 
fundamental para ganhos de desempenho. 

Tese de 
doutorado 

Man (2001) 

Objetivo: identificar o exercício de competências 
empreendedoras em empreendedores com negócios no 
eixo entre as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. 
Resultados: as competências mais recorrentes foram as 
chamadas competências conceituais e administrativas. 

Artigo Mello, Leão 
e Paiva 
(2006) 

Objetivo: verificar a percepção de pessoas que 
trabalham com executivos dotados com características 
de empreendedores corporativos no tocante ao exercício 
de competências empreendedoras. 
Resultados: constatou-se que as pessoas percebem 
competências empreendedoras nos empreendedores 
corporativos. 

Tese de 
doutorado 

Lenzi 
(2008) 

Objetivo: analisar o impacto de competências 
empreendedoras na decisão de empreender entre 
fisioterapeutas na cidade de Belo Horizonte.  
Resultados: os resultados apontaram que as 
competências empreendedoras, especialmente ligadas 
ao senso de oportunidade, influenciam positivamente na 
decisão de empreender. 

Artigo  Pardini, 
Brandão e 
Souki 
(2008) 
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Quadro 9 – Trabalhos acadêmicos que pesquisaram competências empreendedoras 
(continuação da página anterior) 
Objetivo: identificar o papel das competências 
empreendedoras na evolução de vida dos 
empreendedores ganhadores do prêmio TOP 
empresarial nos anos de 2006 e 2007. 
Resultados: os resultados mostraram que as chamadas 
competências conceitual, estratégica e de suporte são 
relevantes para explicar os êxitos obtidos pelos 
empreendedores. 

Dissertação 
de mestrado 

Dias (2009) 

Objetivo: Identificar a diferença entre pessoas dotadas 
com características de empreendedores das não dotadas, 
utilizando como elemento caracterizador as 
competências empreendedoras. 
Resultados: verificou-se que proprietários de PME 
apresentam um maior nível de competências 
empreendedoras do que gerentes. 

Dissertação 
de mestrado 

Li (2009) 

Objetivo: verificar a questão das competências 
empreendedoras como uma alternativa de treinamento 
para empreendedores. 
Resultados: verificou-se que elas podem ser 
desenvolvidas principalmente quando há a figura de um 
acompanhante para estimular processos de 
aprendizagem e desenvolvimento. 

Tese de 
doutorado 

Boughattas-
Zrig (2011) 

Objetivo: verificar se através do estudo das 
competências empreendedoras é possível distinguir 
empreendedores de intraempreendedores. 
Resultados: os resultados apontaram similaridades e 
diferenças entre as competências exercidas por grupos 
de empreendedores e intraempreendedores. 

Artigo Nassif, 
Andreassi e 
Simões 
(2011) 

Fonte: O autor desta tese, baseado na literatura revisada. 

 

Ao se analisar o Quadro 9, pode-se notar a conexão das competências empreendedoras 

com os seguintes aspectos do empreendedorismo: caracterização de empreendedor e 

empreendedor corporativo, identificação de fatores de sucesso de empreendedores e 

alternativas para processos de aprendizagem de empreendedores. As competências 

empreendedoras foram utilizadas para compreender diferentes fenômenos ligados ao estudo 
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do empreendedorismo. Observa-se um ponto de convergência entre os trabalhos revisados, 

qual seja, o processo de aprendizagem (MAN, 2001; MELLO, LEÃO; PAIVA JR, 2006; 

BOUGHTTAS-ZIG, 2011), o que reforça as ideias de Man e Lau (2005) de que o processo de 

aprendizagem funciona como um suporte para o desenvolvimento de competências 

empreendedoras. 

Segundo essa linha de raciocínio, o trabalho de Man (2006) explica os padrões de 

comportamento que auxiliam na aprendizagem empreendedora. Os comportamentos são: 

aprender a identificar oportunidades, aprendizagem contínua, aprendizagem seletiva e 

relacionada com os propósitos organizacionais, aprendizagem profunda em negociações, 

aprendizagem a partir da própria experiência e transferir o conteúdo aprendido para a prática. 

 Tilmar (2007) acrescenta que a experiência pode ser considerada como uma fonte de 

aprendizagem mais efetiva para empreendedores do que cursos formais, uma vez que o 

empreendedor sente-se mais à vontade de aprender com aquilo que é a sua realidade de vida. 

A característica de dinamismo apresentada por certos perfis de empreendedor traz consigo 

uma baixa tolerância para aprender em ambientes considerados teóricos e distantes da 

realidade vivenciada. Para fazer face a esse problema, a autora sugere a adoção de práticas de 

acompanhamento do empreendedor, como a prática do coaching, tema esse que será 

apresentado a seguir. 
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4 COACHING PARA EMPREENDEDORES 

 

Para iniciar a presente seção, são apresentados trabalhos que explicam as origens, 

definições e características sobre coaching. 

 

4.1 Origens, definições e características do coaching 

  

Para Silva (2010), o coaching é uma prática de orientação profissional, como o 

mentoring e o aconselhamento. Blanco (2006) explica que a origem da palavra coaching 

remonta ao século XV, na Hungria, mais especificamente na cidade de Kocs. Em Kocs, foi 

desenvolvido um meio de transporte que gerou a palavra húngara Kocsi, que foi traduzida 

para o alemão como Kutsche e para o francês antigo como coache. O transporte assemelhava-

se a uma carruagem e foi tornando-se popular por toda a Europa. Logo, a palavra coache foi 

associada ao veículo e, mais tarde, à figura daquele que o guiava, tornando-se sinônima de 

guia. Um entendimento semelhante pode ser destacado na língua portuguesa, pois a tradução 

de coache (que na língua francesa é uma palavrada derivada de Kocsi) do francês para o 

português é cocheiro. E, de acordo como dicionário Houaiss (HOUAISS, 2001), cocheiro é 

entendido como o condutor dos cavalos em uma carruagem. 

Um entendimento contemporâneo sobre coaching é apresentado por Clutterbuck 

(2008), para quem o profissional coach atua como um estimulador externo que desperta o 

potencial interno de outra pessoa, valendo-se da combinação de virtudes, como paciência, 

intuição, perseverança e carisma. Seu trabalho é ajudar aqueles que são conduzidos no 

processo de coaching, denominados coachees, a aprimorar habilidades de modo a lograrem 

êxito na melhoria de desempenho. Assim, o papel do coach é provocar, despertar e conduzir 
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seu coachee a promover as mudanças necessárias para atingir resultados e metas desejados. O 

autor explica que esse entendimento é baseado em outras definições de coaching citadas no 

Quadro 10. 

 

Quadro 10 – Definições de coaching 
Definição Autor 

Processo voltado para equipar pessoas com ferramentas, conhecimentos e 

oportunidades para desenvolver a si mesmas e se tornarem mais eficazes.  

Peterson e 

Hicks (1995) 

O processo de coaching busca aprimorar nas pessoas seu desempenho e 

sua capacidade de aprender. Implica fornecer feedback, mas também usa 

outras técnicas, como motivação, questionamentos eficazes e a adequação 

do estilo de gerenciamento do coach à prontidão dos coachees para se 

dedicarem a uma determinada tarefa. Esse processo baseia-se em ajudar o 

coachee a se ajudar por meio de uma interação dinâmica – o coaching 

não depende só de uma pessoa que diz o que e como fazer e que dá 

instruções. 

Landsberg 

(1996) 

É uma relação individual de ajuda entre o coach condutor do processo e 

seu cliente, chamando por coachee, na qual são utilizadas técnicas e 

metodologias comportamentais, oriundas dos estudos de psicologia, que 

auxiliam na concretização de um rol de objetivos, e ao mesmo tempo, 

auxiliam na melhora do desempenho profissional e no aumento da 

satisfação pessoal. 

Kilburg (1996) 

Trabalha indivíduos e pequenos grupos para aprimorar suas habilidades 

sociais e sua eficiência no local de trabalho. 

Thier (2003) 

É uma prática de orientação profissional voltada para a aferição de metas 

e para a obtenção de resultados que gerem benefícios de ordem 

profissional e pessoal para o “cliente”. 

Silva (2010) 

Fonte: Baseado na literatura e em Clutterbuck (2008). 

  

Essas ideias sobre coaching o distinguem da prática do mentoring, a qual, segundo 
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Silva (2010), teve sua origem na passagem histórica da Guerra de Troia, onde o então rei de 

Ítaca, Ulisses, delegou para o escravo de nome Mentor a tarefa de cuidar de sua família 

enquanto estivesse no fronte de batalha. O escravo era mestre e conselheiro de Telêmaco, 

filho de Ulisses. Assim, a palavra mentor designa conselheiro, mestre, professor e homem 

sábio, que mostra caminhos de desenvolvimento pessoal, profissional ou organizacional. 

Ao explicar a diferença entre o coaching e mentoring para empreendedores, Barès e 

Persson (2010) destacam que o mentor traz conhecimentos específicos necessários para a 

progressão do negócio, enquanto o coach propõe questionamentos que irão auxiliar o 

empreendedor a refletir sobre os desdobramentos de suas decisões. Para exemplificar, os 

autores apresentam alguns questionamentos comuns em processos de coaching: 

a) Qual é o ensinamento que é possível de ser extraído dessa experiência? 

b) Como você irá descobrir que atingiu seu objetivo? 

c) Qual será o primeiro sinal tangível de mudanças? 

Segundo Barès e Persson (2010), a dinâmica de questionamentos que caracteriza o 

coaching também o diferencia das práticas do aconselhamento ou da consultoria; nessas 

práticas, é possível encontrar dinâmicas de ordem prescritiva, nas quais conselheiros e 

consultores oferecem direcionamentos objetivos e fechados. Clutterbuck (2008) acrescenta 

que o coaching se assemelha à conversa socrática, por promover um diálogo estimulado por 

perguntas abertas e reflexivas. Cabe explicar que uma das características atribuídas ao filósofo 

Sócrates era sua habilidade em propor perguntas que obrigavam seus discípulos a pensarem 

sobre temas a respeito dos quais ainda não haviam refletido. 

Kets de Vries (2009) reforça isso ao explicar o caráter reflexivo do coaching. Para 

tanto, Kets de Vries (2009) usa a expressão “identidade autêntica”, entendida como a 

capacidade do coachee em assumir erros, seja em ambiente público, seja em ambiente privado, 

juntamente com o desenvolvimento da consciência sobre a necessidade de buscar novas 



43 

 

 

 

informações com pessoas diferentes, em situações que demandam a resolução de problemas. 

Aqui o papel do coach é estimular seu coachee a renovar seus conhecimentos a partir de erros 

e acertos. O coach deve interagir com o coachee para gerar uma atmosfera na qual as 

experiências, boas ou ruins, são aceitas como etapas no caminho da construção pessoal. 

Kets de Vries (2009) considera o processo de coaching como um meio oportuno para 

fortalecer aptidões de liderança e estimular o desenvolvimento de inteligência emocional, 

elementos necessários para a manutenção da saúde organizacional. Nesse ponto, o papel do 

líder é fundamental, uma vez que suas atitudes e decisões apresentam um grande potencial de 

reverberação dentro da empresa. E, no caso de uma PME, esse papel de liderança é exercido 

muitas vezes pelo proprietário-dirigente, que se encontra envolvido nos diversos processos 

organizacionais (FILION; BORGES, 2010). 

 No entanto, autores divergem sobre a real fronteira existente entre o coaching e o 

mentoring na prática de aplicação das intervenções. Clutterbuck (2008) explica que em ambas 

as práticas, a dinâmica de aplicação evoluiu por meio de diálogos que tem por objetivo 

estimular aprendizagens. Já Whitmore (2008) vai um pouco além de Clutterbuck (2008) para 

explicar que o coaching, envolve aspectos ligados ao mentoring e a prática do 

aconselhamento1 desde que contribuem para a melhora do desempenho e eficácia pessoal. 

Para este autor o coach pode desempenhar diferentes papéis ao longo da intervenção como o 

de mentor ou conselheiro desde que tenha como foco central da sua atuação, contribuir para o 

desenvolvimento de seu coachee,  

Essa profusão de papéis que o coach pode exercer é complementada nas ideias de 

Silva (2010) que ao explicar sobre a diferença entre coaching, mentoring e aconselhamento 

possuem diferenças sutis, sendo práticas de desenvolvimento humano que podem uma 

                                                      
1 O aconselhamento ou terapia é uma prática de desenvolvimento humano na qual são aplicadas noções da 

psicologia clínica para tratar de questões ligadas as disfunções psicológicas (CLUTTERBUCK,2008). 
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sobrepor à outra, tendo em sua essência um fio condutor comum que é o desenvolvimento do 

cliente ou coachee. Diante disso, pode-se entender que é possível que, ao longo de uma 

intervenção de coaching, que o coach exerça papéis diferentes, pois existe um campo 

razoavelmente flexível para a aplicação de técnicas complementares. Essa complementaridade 

pode auxiliar de maneira positiva para o desenvolvimento profissional e melhora da eficácia 

pessoal do coachee. 

Cabe destacar que, para Ellinger, Hamlin e Beattie (2008), o processo de coaching 

pode gerar resultados negativos. Os autores constataram que profissionais que passaram pelo 

processo apontaram uma condução rígida e enviesada por parte dos coaches, e isso gerou um 

ambiente de resistência, comprometendo a eficácia do trabalho. A partir dessa constatação, os 

autores apontaram para a questão da relação que deve emergir entre o coach e coachee, sendo 

delegada ao coach a responsabilidade de criar um ambiente confiável no qual o coachee se 

sentirá seguro para ser conduzido. Os trabalhos de Kets de Vries (2009) e de Ellinger, Hamlin 

e Beattie (2008) mostram impactos positivos e negativos do processo de coaching, suscitando 

questão sobre os elementos que devem influenciar em uma relação entre coach e coachee. 

 

4.2 Intervenção de coaching com empreendedores 

 

Barès e Persson (2010) explicam a pertinência de intervenção de coaching para 

empreendedores, pois a prática contribui para o desenvolvimento de conhecimentos de saber-

ser e saber-fazer de maneira empreendedora. Isso significa que a figura do coach auxilia o 

empreendedor a verificar seu projeto como um todo e a identificar com maior precisão o 

surgimento de oportunidades. 

A pesquisa de Valeau (2006) colabora para o presente raciocínio com relação à 

relevância de práticas de acompanhamento para empreendedores. O autor explica que o papel 
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desempenhado por um empreendedor costuma ser solitário; alguns empreendedores não 

dispõem de pessoas à sua volta para compartilhar questões que emergem do contexto 

organizacional. Valeau (2006) menciona que isso fica mais crítico em momentos de mudanças 

ou que apresentam uma carga de problemas que geram o aumento no nível de estresse. A 

figura do acompanhante é oportuna para auxiliar o empreendedor a fazer face às suas 

dificuldades, tendo o acompanhante a missão de prover alento e conduzir o empreendedor a 

encontrar motivação dentro de si. 

Filion e Borges (2010) complementam as ideais de Valeau (2006) dizendo que a 

cultura empreendedora se adquire, desenvolve e nutre, sendo importante que o empreendedor 

tenha pessoas à sua volta dotadas de conhecimentos técnicos e com experiências 

empreendedoras para auxiliá-lo. Os desafios a serem enfrentados podem, em um primeiro 

momento, ser percebidos como enormes. Porém, quando há a figura de um acompanhante, 

essa percepção pode ser minimizada, e, ao mesmo tempo, potenciais adormecidos podem 

emergir, impactando positivamente no desempenho do negócio. 

Diante disso, é oportuno citar pesquisas que estudaram a aplicação de coaching com 

empreendedores. O primeiro trabalho destacado refere-se à pesquisa de Tilmar (2007). A 

autora relata um processo de coaching desenvolvido com 15 mulheres empreendedoras, 

proprietárias de organizações de pequeno porte na Suécia. O processo foi desenvolvido por 

meio de sessões realizadas em grupo, e os temas abordados variavam entre gestão da empresa 

e troca de experiências e sentimentos. A condução ficava a cargo de um coach especialista 

que facilitava as sessões. As empreendedoras puderam compartilhar inquietações pessoais, 

como falta de tempo, comportamento dos clientes e funcionários, solidão em suas atividades e 

necessidade de desempenhar muitos papéis – algo intrínseco à condição de pequeno 

empresário. Ao longo do processo, a facilitação promovida pelo coach influenciou para o 

desenvolvimento de um ambiente de aprendizagem coletiva, o que possibilitou que as 
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empreendedoras desenvolvessem novos conhecimentos a partir das experiências 

compartilhadas. Para Tilmar (2007), isso pode ser considerado um resultado positivo do 

trabalho de coaching, por ter viabilizado ganhos para todas em virtude da aprendizagem em 

grupo. 

A pesquisa de Kutzhanova, Lyons e Lichtenstein (2009) se soma à de Tilmar (2007) 

no tocante à aprendizagem. Os autores entrevistaram 17 empreendedores norte-americanos 

que passaram por um programa de coaching individual, mesclado com sessões grupais, 

conduzido por coaches profissionalmente preparados com formação específica na área. Os 

empreendedores relataram que o processo auxiliou no desenvolvimento de um raciocínio 

estratégico e julgamento autocrítico para encontrar áreas da organização que deviam ser 

aprimoradas, e isso teve impactos positivos para o aperfeiçoamento das habilidades gerenciais 

dos empreendedores. 

Kutzhanova, Lyons e Lichtenstein (2009) explicam que os questionamentos propostos 

ao longo do processo ajudaram a aumentar o nível de autoconhecimento individual dos 

empreendedores. E isso foi benéfico para a compreensão de mecanismos individuais de 

motivação e valores pessoais. Por isso, os autores concluem que o coaching pode gerar meios 

de aprendizagem movidos pela busca de autorrealização. 

Tilmar (2007) e Kutzhanova, Lyons e Lichtenstein (2009) concordam sobre um 

mesmo ponto: a vantagem do processo de coaching quando comparado com outras práticas de 

aprendizagem, como o treinamento. Empreendedores têm necessidades únicas, razão pela 

qual intervenções padronizadas sem acompanhamentos individualizados tendem a não gerar 

resultados consistentes e duradouros. 

Essas pesquisas reforçam as ideias de Barès e Persson (2010) sobre a dimensão 

humana do processo de coaching, uma vez que, por se tratar de um acompanhamento, é 

necessário que o relacionamento entre o empreendedor e o coach transcenda uma simples 
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relação comercial. Os autores sugerem que, se o coach não tiver real interesse e empatia com 

o empreendedor e contexto à sua volta, ele não deve aceitar o trabalho. Isso fica mais claro na 

figura a seguir, extraída do trabalho de Barès e Persson (2010). 

 

Figura 3 – Modelo de sucesso de coaching para empreendedores 

Características
do coach

Empatia/Escuta

Familiaridade
com a cultura de 
PME

Credibilidade

Características
do 

empreendedor
(coachee)

Receptividade ao
coaching

Engajamento no 
processo

Características da
relação

Preponderância da
comunicação oral

Contrato moral

Fequência de 
sessões.

Sucesso do coaching para empreendedores

Ampliar mudanças
Nível de objetivos atingidos
Nível de satisfação

 
Fonte: Barès e Persson (2010). 

 

Ao analisar a Figura 3, é possível verificar as atribuições do coach, que deve 

apresentar como competência técnica necessária para a condução do trabalho a familiaridade 

com a realidade de PME, pois há singularidades que diferenciam as PME das organizações de 

grande porte. Por outro lado, também é possível verificar que o empreendedor deve se 

envolver com o processo, sendo receptivo a ele, daí surgindo o contrato moral firmado com o 

coach. 

Diante do exposto, pode-se considerar que o coaching é uma prática de 
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acompanhamento que utiliza como matéria-prima de trabalho o empreendedor e seu contexto, 

sendo configurada como uma relação bilateral, o que evidencia a possibilidade de aplicação 

do processo de coaching, com o foco de interesse no desenvolvimento de competências 

empreendedoras. Estas poderão emergir no contexto mais complexo que são a empresa e a 

realidade de vida do empreendedor. 

Aqui cabe destacar que nos trabalhos bibliográficos não foram identificadas pesquisas 

realizadas no Brasil que apresentassem alguma prática de acompanhamento de 

empreendedores, o que sugere que, possivelmente, a adoção desse tipo de trabalho para 

empreendedores seja algo pouco usual no Brasil. 

No próximo capítulo, são apresentados os procedimentos metodológicos adotados ao 

longo do processo de pesquisa. 
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5 MÉTODOS 

 

A presente pesquisa teve por objetivo analisar a relação entre a intervenção de 

coaching e o desenvolvimento de competências empreendedoras, caracterizando-se como 

uma pesquisa exploratória (ACEVEDO; NOHARA, 2007). Para tanto, o rito metodológico 

utilizado foi o da pesquisa-ação. 

Lewin (1946) explica que pesquisa-ação constitui-se em um método através do qual o 

pesquisador interage com a realidade social, e, possivelmente, poderá contribuir para a 

resolução de algum problema. Essa interação ocorre ao mesmo tempo em que a pesquisa é 

desenvolvida. Daí se explica o nome do método, ou seja, a união das palavras pesquisa e ação. 

Para Lewin (1946), um pesquisador de um tema das ciências sociais pode utilizar seus 

conhecimentos enquanto realiza sua pesquisa para intervir na realidade estudada. O autor 

exemplifica sua ideia com base na participação de três pesquisadores em um comitê de 

relações raciais no estado norte-americano de Connecticut. Ao mesmo tempo em que os 

pesquisadores participaram de debates sobre políticas de integração racial, eles também 

conseguiram desenvolver uma investigação científica, a qual gerou uma massa de 

conhecimentos que auxiliou no desenvolvimento de políticas de integração para outros 

estados norte-americanos. 

No contexto organizacional, Perry e Rao (2007) explicam que a pesquisa-ação pode 

ser aplicada em ambientes de trabalho com a finalidade de se aprimorar os processos 

organizacionais, podendo também ser utilizada em processos de desenvolvimento humano. 

Perry e Rao (2007) acrescentam que as justificativas que legitimam a adoção do método são 

as seguintes: (i) pouco conhecimento sobre o problema a ser resolvido, sendo um tipo de 

pesquisa de natureza indutiva, a qual irá contribuir para construção de teorias; (ii) contexto e 

fenômeno não se encontram claramente distintos, e, dessa forma, a pesquisa necessita de uma 
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profundidade para diferenciar o “como” do “por quê”; e (iii) o fenômeno é raramente 

estudado por membros da comunidade científica, sendo uma oportunidade de gerar um 

conhecimento. 

Nota-se que, para efeito do presente estudo, a primeira justificativa de Perry e Rao 

(2007) é considerada útil, isso porque não foram identificadas na literatura pesquisas que 

apresentassem um foco específico em estudar a relação entre intervenção de coaching e o 

desenvolvimento de competências empreendedoras, evidenciando pouco conhecimento 

científico sobre o tema. 

No tocante à aplicação da pesquisa-ação com fenômenos da realidade social ligados ao 

empreendedorismo, Jouison-Laffitte (2009) explica que sua adoção não é usual entre os 

pesquisadores do campo. A autora desenvolveu uma pesquisa bibliográfica relacionando a 

pesquisa-ação com o empreendedorismo. Entre os pontos desenvolvidos no trabalho, vale 

destacar os seguintes: (i) a atuação do pesquisador funciona como um catalisador para 

remover barreiras ou resistências que impedem que ocorram mudanças, proporcionando, 

assim, fenômenos de aprendizagem; (ii) o pesquisador precisa estar consciente de que exerce 

um duplo papel dentro da pesquisa, devendo, assim, ter maturidade para manter-se neutro na 

medida do possível, e evitar a adoção de ações enviesadas que possam comprometer a 

evolução do trabalho. Para tanto, o pesquisador deve se visualizar como um membro 

integrante da equipe ao invés de se colocar no papel de um consultor; (iii) a validade da 

pesquisa-ação é passível de ser verificada pela aplicação de uma intervenção, e não pelas 

transformações ocorridas; e (iv) a pesquisa-ação é válida em situações de criação de novos 

negócios, nas quais os empreendedores enfrentam desafios de diversas naturezas, gerando um 

grande leque de oportunidades para a intervenção de um pesquisador com conhecimentos que 

podem contribuir com o empreendedor. 

Novaes e Gil (2009) também apresentam contribuições sobre a aplicação da pesquisa-
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ação para estudar fenômenos empreendedores. O método apresenta um potencial de fazer com 

que o empreendedor reflita e questione suas ações e a maneira como as vem aplicando, 

apresentando um potencial de geração de aprendizagens. Isso faz com que a pesquisa-ação 

possibilite a emancipação do empreendedor para que passe a ter maior autonomia de ação.  

No entanto, Novaes e Gil (2009) concordam com a ideia de Jouison-Laffitte (2009), no 

tocante à maturidade do pesquisador sobre a necessidade e viabilidade da intervenção. Os 

autores explicam que ocorreu uma popularização da aplicação do método da pesquisa-ação, 

havendo casos em que sua intervenção não se fazia de fato necessária, tornando, assim, 

questionável a qualidade desses trabalhos. 

Diante do exposto, cabe esclarecer que as explicações e recomendações ora destacadas 

foram acolhidas pelo autor desta tese, e os procedimentos metodológicos adotados são 

apresentados a seguir. 

 

5.1 Procedimentos adotados no desenvolvimento da pesquisa 

 

As fases para o desenvolvimento da pesquisa-ação variam na literatura estudada. 

Thiollent (2009) as denomina: (i) fase exploratória, na qual o pesquisador e os atores 

organizacionais identificam o problema; (ii) fase de pesquisa aprofundada, momento no qual a 

situação é pesquisada, valendo-se de todos os tipos de dados disponíveis; (iii) fase de ação, na 

qual com base nos dados coletados, ações concretas são propostas com objetivo de alcançar 

objetivos desejáveis; e (iv) fase de avaliação, observação e resgate do conhecimento 

produzido. 

Já para Perry e Rao (2007), a pesquisa-ação também é composta por quatro fases, 

denominadas planejamento, ação, observação e reflexão, apresentando uma característica 

cíclica, conforme a Figura 4. 
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Figura 4 – A espiral cíclica da pesquisa-ação 

Plano

AçãoObservação

Reflexão

Ação

ObservaçãoReflexão

Revisão 
do plano

1

2

3

 
Fonte: Perry e Rao (2007). 

 

Assim, a aplicação do método pode ser realizada através de ciclos, os quais permitem 

que aprendizagens emergidas ao longo da aplicação da pesquisa-ação sejam agregadas, 

aumentando, desse modo, a possibilidade de geração de mudanças. Thiollent (2009) 

complementa o caráter cíclico da pesquisa-ação, explicando que especialmente nas últimas 

três fases é comum haver um movimento de ida e volta, através do qual são realizados ajustes 

e adequações. 

Jouison-Laffitte (2009) utiliza o modelo de Sussman e Evered (1978) para explicar as 

etapas de desenvolvimento de uma pesquisa-ação com empreendedores, conforme é possível 

verificar na Figura 5. 
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Figura 5 – O processo cíclico da pesquisa-ação 

Desenvolvimento de 
um sistema-cliente

1. Diagnosticar
Identificar e definir um 
problema 

5. Especificar as 
aprendizagens
Identificar os resultados
gerais

2. Planiejar
Considerar diferentes 
formas de ação para 
resolver o problema

3. Realizar a ação
Escolher uma 
modalidade de ação

4. Avaliar
Estudar as 
consequências da ação

 
Fonte: Sussman e Evered (1978) apud Jouison-Laffite (2009). 

 

De acordo com a Figura 5, a pesquisa-ação também é apresentada de forma cíclica, 

havendo uma fase a mais do que nos modelos de Thiollent (2009) e Perry e Rao (2007). No 

entanto, pode-se entender que esta quinta fase encontra-se inserida na quarta fase dos modelos 

anteriores correspondendo à fase de observação de Perry e Rao (2007) e avaliação de 

Thiollent (2009). Também é importante explicar que a expressão “sistema-cliente”, que consta 

no balão ao centro da Figura 5, refere-se a um termo comum entre pesquisadores que adotam 

o método da pesquisa-ação. Por “sistema-cliente” pode-se entender uma pessoa, equipe ou 

departamento que passará pela intervenção da pesquisa-ação. 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, seguiu-se o modelo apresentado por Jouison-
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Lafitte (2009), o qual serviu como base inicial, conforme será explicado na seção 5.3 adiante. 

A razão pela qual adotou-se esse modelo dá-se pelo fato de que, nos levantamentos 

bibliográficos, o único trabalho identificado que apresenta sugestões para aplicação do 

método da pesquisa-ação com dirigentes de empresas de micro e pequeno porte foi o de 

Jouison-Lafitte (2009).  

 

5.2 Características das empresas estudadas 

 

Aplicou-se a intervenção de coaching junto a proprietários-dirigentes de uma nova 

empresa e de duas empresas já estabelecidas que buscavam expandir ou transformar algum 

aspecto organizacional. Isso se justifica pois, como destacado no subcapítulo 3.2, o 

desenvolvimento de competências empreendedoras é especialmente oportuno para empresas 

que apresentam essas condições (BIRD, 1995). 

Com relação ao porte das empresas, tanto a literatura sobre competências 

empreendedoras (MAN; LAU, 2000 e 2005) quanto à literatura sobre processos de coaching 

(BARÈS; PERSSON, 2010) abordam os respectivos temas dentro do contexto de organização 

de pequeno ou médio porte, razão pela qual as empresas estudadas apresentavam essas 

características. 

Quanto aos critérios que foram adotados para a caracterização do porte da empresa, foi 

utilizada a referência empregada pelo SEBRAE, baseada em quantidade de funcionários e 

setores de atuação, conforme apresentado na Tabela 2: 
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Tabela 2 – Classificação de porte de empresa por quantidade de funcionários 
Porte Setor  Setor 

 Indústria e construção Comércio e serviços 

Microempresa Até 19 funcionários Até 9 funcionários 

Pequena empresa Entre 20 e 99 funcionários Entre 10 e 49 funcionários 

Média empresa Entre 100 e 499 

funcionários 

Entre 50 e 99 funcionários 

Grande empresa Mais de 500 funcionários Mais de 100 funcionários 

Fonte: SEBRAE, 2012. 

 

Sobre os critérios adotados para caracterizar a figura do proprietário-dirigente 

enquanto um empreendedor, foram empregadas características explicadas no trabalho de Lima 

(2001), destacadas a seguir: (i) propriedade e gestão independente de qualquer outra empresa; 

(ii) administração personalizada; e (iii) atuação com uma pequena fatia do mercado. 

Na Tabela 3, são apresentadas as empresas estudadas. 

 

Tabela 3 – Características das empresas estudadas 
Empresa Ramo de 

atividade 
Quantidade 
de sócios 

Ano de 
fundação 

Quantidade 
de 

funcionários 

Faturamento 
mensal 

estimado 
Happypromo Marketing 

promocional 

3 2012 2 R$ 50.000 

Rocha 

Arames 

Distribuidora 

e comércio de 

arames 

3 1998 6 R$ 190.000 

Fisio Clínica de 

fisioterapia 

1 2000 9 R$ 20.000 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Os dados da tabela referem-se às características de cada empresa no início da 

intervenção de coaching. 

 

5.3 Aplicação da intervenção de coaching 

 

Para a aplicação da intervenção de coaching, o autor da presente tese, para efeitos do 

presente estudo, passará a denominar-se pesquisador-coach 2 . Celebrou-se um contrato 

psicológico verbal com os proprietários-dirigentes de cada empresa, explicando que se 

aplicaria a intervenção no período entre novembro de 2012 a março de 2013. Foi estabelecido 

um período semanal fixo, no qual as sessões foram realizadas. A duração das sessões foi de no 

mínimo 2 horas e algumas chegaram a 4 horas. A quantidade mínima de sessões que se 

esperava realizar era 12, para cada empresa, tendo sido essa quantidade mínima estipulada 

segundo a experiência profissional do autor no campo de coaching. Esse é o tempo médio 

para a duração de um processo. Porém, no caso da presente pesquisa, foi possível realizar 15 

sessões. 

 Cabe explicar que a literatura sobre coaching não apresenta parâmetros sobre a 

duração mínima e máxima de processos de coaching. Por isso, o parâmetro inicial de 12 

sessões foi estabelecido com base na experiência profissional do pesquisador-coach autor 

desta tese, que constatou em trabalhos anteriores o desenvolvimento de competências de seus 

clientes em processos de coaching com duração de 12 sessões. No caso da presente pesquisa, 

foi possível realizar 15 sessões, sendo constatado que no final do processo a ocorrência as 

mudanças de comportamento e desenvolvimento de competências empreendedoras. Portanto 

foram atingidas as metas propostas no início da intervenção de coaching. Por outro lado, se 

                                                      
2 O termo foi criado levando em conta o rito metodológico da pesquisa-ação, para destacar o duplo papel 
exercido pelo autor: o de pesquisador e do de coach. 
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houvesse ocorrido a continuidade do processo de coaching, o mesmo poderia ter sido 

descaracterizado, pois a relação de estímulo e desenvolvimento de competências poderia se 

transformar em uma relação de apoio e dependência. 

Nas tratativas, destacou-se que a identidade pessoal dos proprietários-dirigentes bem 

como o nome das empresas seriam mantidas em sigilo. Para ratificar o acordo, foi assinado 

um termo de consentimento, cujo modelo encontra-se no Apêndice C. 

Para iniciar os trabalhos, foram realizadas duas sessões individuais com cada um dos 

proprietários-dirigentes. Na primeira sessão, utilizou-se como referência o “Roteiro I”, que 

consta no Apêndice A, servindo como base para entrevista semiestruturada. Importante 

esclarecer que dentro dos moldes de aplicação de coaching o contato inicial entre coach e 

coachee é considerado como a primeira sessão. Em duas empresas, foram realizadas sessões 

coletivas com os funcionários. Na primeira sessão com os funcionários, adotou-se o ‘Roteiro 

II’ que também encontra-se no Apêndice A. Na Tabela 4, há uma síntese dos números da 

intervenção de coaching. 

 

Tabela 4 – Números da intervenção de coaching 
Empresa Sessões com os 

proprietários-dirigentes 

Sessões com os 

funcionários 

Happypromo 15 --x--x--x-- 

Rocha Arames 15 2 

Fisio 15 2 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No caso da Rocha Arames e da Fisio, os proprietários-dirigentes foram receptivos em 

realizar sessões com os funcionários sem a presença deles. O mesmo não ocorreu na 

Happypromo em razão dos proprietários-dirigentes quererem uma atenção por parte do 
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pesquisador-coach no desenvolvimento profissional deles. Isso foi bem recepcionado por 

parte do pesquisador-coach, que não percebeu nos funcionários da Happypromo 

conhecimentos sobre a empresa, por se tratar de uma empresa iniciante. 

As duas sessões iniciais representaram a fase de diagnóstico do modelo e Jouison-

Lafitte (2009). Um tema comum para as três empresas foi a constatação de que os 

proprietários-dirigentes tinham uma baixa consciência sobre a autoimagem de empreendedor, 

juntamente com dificuldades de relacionamento interpessoal entre os integrantes da equipe de 

direção no caso da Happypromo e da Rocha Arames. A partir desse diagnóstico, foi elaborado 

um plano de ação que tinha como objetivo central dois pontos: desenvolver a autoimagem de 

empreendedor para desenvolver as competências empreendedoras, conforme se vê na Figura 6. 

 

Figura 6 – Etapas do desenvolvimento da intervenção de coaching 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Baseado em Jouisson-Lafitte (2009). 

 

1. Diagnóstico – Autoimagem de 
empreendendor baixa.  

2. Planejar: estimular o desenvolvimento da 
autoimagem de empreendedor para estimular o 
desenvolvimento das competências 
empreendedoras. 

3. Realizar a ação: sessões individuais, 
coletivas com os proprietários-
dirigentes. 

5. Especificar as 
aprendizagens: à medida que 
aumentava a autoimagem de 
empreendedor, as 
competências empreendedoras 
passaram a ser expressadas. 

4. Avaliar: buscou-se identificar 
mudanças na maneira de pensar 
e agir. 
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A figura sintetiza as etapas do desenvolvimento da intervenção de coaching. Aqui cabe 

explicar que na segunda etapa reuniu-se um conjunto de ferramentas que foram utilizadas ao 

longo das sessões, de acordo o contexto individual de cada empresa. Esse conjunto de 

ferramentas encontra-se nos anexos A à H. Ao longo da aplicação do processo, passaram a ser 

identificadas mudanças de comportamento, que refletiam o aumento da autoimagem de 

empreendedor e a expressão das competências empreendedoras, conforme ficará mais claro 

no capítulo de análise intracaso. 

 Ao final do processo, foi realizada uma entrevista individual com cada um dos 

proprietários-dirigentes, na qual eles apresentaram a avaliação que fizeram da intervenção de 

coaching. Para nortear essa entrevista foi elaborado um roteiro de entrevista semiestruturada 

que consta no Apêndice B. 

 

5.4 Análise dos dados 

 

Todas as sessões de coaching foram gravadas em um gravador de áudio, o 

pesqusiador-coach elaborou uma planilha de acompanhamento na qual fazia anotações sobre 

o conteúdo trabalhado nas sessões juntamente com interpretações feitas pelo pesquisador-

coach sobre as reações individuais dos proprietários-dirigentes e funcionários. O modelo da 

planilha encontra-se no Apêndice D.  

Para a análise dos dados, utilizou-se a estratégia sugerida por Miles e Huberman (1994) 

relativas à codificação dos dados, sendo possível compreender, sintetizar e sumarizar os dados. 

Para tanto, foram transcritas as duas sessões inicias, partes das sessões que ocorreram ao 

longo da intervenção de coaching e as duas sessões finais. Aqui levaram-se em consideração 

as recomendações de Flick (2009), as quais sugerem aos pesquisadores transcreverem 

elementos da pesquisa qualitativa que estejam associados com as questões de pesquisa 
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propriamente, devendo as partes não transcritas serem mantidas dentro do processo de 

pesquisa.  

Para auxiliar na análise das entrevistas, utilizou-se o Software Atlas.ti. Para Bandeira-

de-Mello (2006), softwares da natureza do Atlas.ti são pertinentes em investigações 

qualitativas por permitirem ao pesquisador criar códigos, ou seja, abstrações que resultem em 

maior riqueza de análise. A lista de códigos utilizados encontra-se no Apêndice E. 

Uma vez codificados os dados, foi adotada a estratégia de análise intracaso sugerida 

por Miles e Huberman (1994). A análise intracaso possibilita a compreensão da evolução 

temporal de um fenômeno estudado, sendo possível identificar momentos críticos e fazer 

relações entre as diferentes fases identificadas. 

 Após cumprida essa etapa, foi elaborada a análise intercaso, a qual também é sugerida 

por Miles e Huberman (1994). Aqui os dados analisados de cada um dos proprietários-

dirigentes foram comparados entre si, possibilitando, assim, uma maior riqueza em termos de 

análise. Nesse ponto, é relevante mencionar Lima (2010), que explica que os modelos 

concebidos a partir de análises intercaso possuem um maior potencial de explicação quando 

comparados com modelos oriundos de estudos de caso único, reforçando a pertinência do 

presente estudo que estudou três empresas e sete proprietários-dirigentes. 

Explicados os métodos empregados no presente estudo, segue o capítulo com as 

análises intracaso. 
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6 ANÁLISE INTRACASO 

 

No presente capítulo, são apresentadas as análises intracaso relativas à intervenção de 

coaching realizada nas três empresas estudadas. 

 

6.1 Happypromo: contexto geral 

 

A intervenção de coaching realizada junto aos dirigentes da Happypromo é o primeiro 

caso apresentado na presente tese. A intervenção ocorreu entre os meses de novembro de 2012 

e março de 2013. O contexto de cada um dos proprietários-dirigentes que formaram a empresa 

é relevante para a compreensão do raciocínio utilizado pelo pesquisador-coach para aplicar o 

coaching. Por essa razão, apresentamos um breve histórico pessoal e profissional dos 

dirigentes, juntamente com as motivações que os levaram a fundar a Happypromo em julho de 

2012. 

 

a) Sarah 

 

Histórico pessoal e profissional 

 

Sarah é a pessoa responsável por iniciar o processo de criação da Happypromo. Seu 

histórico profissional já aponta alguns indícios de que ela pudesse um dia montar uma agência. 

Graduada em Direito, com especialização em Direito do entretenimento e arbitragem, ela 

chegou a ter um escritório de advocacia com outros advogados, entre os anos de 2000 e 2007. 

Nesse período, casou-se com um dos advogados que faziam parte da sociedade. Sarah, em 

2013, tem 38 anos. 
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A experiência jurídica abriu-lhe oportunidades para trabalhar com ações promocionais, 

porque campanhas promocionais que envolvem sorteios de prêmios e distribuição de brindes 

são regulamentadas por uma legislação própria. Seu primeiro trabalho nessa área ocorreu 

quando ainda estava em seu antigo escritório. O cliente foi uma agência de marketing 

promocional. Tendo ficado satisfeito com o serviço prestado, fez novas demandas. Sarah 

gostou de trabalhar com ações promocionais por ser um trabalho que apresenta resultados 

mais céleres que os trâmites dos contenciosos jurídicos aos quais estava acostumada. Também 

chamava-lhe a atenção o fato de as ações promocionais se constituírem em um trabalho 

interdisciplinar que envolve marketing e Direito, representando para ela um novo desafio 

intelectual. O seu nome passou a circular entre agências e departamentos de marketing de 

empresas. 

Enquanto emergia o novo direcionamento profissional, Sarah passou a se desinteressar 

pelas rotinas de seu escritório, e, nesse mesmo período, sua relação conjugal apresentava 

sinais de desgaste. Passado mais algum tempo, Sarah desligou-se da sociedade e também se 

divorciou de seu marido. Daí em diante, alçou voo próprio, montou um escritório para tratar 

exclusivamente de questões ligadas ao Direito Promocional. Aos poucos, ganhou 

credibilidade no mercado, atraindo agências e empresas de grande porte do setor de cosmético, 

entretenimento e automotivo para sua carteira de clientes. 

O novo ciclo profissional abriu para Sarah oportunidades para relacionamentos 

pessoais. No meio do marketing, é comum as relações profissionais se misturarem com 

relações pessoais, gerando um tênue fio que separa a dimensão profissional da pessoal. 

Algumas pessoas do meio da promoção quiseram apresentar possíveis pretendentes. Sarah 

acabou se casando novamente com um publicitário proprietário de uma grande agência de 

marketing promocional. 

Essa grande agência começou a passar por dificuldades financeiras em 2008, que 
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foram se intensificando nos anos seguintes. No início de 2012, a agência fechou as portas, 

deixando muitos clientes desassistidos, incluindo empresas que eram atendidas no âmbito 

jurídico por Sarah. 

Outro aspecto que merece atenção na biografia de Sarah refere-se ao fato de seu pai ter 

empreendido na vida criando alguns negócios. Formado em medicina, ele montou uma clínica 

em uma cidade do interior de São Paulo (de onde Sarah é natural), chegou a montar um plano 

de saúde e também é pecuarista. A figura paterna desperta nela a sensação de dinamismo e 

necessidade de diversificar atividades de negócio. Para Sarah, seu pai é uma referência de 

empreendedor, servindo de inspiração em termos profissionais. 

Atuando com ações promocionais, Sarah vivenciou trabalhos realizados por agências 

para empresas de grande porte e, na sua percepção, havia trabalhos que eram executados de 

maneira insatisfatória. Nas entrevistas iniciais, ela mencionou algumas vezes a expressão 

“clientes desassistidos”. Alguns dos problemas pontuados por Sarah foram: desconhecimento 

dos aspectos jurídicos da promoção, execução de trabalhos feita com pouca qualidade e não 

pagamento de fornecedores. 

Por outro lado, era comum Sarah ser solicitada por clientes para fazer uma ação 

promocional completa e não se limitar somente ao aspecto jurídico. Ela recusava as 

solicitações, pois não tinham conhecimentos nem infraestrutura para dar conta da demanda. 

Quando a agência de seu ex-marido fechou as portas, havia alguns profissionais que ela 

conhecia e que poderiam auxiliá-la no desenvolvimento e implementação de ações 

promocionais. Nessa mesma época (primeiro semestre de 2012), coincidentemente, uma 

grande construtora contratou seus serviços jurídicos para fazer uma ação promocional. Foi aí 

que ela reconheceu uma janela de oportunidade para montar uma agência de marketing 

promocional. 

No desenho inicial da agência, haveria quatro sócios: Sarah, sua assistente, Roberto e 
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Márcia. Nas reuniões para criação da empresa, surgiram divergências entre a assistente e 

Sarah. Essa divergência foi sentida pelos demais, o que resultou na exclusão da assistente. Em 

janeiro de 2013, houve a inclusão de Peter, que veio ocupar a posição do quarto sócio da 

empresa. 

Para Sarah, montar a agência representava uma maneira de diversificar e exercer uma 

outra atividade passível de ser conciliada com seus serviços jurídicos. Sua expectativa era de 

que sua reputação no mercado abriria portas para trazer clientes, como foi o caso da 

construtora, sendo possível prestar um serviço com um bom nível de profissionalismo para os 

clientes desassistidos. 

  

b) Roberto 

 

Histórico pessoal e profissional 

 

 Roberto é um publicitário com uma trajetória consistente e ascendente. Em 2013, sua 

idade é de 37 anos. Começou a trabalhar no meio publicitário por intermédio de seu antigo 

sogro, que atuava no segmento de veiculação de anúncios em ônibus chamado por busdoor. 

Roberto fez prospecções na cidade do Rio de Janeiro e identificou oportunidades para vender 

anúncios de busdoor no mercado carioca. Isso fez com que abrisse uma filial da empresa do 

sogro naquela cidade. 

Passado algum tempo, Roberto decidiu voltar para São Paulo em razão dos vínculos 

familiares, pois sua esposa e sua mãe não tinham se mudado para o Rio de Janeiro. Nesse 

retorno, teve a oportunidade, através de um amigo, de trabalhar com ações promocionais. 

Realizou um trabalho temporário, que lhe abriu a possibilidade de realizar outros. De trabalho 

em trabalho, Roberto acabou sendo contratado pela Target, que é uma forte agência no meio 
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do marketing promocional. Nos dez anos em que trabalhou na Target, galgou posições até 

chegar ao nível de gerência. Nesse período, fez um curso de graduação em administração com 

ênfase em marketing e um MBA in company sobre gestão de marketing. Ele considera que 

essa experiência foi marcante para a sua formação profissional. 

Roberto chegou a um patamar profissional no qual não vislumbrava caminhos de 

ascensão em termos de carreira, juntamente com rotinas laborais que não lhe eram mais 

desafiadoras. Nessa condição, aceitou o convite de uma outra agência (aqui denominada Yes) 

que o contratou para montar a área de operações de promoção. Assim como ocorreu em sua 

experiência no Rio de Janeiro, Roberto teve a oportunidade de montar uma equipe de trabalho 

e gerenciou a operacionalização de promoções. 

Roberto sentia-se bem tratado e valorizado em termos financeiros. Contudo, houve um 

fato que lhe desagradou: a Yes passou a atender duas grandes empresas concorrentes em um 

mesmo setor, algo que na mentalidade da área de marketing é considerado antiético. O 

principal cliente que Roberto atendia cobrou-lhe satisfações e ele explicou que fora uma 

decisão da cúpula dos dirigentes da Yes e não dele. Roberto considerou que sua reputação no 

mercado poderia ficar afetada com esse fato. Deve-se mencionar que no meio de marketing as 

informações correm de maneira fluída e rápida por meio de redes de relacionamento, seja no 

âmbito digital ou em conversas sociais. 

Um fato relevante que ocorreu enquanto trabalhava na Yes foi a abertura de uma 

agência própria, novamente na cidade do Rio de Janeiro. Roberto tinha de fazer muitas 

promoções naquela cidade e ele teve a ideia de montar uma agência própria para atender às 

demandas da Yes. Essa agência ganhou espaço no mercado carioca, passando a atender 

também outras agências de São Paulo concorrentes da Yes. Roberto não deixou a Yes em São 

Paulo, mas buscava conciliar a agenda de tarefas que tinha de realizar tanto para a Yes em São 

Paulo quanto para os clientes que atendia no Rio de Janeiro. Passado um ano com essa agenda 
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dupla, decidiu vender sua agência para o funcionário responsável pela operação no Rio de 

Janeiro. Roberto passou por algumas outras agências até ser contratado pela agência que tinha 

entre os dirigentes o ex-marido de Sarah. Ele trabalhou nessa agência até o momento em que 

as portas foram fechadas, e a partir daí ficou prospectando oportunidades no mercado. 

Roberto conhecia Sarah havia mais de dez anos, e trabalhou em outras agências com 

Sarah. No momento em que Sarah o procurou com a proposta de montar a agência, ele estava 

recebendo demandas de pequenos trabalhos de grandes clientes. Nesse contexto, viu a 

oportunidade para montar uma agência própria, mas, diferentemente do que ocorreu em seus 

negócios anteriores, com pessoas que ele tinha conhecimento e estima profissional. 

Também era perceptível em Roberto uma característica, qual seja, a vontade de ter 

autonomia e em poder executar um trabalho da maneira que considerava correta. O motivo é 

que, em suas experiências anteriores, foram muitas as situações em que teve de implementar 

orientações profissionais em promoções que divergiam da sua orientação pessoal. Em razão 

de ser um profissional experiente, Roberto acreditava que tinha discernimento suficiente para 

dirigir e não receber ordens. 

Nas entrevistas iniciais, ele demonstrou que não queria agir mais como funcionário, 

não queria ter de acatar ordens de superiores ou pares, ou mesmo envolver-se em conflitos. 

Assim como Sarah, também tinha a expectativa de que com sua reputação e visibilidade no 

mercado poderia angariar clientes e contribuir para o crescimento da Happypromo. 

 

c) Márcia 

 

Histórico pessoal e profissional 

 

A formação acadêmica de Márcia é de fonoaudióloga. Em 2013, sua idade é 35 anos. 
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Ao longo de sua graduação, fez estágios em clínicas e hospitais, preparando-se para atuar 

como uma profissional da área. No entanto, a remuneração percebida nos estágios e os 

salários recebidos pelos recém-formados, em sua percepção, eram baixos. Por isso, trabalhou 

em lojas de shopping como vendedora em razão de o ganho ser maior. 

Pouco tempo depois que estava formada, encontrava-se desempregada porque havia se 

cansado das rotinas das lojas. Nessa ocasião, uma amiga indicou-a para um trabalho 

temporário no qual ela deveria fazer relatórios sobre pesquisas de opinião. Era uma tabulação 

de dados de uma pesquisa sobre o lançamento de um novo tipo de sabão em pó. Seus 

relatórios se destacaram em razão de apresentar uma qualidade muito superior quando 

comparados com os relatórios dos outros funcionários temporários. Ela conseguia transcrever 

e ordenar uma carga relevante de dados. Segundo Márcia, o motivo que explica a diferença 

notada pelos coordenadores do projeto refere-se ao fato de que, enquanto fonoaudióloga, ela 

teve de aprender a fazer relatórios muito mais complexos do que aqueles. Essa competência 

fez com que Márcia fosse contratada pela maior agência de marketing promocional de São 

Paulo, a já mencionada Target. 

Nessa agência, Márcia conheceu Roberto e trabalhou como sua assistente na área de 

planejamento, onde ela pôde expressar suas características de forte comprometimento com o 

trabalho e de busca pela qualidade na entrega das tarefas. Essas características auxiliaram para 

que ela ficasse cinco anos na Target até decidir migrar para a Yes (também já mencionada). 

Na Yes, ela executava basicamente as mesmas funções que tinha na Target. Vivenciou 

um período em que surgiu a necessidade de se contratar um profissional para coordenar a 

execução de promoções, tendo sugerido a contratação de Roberto, que estava na Target. Na 

Yes, ela trabalhou por quatro anos. A razão que a fez sair dessa agência foi sua frustração com 

o ambiente de uma agência pequena; ela sentia falta de um ambiente de agência grande como 

a Target. Isso fez com que ela procurasse uma oportunidade de trabalho na agência do ex-
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marido de Sarah, pois uma das sócias foi fundadora da Target. Nessa agência, Márcia e 

Roberto voltaram a trabalhar no mesmo ambiente, dando continuidade a um relacionamento 

profissional que durava havia anos. 

Márcia é muito amiga da antiga assistente de Sarah. Isso é um fato relevante, pois, no 

momento em que Sarah pensava em montar uma agência, sua assistente indicou o nome de 

Márcia, o qual foi prontamente aceito. Quando a agência do ex-marido de Sarah fechou as 

portas, Márcia ficou à deriva no mercado, situação essa que lhe causou desconforto por estar 

desempregada. Nas entrevistas iniciais, identificou-se que Sarah estava sem um norte 

profissional. Ao mesmo tempo, havia um sentimento dentro dela que sugeria que tirasse uns 

meses para descansar um pouco dos estresses acumulados pelos anos de trabalho. Porém, o 

sentimento de dever falou mais alto e ela aceitou montar a agência. 

No histórico pessoal de Márcia, constam longos períodos profissionais atuando como 

executiva no meio publicitário. Nunca havia empreendido até então. Tampouco há em suas 

relações familiares referências empreendedoras, uma vez que sua mãe é professora e seu pai 

fez carreira executiva no setor automobilístico. Ela percebia a Happypromo como um trabalho 

para ganhar o seu sustento. Agradava-lhe a ideia de montar a empresa com sua amiga 

(assistente de Sarah) e Sarah. A saída da amiga da configuração inicial da sociedade causou-

lhe desapontamento. 

O fato de trabalhar com Roberto soava positivo em razão de toda a experiência 

anterior. Nas entrevistas iniciais, notou-se que seu foco de atenção voltava-se para as questões 

operacionais da empresa, não tendo sido identificados elementos subjetivos (vontade em ter 

um negócio próprio ou ânsia por independência) que sinalizam uma motivação maior para 

empreender, como foi possível identificar com Sarah e Roberto. Márcia também expressou 

desapontamento com relação a algumas rotinas intrínsecas das ações promocionais, como 

decisões tomadas e implementadas sem planejamento devido e sem orçamento aprovado por 
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clientes. Nesse mercado, muitas ações emergem rapidamente e as agências são obrigadas a 

atender demandas às pressas, gerando desgastes para os profissionais envolvidos. 

 

d) Peter 

 

Histórico pessoal e profissional 

 

Peter sempre trabalhou na área publicitária, tendo um histórico empreendedor em sua 

formação profissional. Em 2013, sua idade é 38 anos. Quando fazia a graduação em 

marketing, montou uma agência para fazer pequenos trabalhos na área de criação e design 

junto com amigos. Os trabalhos realizados foram apreciados pelos clientes, fazendo com que 

a pequena agência ganhasse mais visibilidade. No ano 2000, Peter e seus sócios se juntaram a 

uma agência parceira, o que resultou no surgimento de uma agência maior, com 60 

funcionários. 

Nos anos posteriores, o ritmo de crescimento da agência foi positivo. Em 2004, a 

agência contava, entre funcionários próprios e mão de obra terceirizada, com em torno de 2 

mil pessoas. Havia algumas ações promocionais em que o escopo de aplicação abarcava 

diversos estados brasileiros. Essa quantidade de funcionários trouxe para Peter um senso de 

responsabilidade a mais. Ele sentia um dever profissional e moral diante dos funcionários e 

seus familiares. 

Ainda em 2004, a agência teve um novo salto de crescimento em termos físicos e no 

mercado propriamente. O endereço físico passou a ser um prédio de 1.500 metros quadrados, 

enquanto no mercado a agência passou a concorrer com os grandes nomes já existentes. Para 

Peter, esse crescimento significava a necessidade de aumentar o comprometimento com o 

trabalho, para manter o padrão de qualidade existente, bem como dar conta dos compromissos 
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financeiros, que também aumentaram. Em termos psicológicos, isso representou uma carga de 

estresse, que foi refletida em problemas conjugais e físicos. Os problemas físicos foram se 

intensificando e, em 2008, ele teve um sério problema cardíaco, que influenciou na decisão de 

vender sua parte na agência e ficar um tempo fora do mercado. 

Após seis meses fora do mercado, Peter voltou a trabalhar como diretor de uma 

agência a pedido de um amigo. Porém, o ritmo intenso de trabalho nessa nova agência 

novamente trouxe complicações psicológicas. Após 7 meses, ele deixou a agência e tirou um 

ano sabático. Esse período foi importante para sua recuperação psicológica e física. Peter 

pôde dedicar-se à família. Em março de 2011, foi procurado por uma amiga com quem 

trabalhara. Essa profissional estava trabalhando na agência do ex-marido de Sarah e o 

convidou para trabalhar com a direção de arte. Nessa agência, trabalhou até um pouco antes 

das portas se fecharem, dentro de um ritmo mais calmo, diferentemente do que havia 

experimentado antes. Após o fechamento, ficou alguns meses fazendo trabalhos pontuais 

como freelancer, até ter sido convidado para integrar a equipe de direção da Happypromo. 

Conforme já destacado, a Happypromo foi fundada em julho de 2012 e Peter ingressou 

em janeiro de 2013. A razão pela qual os demais sócios fizeram o convite se assentava na 

necessidade de um profissional da área de criação e arte, que representa uma área importante 

para qualquer agência de promoção. O perfil desse profissional deve ter qualificação e 

experiência. A contratação de alguém com esse currículo seria onerosa para uma empresa 

iniciante. Sarah, Roberto e Márcia decidiram convidar Peter. 

Peter enxergou com bons olhos sua entrada na empresa. Negociou a condição de que 

seria um sócio formal, com seu nome figurando no contrato social como os demais sócios. 

Sua principal motivação para integrar a equipe de direção da Happypromo estava na 

oportunidade de poder voltar a empreender. Em sua autoavaliação pessoal, os problemas 

psicológicos que o assolaram no passado haviam sido superados. No tratamento psicológico 
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que fez no período sabático (nesse mesmo período também passou por um processo de 

coaching), identificou em si mesmo características pessoais de líder e empreendedor. 

Somava-se à motivação o fato de montar uma agência com pessoas com as quais já 

havia trabalhado: Márcia e Roberto. Os três haviam trabalhado juntos na agência do ex-

marido de Sarah. O discurso de Peter sobre a necessidade de agir e gerir com ética e prestar 

serviços de qualidade era semelhante ao de Márcia e Roberto. Os três vivenciaram situações 

que consideraram antiéticas e que acabaram influenciando para o fechamento daquela agência. 

Eles não queriam repetir os mesmos erros na Happypromo. Quanto à Sarah, Peter a conhecia 

do mercado, porém, antes de serem sócios, os dois não tiveram oportunidades de se conhecer 

com mais profundidade. 

 

6.1.1 Intervenção de coaching 

 

Na Happypromo, o pesquisador-coach percebeu um cenário no qual havia pessoas que 

já se conheciam, mas não formavam uma equipe, sendo necessário estimular a integração 

entre os sócios, os quais percebiam que era necessário existir algum tipo de interação mais 

profissionalizada entre si, afinal era a primeira vez que iriam dirigir uma empresa juntos. Essa 

necessidade é complementada pelas seguintes razões: (i) pouco tempo de existência da 

empresa; (ii) experiências profissionais diferentes: Sarah é advogada e nunca havia trabalhado 

em uma agência, como haviam Roberto e Márcia; (iii) pouca experiência em equipes de 

direção de empresa por parte de Márcia e Roberto; (iv) nas duas entrevistas iniciais que foram 

realizadas individualmente, os três sócios fizeram comentários negativos sobre os dois outros; 

e, (v) embora Sarah, Roberto, Márcia, e um pouco mais tarde Peter, dissessem que era 

necessário agir com ética e profissionalismo, entendeu-se necessário reunir os sócios para 

gerar energia que estimulasse a adoção de ações concretas nesse sentido. 
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Diante disso, o pesquisador-coach sugeriu que as sessões de coaching fossem 

realizadas coletivamente, pois seria uma forma de promover a integração e evitar que das 

sessões individuais emergissem comentários maldosos (fofocas) que pudessem atrapalhar o 

processo de coaching. Nas entrevistas iniciais, percebeu-se uma certa predisposição por parte 

dos três sócios em adotar esse tipo de conduta indesejada. 

Os fatos críticos apresentados a seguir ocorreram no âmbito coletivo, gerando 

resultados individuais para cada sócio. 

 

Fato Crítico 1 – Desenvolvimento da autoimagem de empreendedor  

Diagnóstico: Sarah, Roberto e Márcia apresentavam pouco conhecimento sobre o que 

é ser um empreendedor e sobre as responsabilidades intrínsecas ligadas à gestão de uma 

empresa. Era necessário conduzir um processo de conscientização que os estimulasse na 

construção da autoimagem pessoal de empreendedor. Ao mesmo tempo, era necessário que 

houvesse um aprendizado sobre formação e trabalho em equipe. Essa necessidade durou todo 

o período em que foi aplicada a intervenção. 

Quando Peter entrou na sociedade, esse processo de conscientização se tornou mais 

intenso, pois ele já tinha uma autoimagem de empreendedor mais madura que a dos demais 

sócios, bem como já tinha experiência em equipes de direção. 

Plano de ação: estimular debates sobre o entendimento de cada um sobre o que é ser 

empreendedor e como cada um se avalia enquanto tal. Nas duas primeiras sessões coletivas, 

foram utilizados três textos (que constam nos anexos B, C e E), que estimularam a 

compreensão do que é ser um empreendedor e gerir uma empresa. A partir da terceira sessão, 

passou-se a utilizar os fatos vivenciados no ambiente interno e com os clientes e funcionários 

como oportunidades concretas para cada um se descobrir agindo como empreendedor. 

Aplicação: esse processo exigiu tato na sua execução, pois o processo de 
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conscientização deveria gerar estímulos motivacionais. O ato de empreender, com todos os 

desafios intrínsecos, deveria ser encarado de maneira positiva, levando-se em conta o impacto 

positivo dos ganhos materiais e pessoais decorrentes da superação do desafio. A postura do 

pesquisador-coach ocorreu da seguinte forma: (i) estimular o direcionamento de esforços para 

tarefas consideradas tediosas como reunir-se com o contador para debater a gestão financeira 

e tributária e pensar na melhora de processos internos e gestão financeira; (ii) conduzir 

reflexões avaliativas para se estabelecer ações importantes para o desenvolvimento do 

negócio, como prospecção de clientes e divulgação da agência; e (iii) facilitar o diálogo entre 

os sócios, pelo qual pudessem se expressar, com um procurando acolher e compreender o 

pensamento do outro. 

Resultados: pode-se afirmar que a autoimagem de empreendedor foi desenvolvida 

juntamente com a conscientização das responsabilidades existentes na gestão de uma empresa. 

 

Fato Crítico 2 – Exclusão de Márcia da sociedade 

Diagnóstico: ao longo dos meses de novembro e dezembro, o pesquisador-coach 

identificou que Márcia não tinha características empreendedoras e estava resistente para 

desenvolvê-las, diferentemente do que ocorria com os demais. Com a entrada de Peter em 

janeiro de 2013, isso ficou mais evidente e começaram a surgir desavenças acaloradas com 

Roberto, e, por vezes, com Sarah. Porém, em nenhum momento o pesquisador-coach 

pronunciou-se a respeito, apenas buscou conduzir a intervenção de coaching, com o foco de 

promover a integração entre os sócios. 

Consulta sobre a opinião do pesquisador-coach: em janeiro de 2013, Peter, Sarah e 

Roberto foram ao escritório do pesquisador-coach, em um dia que não era o previsto, para 

realização da sessão semanal, a fim de conhecerem sua opinião sobre a postura de Márcia 

enquanto empreendedora e proprietária de uma agência. Os três estavam desgastados com as 
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sucessivas desavenças e Peter queria sair da sociedade em razão do clima. Diante dessa 

situação, o pesquisador-coach viu-se obrigado a sair da posição de facilitador ou condutor da 

intervenção para expressar seu entendimento valorativo sobre a situação, que foi o seguinte: 

Márcia não estava madura para enfrentar os desafios de empreender; nas sessões coletivas, 

Márcia não demonstrava entusiasmo pela empresa. Assuntos como prospectar clientes e 

desenvolver trabalhos de qualidade para os clientes existentes lhe pareciam enfadonhos. Para 

alguns, Márcia demonstrou sinais de uma pessoa desgastada por atuar durante anos no 

mercado do marketing promocional. 

Esse entendimento veio ao encontro da percepção dos três sócios, que também 

enxergavam que Márcia não estava pronta para assumir as responsabilidades de empreender. 

Nessa sessão extraordinária, foi feita uma preparação para promover a saída de Márcia da 

sociedade. 

Aplicação: a reunião com Márcia foi realizada em um ambiente tenso. Foram 

explicadas as razões. Márcia contra-argumentou e, ao final, a saída foi ratificada. 

Resultados: Sarah, Roberto e Peter ficaram aliviados. O trabalho de Márcia foi 

dividido entre Roberto e Sarah. A decisão ajudou a aumentar a integração entre os três: todos 

estavam trabalhando em favor de um objetivo em comum, que era o crescimento da 

Happypromo. 

 

Fato crítico 3 – Estímulo da confiança 

Diagnóstico: apesar de os sócios serem profissionais experientes, havia um 

sentimento de insegurança diante do desafio em montar a agência, que ficava mais visível em 

momentos de concorrência com outras agências. Também havia a questão dos ganhos 

financeiros, que eram menores que os valores dos salários que Roberto e Peter ganhavam 

anteriormente e menores que o volume financeiro que Sarah movimentava em sua consultoria 
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jurídica. Os três se questionavam internamente sobre a capacidade de aumentar os ganhos 

financeiros. 

Outro fato que evidenciou essa insegurança foi um evento promovido para uma grande 

empresa do setor da construção civil. Nas semanas antecedentes, Sarah e Roberto se 

encontravam tensos, pois seria o primeiro grande evento da Happypromo. 

Plano de ação: utilizando a mesma base de atuação empregada no Fato Crítico 1, 

buscou-se utilizar os acontecimentos positivos que ocorriam ao longo da semana como fonte 

para energizar a autoestima dos sócios. Além disso, em algumas sessões o pesquisador-coach 

narrou alguns casos de empreendedores e empresas que auxiliaram todos a pensarem mais 

sobre questões estratégicas e ficarem mais seguros na atuação profissional. Os casos foram: 

Steve Jobs – Apple e Pixar – (empreendedorismo e assumir riscos), IBM (mudança 

organizacional), Kodak (falta de inovação) e Samuel Klein – Casas Bahia (resiliência e 

marketing). 

Aplicação: nas sessões realizadas entre novembro e fevereiro, para os fatos positivos 

que ocorriam, tais como mandar um trabalho para concorrer com outras agências em uma 

campanha promocional de fabricante de produtos de limpeza ou atender bem um pequeno 

trabalho trazido por um grande cliente, foi utilizado o reforço positivo das ações 

implementadas para mostrar que esse era o caminho a ser percorrido. A incerteza de se 

conseguir alcançar ganhos maiores às vezes pairava no ar entre os sócios. A intervenção de 

coaching ajudou a minimizar esse tipo de questionamento e direcionar o foco de atuação para 

os assuntos importantes para a agência. 

Quanto aos casos relatados, eles contribuíram para aumentar a amplitude de visão dos 

sócios sobre gestão de empresa, postura empreendedora e analisar mercados. Isso ajudou 

todos a desenvolverem novos ângulos de visão sobre questões como: medo de arriscar – aqui 

a história de Steve Jobs com a Pixar foi especialmente inspiradora; ele arriscou alto até 
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conseguir sucesso. Sentir-se injustiçado diante do mercado – a biografia de Samuel Klein 

contribuiu para que entendessem que empreendedores passam por cima de sensibilidades 

pessoais para se tornarem grandes. No caso de Samuel Klein, ele superou o holocausto. 

Inflexibilidade e imposição de opiniões – os casos da Kodak e IBM foram oportunos. A 

Kodak para mostrar a inflexibilidade organizacional de uma empresa que não conseguiu se 

renovar diante das inovações tecnológicas. A IBM conseguiu fazer o oposto e se renovou 

totalmente, mudando o core business. 

 

Resultados  

 

Sarah: compreendeu que a Happypromo, por se tratar de uma empresa iniciante, 

precisava de dedicação. Por isso, diminuiu a carga de atenção que dava para outros elementos 

de sua vida: a assessoria jurídica e sua vida pessoal. Ela conseguiu trazer trabalhos para a 

agência. 

Roberto: o seu entusiasmo em ter montado a empresa foi aumentando, bem como a 

crença de que poderia colher resultados positivos no futuro. Também passou a se ver mais 

como um empreendedor, não tendo vontade de voltar para o mercado como funcionário, ainda 

que o ganho financeiro fosse maior. 

Peter: a intervenção de coaching contribuiu para que refletisse com maior 

profundidade sobre o posicionamento de mercado da Happypromo, propondo que a agência 

tivesse uma função tática e operacional, diferentemente das agências concorrentes que se 

dizem estratégicas. Isso porque, para Peter, quem elabora as estratégias são os clientes, 

cabendo às agências implementá-las. 

 

Fato crítico 4 – Criação da missão e visão da agência 
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Diagnóstico: conforme já destacado, o pesquisador-coach identificou a necessidade de 

promover a integração entre os sócios, devendo essa integração alcançar o âmbito 

organizacional, por isso decidiu inserir nas sessões coletivas a temática da missão e visão da 

agência. 

Plano de ação: estimular o desenvolvimento da missão, visão e valores da empresa, 

partindo da expressão dos valores individuais dos sócios. 

Aplicação: o tema foi trabalhado entre novembro e fevereiro, dentro da seguinte 

perspectiva: compreender os valores individuais de cada sócio e como gostariam que fossem 

refletidos na empresa. O pesquisador-coach fez anotações sobre esses valores, com o intuito 

de gerar material que seria utilizado para formalização do plano estratégico. 

Resultados: havia uma concordância quando individualmente expressavam os valores 

de ética, excelência, entre outros. Porém, os sócios não quiseram aproveitar a intervenção de 

coaching para tratar mais amiúde os valores organizacionais e assim formular de fato a 

missão e visão. 

 

Fato crítico 5 – Saída voluntária de Sarah da sociedade  

Conscientização: na percepção de Sarah, havia uma distância sobre o que era 

abordado nas sessões de coaching com aquilo que era realmente praticado. Para ela, poderiam 

ser adotadas mais ações práticas em prol do crescimento da agência. Além disso, na nona 

sessão, ocorrida em fevereiro, ela e Peter tiveram um grande desentendimento motivado pelo 

site institucional. Inicialmente, ela queria figurar no site, porém isso poderia gerar conflitos de 

interesse, uma vez que na carteira de clientes de sua assessoria jurídica havia uma agência de 

marketing promocional que concorreria com a Happypromo. Ela havia perdido o interesse em 

ser proprietária de agência e queria atuar somente como advogada na área promocional. 

Papel do pesquisador-coach: após Sarah ter tomado a decisão, foram realizadas duas 
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sessões individuais com ela e uma sessão coletiva com Roberto e Peter. A ruptura ocorrida 

gerou uma polaridade (críticas): Sarah em um polo, Roberto e Peter em outro. Diante disso, 

adotou-se uma postura de acolhimento das polaridades, evitando-se julgamentos ou opiniões 

enviesadas. 

Resultados 

Sarah: voltou a se concentrar somente na assessoria jurídica, tendo um escritório na 

própria residência. Teve consciência de que foi importante a experiência de trabalhar na 

Happypromo para compreender que seu perfil profissional está alinhado com o Direito 

Promocional. 

Roberto: ficou surpreso e inseguro. Sarah foi a grande articuladora para formar a 

Happypromo. Também havia a carteira de clientes que ela atendia em sua assessoria jurídica, 

que poderiam ser prospectados por ele. O coaching auxiliou na assimilação da saída de Sarah 

e estimulou o foco nos assuntos relevantes para o andamento e crescimento da Happypromo. 

Peter: ficou surpreso e ao mesmo tempo aliviado, pois para ele o que mais importa é a 

disposição dos sócios de levar a empresa para o crescimento. O fato de Sarah não ter querido 

figurar no site soou-lhe como uma atitude negativa e descomprometida com a Happypromo. 

Nesse sentido, o coaching contribuiu para concentrar energia e tocar a empresa adiante. 

Apresentados os cinco fatos críticos ocorridos ao longo da intervenção de coaching 

junto aos sócios da Happypromo, seguem as Figuras 7 e 8 que sintetizam esses fatos. Foram 

elaboradas duas figuras: a primeira, com os fatos que foram estimulados pelo pesquisador-

coach e a segunda, com os fatos que emergiram ao longo do processo. 
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Figura 7 – Fatos estimulados 

Desenvolvimento da 
autoimagem de 
empreendedor   –
Tornar os sócios mais 
conscientes sobre o que é ser 
empreendedor.

Fa
to

s
Cr

ít
ic

os

Houve um 
desenvolvimento da 
autoimagem de 
empreedendor.

Estímulo da confiança -
Havia uma certa
insegurança por ser um 
novo empreendimento.

Criação visão e missão
da agência –
Era uma forma de levar
a integração pessoal
para o âmbito
organizacional.

Os três sócios
responderam
positivamente.

O tema foi abordado, 
havendo alguns pontos
de concordância. Porém, 
a missão e visão não
foram elaborados de 
fato.

Promover a 
conscientização

Aumentar a autoestima
profissional

Estimular debates e 
posicionamentos
pessoais

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 Os diagnósticos efetuados sugeriram planos de ação e estímulos que foram 

introduzidos e geraram os resultados mencionados na Figura 7. 
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Figura 8 – Fatos emergentes 

Exclusão da Márcia da 
sociedade - Estavam 
ocorrendo 
desentendimentos de 
Márcia com Roberto e 
Sarah

Fa
to

s
Cr

ít
ic

os Márcia foi excluída

Saída voluntária de 
Sarah da sociedade -
Sarah não se 
identificou com o 
ambiente de agência.

Sarah deixou a  
Happypromo e voltou
a concentrar-se 
somente na
assessoria jurídica.

Expressar um 
entendimento valorativo

Promover
conscientização e 
autoconhecimento

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A Figura 8 mostra que o processo de coaching pode contribuir para gerar um efeito de 

descobrimento e conscientização de características pessoais. As sessões na Happypromo 

serviam como um momento de reflexão individual sobre fatos ocorridos ao longo da semana, 

o que permitia a compreensão das reais intenções e motivações de cada sócio dentro do 

contexto da empresa. O pesquisador-coach, quando foi indagado sobre a exclusão de Márcia, 

na verdade apenas expressou seu entendimento para uma decisão que já havia sido tomada. 

Já a saída de Sarah é explicada por um ímpeto empreendedor que não se desenvolveu 

enquanto estava na agência. Ela compreendeu que em seus sonhos pessoais ela havia 

idealizado uma realidade que era bem diferente das rotinas que vivenciou. Aqui o papel do 

pesquisador-coach mostrou-se oportuno em razão de ter trazido estímulos para as sessões 

coletivas, que permitiam enxergar a realidade do mercado, evitando devaneios quixotescos 
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que pudessem desfocar os sócios das responsabilidades que tinham de enfrentar. 

 

6.1.2 Análise da contribuição da intervenção de coaching no desenvolvimento das 

competências empreendedoras dos dirigentes da Happypromo 

  

Essa análise é composta por três conjuntos de dados, apresentados a seguir. Cabe 

explicar que, com a saída de Márcia, essa não quis participar mais da pesquisa, autorizando 

apenas que as informações concernentes ao período em que ela participou fossem inseridas no 

presente trabalho. 

Quanto às percepções de Peter, é importante destacar que em sua percepção a 

intervenção de coaching foi benéfica, mas não para o desenvolvimento de competências 

empreendedoras. Ele já se considerava um empreendedor com boas competências em razão de 

seu histórico profissional prévio. Essa é uma particularidade destacada na tabela a seguir, 

contudo, nas análises que seguem sobre as o desenvolvimento das competências 

empreendedoras, os dados sinalizam uma outra realidade, diferente dessa percepção pessoal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 11 – Percepção de cada dirigente sobre a intervenção de coaching 
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Sarah Roberto Peter 
Diminuiu barreiras 
de relacionamento 
entre os sócios. 

Aprendi a confiar e dar 
credibilidade às 
opiniões e intuições 
pessoais. 

A intervenção não contribuiu para o 
desenvolvimento profissional 
enquanto empreendedor e gestor. 
Minha experiência prévia na gestão 
de outra empresa permitiu o 
desenvolvimento de competências. 

Entendi que, para 
formar uma 
equipe, era 
necessário que os 
integrantes 
comungassem de 
valores 
semelhantes. 

Entendi o que é ser 
empreendedor e 
identificar 
características pessoais 
empreendedoras. 

Foi importante para proporcionar 
momentos para expressão de 
opiniões, que normalmente não 
seriam ditas. 

Percebi que minha 
forma de pensar 
era diferente da 
dos demais sócios. 

Consegui melhorar a 
maneira de conduzir o 
dia a dia da empresa e 
lidar melhor com o 
cliente. 

Foi fundamental para cada sócio se 
conscientizar e se posicionar 
enquanto empreendedor. 

Compreendi que 
me sentia segura 
atuando na 
assessoria jurídica. 

Aprendi que é 
necessário compartilhar 
e ouvir opiniões dos 
sócios. 

Possibilitou análises sobre a postura 
pessoal de cada um dos sócios. 

Percebi que era 
bem vista por seus 
clientes na 
assessoria jurídica. 

Consegui ter o hábito 
de pensar mais antes de 
agir. 

O trabalho contribuiu para que me 
sentisse mais seguro em permanecer 
na sociedade. 

Descobri que eu 
poderia aumentar o 
escopo de minha 
atuação 
profissional, 
trabalhando com 
uma rede de 
parceiros. 

Descobri que é 
importante ter um 
discurso coerente com 
as ações. 

Não enxerguei a intervenção como 
processo de condução direcionada 
para o desenvolvimento de 
competências. 

 

 

 

 

Quadro 11 – Percepção de cada dirigente sobre a intervenção de coaching (continuação da 
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página anterior) 
Entendi que era 

importante ser 

transparente na 

prestação de contas 

com os clientes. 

Tive a consciência de 

que é necessário ter 

transparência na 

administração do 

negócio. 

Consegui enxergar novas 

perspectivas de interação e 

compreensão do microambiente da 

sociedade. 

Aprendi a 

diferença entre 

funcionalidade e 

disfuncionalidades 

organizacionais. 

O coaching reforçou o 

meu comprometimento 

com a empresa. 

Ao longo das sessões foi possível 

trazer um pouco de minha 

experiência de empreendedor e 

gestor para os demais sócios.  

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Apresentadas as percepções individuais, seguem os fatos considerados relevantes 

ocorridos ao longo dos meses em que foi aplicada a intervenção de coaching. 
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Quadro 12 – Fatos relevantes que ocorreram ao longo da intervenção de coaching 

Fato Descrição 
Pagamento de 13º 
salário aos 
funcionários 

Ao longo de toda a intervenção, a empresa teve dois 
funcionários fixos contratados no segundo semestre de 
2012. Em dezembro de 2012, havia dinheiro em caixa, 
fruto de trabalhos realizados, e os sócios decidiram pagar o 
valor integral e não proporcional do 13º salário, como 
forma de colocar em prática uma política de valorização 
dos funcionários. 

Lei 6.019/74 – Mão 
de obra temporária 

No meio do marketing promocional é importante ter uma 
empresa própria para contratar mão de obra temporária. 
Para tanto, a exigência legal é de que a empresa tenha em 
seu capital social o valor correspondente a 300 salários 
mínimos. Roberto e Peter acabaram constituindo essa 
empresa. 

Evento para um 
grande cliente 

Foi realizado um evento para um grande cliente, 
considerado como vital para trazer visibilidade e novos 
trabalhos. Sarah, Roberto e Peter se empenharam bastante e 
o resultado foi positivo. De fato o cliente trouxe novas 
demandas. 

Aumento da carteira 
de clientes 

No início da intervenção de coaching, a carteira de clientes 
era composta por quatro empresas; ao final, esse número 
aumentou para sete. 

Pintura da agência No feriado de Carnaval, Sarah, Roberto e Peter dedicaram 
dois dias para pintar pessoalmente as instalações físicas da 
agência. Era uma maneira de materializar o 
comprometimento pessoal e a tentativa de formar uma 
equipe. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Acrescenta para a presente análise os efeitos considerados adversos, que foram 

proporcionados pela intervenção de coaching. 

 

 

 

Quadro 13 – Efeitos adversos da intervenção de coaching 
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Efeito  Explicação 

Exposição de 

Márcia 

As perguntas propostas nas sessões individuais e coletivas fizeram 

com que os sócios se expusessem. Essa exposição é natural em 

uma intervenção de coaching. No caso de Márcia, essa exposição 

fez com que ela ficasse irritadiça, influenciando nas desavenças 

que teve com Roberto e Sarah. 

Cobranças 

mútuas 

No início da intervenção, foi difícil estabelecer um dia e horário 

conveniente para todos. Houve sessões de coaching em que um 

sócio se atrasou ou não compareceu; isso gerou cobranças entre os 

sócios que repercutiram no entendimento de que o coaching era 

uma obrigação imposta, e não um trabalho de adesão voluntária. 

Desconfiança 

sobre a 

postura de 

Roberto 

Roberto era o responsável pela formalização jurídica da agência. 

Esses trâmites estavam morosos e os demais sócios começaram a 

desconfiar de sua integridade. Nas sessões ele mencionava 

questões como transparência e ética, quando na verdade ele tinha 

dificuldades pessoais para lidar com burocracias. 

Desequilíbrio 

no ritmo de 

vida dos 

sócios 

A questão do comprometimento com a empresa foi um ponto 

destacado em diversos momentos. Isso fez com que os sócios 

preterissem outros compromissos para ficar na empresa, gerando 

alguns excessos, como trabalhar aos sábados. 

Discussão 

entre Peter e 

Sarah 

Na sessão de coaching em que Peter discutiu com Sarah sobre a 

questão de ela não figurar no site como sócia da agência, os dois 

esperavam que o pesquisador-coach apresentasse um viés de 

julgamento para a situação. Contudo, esse buscou conduzir um 

diálogo entre os dois, e essa condução teve como resultado a 

intensificação do antagonismo. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O desenvolvimento da competência de relacionamento pode ser considerado como 

um ponto comum para os três dirigentes, no qual a intervenção de coaching teve uma 

influência direta. As sessões serviram como um momento para expressão de ideias e visões. 
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Os dirigentes passaram a se conhecer uns aos outros de maneira mais profunda, possibilitando 

a identificação e desidentificação. 

A primeira desidentificação em termos de relacionamento ocorreu na exposição de 

Márcia. E isso motivou sua saída. A segunda foi a de Sarah com Peter e Roberto. Com o 

primeiro ela teve uma discussão; já com o segundo houve um desconforto em relação à 

postura de gestão. Sarah compreendeu que ter um relacionamento de confiança com o sócio é 

importante para montar uma empresa. Essa consciência não lhe era clara antes da intervenção 

de coaching. 

Na percepção dos três, a intervenção de coaching serviu para diminuir barreiras que 

pudessem mascarar esse conhecimento mais profundo um dos outros. Aqui é possível afirmar 

que as sessões de coaching evoluíram dentro de um ambiente onde emergiu uma confiança 

individual para que cada dirigente conseguisse se expressar e descobrir realmente qual era a 

sua proposta pessoal diante da empresa. 

Mesmo que os resultados finais obtidos tenham sido contrários para a manutenção do 

desenho inicial da sociedade, pode-se dizer que a intervenção de coaching influenciou para 

que todos aprendessem a se expressar melhor, a ouvir melhor e adotar posicionamentos 

pessoais diante das situações. 

Para o desenvolvimento da competência administrativa, pode-se dizer que houve 

uma influência direta da intervenção de coaching. Roberto e Sarah se sentiram estimulados 

para fazer os trabalhos que consideravam tediosos. O pagamento do 13º salário evidencia o 

delineamento de um estilo de gestão interna almejado para agência que é a valorização dos 

funcionários. A pintura da agência também reflete a expressão dessa competência, e esse fato 

ajudou a decidir como ficaria o layout interno e a disposição de móveis e computadores. 

A pintura da agência, que ocorreu no feriado do Carnaval, mostrou também um 

sentido de devoção e comprometimento com o negócio. Essa competência é identificada no 
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desequilíbrio que houve entre vida pessoal e profissional, pois Sarah, Roberto e Peter tinham 

jornadas de trabalho maiores do que oito horas. As cobranças mútuas também sinalizam para 

o desenvolvimento do comprometimento, pois, em especial para Sarah e Roberto, a 

intervenção de coaching lhes era importante naquele momento. 

Roberto e Peter, por terem ficado na agência, demonstraram um maior 

desenvolvimento da competência de comprometimento do que Sarah, que decidiu 

comprometer-se com seu outro negócio. Nesse ponto, a intervenção de coaching teve um 

nível de influência direta: o desenvolvimento da autoimagem pessoal de empreendedor fez 

com que cada um entendesse mais profundamente os anseios individuais relacionados com o 

negócio. No caso de Roberto, refere-se à necessidade de autonomia. Peter teve vontade de 

voltar a empreender. Sarah estava querendo agir igual ao pai e ter muitos negócios, porém ela 

estava se deixando levar por uma referência de empreendedor com a qual de fato não se 

identificava. Isso só ficou evidente após ter passado pela experiência na Happypromo. 

Já a competência conceitual foi desenvolvida diretamente no âmbito individual dos 

sócios. Sarah mudou suas lentes de visão sobre agência, que antes era vista como 

oportunidade e passou a ser percebida como ameaça. Roberto passou a confiar mais em suas 

intuições, enxergando-se mais como empreendedor e menos como funcionário. Quanto a Peter, 

essa competência pode ser identificada no episódio da saída de Márcia, pois ele desenvolveu 

um rápido entendimento de que a sociedade não evoluiria bem com sua presença, o que fez 

que ele mudasse rapidamente de opinião sobre ser sócio de Márcia. 

O desenvolvimento da competência estratégica está associada à constituição da 

empresa de locação da mão de obra, com o objetivo de aumentar a força competitiva diante 

da concorrência. Aqui a influência do coaching foi indireto, ou seja, apenas o de formular 

algumas projeções de cenários, que mostraram que a iniciativa era oportuna. Contudo, a ideia 

da iniciativa já existia desde a formação da agência no primeiro semestre de 2012. Conduzir o 
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processo de formulação da visão e missão da empresa foi uma tentativa de fortalecer o 

desenvolvimento dessa competência. Porém, esse processo não foi finalizado. Assim, pode-se 

entender para o desenvolvimento dessa competência que a contribuição da intervenção de 

coaching foi pequena quando comparada com a influência exercida nas demais competências. 

O mesmo pode-se afirmar para a competência de reconhecimento de oportunidade. 

A intervenção de coaching teve uma contribuição de apoio, evidenciado no evento para o 

grande cliente e no aumento da carteira de clientes. Esses dois fatos não ocorreram a partir da 

intervenção, porém indiretamente houve uma influência positiva, pois foram fatos trabalhados 

nas sessões como evidências concretas do desenvolvimento da autoimagem pessoal de 

empreendedor. 

Ante o exposto, apresenta-se na Figura 9 o modelo que sintetiza os efeitos da 

intervenção de coaching no desenvolvimento de competências empreendedoras. Foi possível 

identificar efeitos diretos e indiretos. Os diretos foram aqueles que emergiram nas sessões e 

associados a fatos concretos. Os indiretos foram aqueles que não surgiram nas sessões, porém 

ocorreram fatos que sinalizam a expressão da competência, e essa expressão foi influenciada 

de maneira indireta pelas competências que sofreram influência direta. Os cinco fatos críticos 

que nortearam o processo de aplicação de coaching encontram-se destacados entre a flecha 

com a palavra coaching e a figura do empreendedor. Esses fatos explicam o contexto de 

eventos ocorridos ao longo da intervenção e que impactaram nos efeitos gerados. 
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Figura 9 – Efeitos da intervenção de coaching 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O pesquisador-coach desempenhou três papéis ao longo do processo de 

desenvolvimento de competências empreendedoras dos sócios da Happypromo. O primeiro 

papel foi o de condutor, por ter proporcionado estímulos que foram inseridos aos trâmites 

oriundos das rotinas da empresa, que ajudaram os sócios a pensarem mais profundamente 

sobre o objetivo pessoal dentro da agência. Estimular a expressão desses pensamentos nas 

sessões coletivas está associado ao segundo papel que foi o de facilitador, fazendo com que, 
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individual de empreendedor e compreendesse mais profundamente a maneira de ser dos 

demais. O terceiro papel foi o de conselheiro, Sarah, Roberto e Peter embora concordassem 

em excluir Márcia da sociedade, somente implementaram a decisão após terem consultado a 

opinião do pesquisador-coach.   

Apresentada a análise do caso da Happypromo, segue a análise do caso da Rocha 

Arames. 

 

6.2 Rocha Arames: contexto geral 

 

A Rocha Arames foi fundada em 1998 por Alberto Rocha. Ele iniciou sua carreira 

profissional aos 16 anos, trabalhando em uma empresa que comercializava arames. Ele teve 

uma trajetória ascendente, galgando posições ao longo dos anos até se tornar gerente 

comercial de uma distribuidora, posto que ocupou ao longo de 20 anos. Essa experiência 

possibilitou que adquirisse sólidos conhecimentos sobre o mercado de arames, tais como: os 

diferentes tipos de bitolas (espessura) e suas respectivas destinações (indústria automotiva, 

indústria de guarda-chuva e guarda-sol, indústria de molas entre outros), fornecedores, perfil 

de clientes e formas de atuação dos concorrentes. 

No final da década de 1990, a empresa em que trabalhava passou problemas 

financeiros em razão de mudanças ocorridas no mercado: as grandes siderúrgicas nacionais 

produtoras de arame que vendiam apenas em grandes quantidades passaram a vender 

quantidades menores do produto, o que possibilitou alguns industriais a comprarem 

diretamente, evitando as empresas distribuidoras. Esse fato, somado a outros problemas de 

ordem de gestão interna, acarretou no fechamento da empresa. 

Alberto Rocha, que em 2013 tem 63 anos, ficou desempregado e com dificuldades de 

buscar uma nova colocação no mercado, pois o salário que recebia era elevado e outras 
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distribuidoras não demonstraram interesse em querer contratá-lo. Ao mesmo tempo, recebeu o 

incentivo de fornecedores e clientes para abrir uma distribuidora própria. Os fornecedores se 

comprometeram a lhe conceder crédito de compra com pagamento facilitado e os clientes 

demonstraram intenções em continuar tendo Alberto Rocha como fornecedor. Assim, em 1998, 

foi fundada a Rocha Arames. 

Para montar a empresa, Alberto Rocha contou com o apoio do filho mais novo, que na 

época tinha 18 anos, Carlos Rocha. Por se tratar de uma empresa nascente, Carlos Rocha 

desempenhava diversas tarefas, tais como: recebimento de mercadoria, entrega de arames, 

manutenção do veículo utilizado para entregas, organização do estoque, entre outras. Nessas 

rotinas, aprendeu sobre o funcionamento de uma distribuidora de arames e conheceu 

pessoalmente os principais clientes. 

Passados alguns meses após abertura, a Rocha Arames cresceu e pôde contratar 

funcionários para fazer as funções de recebimento e expedição. Carlos Rocha, cuja idade em 

2013 é 34 anos, passou a auxiliar o pai na área de vendas e em todas as outras rotinas 

administrativas. 

Tanto pai quanto filho são pessoas cuja formação profissional ocorreu pela prática de 

trabalho. Ambos não fizeram um curso superior e tampouco buscaram algum tipo de 

formação não acadêmica sobre gestão de empresa. Buscam informações sobre o mercado com 

clientes, concorrentes (que são amigos) e fornecedores para tomar decisões e direcionar a 

empresa. 

A falta de conhecimentos mais sofisticados sobre gestão se fez sentir a partir de 2002 

com a entrada de fornecedores chineses. Os arames produzidos na China apresentavam um 

preço mais competitivo quando comparado com o arame produzido pelas siderúrgicas 

brasileiras. No tocante à qualidade, o arame chinês é bem aceito no mercado brasileiro. 

Alguns concorrentes passaram a utilizar fornecedores chineses e atraíram clientes que antes 
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compravam da Rocha Arames, o que prejudicou o aumento do volume de vendas. 

Em 2008, ocorreu outro fato grave: a crise econômica internacional provocou a 

retração do mercado de arames e para a Rocha Arames isso significou queda nas vendas e um 

estado financeiro de insolvência. Naturalmente, os dois sócios da empresa estavam bastante 

preocupados com a situação e não conseguiam enxergar meios para buscar soluções viáveis. 

Nesse momento, Carlos Rocha pediu ajuda para o irmão mais velho, Bernardo Rocha, para 

que ficasse um tempo na empresa e os ajudasse a pensar em alternativas para sair daquela 

situação. Bernardo Rocha tem um perfil diferente do pai e do irmão, é o único membro da 

família que fez um curso superior, sendo formado em administração com ênfase em marketing, 

e ao longo dos meses em que foi realizada a pesquisas estava cursando um curso de MBA em 

Gestão de Negócios. Sua idade em 2013 é 38 anos. 

Em sua experiência profissional pregressa, foi funcionário em agências de propaganda 

e chegou a montar uma agência própria para realizar trabalhos pontuais. Ele se considera 

como um profissional de marketing com orientação voltada para comunicação com o mercado. 

Ao entrar na empresa e verificar a gravidade da situação, sugeriu que fosse criada uma outra 

empresa para operacionalizar as compras e vendas e passar uma imagem positiva e de 

confiança para o mercado. Aqui, cabe explicar que, além dos problemas financeiros, a Rocha 

Arames tinha problemas de gestão, como erros na entrega dos pedidos e produtos entregues 

com qualidade inferior da prometida no momento da venda. Fatos como esses repercutiam 

negativamente para a imagem da empresa. 

Diante disso, a ideia de uma nova empresa era oportuna por também apresentar a 

finalidade de resgatar a confiança dos clientes. Por isso, em 2009 foi criada a empresa Super 

Arames, que, além do comércio e distribuição de arames, possui em seu objeto social a 

importação e exportação, com o objetivo de poder importar arames da China. Em 2010, 

Bernardo Rocha foi à China para conhecer os fornecedores, e em 2011 foi feita a primeira 
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importação. Essa operação apresentou margens de ganho considerados interessantes. 

No entanto, há duas barreiras que prejudicam a intensificação das importações: a 

primeira é a legislação brasileira, que impõe um limite semestral de importação de US$ 

180.000 para empresas iniciantes na atividade importação. A segunda é conseguir levantar o 

crédito necessário para financiar a importação, visto que Alberto e Carlos possuem restrições 

de crédito em razão das dívidas da Rocha Arames. Isso obriga a Super Arames a ter de 

trabalhar com um mix de fornecedores, buscando tornar rentável a venda de arame fabricado 

no Brasil. 

Antes de iniciar o processo de coaching, foi adotada uma ação com objetivo de 

aumentar as vendas por meio de uma equipe de call center. Essa ação durou dois meses e não 

trouxe resultados positivos em termos de vendas e administrativos. A ideia do call center 

partiu de Bernardo Rocha. 

Antes do início da intervenção de coaching, Bernardo Rocha tinha outras duas ideias 

que estavam sendo discutidas com os demais sócios: a certificação da ISO 9001 e um projeto 

de e-commerce para a venda de arames na internet. Embora simpáticos às duas ideias, Alberto 

e Carlos viam algumas dificuldades na implementação, pois questionam a capacidade da 

estrutura da empresa em ser certificada e em montar um e-commerce. 

Explicados o histórico e o contexto da empresa no momento em que foi iniciada a 

intervenção do coaching, segue o diagnóstico feito pelo pesquisador-coach. 

 

6.2.1 Intervenção de coaching no âmbito coletivo 

 

Nas duas primeiras visitas à empresa, foi possível identificar um ambiente calmo de 

trabalho no qual as pessoas procuravam se respeitar, embora houvessem conflitos 

interpessoais velados. Esses conflitos eram decorrentes de desentendimentos e discordância 
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que os sócios nutriam uns contra os outros. Eis dois exemplos: (i) Alberto Rocha queria que 

Bernardo Rocha se dedicasse mais à empresa, deixando de lado suas atividades de freelancer, 

(ii) Bernardo Rocha não concordava com a conduta do pai em antecipar pagamentos, pois isso 

comprometia o fluxo de caixa da empresa, porém, para Alberto, antecipar o pagamento de 

fornecedores tinha um impacto positivo para a credibilidade da empresa. Essas questões 

repercutiam diretamente no desenvolvimento da empresa, pois os sócios não sabiam como 

lidar com as divergências, omitindo as questões. 

Além disso, o pesquisador-coach diagnosticou um outro ponto relevante: Alberto e 

Carlos Rocha não acreditavam no crescimento da empresa. Nas entrevistas iniciais, ambos 

expressaram palavras de entusiasmo e confiança com relação ao futuro da empresa. Porém, 

havia uma contradição, pois também pontuavam demais as dificuldades intrínsecas do 

mercado de arames, tais como: fornecedores que ofereciam pouco prazo para pagamento, 

concorrência que praticava preços abaixo dos praticados pela Rocha Arames, margens 

reduzidas de ganho no preço do quilo do arame, restrição de crédito com bancos, juros 

elevados, tributação elevada, entre outras. Esses fatos influenciavam para que Alberto e 

Carlos Rocha assumissem uma postura de conformismo e acomodação na condução das 

rotinas organizacionais, evitando adotar ações que pudessem de fato contribuir para o 

crescimento da empresa. 

Aqui é importante destacar um fato que simboliza as dificuldades enfrentadas pela 

família Rocha no mercado de arames, o qual foi destacado algumas vezes nas sessões de 

coaching. Há um fabricante brasileiro de arames antigo no mercado que vendia o produto em 

grandes volumes. Como o passar dos anos, o fabricante passou a ter uma política de vendas 

mais flexível, vendendo o arame também em volumes menores, tornando-se, assim, 

concorrente da Rocha Arames (embora também seja fornecedor). Quando foi feita a primeira 

importação de arames da China, Bernardo Rocha solicitou uma referência de um cliente 



95 

 

 

 

brasileiro, e, para surpresa dos três sócios, foi dada como referência o tal fabricante. Com essa 

informação, eles puderam entender o motivo pelo qual o fabricante estava praticando preços 

tão baixos: (i) importando o arame semiacabado, mais barato que o similar brasileiro; e (ii) o 

fabricante aplica pequenos processos de manufatura, como corte e trefilamento, os quais, 

segundo a legislação do imposto sobre produtos industrializados (IPI), podem ser 

considerados como industrialização. Com isso, é possível abater o IPI pago na importação no 

momento em que é feita a venda do produto para um cliente. Já a Rocha Arames, por se tratar 

de uma empresa comercial, não está subordinada ao mesmo tratamento jurídico. Isso quer 

dizer que, ao vender o arame, precisa embutir o IPI no preço final. 

A postura de acomodação também era perceptível entre os cinco funcionários: no 

início da intervenção do coaching, foi realizada uma reunião apenas com eles. O primeiro 

ponto que chamou a atenção foi o fato de haver uma rotatividade baixa, havendo um 

funcionário com 11 anos de empresa, outro com 8 anos, dois com 4 anos e um que estava na 

empresa há um ano. Os temas tratados na reunião que auxiliaram a reforçar o diagnóstico da 

postura de acomodação referem-se aos seguintes fatos: 

a) o quadro de funcionários não aumentar; 

b) os clientes serem basicamente os mesmos; 

c) a rotina de trabalho ser basicamente a mesma; 

d) a percepção de que os três sócios não se envolviam com as dificuldades e conflitos 

que emergiam nas relações entre os funcionários; e 

e) o fato de que os quatro itens a ocorrerem há mais de um ano sem se ter perspectivas 

de mudança. 

Por outro lado, Bernardo Rocha apresentava uma postura diferente da dos outros dois 

sócios. Tinha vontade de mudar a empresa, estabelecer estratégias, como um plano de metas 

mensais de venda, e conquista de novos clientes. 
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Sua vontade de promover mudanças era grande, uma evidência disso é fato de ter 

aceitado participar da presente pesquisa. Ele queria trazer novos estímulos para os demais 

sócios. O entusiasmo de Bernardo Rocha contrariava o conformismo de Alberto e Carlos, 

gerando divergências, as quais ficavam veladas por baixo da aparente calma que se 

encontrava na atmosfera da empresa. 

Diante disso, o pesquisador-coach entendeu que era necessário estimular Alberto e 

Carlos para saírem da situação conformista, enquanto Bernardo entendeu que era importante 

que ele mantivesse o seu entusiasmo, porém sendo mais parcimonioso em suas ações para 

evitar desentendimentos ou atropelos com os demais sócios. A partir desse diagnóstico, foi 

possível desenvolver conduções individuais com cada um dos sócios, descritas a seguir, as 

quais foram dividas em fatos críticos. 

  

6.2.2 Intervenção de coaching no âmbito individual 

 

a) Alberto Rocha 

 

Fato Crítico 1 – Saída da zona de conforto 

Diagnóstico: os problemas financeiros sofridos nos anos de 2008 e 2009 provocaram 

frustrações pessoais e uma postura reativa na condução do negócio, incluindo a postura 

subjetiva de desacreditar em possibilidades de crescimento, impactando em uma descrença 

pessoal na autoestima enquanto empreendedor. Alberto Rocha conduzia a empresa de maneira 

mecânica e sem perspectivas de que no futuro o cenário seria melhor. 

Plano de ação: estimular o ânimo pelo negócio que estava adormecido e 

desacreditado. 

Aplicação: o estado de desânimo e acomodação foi diagnosticado logo no início do 
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processo de coaching, conforme destacado em seu histórico pessoal. A partir da terceira 

sessão, houve o cuidado de nas sessões de coaching (individuais e coletivas) se mostrar que é 

natural empreendedores enfrentarem dificuldades na condução do negócio e superá-las no 

decurso do tempo. Um recurso utilizado foi a leitura da biografia de Samuel Klein (Casas 

Bahia), pois, na percepção do pesquisador-coach, era oportuno trazer alguma referência 

inspiradora para Alberto Rocha. Em razão de sua idade, a figura de Samuel Klein foi 

considerada pertinente, uma vez que Alberto Rocha tinha um pouco de conhecimento sobre a 

trajetória do empreendedor polonês. 

Resultados: nas palavras de Alberto Rocha, o coaching ajudou a sair do “marasmo e a 

pensar com mais objetividade no negócio”. Uma evidência dessas palavras é a receptividade e 

envolvimento no processo preparatório para certificação ISO 9001. A compra de uma 

empilhadeira para movimentar o estoque é uma evidência de seu engajamento nas mudanças 

organizacionais. 

 

Fato Crítico 2 – Entendimento entre os sócios 

Diagnóstico: quando foi iniciado o trabalho, o pesquisador-coach notou os problemas 

de comunicação em razão de desentendimentos administrativos, os quais foram levados para o 

lado pessoal. Um exemplo foi a iniciativa do call center, a qual foi considerada uma medida 

errônea adotada com o apoio de Bernardo Rocha. 

Plano de ação: conscientizar a importância da troca de informações e, ao mesmo 

tempo, mostrar que é importante compartilhar e não impor pontos de vista, evitando que 

questões profissionais se tornem pessoais. 

Aplicação: as três primeiras sessões de coaching com os três sócios da empresa foram 

realizadas individualmente. Ao longo das sessões, o pesquisador-coach perguntou se havia o 

hábito de se fazer reuniões entre os sócios, mesmo que no ambiente doméstico: a resposta foi 
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negativa. Diante disso, o pesquisador-coach exortou que fossem realizadas reuniões para 

discutir o andamento da empresa. Na quarta sessão, o Alberto Rocha fez um movimento de 

sentar-se na sala do filho Carlos Rocha no momento em que se realizava uma sessão de 

coaching individual e iniciar uma conversa sobre uma questão de fornecedor. Carlos Rocha 

foi receptivo à conversa e daí iniciou-se um diálogo. Esse ritmo de reuniões informais foi 

crescendo ao longo do processo de coaching e na sétima sessão houve uma reunião coletiva 

(sem a necessidade de fazer agendamento prévio) na qual os três sócios falaram sobre o 

andamento da empresa. A conversa foi facilitada pelo pesquisador-coach. Os assuntos 

discutidos foram margens de ganho, ISO 9001, clientes, fornecedores e empregados. 

Resultados: o diálogo melhorou, o ambiente da empresa ficou mais leve e os sócios 

passaram a confiar mais no trabalho uns dos outros. 

 

Fato Crítico 3 – Gerenciamento das finanças 

Diagnóstico: Alberto Rocha tem algumas responsabilidades na administração da 

empresa, entre as quais a gestão financeira, que desempenha em conjunto com Bernardo 

Rocha. A gestão financeira da empresa sempre ocorreu em regime de caixa único com a 

gestão financeira doméstica da família. As contas das pessoas físicas misturam-se com as da 

pessoa jurídica, prática essa que ocorre há 15 anos. Alberto Rocha entende que é pertinente 

fazer a separação das contas e estipular um pro-labore mensal, contudo havia também uma 

resistência de sua parte em implementar a mudança. 

Plano de ação: conscientizar sobre a importância da adoção de práticas 

administrativas que favoreçam a profissionalização da gestão da empresa. 

Aplicação: ao longo das sessões de coaching, o pesquisador-coach não atacou 

incisivamente a questão, porém procurou deixar claro que a falta de profissionalização é um 

obstáculo para o crescimento de uma empresa, a qual precisa ter vida própria, incluindo a 
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gestão financeira. Nas sessões coletivas, quando Bernardo Rocha entrava nesse ponto, o 

pesquisador-coach, para delegar-lhe algum apoio, dava sinais de concordância. Por outro lado, 

foi possível verificar que Alberto Rocha na verdade não sabia como operacionalizar a 

separação dos caixas; essa falta de conhecimento era um dos motivos para a sua resistência. 

Contudo, Bernardo Rocha sabe como operacionalizar, porém espera a anuência do pai para 

fazê-lo. 

Resultados: foi elaborado um planejamento para estipular um valor adequado de pro-

labore para retirada dos sócios. 

 

Figura 10 – Síntese da intervenção de coaching com Alberto Rocha 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

 

b) Carlos Rocha 

Fato Crítico 1 – Foco nas vendas 
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Diagnóstico: assim como com seu pai, as dificuldades enfrentadas a partir de 2008 

contribuíram para que Carlos Rocha adotasse uma postura de desconfiança quanto ao 

crescimento da empresa, impactando na sua postura à frente da área comercial, ele ficou mais 

reativo do que proativa. Na prática, Carlos Rocha vendia para os clientes que o procuravam, 

ao invés de buscar novos clientes ou reativar clientes antigos. Ao mesmo tempo, em sua vida 

pessoal, ocorreu uma paternidade não planejada e um relacionamento conjugal que não se 

consumou, trazendo mágoas e ressentimentos que impactavam em seu desempenho 

profissional. 

Plano de ação: acolher um empreendedor com aspectos psicológicos fragilizados e 

contribuir para a construção de um novo significado pessoal para enfrentar os desafios da vida 

profissional e pessoal. 

Coaching: ao longo das sessões, o pesquisador-coach percebeu um receio em adotar 

posturas comercialmente agressivas, a mente de Carlos Rocha estava povoada de dúvidas e 

questionamentos que dispersavam seu foco das vendas. Para fazer face a esse problema, o 

pesquisador-coach procurou fazer com que Carlos Rocha falasse compartilhando dúvidas e 

questionamentos sobre o futuro da empresa. Uma dúvida que emergiu referia-se à capacidade 

da empresa para obter a certificação ISO 9001. Ele não acreditava na capacidade da empresa 

em obter a certificação. 

Para explicar de maneira sucinta, foi trabalhada a técnica de coaching chamada 

“crenças sabotadoras”, que possibilita a identificação de pensamentos e crenças que impedem 

algum tipo de desenvolvimento. Nessa técnica, o trabalho do coaching é buscar questionar a 

autenticidade da crença, objetivando uma mudança para outra crença positiva chamada 

“crença motivadora”. Nesse processo, foram trabalhados temas como resiliência, aceitação 

das dificuldades e até se permitiu um desabafo sobre sua situação pessoal. Tudo isso ajudou a 

desanuviar a sua mente, a qual passou a focar em questões importantes para empresa. 
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Resultados: Carlos Rocha fez algumas visitas externas a clientes que se encontravam 

inativos, algo que já não fazia há mais de dois anos. Passou a ser mais ativo nas ligações 

telefônicas e o faturamento da empresa em março/2013 foi de aproximadamente 

R$350.000,00. Em termos gerais, pode-se dizer que o faturamento da empresa foi 

aumentando nos meses inicias de 2013, em janeiro foi de R$ 300.000,00, em fevereiro (que é 

um mês comercialmente mais curto que os demais em razão do carnaval) foi de R$ 

250.000,00. E, apenas para efeitos comparativos, em março de 2012 a empresa havia faturado 

R$ 190.000,00. Isso permite entender que a postura ativa de Carlos Rocha somada aos 

esforços de desenvolvimento de competências empreendedoras de seu pai e seu irmão, 

influenciaram para melhorar os resultados financeiros da empresa. 

 

Fato Crítico 2 – Comprometimento com a empresa 

Diagnóstico: Carlos Rocha se encontrava descrente em relação ao futuro da empresa 

por atribuir a má gestão financeira do pai aos problemas financeiros que vinham passando. 

Também tinha dificuldades em assimilar as ideias do irmão Bernardo Rocha, em razão de 

considerá-las desalinhadas com a empresa e o ramo de atividade. Um exemplo é o projeto do 

e-commerce. 

Plano de ação: conscientizar Carlos Rocha sobre a real dimensão dos problemas, 

evitando a supervalorização deles. Valorizar situações, apontar forças e estimular o 

desenvolvimento de soluções para situações que ele acreditava inviáveis, como o e-commerce. 

Aplicação: tanto nas sessões coletivas e individuais, o pesquisador-coach procurou 

mostrar que as dificuldades enfrentadas pela empresa são comuns às empresas de micro e 

pequeno porte brasileiras, em especial aquelas que têm objetivos de crescimento, buscando 

também conscientizar sobre a importância da profissionalização, dividir as áreas e 

competências de atuação dos sócios, estimular conversas e reuniões estratégicas. E mostrar 
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que apesar das dificuldades a empresa tinha um potencial dentro do mercado, pois existe há 

quase 15 anos e, apesar das dificuldades, nunca deixou de faturar. 

Resultados: Carlos Rocha voltou a acreditar na empresa, no seu potencial de 

crescimento e geração de lucro. Uma evidência disso é o fato de ter trazido um fornecedor 

para o e-commerce. 

 

Fato Crítico 3 – Desenvolvimento de ações comerciais 

Diagnóstico: a desorganização da empresa impactava em atrasos nas entregas dos 

arames e entregas de produtos errados. Era comum clientes ligarem reclamando que o arame 

que receberam é diferente do pedido. Outro ponto refere-se aos fornecedores. As dificuldades 

financeiras obrigavam a compra de material mais barato, que nem sempre era aceito pelos 

clientes, e, em alguns casos, era vendido um produto de qualidade A3 e entregue um produto 

de qualidade B, causando insatisfação e infidelização. 

Plano de ação: estimular a aplicação criativa de conhecimentos adquiridos com a 

experiência profissional, para o desenvolvimento de estratégias comerciais. 

Aplicação: esse foi um ponto difícil de ser trabalhado, pois envolve a estrutura da 

empresa como um todo. Em termos comerciais, ajudava a frear os direcionamentos de venda. 

Os estímulos explanados nos fatos críticos anteriores, à medida que foram mostrando 

resultados positivos, trouxeram confiança para o Carlos Rocha ir adiante. Nesse ponto, a 

atuação do pesquisador-coach foi a de estimular o fortalecimento da postura comercial de 
                                                      
3 A empresa possui uma classificação de clientes e produtos. Clientes classe A são aqueles que possuem maior 

capacidade financeira. Clientes classe B possuem uma capacidade financeira inferior aos clientes da classe A e 

superior aos clientes da Classe C. Os clientes classe C, são pequenos fabricantes, sendo os que apresentam 

menor capacidade econômica. Já os produtos classe A, classe B e classe C, apresentam qualidade diferente a 

qual varia de acordo com o fornecedor. Os arames classe A são produzidos por dois fabricantes brasileiros, o 

classe B são importados da China e a classe C é composta por arames também produzidos por indústrias 

brasileiras. 
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Carlos Rocha, para que ele passasse a usar mais a sua experiência no desenvolvimento de 

estratégias de venda. 

Resultados: foram intensificadas as vendas associando o perfil do cliente ao perfil de 

produto. Os clientes classe C recebem o produto correspondente, valendo o mesmo raciocínio 

para os demais perfis de cliente. 

 

 

Figura 11 – Síntese da intervenção de coaching com Carlos Rocha 
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Desenvolvimento de 
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Foram intensificadas as 
vendas baseadas em
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Fonte: Dados da pesquisa. 

 

c) Bernardo Rocha 

 

Fato Crítico 1 – Apoio nas ações de desenvolvimento da empresa 

Diagnóstico: no início do trabalho de coaching, foi possível perceber que Bernardo 
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Rocha apresentava um nível de entusiasmo maior do que o dos outros dois sócios. Essa 

energia era importante que fosse mantida por auxiliar a movimentar mudanças na estrutura de 

trabalho. Contudo, Bernardo Rocha tinha uma postura de impaciência diante da resistência do 

pai e do desânimo do irmão. Ao mesmo tempo, havia uma sensação interna de receio em 

promover mudanças como a ISO 9001 e o e-commerce, entre outros objetivos, sem contar 

com o apoio dos demais sócios. 

Plano de ação: o pesquisador-coach entendeu que deveria acolher novas ideias de 

Bernardo e considerar os critérios que foram utilizados para elaborar os planejamentos para 

estimular eventuais ajustes e acompanhar a implementação. 

Aplicação: ao longo das três sessões iniciais, a energia emanada por Bernardo Rocha 

para promover mudanças organizacionais foi acolhida e direcionada pelo pesquisador-coach. 

Um exemplo foi a contratação de um consultor especializado para ajudar na adequação da 

empresa para certificar-se na ISO 9001 4 . O pesquisador-coach felicitou Bernardo pela 

iniciativa, sendo que esse simples ato contribuiu para Bernardo Rocha ficar mais confiante 

com a decisão que havia tomado. Também o pesquisador-coach buscou entender a viabilidade 

econômica do e-commerce, auxiliando a revisar e aprimorar o projeto. 

Resultados: além da preparação da empresa para certificação da ISO 9001 e o e-

commerce, Bernardo Rocha ficou mais confiante nas ações de mudança na medida em que 

passou a aprimorar seus planejamentos, compartilhando-os com o pesquisador-coach. 

 

Fato Crítico 2 – Relacionamento interpessoal com os demais sócios 

Diagnóstico: embora o perfil de personalidade dos três sócios apresente uma 

característica de calma que evitava explosões emocionais, havia um clima de desgaste entre 

                                                      
4 A empresa obteve a certificação em agosto de 2013. 
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os três. Esse clima era piorado na medida em que Bernardo Rocha buscava imprimir um ritmo 

mais célere de mudanças que era brecado pelo pai e o irmão. Por outro lado, o fato de ser o 

único que tem formação superior e experiências em outras empresas, diferentemente de seu 

irmão trazia consequências negativas, no sentido de que havia uma interpretação por parte do 

irmão e do pai de que Bernardo fosse mais preparado em termos de conhecimentos sobre 

gestão, gerando uma ambivalência: por um lado, Alberto e Carlos Rocha confiavam na 

orientação profissional de Bernardo, por outro, os dois achavam que Bernardo era muito 

arrojado e tinha pouco conhecimento do mercado de arames. 

Plano de ação: facilitar o desenvolvimento de inteligência emocional e um melhor 

entendimento entre os sócios. 

Aplicação: ao longo do trabalho de coaching nas sessões individuais, buscou-se 

trabalhar a inteligência emocional de Bernardo Rocha para que ele compreendesse melhor o 

pai e o irmão, procurando explicar suas ideias dentro de uma linguagem acessível aos dois. 

Foi sugerido que ele fosse mais devagar no ritmo de implementação das mudanças, 

respeitando limites psicológicos para aceitação de mudanças do pai e do irmão. Também ele 

passou a ouvir mais e acatar as sugestões. 

Resultados: o relacionamento interpessoal e a comunicação entre os sócios 

melhoraram de forma significativa. Diminuiu a postura ambivalente de Alberto e Carlos com 

relação à condução profissional de Bernardo. Bernardo passou a sentir mais confiança sobre o 

futuro da empresa e diminuiu a quantidade de serviços ligados à área publicitária que 

executava paralelamente. 

 

Fato Crítico 3 – Gestão dos funcionários 

Diagnóstico: ao longo do processo de coaching, foi realizada uma reunião entre o 

pesquisador-coach e os funcionários da empresa a pedido dos sócios. Na reunião, cada 
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funcionário explicou sua função e apresentou sugestões para melhoria de trabalho. Um ponto 

que foi pacífico entre os funcionários era a falta de uma posição intermediária entre eles e os 

sócios, que seria a função de encarregado. Essa constatação foi levada para os sócios e 

Bernardo Rocha decidiu, com a anuência dos outros dois sócios, desempenhar um papel de 

maior proximidade com os funcionários. 

Plano de ação: fazer levantamento de informações e sugerir que sejam feitas reuniões 

periódicas para tratar de questões da rotina de trabalho dos funcionários. 

Aplicação: aqui o coaching serviu para adentrar em uma área da empresa que se sabia 

que tinha problemas, mas não se sabia como entrar. A figura de uma pessoa externa e isenta 

auxiliou para que fossem ventilados pontos importantes para dirimir insatisfações e abrir um 

canal de diálogo. 

Resultados: Bernardo Rocha passou a fazer reuniões semanais com os funcionários. 

Foram ouvidas reivindicações e foram dados direcionamentos. Dessas reuniões, foi 

desenvolvido um novo uniforme para os funcionários com o logo da Super Arames e as 

tarefas foram mais bem distribuídas. Em temos gerais, o ambiente de trabalho melhorou. 

 

Figura 12 – Síntese da intervenção de coaching com Bernardo Rocha 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Apresentadas as análises sobre a intervenção do coaching no âmbito individual dos 

três sócios da Rocha Arames, cabe fazer a análise dos efeitos dessa intervenção sob a 

perspectiva das competências empreendedoras, como se verá a seguir. 

 

6.2.3 Análise da Rocha Arames contribuição da intervenção de coaching no 

desenvolvimento das competências empreendedoras dos sócios  

A análise é baseada nos três conjuntos de dados dos Quadros 14 a 16, iniciando-se pela 

percepção individual dos sócios sobre a intervenção do coaching que foram obtidas na 

entrevista final, na qual foi feita uma avaliação dos aspectos positivos e negativos da 

intervenção de coaching. 

 

Quadro 14 – Percepção individual sobre a intervenção do coaching 
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Alberto Rocha Carlos Rocha Bernardo Rocha 

Conseguimos ter uma visão 
melhor do negócio. 

Coragem para ir atrás de 
novas oportunidades. 

Foi possível estabelecer metas. 

Estabelecemos novos 
objetivos. 

Absorvi a ideia de que é 
mais difícil sair do 0 
para o 300 do que do 
300 para o 600. 

Melhora na motivação. 

Houve uma melhora do 
ambiente. 

Estrutura da empresa 
melhorou. 

Melhora nos relacionamentos 
interpessoais. 

Passamos a enxergar as 
situações sob novos 
ângulos. 

Melhora da autoestima e 
do entusiasmo com o 
trabalho. 

Ganhos em termos de 
concentração e estabelecimento de 
prioridades. 

Melhora nos 
relacionamentos 
interpessoais. 

Maior flexibilidade nos 
relacionamentos 
interpessoais. 

Conseguir não levar as críticas 
para o lado pessoal. 

A mente ficou mais atenta 
e flexível. 

Reuniões periódicas. Visão otimista e realista em 
relação ao negócio. 

Conseguimos melhorar 
aquilo que já fazíamos 
bem. 

Melhora na gestão do 
tempo. 

Mudança na perspectiva 
psicológica no tocante ao moral 
dos sócios. 

Aquisição de novos 
conhecimentos. 

Enxergar soluções. Aquisição de novos 
conhecimentos. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Na sequência, há os fatos considerados relevantes ocorridos ao longo da intervenção. 

 

Quadro 15 – Fatos relevantes que ocorreram ao longo da intervenção do coaching 
Fato Descrição 

Compra de 

arame da 

Gerdau 

Havia alguns anos, a empresa não comprava mais arames da Gerdau 

por razões financeiras. Voltar a comprar significa que a empresa 

passa a trabalhar com um fornecedor nacional de boa qualidade, 

algo que não fazia há muito tempo. Nesse sentido, a intervenção de 

coaching ajudou a sensibilizar sobre a importância da diversificação. 

Visita de um 

consultor de 

qualidade de 

um cliente 

importante 

Esse cliente atende diretamente a indústria automotiva, o que obriga 

a todos os fornecedores que fazem parte da cadeia de suprimentos a 

estarem alinhados com as normas de qualidade. Havia um temor por 

parte de Alberto e Carlos sobre qual seria a opinião do consultor 

sobre as condições da empresa. Após a visita, a opinião do consultor 
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foi favorável. A intervenção de coaching contribuiu para aumentar 

confiança e enfrentar o desafio em receber o consultor. 

Curso no 

SEBRAE 

Carlos e Bernardo Rocha fizerem um curso sobre precificação no 

SEBRAE. O pesquisador-coach influenciou no sentido de mostrar 

que o SEBRAE é um excelente lugar para formação de 

empreendedores. 

Abertura de 

conta em 

outro banco 

 

Em razão do estado de insolvência vivenciado em 2008 a 2010, os 

sócios ficaram com um certo melindre em buscar fontes de 

financiamento em instituições financeiras. Ao longo do coaching, 

entenderam que o problema que passaram era algo comum e que 

poderiam bater em outras portas. Foi o que fizeram junto à Caixa 

Econômica Federal, e conseguiram taxas consideradas boas para 

viabilizar as operações de desconto de duplicatas e importação de 

arame. 

Demissão do 

funcionário 

mais antigo 

O funcionário mais antigo da empresa foi demitido por apresentar 

resistências em se adequar a um ambiente de trabalho com maior 

controle. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

No Quadro 16 é apresentado o rol de efeitos adversos que aconteceram a partir dos 

estímulos gerados pela intervenção de coaching. 

 
Quadro 16 – Efeitos adversos da intervenção de coaching 
Efeito Explicação 

Frustração As mudanças pessoais geraram expectativas mútuas entre os sócios. Para 
certas situações, esperava-se um tipo de conduta diferente da conduta que 
vinha sendo adotada, por parte do sócio. Quando a conduta não era 
adotada, emergia um sentimento de frustração. Um exemplo é o fato de 
que Bernardo Rocha esperava que seu irmão se tornasse mais célere para 
fazer compra de arames com fornecedores. 

Preocupação A adequação da empresa para a certificação da ISO 9001 gerou um 
aumento do volume de trabalho, principalmente de Bernardo Rocha, que 
não dispõe de um funcionário para auxiliá-lo. Ele ficou preocupado se 
conseguiria dar conta de todas as tarefas e essa preocupação trouxe-lhe 
ansiedade. 
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Mudanças 
bruscas 

A implementação de pagamento dos benefícios de alimentação para os 
funcionários é um exemplo de mudança brusca. O benefício foi 
implementado por Bernardo Rocha, à revelia de Alberto Rocha, o qual era 
resistente à ideia. Isso gerou uma certa tensão entre os dois. 

Falta de 
reconhecimento 

O envolvimento e comprometimento pessoal de cada sócio em trabalhar 
para aprimorar o profissionalismo da empresa demandou uma doação 
interna de energia. Os limites comportamentais de cada sócio tiveram de 
se expandir. Cada um dos três nutriu uma expectativa em ser reconhecido 
pelos outros dois em razão do esforço individual, algo que não ocorreu. 
Isso acarretou em sentimento de frustração. 

Explicitação da 
falta de recursos 
financeiros 

O sentimento de querer implementar mudanças influenciado pela 
intervenção de coaching fez com que os sócios pensassem em fazer 
algumas ações que demandavam investimento financeiro. Um exemplo 
refere-se à adequação da empresa para ISO 9001, que trouxe à tona a 
vontade dos sócios, em especial Bernardo Rocha, em fazer investimentos 
de melhoria no ambiente físico da empresa, como a troca da mobília. 
Contudo, as limitações financeiras não permitiram tal ação e isso trouxe 
uma sensação de desânimo com relação à viabilidade do negócio. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 

O desenvolvimento da competência de relacionamento é o primeiro ponto a ser 

destacado. Conforme apontado na análise de fatos críticos e evidenciado nas percepções dos 

sócios, a intervenção de coaching foi benéfica para estreitar o relacionamento entre eles, que 

se encontrava desgastado em razão de desentendimentos, mágoas e falta de compreensão. As 

sessões individuais serviram como momentos de desabafo e, ao mesmo tempo, para o 

pesquisador-coach mostrar caminhos de como cada sócio poderia proceder com os demais. Já 

nas sessões coletivas, o pesquisador-coach conseguiu mostrar uma maneira de conduzir uma 

reunião, onde todos pudessem se expressar de forma genuína e objetiva, sem que houvesse 

algum tipo de intervenção do outro, o que impactou no aumento da confiança entre os sócios. 

Uma evidência da melhora da confiança é o fato de Carlos e Bernardo terem realizado 
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o curso no SEBRAE juntos. Bernardo conseguiu convencer Carlos a participar do curso, 

depois que esse passou a confiar mais no irmão. Isso ocorreu depois que Bernardo aumentou 

sua autoconfiança, o que auxiliou a diminuir as críticas que fazia sobre a conduta do pai e do 

irmão. Dessa forma, o Carlos sentiu confiança para aceitar a sugestão do irmão e ir participar 

do curso. 

A competência administrativa também foi aprimorada sob o efeito direto da 

intervenção de coaching. O processo de adequação da empresa para a certificação da ISO 

9001 é a principal evidência. Conforme já destacado, a intervenção de coaching contribuiu 

para estimular a implementação das mudanças necessárias. Nesse sentido, o pesquisador-

coach procurou manter a motivação pessoal de Bernardo na condução do processo e auxiliar 

na remoção de barreiras psicológicas de Alberto e Carlos, que poderiam prejudicar o processo 

de adequação da empresa. 

Contribuíram para o desenvolvimento dessa competência os seguintes fatos: visita de 

um consultor de qualidade de um cliente importante, demissão do funcionário mais antigo e 

mudanças bruscas. O primeiro fato ocorreu ao longo do processo de adequação. O consultor 

ficou satisfeito com as medidas que estavam sendo adotadas e isso serviu como estímulo para 

os sócios da empresa. Já a demissão do funcionário foi uma evidência concreta da 

implementação de um novo estilo de gestão mais profissionalizado, como o funcionário 

mostrou-se resistente à nova orientação, optou-se por desligá-lo. 

O efeito adverso das mudanças bruscas pode ser associado ao desenvolvimento da 

competência administrativa. Bernardo queria tornar a empresa mais profissionalizada e, para 

ele, a implementação de vale-refeição era uma forma de dar uma mensagem clara para os 

funcionários. No entanto, teve de enfrentar seu pai, que era contrário à ideia. 

Esses três fatos foram trabalhados em sessões de coaching individuais e coletivas. O 

pesquisador-coach procurou ponderar que, quando ocorre um processo de crescimento, é 



112 

 

 

 

necessário promover mudanças, as quais inicialmente podem ser desafiadoras e dolorosas, 

porém necessárias para deixar a empresa mais madura. 

O efeito direto da intervenção de coaching alcançou também o desenvolvimento da 

competência de reconhecimento de oportunidade. Isso é possível de ser identificado na 

abertura de conta em outro banco e na obtenção da ISO 9001. De acordo com as experiências 

dos sócios, importar arame da China é uma alternativa boa para desenvolver o negócio, 

podendo ser intensificada se a empresa tivesse mais crédito junto a instituições bancárias. A 

nova conta trouxe mais linhas de crédito para a empresa. Já a certificação daria um novo 

posicionamento da empresa no mercado. 

Esses dois pontos podem ser associados aos novos ângulos de visão, que, segundo 

Alberto Rocha, a intervenção de coaching proporcionou para ele. Já Carlos Rocha associou 

isso à coragem de correr atrás de novas oportunidades. Porém, na verdade, tanto a importação 

quanto a certificação não foram oportunidades identificadas com a intervenção de coaching. 

Aqui, a contribuição do pesquisador-coach foi apenas de compreender o funcionamento do 

mercado de arames e conduzir os sócios em reflexões avaliativas, com o objetivo de se 

identificar as melhores oportunidades. 

O e-commerce também pode ser incluído nesse contexto, contudo com uma 

intensidade menor, visto que, quando foi finalizada a intervenção, ele ainda não tinha sido 

implementado. 

Importar o arame chinês, buscar um posicionamento no mercado e desenvolver o e-

commerce são fatos que também evidenciam um sentido estratégico da Rocha Arames, no 

sentido da empresa se direcionar para objetivos específicos. Isso pode ser associado ao 

desenvolvimento da competência estratégica. No início da intervenção de coaching, não 

havia uma orientação estratégica de médio ou longo prazo. Trabalhava-se apenas no curto 

prazo, com o foco em realizar o faturamento mensal necessário para pagar os compromissos 
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financeiros existentes. Ao longo da intervenção de coaching, os sócios da Rocha Arames, em 

especial Bernardo Rocha, passaram a identificar oportunidades existentes no mercado. 

Também foi possível fazer um delineamento estratégico de médio prazo: vender produtos 

importados para ter melhor margem de ganho, posicionar-se como uma empresa 

profissionalizada e planejar o e-commerce como uma estratégia de diversificação. 

Contribui para isso a compra de arame da Gerdau. Esse fornecedor oferece uma baixa 

rentabilidade, pois o valor de compra é o mais caro do mercado, contudo empresas que 

vendem produtos da Gerdau são bem vistas. Esse tema foi trabalhado em duas sessões 

coletivas. O pesquisador-coach conseguiu conduzir um acordo entre os sócios, resultando na 

compra do arame. 

A competência de comprometimento foi aprimorada ao longo da intervenção de 

coaching. Isso pode ser identificado pelo fato de que os três sócios passaram a ter uma visão 

mais otimista sobre o crescimento da Rocha Arames, passando a dispensar uma carga de 

energia maior e mais positiva do que faziam antes da intervenção do coaching. 

Essa mudança de comportamento é visível nos efeitos adversos da ansiedade, 

frustração, falta de reconhecimento e explicitação da falta de recursos financeiros. A energia 

que emergiu com o desenvolvimento da competência de comprometimento gerou algumas 

tensões iniciais, pois cada sócio queria que a sua forma de pensar fosse implementada, sem 

que houvesse um compartilhamento de visões. Isso gerou uma expectativa grande e uma 

vontade de realizar mudanças rápidas, algumas que a empresa não tinha condições financeiras 

para arcar. 

Aqui, a contribuição do pesquisador-coach foi o de recepcionar essa carga de energia e 

direcioná-la para um foco construtivo de entendimento para que as decisões fossem tomadas 

após serem discutidas. Ao final do processo, isso foi positivo, pois melhorou o relacionamento 

entre os sócios, conforme já destacado. 
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Quanto à competência conceitual, com base no que foi descrito nesta análise, pode-se 

afirmar que a intervenção de coaching teve um impacto positivo para o seu desenvolvimento. 

Os estímulos proporcionados contribuíram para que os sócios passassem a considerar e 

analisar a Rocha Arames sob diferentes ângulos de visão, a partir dos quais foi possível 

identificar oportunidades e estabelecer estratégias, conforme explicado. 

Na figura a seguir, segue uma representação sintética dos efeitos da intervenção de 

coaching no desenvolvimento das competências empreendedoras dos sócios da Rocha Arames. 

 

Figura 13 – Efeito da intervenção de coaching 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Efeito direto 

Alberto Rocha   a) saída da zona de conforto 
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   b) comprometimento com a empresa 

c) desenvolvimento de ações 
comerciais 

 
Bernardo Rocha  a) apoio nas ações de 

desenvolvimento da empresa 
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Com base na Figura 13, pode-se dizer o que a intervenção de coaching no 

desenvolvimento de competências empreendedoras dos sócios da Rocha Arames apareceu um 

papel de condução orientado para a profissionalização da gestão da empresa. Em termos 

práticos, é possível identificar mudanças na maneira de atuação dos sócios, como a 

preocupação com o posicionamento da empresa, trabalhar com fornecedores de primeira linha 

e a certificação na ISO 9001. Esse tipo de comportamento não se fazia tão evidente antes da 

intervenção de coaching. Assim como no caso da Happypromo o pesquisador-coach 

desempenhou um papel de facilitador por ter conseguido influenciar na remoção de barreiras 

que impediam o desenvolvimento do diálogo entre os sócios, e isso fica evidente no 

desenvolvimento da competência de relacionamento.  

O papel de incentivador também pode ser atribuído ao pesquisador-coach, pois no 

início da intervenção de coaching Alberto e Carlos Rocha apresentavam um estado de 

desânimo e desconfiança sobre o crescimento da empresa. Isso fez com que o pesquisador-

coach adotasse uma postura motivadora que influenciou para que eles voltassem a despertar 

dentro de si motivação pela empresa.  

Apresentado o caso da Rocha Arames, segue a análise intracaso da Fisio. 

 

6.3 Fisio – clínica de reabilitação em fisioterapia: contexto geral 

 

A intervenção de coaching realizada com Patrícia, proprietária da Fisio – Clínica de 

Reabilitação e Fisioterapia, diferencia-se da intervenção feita nos outros dois casos estudados 

na presente tese, pois não ocorreu junto a uma equipe de direção. Patrícia ocupa sozinha a 

direção da Fisio desde 2005. Sua idade, em 2013, é 37 anos. 

A Fisio foi fundada no ano 2000 por Patrícia e mais três sócias. Na época, ela já havia 

se formado em fisioterapia e cursava aos sábados um curso de pós-graduação em hidroterapia. 
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Patrícia é natural de São José dos Campos e estava buscando uma oportunidade para se 

estabelecer em São Paulo. Entrar como sócia na clínica mostrou-se um caminho viável para 

atingir esse objetivo. 

Nos anos iniciais, as duas sócias de desligaram da sociedade por razões pessoais, 

restando Patrícia e mais uma sócia. Em 2005, a sócia remanescente também deixou a 

sociedade. Para tanto, Patrícia comprou a parte dela com o auxílio financeiro de seu pai, 

tornando-se a única responsável pela empresa. 

No período de 2005 até novembro de 2012, quando foi iniciada a intervenção de 

coaching que durou até março de 2013, Patrícia enfrentou os seguintes desafios: (i) aprender a 

gerir a empresa sozinha; (ii) desenvolver rotinas de atendimentos buscando satisfazer os 

pacientes; (iii) desenvolver procedimentos para manter em excelente estado as condições de 

higiene nas instalações; (iv) lidar com planos de saúde; (v) lidar com médicos; e (vi) formar 

uma equipe de trabalho. 

Desde a fundação da Fisio, houve um processo de crescimento da empresa que se 

limitou a um certo patamar, do qual não foi possível ir além. Isso foi constatado rapidamente 

pelo pesquisador-coach, pois, diferentemente do que ocorreu com os demais casos estudados, 

Patrícia, no início da intervenção, apresentou as informações financeiras da clínica, que 

apontavam a estagnação do crescimento. A receita mensal média, ao longo dos anos de 2011 e 

2012, girou em torno de R$ 20.000,00, enquanto a despesa mensal também atingia R$ 

20.000,00. Financeiramente, a Fisio não tinha condições de se expandir. Patrícia pagava suas 

contas pessoais com o dinheiro oriundo de terapias e hidroterapias que realizava de maneira 

particular. Esses valores não eram computados na gestão financeira da Fisio. 

O fato de Patrícia ter apresentado as informações financeiras foi interpretado como um 

sinal de confiança (aqui, é importante destacar que ela já passou por outros processos de 

coaching facilitados pelo pesqusiador-coach entre os anos de 2005 a 2007, voltados para o 
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seu desenvolvimento pessoal), juntamente com a necessidade de compartilhar com alguém a 

maneira como ela vinha administrando a Fisio. Na entrevista inicial, Patrícia admitiu que se 

sentia solitária em sua posição. 

A equipe de funcionários é composta por duas funcionárias administrativas e seis 

fisioterapeutas. A rotatividade de funcionários é pequena. Nas entrevistas realizadas com três 

funcionárias, todas se disseram satisfeitas em trabalhar na empresa. 

Patrícia procurou buscar conhecimentos sobre gestão fazendo alguns cursos no 

SEBRAE, contudo estava consciente de que precisa desenvolver-se nesse sentido. Ela tinha 

dificuldades em tomar decisões financeiras do tipo: deixar de atender pacientes vítimas de 

traumas neurológicos como Acidente Vascular Cerebral (AVC), para os quais os planos de 

saúde remuneram R$8,00 por uma sessão de 50 minutos. Desse valor, são descontados 

impostos e uma parte é destinada para o fisioterapeuta e outra para clínica, tornando 

economicamente inviável o atendimento. 

 

6.3.1 Intervenção de coaching 

 

A avaliação do pesquisador-coach sobre a gestão de Patrícia na Fisio pode ser 

sintetizada em dois pontos: muito comprometimento com o bem-estar do paciente e pouco 

comprometimento com os retornos financeiros. Essas duas características também foram 

identificadas nas funcionárias. Elas relataram, com bastante entusiasmo, os resultados de 

terapias que elas conduziram, explicando as melhoras obtidas pelos pacientes. Porém, não 

havia uma preocupação em se buscar melhores condições de remuneração. Havia um certo 

conformismo com a situação, pois, na percepção da equipe, incluindo Patrícia, fisioterapeutas 

têm de se conformar em receber valores baixos e tentar, quando possível, ter pacientes 

particulares que remuneram melhor que os planos de saúde. 
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Com base nesse quadro inicial, a intervenção de coaching realizada evoluiu a partir 

dos seis fatos críticos destacados a seguir.  

 

Fato Crítico 1 – Resgate de autoestima empreendedora 

Diagnóstico: Nas duas primeiras sessões de coaching, Patrícia assumiu que havia 

perdido a esperança de que a Fisio poderia ser mais próspera, justificando isso em dois pontos: 

(i) as limitações do setor da fisioterapia, no qual as clínicas precisam se sujeitar às tabelas de 

pagamento para as sessões de fisioterapia impostas pelos planos de saúde, as quais, em muitos 

casos, apresentam valores baixos, conforme destacado em seu histórico pessoal; e (ii) suas 

limitações enquanto empreendedora, pois ela fez poucos cursos sobre gestão e 

empreendedorismo na vida. Sua base de conhecimentos reduz-se aos relacionamentos 

familiares, em especial o do pai, que possui uma marcenaria em São José dos Campos, e 

amigos que costumam compartilhar experiências profissionais. 

Plano de ação: resgatar o perfil empreendedor que Patrícia expressou em 2005 

quando decidiu ficar com a clínica. 

Aplicação: primeiro, foi necessário fazer com que Patrícia voltasse a se ver enquanto 

empreendedora. Para tanto, na segunda e na terceira sessão foram propostas perguntas sobre 

os motivos que justificavam a continuidade da Fisio. E se ela era capaz de se perceber 

trabalhando para outras pessoas no caso de um dia tornar-se funcionária de uma empresa. 

Resultados: Patrícia admitiu que sentia uma frustração em razão de que amigas de 

infância, com as quais mantém relacionamento, possuem uma condição financeira melhor que 

a sua (nenhuma das amigas é fisioterapeuta). Contudo, ao analisar a Fisio dentro do setor da 

fisioterapia, ela acreditava que possuía uma clínica de sucesso, pois já tinha doze anos, e 

muitos pacientes retornaram para fazer novos tratamentos ou indicavam a clínica para outras 

pessoas. Ela se assumiu como uma fisioterapeuta com um perfil empreendedor. 
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Fato Crítico 2 – Padronização do atendimento  

Diagnóstico: Patrícia sabia que era necessário divulgar mais o nome da clínica, 

especialmente entre os médicos ortopedistas, pois são eles que indicam os pacientes. Contudo, 

ela tinha insegurança sobre o padrão de qualidade no atendimento. Em termos gerais, ela 

queria que a conduta dos profissionais fosse o mais uniforme possível para caracterização de 

um padrão de atendimento.  

Plano de ação: entre a terceira a quinta sessão foram levantados os pontos que 

caracterizariam o padrão de atendimento, tais como: vestimentas, penteado de cabelo para as 

mulheres, normas para uso de celular e internet, acompanhamento dos pacientes e formas de 

aplicação das terapias, resultando em um conjunto de direcionamentos. 

Aplicação: esses direcionamentos foram transmitidos para a equipe em pequenas 

reuniões, ou de maneira informal, uma vez que o espaço físico da clínica é pequeno, o que 

facilita o convívio social e troca de informações. 

Resultados: foi criado um padrão de atendimento da Fisio que envolvia aspectos 

como: (i) vestuário; (ii) forma de proceder com o paciente desde a sua chegada à clínica até a 

sua saída; (iii) maneira como desenvolver as terapias propriamente; e (iv) conduzir o paciente 

para fazer uma terapia complementar dentro da própria clínica, isto porque a Fisio possui um 

conjunto de profissionais que podem atuar de forma complementar para certos tipos de 

problemas, como RPG e acupuntura para pacientes com problemas nas costas. 

 

Fato Crítico 3 – Elaboração de estratégia 

Diagnóstico: não havia uma estratégia de crescimento para empresa. Patrícia sabia 

que era necessário desenvolver uma estratégia, porém não sabia como fazê-lo. 

Plano de ação: desde a primeira sessão esse tema foi discutido. O pesquisador-coach 
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apresentou algumas alternativas numa espécie de brainstorming. 

Aplicação: Patrícia foi receptiva aos brainstormings e passou a refletir melhor na 

questão para elaborar um plano estratégico. Uma das alternativas sugeridas foi a de trabalhar 

também com tratamentos estéticos em razão do potencial de ganho maior do que com a 

fisioterapia. Patrícia ponderou sobre a questão, mas acabou declinando, sentiu dentro de si 

que sua missão pessoal e, consequentemente, a da Fisio, era trabalhar com pacientes com 

problemas de reabilitação de problemas físicos. 

Resultados: ao afirmar que a missão da clínica é trabalhar com traumas físicos, surgiu 

o foco estratégico de atrair pacientes segurados por planos de saúde que remuneram de 

maneira compatível, juntamente com pacientes particulares. Para tanto, seria necessário 

divulgar o nome da clínica entre médicos ortopedistas. 

 

Fato Crítico 4 – Fazer networking 

Diagnóstico: Patrícia se considerava como uma pessoa tímida para falar com médicos 

e apresentar seus serviços. Sabia que era necessário fazer ações nesse sentido, mas sentia 

amarras de personalidade. 

Plano de ação: Soltar as amarras de sua personalidade. 

Aplicação: Entre a quarta e a sétima sessão foram aplicadas técnicas de 

autoconhecimento que possibilitam ampliar o diálogo intrapessoal sobre uma determinada 

questão. Patrícia conversou consigo mesma para adquirir coragem e falar com os médicos. 

Resultados: ela visitou três clínicas de ortopedia. Esteve com dois médicos e falou 

com o administrador de uma clínica. Esses contatos resultaram na indicação de novos 

pacientes. 

 

Fato Crítico 5 – Perfil dos pacientes novos 
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Diagnóstico: Patrícia não tinha nenhum tipo de controle sobre o perfil e a quantidade 

de pacientes novos que iniciavam tratamentos em cada mês. Isso era importante para poder se 

estabelecer metas de captação. 

Plano de ação: contribuir para o desenvolvimento de um banco de dados sobre o 

perfil de pacientes. 

Aplicação: Patrícia julgou importante desenvolver o banco de dados, porém não sabia 

como fazê-lo, tampouco conhecia algo similar no mercado. Razão pela qual ela e o 

pesquisador-coach elaboraram uma planilha com os seguintes dados: (i) quantidade de 

pacientes novos no mês; (ii) forma de pagamento (segurado ou particular); (iii) pessoa ou 

profissional que indicou a clínica; e (iv) quantidade inicial de sessões. 

Resultados: a planilha passou a ser adotada no mês de março de 2013 e, a partir das 

informações, Patrícia poderia identificar os parceiros da clínica, buscar novas parcerias ou 

reativar parceiros inativos. 

 

Fato Crítico 6 – Delegar funções 

Diagnóstico: Patrícia tem uma personalidade ativa, dinâmica e, por vezes, 

centralizadora, tendo a percepção de que, quando está presente na Fisio, o ambiente ganha em 

termos de eficiência, não sendo o mesmo quando ela se encontra ausente. Em certos 

momentos, essa percepção pessoal gera uma sensação de sobrecarga e alguns desgastes com 

integrantes da equipe. 

Plano de ação: identificar tarefas realizadas por Patrícia para serem delegadas para 

sua secretária. Desenvolver a consciência em Patrícia de que o andamento da empresa flui 

bem na sua ausência e que ela poderia confiar mais em sua equipe. 

Aplicação: a partir da quinta, até a última sessão de coaching, o tema do perfil 

centralizador de Patrícia foi abordado à medida que surgiam oportunidades para fazê-lo. Em 
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alguns momentos, ela se mostrou resistente às ponderações do pesquisador-coach; em outros 

momentos ela as aceitou. 

Resultados: Patrícia conseguiu delegar para a secretária a tarefa de controlar a 

conduta dos fisioterapeutas no tocante ao padrão de atendimento. Seus funcionários 

perceberam que ela ficou mais calma e conseguiu lidar com mais suavidade com questões que 

normalmente suscitariam uma reação enérgica dela. 

Isso posto, a seguir, na Figura 14, há uma síntese da intervenção de coaching no caso 

da Fisio. 

Figura 14 – Síntese da intervenção de coaching com Patrícia 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Ao se analisar os seis fatos críticos, é possível notar uma certa abrangência da 

intervenção de coaching, porque foram trabalhados aspectos ligados ao relacionamento 

intrapessoal de Patrícia (resgate da autoestima), juntamente com elementos que influenciaram 

diretamente na gestão do negócio: padrão de atendimento, fazer networking, perfil dos 

pacientes e delegação de funções, o que evidenciou uma forte influência da intervenção de 

coaching sobre a gestão da empresa, pois foram desenvolvidas novas rotinas e implementadas 

ações que antes da intervenção não ocorriam. 

 

6.3.2 Análise da contribuição da intervenção de coaching no desenvolvimento das 

competências empreendedoras da dirigente da Fisio 

 

A percepção de Patrícia sobre o trabalho realizado com ela e sua empresa encontra-se 
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a seguir no Quadro 17. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro 17 – Percepção de Patrícia sobre a intervenção de coaching 
O coach é o técnico mesmo, ele te direciona. 

As meninas (fisioterapeutas) aqui estão mais profissionais, explicam mais para os 

pacientes...os processos da clínica, eu consigo enxergar com mais facilidade, fazer 

relatórios, planilhas... 

Esse negócio de parte comercial realmente funciona; estamos tendo indicações de 

pacientes de lugares que a gente acreditava que não teria. 

Acho que ter falado com os médicos foi um negócio diferente ... pedindo ajuda.... 

trabalhei um pouco a humildade ali em... e não me senti menos diminuída, 

solicitando que eles me encaminhassem pacientes. 

...a falta de credibilidade que eu tinha com o meu negócio, como isso pode ser 

diferente, então, assim, consigo organizar as partes burocráticas, consigo driblar 

toda a situação. 

Despertou em mim para que eu fosse mais atrás... estou com vontade de fazer um 

curso sobre empreendedorismo, aprender mais sobre gestão. 

Eu era medrosa agora não sou mais. 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os fatos considerados relevantes que ocorreram ao longo da intervenção de coaching 

encontram-se elencados no quadro que segue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 18 – Fatos relevantes que ocorreram ao longo da intervenção de coaching 
Fato Descrição 

O pesquisador-coach 

como um consultor 

Ao longo da intervenção de coaching, foi apresentado para 

a equipe como um consultor que estava avaliando e 

auxiliando na gestão da empresa. Patrícia queria dividir a 

responsabilidade da gestão. 

Reunião com os 

funcionários 

Foi realizada uma reunião com todos os funcionários na 

qual o pesquisador-coach se apresentou, e todos falaram 

sobre suas funções e impressões sobre a empresa. 

Relatório final para 

os pacientes 

Um tema tratado na reunião foi a elaboração do relatório 

sobre a evolução do paciente, ao final de um tratamento. 

Essa não era uma prática padronizada na Fisio e passou a 

ser, sendo incluída no padrão de atendimento da clínica. Os 

pacientes levavam os relatórios para os ortopedistas. 

Alguns ortopedistas ligaram para a Fisio elogiando a 

conduta, que é obrigatória mas pouco aplicada. 
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Cartas de negociação 

de valores para os 

planos de saúde 

Ao longo da intervenção, Patrícia tomou coragem para 

fazer algo que nunca tinha feito: enviar uma carta para os 

planos de saúde onde a Fisio era credenciada, propondo 

aumentar o valor das terapias. Até o final da intervenção, 

não houve resposta por se tratar de um processo moroso. 

Visita do presidente 

do Conselho Regional 

de Fisioterapia 

O presidente do CREFITO visitou a Fisio e teceu uma série 

de comentários elogiosos, que deram uma injeção de ânimo 

em Patrícia. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os efeitos adversos do trabalho realizado, são destacados a seguir no Quadro 19. 

 

 

 

Quadro 19 – Efeitos adversos da intervenção de coaching 
Efeito Explicação 

Conflito com uma 

funcionária 

Uma funcionária foi refratária às mudanças propostas no 

padrão de atendimento, e passou a questionar uma parte 

dos valores que lhe eram pagos. Foi uma situação tensa, 

que acabou se acalmando quando Patrícia passou a 

dedicar pouco tempo para questão, preocupando-se com 

outros assuntos que considerava de maior relevância para 

empresa. 

Questionamentos sobre 

a figura do 

pesquisador-coach 

Membros da equipe acreditaram que a intervenção de 

coaching resultaria em demissões para cortar despesas e o 

pesquisador-coach ter ganhos financeiros. Na reunião com 

toda equipe tentou-se explicar o objetivo do trabalho, 

porém, mesmo assim, dois funcionários ficaram 

temerosos. 

Finalização da Na avaliação tanto de Patrícia quanto do pesquisador-



127 

 

 

 

intervenção coach seria oportuno dar continuidade ao processo. 

Contudo, este foi encerrado e Patrícia viu-se sozinha 

novamente. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Com relação ao desenvolvimento das competências empreendedoras de Patrícia, a 

primeira que deve ser destaca refere-se à competência de reconhecimento de oportunidade. 

Ela passou a buscar novas oportunidades para o desenvolvimento de seu negócio, fazendo 

contatos com médicos. Nesse ponto, a elaboração do relatório final para os pacientes está 

inserido no contexto, pois serve como instrumento de divulgação do trabalho da clínica, 

abrindo novas oportunidades de indicação. Aqui, também deve-se destacar as cartas de 

negociação de valores para os planos de saúde por se tratar de uma outra ação com o objetivo 

de desenvolver o negócio. 

Junto da competência de oportunidade houve o desenvolvimento da competência de 

relacionamento. Patrícia passou a concentrar energia para colocar em prática algo que já 

sabia antes da intervenção de coaching: a construção e manutenção de redes de 

relacionamento profissional. As redes são um meio importante para captação de pacientes. 

Daí a sua preocupação em desenvolver um padrão de atendimento da Fisio. Para ela, isso 

ajudaria a caracterizar melhor a identidade da clínica, tendo impactos positivos no 

fortalecimento das redes, pois pacientes e médicos teriam uma referência positiva, 

desenvolvendo uma confiança maior nos serviços prestados. Essa preocupação de Patrícia fez 

com que ela decidisse apresentar o pesquisador-coach como um consultor e promover uma 

reunião com os funcionários, na qual um dos temas trabalhados foi a conscientização sobre a 

importância da padronização do atendimento, pois essa ação teria impacto no aumento dos 

atendimentos. 
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Quanto à competência conceitual, o seu desenvolvimento pode ser identificado nas 

percepções de Patrícia, que passou a acreditar mais no seu negócio, analisando sob diferentes 

ângulos, como os ganhos financeiros. Patrícia passou a implementar ações voltadas para o 

aumento da receita da clínica, importando-se menos com as limitações que o setor da 

fisioterapia impõe. Isso pode ser verificado na decisão de trabalhar com planos que 

remuneram melhor e atrair mais pacientes particulares. Junto com isso, deve-se destacar o 

desenvolvimento da competência estratégica. A intervenção de coaching serviu para Patrícia 

reforçar sua vocação pessoal e, consequentemente, da Fisio para trabalhar com saúde e não 

estética, sendo essa uma orientação que vem sendo aplicada desde a fundação da empresa, e 

deverá continuar assim. 

O desenvolvimento da competência administrativa pode ser associado aos seguintes 

fatos: (i) Visita do presidente do Conselho Regional de Fisioterapia; (ii) Conflito com uma 

funcionária; e (iii) Questionamentos sobre a figura do pesquisador-coach. Antes da 

intervenção de coaching já era possível perceber que Patrícia tinha um foco de atenção 

especial em deixar a empresa organizada e isso lhe deu certo diferencial dentro do setor da 

Fisioterapia, o que motivou a visita do presidente do CREFITO. A partir desse fato, ela se 

sentiu mais confiante e quis agregar para a gestão da clínica os direcionamentos 

administrativos trabalhados nas sessões de coaching. E o modo com que ela passou esse 

conteúdo para sua equipe fez com que alguns entendessem que o pesquisador-coach iria fazer 

interferências radicais, o que não ocorreu. Porém, houve uma funcionária que foi resistente às 

mudanças nas rotinas de trabalho e isso sinaliza que as rotinas de trabalho de fato mudaram. 

Na percepção de Patrícia, a intervenção de coaching contribuiu para aprimorar a condução 

administrativa da empresa. 

O desenvolvimento da competência de comprometimento é visível na mudança do 

olhar que Patrícia tinha sobre a empresa. Antes da intervenção de coaching havia um estado 
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de desânimo que foi mudando ao longo do processo. Outro ponto que reforça o 

desenvolvimento dessa competência é o fato de Patrícia lamentar a finalização da intervenção. 

Aqui, deve-se destacar que para ela o pesquisador-coach, além de um condutor, também 

serviu como alguém para compartilhar decisões e dividir inquietações. A interação com o 

pesquisador-coach possibilitou que Patrícia saísse de uma sensação de solidão para um estado 

de ânimo voltado para o desenvolvimento da empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15 – Efeitos da intervenção de coaching  
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Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Cabe encerrar a presente análise intracaso, abordando os papéis exercidos pelo 

pesquisador-coach, O de condutor: tal como ocorreu nos demais casos, o pesquisador-coach 

gerou estímulos que ajudaram Patrícia a refletir sobre sua empresa e implementar novos 

direcionamentos; o de parceiro: conforme já destacado, Patrícia viu no pesquisador-coach 

uma pessoa para poder compartilhar anseios e decisões ligadas à condução do negócio; e o de 

técnico: na percepção de Patrícia, o pesquisador-coach atuou como um técnico em razão de 

ter sugerido a aplicação de ações que impactaram positivamente na profissionalização da 

Fisio. 

Conceitual Estratégica 
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7 ANÁLISE INTERCASO 

Conforme destacado no capítulo de métodos, para elaboração da análise intercaso, 

adotaram-se as recomendações de Miles e Huberman (1994), que sugerem a utilização de 

metamatrizes ordenadas permite a comparação dos dados e para o entendimento sobre como 

se desenvolveu o processo nas empresas estudadas. Segue a primeira metamatriz que consta 

no Quadro 20. 

 

Quadro 20 – Metamatriz ordenada com os fatos críticos analisados nas empresas estudadas 

Caso Fato Crítico (estimulado ou emergente)  

Happypromo 1. Desenvolvimento da autoimagem de empreendedor (estimulado) 

2. Estímulo da confiança (estimulado) 

3. Criação missão e a visão da empresa (estimulado)  

4. Saída de Márcia (emergente) 

5. Saída voluntária de Sarah (emergente) 

Rocha 

Arames 

1. Saída da zona de conforto /Alberto Rocha (estimulado) 

2. Entendimento entre os sócios/Alberto Rocha (estimulado) 

3. Gerenciamento das finanças/Alberto Rocha (estimulado) 

4. Foco nas vendas/Carlos Rocha (estimulado) 

5. Comprometimento com a empresa/Carlos Rocha (estimulado) 

6. Desenvolvimento de ações comerciais/Carlos Rocha (estimulado) 

7. Apoio nas ações de desenvolvimento da empresa/Bernardo Rocha 

(estimulado) 

8. Relacionamento interpessoal com os sócios/ Bernardo Rocha (estimulado) 

9. Gestão dos Funcionários/Bernardo Rocha (estimulado) 

Fisio 1. Resgate da autoestima empreendedora (estimulado) 

2. Padronização o atendimento (estimulado) 

3. Elaboração de estratégia (estimulado) 

4. Fazer networking (estimulado) 

5. Perfil dos pacientes (estimulado) 
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6. Delegar funções (estimulado) 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 O Quadro 20 resgata os fatos críticos analisados nos três casos. Ele permite visualizar 

que a intervenção de coaching voltada para o desenvolvimento das competências 

empreendedoras dos sócios foi específica para cada caso. Na Happypromo, o pesquisador-

coach juntamente com os sócios preferiram realizar sessões de coaching coletivas. Assim, 

elas serviram como um momento de integração da equipe, fazendo com que a intervenção de 

coaching levasse em consideração a necessidade de promover a integração. A falta de 

integração que havia entre os sócios pode ser considerada como um elemento para explicar os 

fatos emergentes que surgiram ao longo do processo: a exclusão de Márcia e a saída 

voluntária de Sarah.  

 Na Rocha Arames não foi identificada a necessidade de integração entre os sócios. Ao 

invés disso, o pesquisador-coach identificou que havia desgastes de relacionamento entre os 

sócios. Também notaram-se necessidades individuais diferentes para cada sócio no tocante ao 

desenvolvimento de competências empreendedoras. Por isso, a intervenção de coaching nas 

sessões coletivas dessa empresa foi direcionada a promover o entendimento entre os sócios, 

enquanto, nas sessões individuais, havia o objetivo de atender às especificidades de 

desenvolvimento de competências empreendedoras de cada sócio. 

 Na Fisio, as sessões de coaching foram individuais, afinal Patrícia é a única sócia da 

empresa. Contudo, é possível identificar que o pesquisador-coach teve um desempenho 

diferenciado quando comparado com os outros dois casos, pois elaborou direcionamentos 

voltados para o desenvolvimento direto de ações gerenciais. Isso se justifica pelo fato de 

Patrícia ter sido muito clara antes da intervenção de coaching ao dizer que gostaria que o 

pesquisador-coach atuasse como um técnico de um time no sentido de orientar e elaborar 

estratégias de atuação que pudessem ser aplicadas nas rotinas da Fisio. 
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 Ao se analisar o quadro 19 pode-se entender que, antes de se iniciar uma intervenção 

de coaching voltada para o desenvolvimento de competências empreendedoras, é necessário 

conhecer o contexto de atuação da empresa, firmar um contrato psicológico com os coachees 

e delinear um plano de ação pertinente à realidade e necessidade do coachee.  

Diferentemente do que ocorreu no capítulo precedente, doravante, o termo adotado 

para designar a figura do coachee neste capítulo é proprietário-dirigente e não mais sócio. Isso 

foi feito porque o termo sócio denota uma realidade contextual e individual do ambiente 

interno de cada uma das empresas, sendo mais apropriada para a análise intracaso. No caso de 

análise intercaso, o termo sócio poderia gerar confusões de entendimento, pois, nesse tipo de 

análise, os dados considerados são de diferentes empresas. 

 

7.1 Resultados da intervenção de coaching 

 

A metamatriz ordenada a seguir foi elaborada com base nos conceitos de Snell e Lau 

(1994) sobre competências empreendedoras baseadas nas qualidades pessoais, atitudes e 

visões com relação ao negócio. Assim foram elaborados três critérios de análise: (i) as 

qualidades pessoais foram analisadas a partir da percepção que os proprietários-dirigentes têm 

de si mesmos como empreendedores; (ii) atitude em termos de engajamento com a empresa, e 

(iii) o otimismo foi utilizado para identificar se os proprietários-dirigentes vislumbravam de 

maneira positiva ou negativa o futuro de empresa. 

 Para mensurar os três critérios, foi utilizada uma escala de intensidade elaborada a 

partir da interpretação do conteúdo gravado na primeira entrevista e na primeira sessão de 

coaching, dentro dos seguintes parâmetros: a) nível baixo: foi atribuído quando o coachee 

mostrou um entendimento negativo em relação ao critério de análise, por exemplo: não me 

vejo empreendedor (Carlos Rocha), acho que a empresa não tem jeito (Patrícia); b) nível 
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médio: foi atribuído quando o coachee mostrou um entendimento positivo em relação ao 

critério, mas sem convicção, por exemplo: já pensei que eu pudesse ser um empreendedor 

(Roberto), eu trabalho aqui porque não consigo arranjar emprego em outro lugar (Carlos 

Rocha), e c) nível elevado: foi atribuído quando o coachee mostrou um entendimento 

positivo em relação ao critério e com um senso de convicção, por exemplo: Lógico que eu sou 

um empreendedor, eu já montei uma empresa de sucesso antes (Peter), Acredito que a 

empresa pode crescer, o mercado de arames é promissor (Bernardo Rocha).   

 

Quadro 21 – Metamatriz ordenada com o diagnóstico inicial feito pelos proprietários-
dirigentes 

Empresa Coachee Nível de 

Percepção da 

autoimagem de 

empreendedor 

Nível de 

Engajamento com 

a empresa 

Nível 

Otimismo em 

relação ao 

futuro da 

empresa 

 Sarah Média Elevado Elevado 

Happypromo Roberto Média Elevado Elevado 

 Peter Elevado Elevado Elevado 

 Alberto 

Rocha 

Baixo Elevado Baixo 

Rocha 

Arames 

Carlos 

Rocha 

Baixo Médio Médio 

 Bernardo 

Rocha 

Média Elevado Elevado 

Fisio Patricia Média Elevado Baixo  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 O conjunto de dados do Quadro 21 aponta que o diagnóstico inicial dos proprietários-

dirigentes indicou pessoas com uma predominância do nível médio de percepção individual 
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de empreendedor, um nível de engajamento com a empresa elevado, enquanto o nível de 

otimismo em relação ao futuro mostra uma predominância também elevada. Dessa forma, os 

dados indicam que os proprietários-dirigentes se encontravam engajados para administrar as 

empresas e tinham um pensamento positivo em relação ao futuro. Porém, faltava-lhes a 

consciência de que, além da administração cotidiana, era oportuno que ampliassem o nível de 

consciência pessoal para se visualizar como empreendedores. É possível também notar 

diferenças individuais entre os proprietários-dirigentes.  

Com relação à autoimagem, apenas Peter, da Happypromo, apresentou uma percepção 

bem desenvolvida de empreendedor. Isso pode ser explicado pelo fato de ser o único membro, 

entre os proprietários-dirigentes estudados, que passou por um processo anterior de coaching, 

no qual foi possível desenvolver a autoimagem de empreendedor e também pelo fato de ele já 

ter iniciado anteriormente uma empresa de sucesso. Sarah, Roberto e Bernardo Rocha 

apresentaram certa consciência de que tinham algumas características pessoais de 

empreendedor. Porém, eles nunca pensaram profundamente a respeito disso. Quanto à Alberto 

e Carlos Rocha, eles jamais se imaginaram como empreendedores. Patrícia diferencia-se dos 

demais, pois, no passado, ela se viu como empreendedora, mas, em razão do pouco êxito 

financeiro obtido ao longo dos anos da Fisio, deixou de se enxergar como tal.  

 Esses dados indicam que o nível de percepção da autoimagem de empreendedor pode 

ser considerado como uma variável de análise pertinente para iniciar uma intervenção de 

coaching com proprietários-dirigentes, pois induz um exercício de autoreflexão pessoal, 

fazendo que o proprietário-dirigente pense em questões ligadas ao seu histórico e desempenho 

profissional, que normalmente não são pensadas em suas rotinas cotidianas. 

Com relação ao engajamento com a empresa, com exceção de Carlos Rocha, os 

demais proprietários-dirigentes se mostraram bem engajados, não havendo pontos de 

resistência que pudessem inibir a vontade de administrar o negócio. Eles apresentaram 
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disposição para realizar as tarefas necessárias para o desenvolvimento da empresa. Nesse 

sentido, Carlos Rocha apresentou um comportamento diferente dos demais, pois tinha a 

percepção de que o único lugar em que poderia trabalhar era na Rocha Arames por se tratar da 

empresa de seu pai. Esse fato somado à falta de parâmetros por não ter tido experiências 

profissionais em outras empresas, junto com a baixa cobrança que recebia dos demais 

proprietários-dirigentes, influenciaram para que o engajamento de Carlos Rocha fosse 

oscilante. 

Com relação à visão de futuro, Sarah, Roberto e Peter se mostraram otimistas, nutriam 

um estado de ânimo comum a pessoas que iniciam um novo negócio, expressando sonhos e 

expectativas positivas sobre o futuro. Já Alberto Rocha e Patrícia demonstraram um otimismo 

baixo em razão de terem conquistado menos do que gostariam, atuando ao longo do tempo em 

que vem dirigindo os respectivos negócios. Já a diferença do otimismo entre Carlos e 

Bernardo Rocha se deu em razão do perfil pessoal. Bernardo tem uma personalidade mais 

otimista do que o irmão, enquanto Carlos Rocha oscilava entre uma visão otimista de futuro e 

o medo de repetir novamente os problemas que vivenciou no passado. 

 O conjunto de dados obtidos no diagnóstico inicial foi importante pois permitiu 

apontar para o fato de que seria oportuno aprimorar o nível de percepção da autoimagem de 

empreendedor, que foi o critério que apareceu menos desenvolvido em comparação com os 

demais. E indicou um caminho que foi percorrido pelo pesquisador-coach, isso porque 

entendeu-se que, para se atingir o objetivo do desenvolvimento de competências 

empreendedoras, seria necessário, primeiro, aprimorar a autoimagem de empreendedor. Afinal, 

a partir daí, os proprietários-dirigentes poderiam adotar comportamentos que poderiam ser 

associados à figura do empreendedor, que se somaria aos comportamentos de administração 

rotineira da empresa, que eles já desempenhavam. 

 Por outro lado, a análise dos dados permitiu identificar uma relação entre os elementos 
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tempo, resultados, autoimagem de empreendedor e otimismo. Peter é o único integrante, entre 

os proprietários-dirigentes estudados, que empreendeu anteriormente, teve sucesso no 

empreendimento e apresentou a intensidade elevada para os três itens do Quadro 20. Patrícia, 

Alberto Rocha e Carlos Rocha, embora sejam empreendedores, tiveram dificuldades de se 

reconhecer como tal e, ao mesmo tempo, acreditar no potencial de crescimento dos 

respectivos empreendimentos. Nesse ponto é importante explicar que Peter obteve ganhos 

financeiros em seu empreendimento anterior e mostrou-se satisfeito com esses ganhos. Por 

outro lado, Patrícia, Alberto Rocha e Carlos Rocha demonstraram insatisfação com relação 

aos ganhos financeiros obtidos ao longo do tempo nas respectivas empresas. Esses três 

proprietários-dirigentes achavam que trabalharam muito e ganharam pouco. E, em razão do 

pouco ganho, não poderiam se considerar empreendedores. 

Uma interpretação desses fatos é a seguinte: resultados financeiros considerados 

positivos obtidos no histórico profissional do proprietário-dirigente contribuem para que ele 

se perceba como um empreendedor e que seja mais otimista quanto ao futuro dos seus 

negócios atuais, sobretudo financeiro, aumentando também a sensação de confiança com 

relação ao porvir. Se isso não ocorre, a autoimagem de empreendedor não se desenvolve e o 

indivíduo se vê apenas como um “dono de empresa” e não como um empreendedor, conforme 

sintetiza a Figura 16. 

 

Figura 16 – Desenvolvimento da autoimagem de empreendedor 
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Fonte: O autor desta tese. 

 

 A Figura 16 complementa o Quadro 21 por apresentar uma especificidade ligada ao 

desenvolvimento da autoimagem de empreendedor, identificada a partir da análise dos dados 

dos três casos estudados, qual seja: o sucesso financeiro. Foi identificada a relação entre o 

elemento ‘sucesso financeiro’ com o elemento ‘autoimagem de empreendedor’. Os dados 

sugerem que o elemento ‘sucesso financeiro’ pode influenciar de maneira positiva ou negativa 

na ‘autoimagem do empreendedor’. Essa descoberta foi relevante para auxiliar o pesquisador- 

coach a conduzir as sessões de coaching de tal forma que os proprietários-dirigentes 

desenvolvessem a autoimagem de empreendedor, com um foco reduzido nos êxitos 

financeiros, dando-se mais atenção aos aspectos comportamentais do empreendedor. 

 Diante disso, pode-se afirmar que os dados da pesquisa indicam que, na fase inicial de 

uma intervenção de coaching com proprietários-dirigentes voltada para o desenvolvimento de 

competências empreendedoras, é oportuno levantar informações sobre nível de percepção da 

autoimagem de empreendedor e identificar os elementos que influenciam para fortalecer ou 

minimizar essa percepção. O motivo é que, para se atingir a expressão de novas competências 

empreendedoras, foi necessário primeiro captar a autoavaliação dos proprietários-dirigentes. 

Essa compreensão permitiu o delineamento de ações que trouxe estímulos para fortalecer a 

autoimagem de empreendedor. 

 

7.2 Análise das táticas utilizadas para trabalhar a autoestima dos proprietários-

dirigentes 

 

O fortalecimento da autoimagem de empreendedor foi um dos aspectos das 

intervenções de coaching comum para todos os proprietários-dirigentes (salvo para Peter) 
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fazendo com que o pesquisador-coach buscasse inserir a questão entre os temas trabalhados 

nas sessões de coaching. Para tanto, entendeu-se que se fazia necessário expandir a 

consciência da autoimagem de empreendedor, o que envolvia também uma melhora da 

autoestima pessoal. Aqui é importante explicar, que na Happypromo, Sarah e Roberto 

demonstravam insegurança por estarem iniciando um novo empreendimento. Por outro lado, 

os proprietários-dirigentes da Rocha Arames e Fisio demonstraram uma oscilação da 

autoestima, em razão do sucesso financeiro obtido, que era considerado baixo, conforme 

explicado na seção anterior.  

A autoestima fortalecida parece elevar a tendência de abertura mental para adquirir 

novos conhecimentos e assumir novos comportamentos. Nos dados analisados, isso pareceu 

como uma etapa relevante do processo de desenvolvimento pessoal, necessária para se chegar 

ao desenvolvimento de competências empreendedoras. A autoestima elevada gera uma 

energia intrapessoal e uma disposição para se querer internalizar novos conhecimentos e 

adotar novos comportamentos. Na metamatriz a seguir, são apresentados os fatos críticos 

descritos nas análises intracaso, em que se trabalhou a autoestima dos proprietários-dirigentes. 
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Quadro 22 – Metamatriz ordenada com os fatos críticos a partir das quais tratou-se da 
autoestima dos proprietários-dirigentes 
Caso Coachee Fato crítico Explicação 
Happypromo 
 

Sarah 
 

Desenvolvimento 
de autoimagem de 
empreendedor. 
 

A autoestima foi estimulada pelo 
aumento do conhecimento sobre o que é 
ser empreendedor. Por ser advogada 
Sarah demonstrava maior segurança e 
disposição comportamental quando 
adquiria novos conhecimentos sobre o 
tema. 

 Roberto 
 
 

Desenvolvimento 
de autoimagem de 
empreendedor. 
 

O fato de identificar comportamentos 
pessoais seus com características 
empreendedoras, influenciou 
positivamente na autoestima. 

 Peter  
Estimulando a 
confiança. 

Peter demonstrou em alguns momentos 
insegurança com relação à postura de 
Sarah e Roberto, sendo necessário 
também buscar reverter esse sentimento. 

Rocha 
Arames 

 
Alberto 
Rocha 

Saída da zona de 
conforto. 

Alberto estava conformado com a 
situação e não acreditava que seria capaz 
de mudá-la. Sua autoestima mudou 
quando ele se conscientizou que ainda 
podia agregar valor para a empresa. 

 Carlos 
Rocha 

Comprometimento 
com a empresa 

A autoestima foi trabalhada quando 
Carlos compreendeu que seu talento 
enquanto vendedor era fundamental para 
o crescimento da empresa. 

 Bernardo 
Rocha 

Ações de 
desenvolvimento 
da empresa 

Foi positivo ter um estímulo externo por 
parte do pesquisador-coach que 
manifestou apoio às ações de melhoria da 
empresa. Isso contribuiu para fortalecer a 
autoestima. 

Fisio Patrícia Resgate da 
autoestima 
empreendedora 

Patrícia se via como uma empreendedora 
que não obtinha sucesso. Sua autoestima 
mudou quando ela se conscientizou de 
que sua empresa, dentro do setor da 
fisioterapia, poderia ser considerada 
como uma empresa de sucesso. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Ao se analisar a metamatriz exposta no Quadro 22, pode-se entender que o 

pesquisador-coach implementou diferentes táticas para estimular a autoestima dos 

proprietários-dirigentes, respeitando o contexto de trabalho de cada um. No caso da 

Happypromo, havia certa insegurança de Sarah e de Roberto para iniciarem um negócio. Peter 

não nutria a mesma insegurança e, em alguns momentos, reforçou os direcionamentos do 

pesquisador-coach, que procurou mostrar que os desafios enfrentados eram naturais de uma 

empresa nascente. No entanto, Peter demonstrou desconforto com a insegurança de Sarah e 

Roberto, fazendo com que o pesquisador-coach atuasse junto a ele para minimizar esse 

sentimento que poderia influenciar negativamente sua autoestima. 

Na Rocha Arames, a autoestima dos três proprietários-dirigentes fortaleceu-se quando 

se conscientizaram sobre a importância da contribuição individual de cada um para o sucesso 

do negócio. No caso da Fisio, a autoestima de Patrícia melhorou quando passou a comparar a 

sua empresa somente com outras clínicas que atuam no mesmo setor. Isso fez com que 

Patrícia percebesse que sua condução empreendedora apresentava um grau de sucesso, pois, 

sob alguns aspectos (tempo de existência e fidelização de pacientes), a Fisio apresentava 

melhores condições do que outras clínicas de fisioterapia. 

Cabe explicar um ponto em comum entre as táticas empregadas: conforme foi 

identificado na fase de diagnóstico, o sucesso financeiro influencia a intensidade da 

autoimagem de empreendedor. Esse fato fez com que o pesquisador-coach desse atenção ao 

‘histórico de outros sucessos’ (além dos financeiros) que os proprietários-dirigentes pudessem 

ter obtido à frente de uma empresa. Para tanto, buscou explorar com Peter, Alberto Rocha, 

Carlos Rocha, Bernardo Rocha e Patrícia o ‘histórico de outros sucessos’ com o objetivo de 

identificar elementos que pudessem alimentar a autoestima e influenciar positivamente na 

autoimagem de empreendedor. Alguns fatos identificados no histórico foram: vendas de 

grande valor nas quais toda a equipe de direção se envolveu (Rocha Arames), fusão com outra 
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empresa (Peter), médicos agradecendo o tratamento que foi dado a pacientes (Patrícia). Já 

com Sarah e Roberto, a tática adotada foi diferente porque embora, já tivessem experiência à 

frente de outras empresas, sentiam que estar a frente de uma agência de marketing 

promocional era algo novo, não tendo referência sobre como atuar. Para esses dois 

proprietários-dirigentes, a autoestima foi trabalhada com base no histórico profissional e na 

identificação pessoal que emergiu nos cases de empresa e empreendedores discutidos nas 

sessões de coaching. Deste modo eles puderam identificar características pessoais com o 

comportamentos de empreendedor explicados nos cases. 

O foco da intervenção de coaching na autoestima dos proprietários-dirigentes gerou 

um resultado comum para todos, que foi o aumento da disposição para trabalhar e agir 

enquanto empreendedores. Eles passaram a agir com maior convicção, quando comparada 

com a convicção que demonstraram na fase de diagnóstico. Um motivo que ajuda a explicar 

esse aumento da convicção refere-se ao fato de que os proprietários-dirigentes, ao 

examinarem os fatos de sucesso profissional ou fatos positivos de seu passado, conseguiram 

valorizar pequenas conquistas, que até então não eram valorizadas. O pesquisador-coach 

buscou associar essas pequenas conquistas com características empreendedoras, com o 

objetivo de demonstrar o potencial empreendedor que existia em cada proprietário-dirigente e 

direcioná-los no processo de desenvolvimento de competências empreendedoras.  

 Para exemplificar isso, cita-se o caso da Fisio: Patrícia nunca havia analisado de 

maneira consistente o fato de outras clínicas de fisioterapia terem sido abertas nas imediações 

da Fisio, sendo que, tempos depois, as mesmas clínicas fecharam as portas. Outro exemplo, 

na Happypromo: Roberto entendeu que sua habilidade para cultivar redes de relacionamentos 

com pessoas do meio de agências de marketing, vai além de uma competência de executivo, 

sendo também uma importante competência empreendedora. Assim, ao associar 

características pessoais com o fenômeno empreendedor, auxiliou-se os proprietários-
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dirigentes a fazer uma reflexão sobre a identidade pessoal de cada um e sua relação com a 

figura do empreendedor. Isso trouxe como resultado prático a percepção de que eles de fato 

eram empreendedores. 

Apresentadas essas análises, cabe explicar que o conteúdo das análises apresentadas 

nas seções 7.3 a 7.6 a seguir foi elaborado levando-se em conta os quatro objetivos 

específicos que constam no capítulo inicial desta tese. 

 

7.3 Novos comportamentos adotados a partir da intervenção de coaching 

  

Considerando-se o primeiro objetivo específico desta tese que é analisar mudanças de 

competência do proprietário-dirigente pertinentes às competências empreendedoras, seguem 

as explicações. A melhora da autoestima estimulou a adoção de novos comportamentos por 

parte dos proprietários-dirigentes, contribuindo para o desenvolvimento de competências 

empreendedoras, conforme se apresenta no Quadro 23. 
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Quadro 23 – Metamatriz ordenada de novos comportamentos adotados 
Caso Coachee Novo comportamento Competência 

Empreendedora 
 
 
 
Happypromo 

 
Sarah 

Entendeu que era necessário ter maior 
seriedade na condução da empresa, passando 
a dedicar mais horas ao trabalho. 

Comprometimento 

  
Roberto 

Compreendeu que era necessário 
desenvolver uma gestão financeira e 
burocrática mais criteriosa do que fazia 
anteriormente. 

Administrativa 

 Peter Passou a ouvir melhor os seus sócios, 
fazendo menos julgamentos críticos. 

Relacionamento 

 
 
Rocha 
Arames 
 
 

Alberto 
Rocha 

Voltou a pensar objetivamente no negócio e 
acreditar que era possível implementar 
novos direcionamentos estratégicos. 

Estratégica 

  
Carlos Rocha 

Passou a concentrar energia para 
desenvolver ações comerciais. 

Reconhecimento de 
oportunidade 

 Bernardo 
Rocha 

Passou a ouvir e compreender melhor os 
demais sócios. 

Relacionamento 

Fisio 
 

Patrícia Passou a fazer networking, com o intuito de 
aumentar o número de pacientes atendidos. 

Reconhecimento de 
oportunidade/Rela-
cionamento 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Ao se analisar os dados do Quadro 23, é possível entender que as competências 

empreendedoras foram se aperfeiçoando de acordo com a realidade vivenciada 

individualmente, havendo a influência do contexto de cada empresa. A competência de 

relacionamento foi identificada em Peter e Bernardo Rocha. Os dados da presente tese 

apontam para o fato de que os relacionamentos dentro da empresa, ainda mais no caso de 

equipes de direção, são relevantes. Se os relacionamentos entre os integrantes da equipe de 

direção não evoluem de maneira harmônica, a gestão da empresa torna-se enfraquecida. Aqui 

é oportuno citar os exemplos da Happypromo e da Rocha Arames. As divergências de 
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relacionamento que existiam entre Márcia e os demais proprietários-dirigentes motivaram a 

sua exclusão, sendo que uma das causas para isto deve-se ao fato de que, segundo os sócios, 

Márcia tornava o ambiente hostil. O fortalecimento do relacionamento entre os sócios na 

Happypromo tornou o ambiente da empresa mais alegre (os sócios passaram a fazer 

brincadeiras uns com os outros que descontraiam o ambiente) e as pessoas passaram a ter um 

senso de propósito comum, qual seja, o crescimento da empresa. Esse ambiente influenciou 

positivamente no desenvolvimento da competência empreendedora administrativa de Roberto 

e também no desenvolvimento da competência empreendedora de comprometimento de Sarah. 

Já na Rocha Arame, o desgaste no relacionamento que havia entre os proprietários-

dirigentes acarretou um estado de desânimo (Alberto Rocha) e falta de comprometimento com 

a empresa (Carlos Rocha). Para esses dois proprietários-dirigentes, o pesquisador-coach 

compreendeu que, para que se efetivasse um processo de desenvolvimento de competências 

empreendedoras, seria necessário melhorar o relacionamento de toda a equipe de direção. O 

motivo é que os proprietários-dirigentes se espelhavam um no outro para desenvolver 

competências empreendedoras. Por exemplo: quando Alberto Rocha começou a sair de seu 

estado de desânimo (ou zona de conforto, conforme explicado na análise intracaso), Carlos 

Rocha sentiu um estímulo para comprometer-se com o negócio. Essa mudança de 

comportamento gerou mudanças nas rotinas de trabalho deles. Alberto Rocha passou a ter 

uma atuação mais estratégica, estudando possibilidades de novos posicionamentos para a 

empresa, enquanto Carlos Rocha resgatou sua competência comercial para aprimorar a 

competência de reconhecimento de oportunidades passando a dedicar mais tempo às vendas. 

Esse contexto também ajudou no desenvolvimento da competência empreendedora de 

relacionamento de Bernardo Rocha, que passou a ter uma postura mais branda e solícita com 

os demais proprietários-dirigentes. 

Por outro lado, no caso da Fisio, é possível identificar o desenvolvimento da 
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competência de relacionamento voltada para as redes de relação externas à empresa. Patrícia 

passou a fazer contatos com médicos e isso pode ser considerado como o desenvolvimento de 

uma rede de relação estratégica no sentido de gerar oportunidades de indicação de novos 

pacientes.  

 Ante o exposto, pode-se enxergar uma semelhança entre os casos do Happypromo e da 

Rocha Arames no tocante à competência de relacionamento. Os dados sugerem que, em 

equipes de direção, o relacionamento exerce uma influência positiva ou negativa no 

desenvolvimento de competências empreendedoras: pode tornar o ambiente organizacional 

mais agradável (Happypromo) e, consequentemente, mais estimulante para se trabalhar; ou 

serve como um elo de ligação que gera uma identificação entre os proprietários-dirigentes 

(Rocha Arames), em um contexto em que um se espelha no outro.  

Quanto ao caso da Fisio, naturalmente há uma diferença com relação aos demais casos 

por se tratar de uma empresa que não possui uma equipe de direção. Contudo, deve-se 

explicar que o papel do pesquisador-coach influenciou para que Patrícia conseguisse adotar 

novas posturas e implementar ações tais como fazer networking, sendo o único caso em que o 

pesquisador-coach exerceu o papel de técnico. Isso permite sugerir que as interações nas 

sessões de coaching geraram estímulos que motivaram o desenvolvimento da competência 

empreendedora de relacionamento de Patrícia. 

Apresentados os novos comportamentos adotados, segue a Figura 17, a qual tem como 

finalidade explicar a contribuição da intervenção de coaching no desenvolvimento de 

competências empreendedoras quanto ao fortalecimento da autoestima dos proprietários-

dirigentes. 
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Figura 17 – Desenvolvimento de competências empreendedoras 

Coaching  

 

 

Fonte: O autor desta tese. 

 

A Figura 17 representa algumas das contribuições da intervenção de coaching junto 

aos proprietários-dirigentes. Um dos pontos de atuação da intervenção de coaching foi 

estimular a autoestima dos proprietários-dirigentes. Isso faz parte do processo de 

fortalecimento da autoimagem de empreendedor. Conforme destacado na seção 7.2, o 

fortalecimento da autoestima influenciou na melhora da convicção de atuação dos 

proprietários-dirigentes, que passaram a impor mais energia a suas ações. 

Por outro lado, o desenvolvimento das competências empreendedoras pode influenciar 

de maneira positiva o fortalecimento da autoestima, pois quando o proprietários-dirigentes 

estudados perceberam que estavam agindo de maneira empreendedora (aqui é possível 

resgatar os comportamentos descritos no Quadro 23), eles passaram a se sentir mais 

confiantes. Por isso, a sequência de setas da Figura 17 apresenta a intervenção de coaching 

junto ao proprietário-dirigente levando ao fortalecimento da autoestima. As duas setas que 

ligam a autoestima com as competências empreendedoras mostram a possibilidade de um 

elemento influenciar o outro, funcionando como uma retroalimentação. 

 A influência que a autoestima gera sobre as competências empreendedoras permite 

resgatar as ideias fundamentais sobre competência, tais como traços e características de 

personalidade explicadas por autores como Boyatzis (1982) e Spencer e Spencer (1993). Os 

dados da tese sugerem que, à medida que os proprietários-dirigentes conseguiram associar 

características pessoais com o amadurecimento da postura empreendedora, houve aumento da 

 

Proprietário-dirigente 

Autoestima 
Competências 
empreendedoras  
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confiança pessoal, influenciando de maneira positiva na autoestima e nas competências 

empreendedoras. Neste ponto, é oportuno resgatar o conteúdo do Quadro 23 para se explicar o 

que segue. 

 Na Happypromo, Roberto tem a organização como uma de suas características 

pessoais. Ao longo da intervenção de coaching, ele compreendeu que essa característica seria 

oportuna para o desenvolvimento da competência administrativa. Sarah é uma pessoa 

comunicativa, culta e que se expressa muito bem. Ela reconheceu que essas características 

poderiam ser utilizadas para prospectar novos clientes e isso ajudou no aumento de seu 

comprometimento com a empresa, fazendo com que incluísse em suas rotinas de trabalho 

atividades de prospecção. Contudo, isso também acarretou no aumento da carga de horas 

trabalhadas. Peter era consciente de que sua característica pessoal no tocante aos 

relacionamentos era de impaciência e impulsividade, assim, a intervenção de coaching serviu-

lhe como um meio de desafiar um limite de personalidade e desenvolver novas características 

pessoais, ajudando no desenvolvimento da competência de relacionamento. 

 Na Rocha Arames, começando-se por Carlos Rocha, é possível afirmar que, quando 

ele reconheceu suas características de comunicação e persuasão, passou a se sentir mais 

confiante para ser mais agressivo comercialmente e aprimorar a competência de 

reconhecimento de oportunidade. Nas sessões individuais com Alberto Rocha, foi possível 

identificar uma característica pessoal que encontrava-se apagada, qual seja, visionário. Ao 

longo da intervenção de coaching ele passou a olhar a empresa como um tudo, e enxergar 

possíveis posicionamentos de mercado que poderiam ser ocupados pela Rocha Arames. 

Associar essa característica ao processo empreendedor trouxe-lhe força moral, influenciando 

no desenvolvimento da competência estratégica. Bernardo Rocha possui características de 

ponderação e paciência, ao longo da intervenção de coaching, essas características foram 

fortalecidas, um exemplo é fato crítico do relacionamento interpessoal entre os sócios, no qual 
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ele pôde expressar essas características. Alberto Rocha percebeu que passou a se irritar menos 

com seus sócios e suas ideias passaram a ser mais ouvidas. Esses elementos influenciaram no 

desenvolvimento da competência de relacionamento. 

 Já na Fisio, Patrícia é uma pessoa extrovertida, simpática e com um elevado nível de 

instrução, características oportunas para fazer networking e desenvolver a competência de 

relacionamento. Nesse sentido, a autoestima de Patrícia foi aumentando à medida que ela era 

recebida de maneira receptiva pelos médicos.  

 Sendo assim, os dados apontam que a intervenção de coaching influenciou para que 

ocorressem mudanças dos proprietários-dirigentes relativas às competências empreendedoras. 

Os resultados analisados na presente seção complementam os resultados destacados nas duas 

seções precedentes. Isso permite sugerir que existe uma relação de três elementos de cunho 

intrapessoal que influenciam no desenvolvimento de competências empreendedoras, são eles: 

desenvolvimento da autoimagem de empreendedor, melhora da autoestima e relacionar traços 

ou características pessoais com ações ligadas ao desenvolvimento da empresa. Pois, conforme 

explicado, no delineamento de ações estabelecido pelo pesquisador-coach para se atingir o 

objetivo de desenvolvimento de competências empreendedoras, buscou-se primeiro 

desenvolver a imagem e a identidade empreendedora dos proprietários-dirigentes. Para tanto, 

identificou-se a necessidade de se trabalhar autoestima deles, para que ficassem mais 

confiantes. Também, foi preciso facilitar em alguns momentos processos de 

autoconhecimento, nos quais os proprietários-dirigentes puderam refletir que algumas de suas 

características pessoais poderiam ser consideradas como características empreendedoras.  

Associar características individuais com características empreendedoras abre espaço 

para se estudar esses três elementos (desenvolvimento da autoimagem de empreendedor, 

melhora da autoestima fenômeno objeto do presente trabalho) com a teoria do self-efficacy. 

Baum e Locke (2004) explicam que essa corrente teórica é oriunda do campo da psicologia, 
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tendo sido proposta nos trabalhos de Bandura. Aqui cita-se o trabalho de Bandura (1982) no 

qual o autor explica que o conceito de self-efficacy como o conjunto de avaliações e análises 

que um individuo realiza para determinar tempo e energia necessárias para se atingir um 

determinado resultado, gerando confiança sobre a capacidade que o indivíduo possui para 

atingir resultados desejados. Trazendo esse conceito para o campo do empreendedorismo, 

self-efficacy pode ser entendido como o nível de confiança nas capacidades empreendedoras 

individuais para se desenvolver uma carreira empreendedora (CHEN; GREEN; CRICK, 

1998). 

 Diante disso, pode-se visualizar possibilidades de pesquisas que busquem 

compreender possíveis relações existentes entre desenvolvimento da autoimagem de 

empreendedor, melhora da autoestima com capacidades ligadas ao self-efficacy de 

empreendedores. Possivelmente os três elementos podem ser complementares às 

características que definem o self-efficacy de um empreendedor. Afinal os dados do presente 

trabalho sugerem que os proprietários-dirigentes, ao longo da intervenção de coaching, 

passaram a ficar mais confiantes de que seriam capazes de atingir os resultados por eles 

desejados. 

 

7.4 Aprendizagem realizada ao longo da intervenção de coaching 

 

Baseando-se no segundo objetivo específico desta tese, relativo às aprendizagens 

ocorridas ao longo da intervenção de coaching, foi possível identificar aprendizagens 

individuais e que se encontram associadas com pelo menos uma competência empreendedora, 

conforme se vê no Quadro 24. 
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Quadro 24 – Aprendizagem e competências empreendedoras 
Caso Coachee Aprendizagem Competência 

Empreendedora 
Happypromo  

 
 
 
Sarah 

a) Aprendeu que, para formar uma equipe, é 
necessário que os integrantes tenham valores 
pessoais e mentalidades compartilhadas; 
b) descobriu que era valorizada pelos clientes de 
sua assessoria jurídica, mais do que imaginava, 
e decidiu focar o seu crescimento profissional 
na assessoria e não desenvolver mais projetos 
paralelos. 

Relacionamento 
 
 
 
 
Estratégica 
 

 Roberto Passou a planejar melhor as tarefas rotineiras, 
delegar e aceitar o papel de liderança junto aos 
sócios, funcionários, fornecedores e clientes.  

Administrativa 

 Peter Passou a considerar e analisar o ambiente 
interno da Happypromo de maneira diferente, 
para não realizar julgamentos precipitados, 
ponderando mais antes de agir. 

Conceitual 

Rocha 
Arames 

Alberto 
Rocha 

a) Passou a se expressar com mais objetividade 
sobre os pontos em relação aos quais discordava 
ou concordava, relativos à condução da 
empresa; 
b) adquiriu novos conhecimentos que foram 
trazidos pelo pesquisador-coach, que 
contribuíram para que passasse a enxergar a 
empresa com outros olhos. 

Relacionamento 
 
 
 
 
Conceitual 

 Carlos 
Rocha 

Ao ter tomado consciência de que a Rocha 
Arames poderia, de fato, ter um futuro próspero, 
passou a adotar uma postura mais engajada e 
confiante no exercício das tarefas comerciais. 

Comprometimento 

 Bernardo 
Rocha 

Antes da intervenção de coaching, ele se 
preocupava muito com a opinião do pai e do 
irmão, guardando mágoas. Ao longo da 
intervenção, ele conseguiu aprender a relevar e 
não levar para o lado pessoal comentários 
críticos sobre suas decisões. 

Relacionamento 

Fisio Patrícia Na análise intracaso, foram destacadas algumas 
aprendizagens, como o posicionamento da 
empresa no mercado de fisioterapia e a 
intensificação da prática de networking. Em 
termos gerais, pode-se dizer que essas 
aprendizagens envolvem um raciocínio de 
direcionamento de médio e longo prazo, no qual 
foram estabelecidos alguns objetivos a serem 
alcançados, como aumento de pacientes 
atendidos e faturamento. 

Estratégica 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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A metamatriz do Quadro 24 complementa a metamatriz do Quadro 23, pois identifica 

as aprendizagens individuais vivenciadas pelos proprietários-dirigentes. Os dados indicam 

que todos os proprietários-dirigentes passaram por processos de aprendizagem que 

influenciaram no desenvolvimento de competências empreendedoras. 

Na Happypromo, o processo de aprendizagem vivenciado por Sarah fez com que ela 

passasse a fazer uma leitura melhor sobre a postura das pessoas à sua volta, contemplando 

aspectos que não eram enxergados antes. Isso é possível de ser verificado nos fatos críticos da 

exclusão de Márcia e da sua saída “voluntária” da sociedade. No primeiro fato crítico, ela 

passou a considerar com mais propriedade o comportamento de irritação e resistência de 

Márcia, enquanto no segundo fato crítico, percebeu que a maneira de pensar de Peter e 

Roberto era diferente da sua. Com relação a Roberto, ele sabia que precisava melhorar sua 

competência administrativa e aproveitou a intervenção de coaching para adotar novas práticas. 

Um exemplo disso foi o fato de passar a dedicar mais tempo para a gestão financeira. Já a 

aprendizagem de Peter contribuiu para que analisasse os relacionamentos interpessoais sob a 

lente da ponderação ao invés do julgamento. Ele passou a ter reações de ponderação em 

situações nas quais normalmente agiria com agressividade um exemplo disso é a paciência 

que ele desenvolveu com Roberto no tocante à apresentação dos resultados financeiros da 

agência. Na percepção de Peter, Roberto era lento demais. Porém, Peter conseguiu, dar o 

tempo necessário a Roberto, até que ele passasse a apresentar as informações financeiras. 

Quanto à Rocha Arames, novas lentes de análise também foram desenvolvidas por 

Alberto Rocha e direcionadas para a empresa. Alberto Rocha passou a se expressar de 

maneira mais objetiva depois do início da intervenção de coaching. Ele passou a ser mais 

direto ao falar e suas conversas com os demais sócios passaram a ser mais breves. A 

aprendizagem vivenciada por Carlos Rocha abriu uma nova perspectiva de visão da empresa, 
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fazendo com que ele voltasse a se sentir motivado para se empenhar nas vendas confiando no 

crescimento da empresa. Uma evidência da internalização dessa aprendizagem refere-se ao 

fato de que ele passou a chegar mais cedo para trabalhar. No caso de Bernardo Rocha, a 

aprendizagem lhe trouxe amadurecimento pessoal para lidar melhor com o pai e o irmão. Isso 

fez com que ele passasse a criticar menos os seus sócios, buscando gerar entendimentos ao 

invés de conflitos nas conversas. 

Quanto à Fisio, as aprendizagens vivenciadas por Patrícia a levaram a ter uma visão de 

futuro viável para a empresa e seu estado de ânimo se alterou. Ela passou a ter uma conduta 

mais positiva. Também buscou transmitir esse sentimento de motivação para a sua equipe no 

dia a dia das rotinas de trabalho. 

 As aprendizagens experimentadas pelos proprietários-dirigentes mostram uma relação 

com aspectos considerados pertinentes para serem desenvolvidos ao longo da intervenção de 

coaching, os quais foram identificados na fase de diagnóstico conforme se vê no Quadro 24.  

 

Quadro 25 – Aspectos identificados na fase de diagnóstico importantes para serem 

desenvolvidos na intervenção de coaching 

Caso Coachee Aspecto a ser desenvolvido 
Happypromo Sarah Admitiu que tinha dificuldade para trabalhar em equipe. 
 Roberto Percebia-se que sua organização pessoal deveria ser 

melhorada. 
 Peter Admitiu que tinha um temperamento explosivo. 
Rocha 
Arames 

Alberto 
Rocha 

O pesquisador-coach qualificou, em seus apontamentos, 
deste proprietário-dirigente como “parado no tempo”. 

 Carlos Rocha Admitiu que não acreditava no futuro da empresa. 
 Bernardo 

Rocha 
Admitiu que, por vezes, deixava de agir com receio de ser 
criticado pelos demais proprietários-dirigentes. 

Fisio Patrícia Considerava que tinha poucos conhecimentos de gestão e 
marketing de empresas. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 Ao se analisar o Quadro 25, é possível entender que os processos de aprendizagem e o 
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consequente desenvolvimento de competências empreendedoras, auxiliaram para melhorar os 

aspectos mencionados no referido Quadro. Essa melhora ajudou os proprietários-dirigentes a 

superar limites pessoais para passar a adotar comportamentos que, ao longo da intervenção de 

coaching, foram influenciando no fortalecimento da autoimagem de empreendedor e na 

expressão de competências empreendedoras. 

 Diante disso, deve-se destacar a importância da fase de diagnóstico em processos de 

intervenção de coaching para se identificar os aspectos comportamentais que necessitam de 

desenvolvimento. Esses aspectos foram levantados pelo pesquisador-coach e associados às 

metas individuais de cada proprietário-dirigente dentro da empresa. Ao longo da intervenção 

de coaching, o foco do pesquisador-coach foi estimular a melhora da atuação dos 

proprietários-dirigentes dentro da empresa, para que passassem a implementar ações com 

maior impacto no crescimento da empresa, quando comparadas com as ações que vinham 

exercendo. Assim o foco de atuação foi compreender as dificuldades vivenciadas em cada 

empresa, juntamente com a necessidade de desenvolvimento de competências 

empreendedoras necessárias para o aprimoramento dos trâmites organizacionais. Logo, o 

conteúdo dos Quadros 24 e 25 são resultados de pesquisa obtidos após a análise dos dados, ou 

seja, foram identificados depois do término da intervenção de coaching.  

Essa consideração é pertinente, para se entender o seguinte: ao longo da intervenção 

de coaching o pesquisador-coach avaliou que seria preciso mergulhar nas questões e 

dificuldades intrínsecas de cada uma das empresas, priorizando mais as necessidades ao invés 

de ficar avaliando os possíveis impactos de suas ações para o crescimento das empresas e 

desenvolvimento das competências empreendedoras. Esses dois pontos, emergiram dentro do 

contexto desta pesquisa como uma consequência do trabalho de intervenção de coaching. 

Na Figura 18, é evidenciado o aspecto de que as aprendizagens geraram o 

desenvolvimento de competências empreendedoras que auxiliaram a tornar os proprietários-
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dirigentes mais competentes enquanto empreendedores. 

 
Figura 18 – Relação entre coaching, aprendizagens e competências empreendedoras 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fonte: O autor da tese. 

 

Para analisar a Figura 18 é oportuno resgatar as ideias de autores como Kets de Vries 

(1996), Paiva Jr., Leão e Mello (2006) e Godoi e D’Amelio (2012) que explicam que as 

aprendizagens nutrem o desenvolvimento de competências. Na Figura 18, a intervenção de 

coaching está ligada às aprendizagens, que estimularam o desenvolvimento de competências 

empreendedoras. Os resultados obtidos possibilitam sugerir que as aprendizagens 

contribuíram para reforçar o desenvolvimento de competências dos proprietários-dirigentes 

para competências empreendedoras descritas na seção anterior, sendo possível encontrar 

relações entre as aprendizagens e o desenvolvimento da autoimagem de empreendedor da 

seguinte forma. 

Na Happypromo, a aprendizagem de Sarah ligada às competências de relacionamento 

e estratégica contribuíram para que ela desenvolvesse sua autoimagem de empreendedora. 

Isso fez com que ela chegasse ao entendimento de que não deveria permanecer na empresa, 

pois, enquanto empreendedora, ela não se identificava com o ambiente de agência e, sim, 

Competências 
empreendedoras 

Coaching 

Aprendizagem 
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como uma advogada especializada na área do direito promocional.  

Roberto aprendeu que, para ser empreendedor, é necessário ser também administrador 

e isso ajudou para que sua autoimagem de empreendedor fosse desenvolvida levando-se em 

conta a necessidade de desenvolvimento da competência administrativa. Peter, que já possuía 

uma autoimagem de empreendedor bem desenvolvida antes da intervenção de coaching, 

acrescentou a ela as qualidades de ponderação e paciência, o que contribui positivamente para 

o desenvolvimento da competência conceitual. 

Na Rocha Arames também é possível identificar o desenvolvimento da autoimagem de 

empreendedor. Alberto Rocha, ao conseguir ser mais objetivo e ao pensar de maneira otimista 

quanto ao futuro da empresa, passou a ter uma autoimagem de um empreendedor confiante e 

visionário. Carlos Rocha adquiriu a certeza de que, se a empresa fosse bem gerida, o futuro 

poderia ser mais próspero do que o presente vivenciado. Isso ajudou para que a autoimagem 

de empreendedor de Carlos Rocha passasse a incluir a competência de comprometimento. Na 

autoimagem de empreendedor de Bernardo Rocha, é possível identificar a competência de 

relacionamento, que está associada à aprendizagem advinda de sua habilidade para lidar 

melhor com suas questões pessoais e,evitar assim, conflitos e desgastes desnecessários com 

seus sócios. 

 Na Fisio, Patrícia expandiu sua autoimagem de empreendedora levando em conta 

aprendizagens que podem ser associadas à competência estratégica. Ela passou a dar atenção 

a elementos como resultados financeiros, aumento do número de pacientes e ações para 

angariar novos pacientes para a clínica. 

 Ante o exposto, pode-se afirmar que os resultados obtidos sugerem que as 

aprendizagens fortaleceram o desenvolvimento da autoimagem de empreendedor, pois é uma 

consequência da interação do proprietário-dirigente com a empresa. Daí foi possível emergir 

novos conhecimentos ou fortalecerem-se conhecimentos que se encontram menos presentes 
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no âmbito da mente consciente, e que irão influenciar na maneira como o proprietário-

dirigente se percebe, podendo se apreciar como empreendedor. De acordo com dados, pode-se 

dizer que esse processo de ajuste da autoimagem gera um impacto positivo no 

desenvolvimento de competências empreendedoras. 

 Por outro lado, é oportuno reforçar a ideia de que as aprendizagens contribuíram para 

que os proprietários-dirigentes conseguissem transpor limites pessoais que impediam o 

desenvolvimento da percepção da autoimagem de empreendedor. Em todos os casos, essa 

mudança de perspectiva psicológica ocorreu dentro do contexto da rotina de trabalho dos 

proprietários-dirigentes.  

 

7.5 Mudanças ocorridas nas rotinas de trabalho 

 

Identificar as mudanças ocorridas nas rotinas de trabalho que aconteceram sob a 

influência do desenvolvimento ode competências empreendedoras é o terceiro objetivo 

específico desta tese. Essas mudanças encontram-se destacadas nos Quadros 26 a 28. 

 

Quadro 26 – Mudanças na rotina de trabalho da Happypromo 
Mudança Competência 

Empreendedora 
a) Sarah passou a fazer reuniões com os clientes para trazer 

briefings de promoção; 

b) Roberto passou a dedicar mais tempo para tarefas 

administrativas como a gestão financeira, que começou a realizar 

diariamente após as 18.00. 

Reconhecimento 
de oportunidade  
 
 
Administrativa 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Quadro 27 – Mudanças na rotina de trabalho da Rocha Arames 
Mudança Competência 

Empreendedora 
a) Os pedidos de arame passaram a ser realizados em 

formulários próprios e não mais em papéis de rascunho; 

b) a compra da empilhadeira tornou menor o desgaste físico dos 

funcionários, isso teve um impacto positivo nos processos de 

estocagem evitando-se misturar arames com características 

diferentes; 

c) criou-se o hábito de se realizar reuniões periódicas entre os 

sócios e semanais com os funcionários. 

Administrativa 
 
 
Administrativa 
 
 
 
Administrativa 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Quadro 28 – Mudanças na rotina de trabalho da Fisio 
Mudança Competência 

Empreendedora 
a) Elaboração de relatório final para o paciente; 

 

b) elaboração de planilha de controle da chegada dos pacientes 

novos; 

c) foram desenvolvidos quesitos objetivos sobre como se 

comportar, objetivando padronizar a apresentação pessoal dos 

funcionários. 

Administrativa/ 
Estratégica 
 
 
Administrativa 
 
 
 
Administrativa 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Pode-se notar que todas as mudanças ocorridas no âmbito das tarefas rotineiras 

apresentam impacto para o desenvolvimento da competência administrativa. Em uma análise 

mais profunda, é possível relacionar a competência administrativa com o desenvolvimento de 

outras competências empreendedoras, conforme consta no final da análise intracaso de cada 

uma das empresas. Aqui é oportuno citar as seguintes associações: a competência 

administrativa de Sarah destacada no Quadro 26 também pode ser associada à competência de 
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comprometimento. O mesmo raciocínio pode ser aplicado ao desenvolvimento da 

competência de comprometimento na Rocha Arames no tocante ao uso dos formulários para 

anotar pedidos (Quadro 27); afinal houve um comprometimento por parte dos proprietários-

dirigentes para mudar rotinas de trabalho e adequar a empresa às exigências da ISO 9000. Na 

Fisio, a elaboração das planilhas de controle de novos pacientes (Quadro 28) pode ser 

associada à competência administrativa e também de natureza estratégica, pois este 

mecanismo de controle passou a servir como um meio para mapear as redes de indicação de 

pacientes para clínica, gerando subsídios para as práticas de networking. 

 Diante disso, pode-se entender que o conjunto de dados apresentados nos Quadros 26 

a 28 demonstra que a competência administrativa é uma competência empreendedora presente 

em processos de desenvolvimento de competências empreendedoras, influenciando para o 

desenvolvimento de outras competências pertinentes para enraizar o processo de 

desenvolvimento pessoal de comportamento empreendedor de proprietários-dirigentes. 

Cabe ainda explicar que, no caso da Happypromo, não foram identificadas mudanças 

ocorridas na rotina de trabalho de Peter, pois a intervenção de coaching já se encontrava em 

andamento quando ele passou a integrar o quadro societário. Não foi possível identificar 

mudanças nas rotinas de trabalho dos funcionários da Happypromo em razão de se tratar de 

uma empresa recém criada, diferentemente do que ocorreu na Rocha Arames e na Fisio. Para 

essas duas empresas, foi possível constatar mudanças nas rotinas de trabalho, que alcançar o 

âmbito de atuação dos funcionários. Nesse ponto, pode-se entender que os dados da pesquisa 

sugerem que o processo de desenvolvimento de competências empreendedoras pode gerar 

mudança nas rotinas de trabalho de proprietários-dirigentes, e isso influencia para que 

ocorram mudanças nas rotinas de trabalho dos funcionários. 

Nas duas empresas, as mudanças possibilitaram organizar de maneira melhor o 

trabalho. Contudo, os proprietários-dirigentes tiveram de enfrentar também a resistência por 
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parte de funcionários, refratários à mudança. Na Rocha Arames, houve uma demissão, 

enquanto na Fisio houve um conflito entre Patrícia e uma fisioterapeuta. 

Os desdobramentos das mudanças ocorridas em cada empresa devem ser comentados, 

pois ajudam a entender o contexto de cada uma. No caso da Happypromo, as mudanças 

ocorreram no nível individual de Sarah e Roberto, tendo pouco impacto sobre os funcionários. 

A consequência das mudanças foi o amadurecimento dos dois enquanto empreendedores. Eles 

passaram a aceitar melhor os desafios intrínsecos de um proprietário-dirigente à frente de uma 

empresa nascente, no tocante aos riscos envolvidos como não conseguir clientes e recursos 

financeiros para manter a empresa e ter de operar com um fluxo de caixa negativo. Eles 

passaram a acreditar que, atuando de maneira empreendedora, seria possível atrair clientes e 

tocar a empresa. 

Na Rocha Arames, as mudanças alcançaram o nível da equipe de direção e o nível dos 

funcionários. Houve maior integração entre os sócios e melhorou a qualidade das condições 

de trabalho para os funcionários, pois em razão da certificação da ISO 9000, houve uma 

adequação específica na empresa para acomodar os funcionários com base nos parâmetros 

necessários para se obter a certificação. O mesmo aconteceu na Fisio, Patrícia conseguiu 

desenvolver um diálogo melhor com seus funcionários (com exceção da fisioterapeuta com 

quem Patrícia brigou), os quais também conseguiram se expressar com maior espontaneidade 

com ela. No mais, a padronização do atendimento repercutiu de maneira positiva para 

melhorar a qualidade do trabalho exercido pelos profissionais da Fisio. 

Ante o exposto, os resultados possibilitam compreender que em cada empresa as 

mudanças da rotina de trabalho tiveram consequências diferentes: amadurecimento pessoal 

(Happypromo), organização e qualidade da estrutura de trabalho (Rocha Arames) e melhora 

do atendimento e monitoramento do público-alvo (Fisio). Essas mudanças podem ser 

entendidas como evidências do desenvolvimento de competências empreendedoras e 
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complementam as explicações mencionadas nas duas seções anteriores, da seguinte forma: os 

dados sugerem que o desenvolvimento da autoimagem de empreendedor e fortalecimento da 

autoestima geraram motivação para os proprietários-dirigentes adotarem comportamentos 

diferentes dos que vinham adotando antes da intervenção de coaching. Pode-se entender que a 

motivação serviu como uma força a mais que os proprietários-dirigentes utilizaram dentro de 

si para superar resistências e barreiras pessoais que poderiam atrapalhar a ocorrência de 

mudanças de comportamento. Isso permite entender que, no contexto dos casos estudados, a 

motivação emergiu como um aspecto pessoal, que não se encontrava claro no momento do 

delineamento da intervenção de coaching, configurando-se como um elemento relevante do 

processo de desenvolvimento de competências empreendedoras. 

 

7.6. Análise do papel do pesquisador-coach no processo de desenvolvimento de 

competências empreendedoras 

 

O quarto objetivo do estudo é caracterizar a influência da intervenção de coaching no 

desenvolvimento de competências empreendedoras. Em termos gerais, os resultados sugerem 

que a influência da intervenção de coaching gerou impactos nos seguintes aspectos 

organizacionais dos três casos estudados: aumento do faturamento da empresa (Rocha 

Arames); elaboração de estratégias (Fisio), e organização dos processos rotineiros de trabalho 

(Happypromo). Ao mesmo tempo, todos os proprietários-dirigentes passaram por processos 

pessoais de desenvolvimento de competências os quais tiveram resultados positivos para o 

crescimento das respectivas empresas.  

 Para especificar a caracterização da intervenção de coaching na análise intracaso, 

foram apresentados os papéis exercidos pelo pesquisador-coach. Essa especificação também é 

explicada pelos efeitos que a intervenção de coaching gerou no sentido de desenvolver ou 
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aprimorar competências empreendedoras, conforme se vê na Figura 19. 

 

Figura 19 – Efeitos do coaching e papel do pesquisador-coach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor da tese. 

 

A Figura 19 é complementada pelo Quadro 29 no qual é apresentada a tipologia dos 

papéis exercidos pelo pesquisador-coach ora analisados. 

 

 

 

 

Coaching: Efeitos 

 

Happypromo 
Efeito direto: Relacionamento, administrativa, comprometimento e 
conceitual.  
Efeito indireto: Estratégica e oportunidade. 

Rocha Arames 
Efeito direto: Relacionamento, administrativa, comprometimento, 
conceitual, estratégica e oportunidade. 

Fisio 

Efeito direto: Relacionamento, administrativa, comprometimento, 
conceitual, estratégica e oportunidade. 

Papel do pesquisador-coach  
 

Condutor 
Facilitador 
Incentivador 

Condutor 
Parceiro 
Técnico 

Condutor 
Facilitador 
Conselheiro 
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Quadro 29 – Tipologia dos papéis exercidos pelo pesquisador-coach 
Papel Descrição 
Condutor Tirar o coachee de sua “zona de conforto” e estimulá-lo a 

experienciar novas situações que irão influenciar no 
desenvolvimento de competências empreendedoras. 

Facilitador Tornar fácil algo que o coachee não conseguia resolver por si, em 
especial para remover barreiras e limites de comunicação. 

Técnico Ter certo envolvimento na operação da empresa dando 
direcionamentos específicos nos processos organizacionais. 

Conselheiro Dar conselhos sobre situações críticas vivenciadas pelos coachees. 
O conselho do coach pode reforçar a adoção de um 
posicionamento que o coachee pretende implementar. 

Incentivador Encorajar, estimular e mostrar que é possível encontrar novas 
oportunidades e que não se deve se deixar abater em razão de 
experiências ruins vivenciadas anteriormente. 

Parceiro Acolher, ouvir e compartilhar diversos tipos de assuntos com o 
coachee com uma postura de receptividade e não julgamento. 

Fonte: O autor da tese. 

 

Como se vê na Figura 19, a Happypromo foi a única empresa em que houve efeitos 

indiretos no desenvolvimento de competências empreendedoras. O motivo é que, de acordo 

com o explicado na respectiva análise intracaso, elementos ligados à competência estratégica 

e de reconhecimento de oportunidade não foram trabalhados de maneira direta e objetiva nas 

sessões de coaching. Para as outras duas empresas, foi possível identificar o desenvolvimento 

de todas as competências segundo um efeito direto. Os conteúdos trabalhados nas sessões de 

coaching com os proprietários-dirigentes da Rocha Arames e Fisio estavam associados ao 

desenvolvimento das seis competências do modelo de Man e Lau (2000). 

Quanto ao papel do pesquisador-coach, houve o papel de condutor para os três casos. 

Na Happypromo o pesquisador-coach buscou dar estímulos que ajudassem aos proprietários-

dirigentes refletir sobre o papel pessoal e contribuição individual para o desenvolvimento da 

empresa. Já na Rocha Arames a condução foi orientada no sentido de se adotarem ações 

necessárias para a melhora do nível de profissionalismo, um exemplo foi apoiar o processo de 
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certificação na ISO 9000. O mesmo pode ser dito em relação à Fisio, pois a condução 

exercida impactou na implementação de novas ações nas rotinas de trabalho. 

Porém, na Fisio, constataram-se mais dois papéis: o de parceiro e o de técnico. De 

acordo com as explicações apresentadas na respectiva análise intracaso, a proprietária-

dirigente viu no pesquisador-coach alguém com quem compartilhar responsabilidades e 

inquietações sobre o seu negócio. Essa necessidade de compartilhamento não foi identificada 

nas outras duas empresas, sendo portanto considerada como um fator viabilizador do papel de 

técnico. Aqui, cabe explicar que há uma característica contextual que diferencia a relação da 

proprietária-dirigente com o pesquisador-coach em relação aos demais proprietários-

dirigentes: o pesquisador-coach realizou com ela um processo de coaching pessoal no 

passado. Essa experiência prévia possibilitou que se saltasse as etapas iniciais de 

conhecimento mútuo e formação de vínculo de empatia comuns em processos de coaching. 

Patrícia apresentou as informações financeiras da Fisio logo na segunda sessão. O mesmo 

ocorreu na Rocha Arames na quinta sessão, enquanto, na Happypromo, os proprietários-

dirigentes mostraram-se receosos em apresentar informações financeiras, preferindo não 

compartilhar os números da empresa com o pesquisador-coach. 

Assim, pode-se dizer que a atuação do pesquisador-coach na Fisio envolveu mais 

aspectos do que nas demais empresas, tendo ele efetuado ingerências nos processos de gestão, 

com o consentimento devido da proprietária-dirigente. 

O papel de facilitador ocorreu no caso da Happypromo e da Rocha Arames. Essas duas 

empresas possuem equipes de direção nas quais havia problemas de diálogo e comunicação. 

Assim, o papel exercido pelo pesquisador-coach auxiliou a tornar mais fácil o diálogo entre os 

sócios das duas empresas. Portanto, um dos fatores que podem viabilizar o papel de 

facilitador é o fato de a intervenção de coaching ser aplicada junto à uma equipe de direção 

que se encontra em situação de conflito. 
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O papel de conselheiro foi destacado no caso da Happypromo em razão de Sarah, 

Roberto e Peter terem pedido a opinião do pesquisador-coach sobre a exclusão de Márcia. 

Esse papel não foi identificado nos outros dois casos estudados. Assim, pode-se entender 

como um fator viabilizador do papel de conselheiro o fato de o coach ser reconhecido como 

uma pessoa com um certo nível de conhecimento e discernimento capaz de auxiliar a dirimir 

dúvidas de seu(s) coachee(s).  

No caso da Rocha Arames, houve o papel de incentivador, que se fez necessário em 

razão do estado de desânimo de Carlos e Alberto Rocha no início da intervenção. Nos demais 

casos não se constatou o estado de desânimo. Assim, os resultados sugerem que a baixa 

motivação pode ser um fator de influência para que o coach exerça o papel de incentivador. 

Os seis tipos de papéis apresentados no Quadro 29 permitem compreender que o 

processo de intervenção de coaching fluiu de forma a se adequar às características contextuais 

de cada empresa. Um dos motivos que ajudam a explicar a interação que emergiu em cada um 

dos casos refere-se aos cuidados utilizados ao longo do processo. Foram adotados três 

cuidados considerados importantes para o êxito do trabalho. O pesquisador-coach 

desenvolveu esses cuidados com base nas formações em coaching que fez e em sua 

experiência profissional como coach. O primeiro foi o de buscar compreender o segmento de 

atuação de cada uma das empresas. Nas sessões de coaching iniciais, o pesquisador-coach 

chegou a assumir o papel de aprendiz para saber sobre o funcionamento de cada mercado, que 

foi importante para desenvolver um elo de confiança e simpatia com os proprietários-

dirigentes. 

O segundo referia-se à organização prévia da agenda de sessões de coaching. 

Estabelecidos os dias e horários, não houve cancelamentos por parte do pesquisador-coach. 

Os cancelamentos ocorridos foram dois na Happypromo e dois na Fisio, ocorridos por 

pedidos dos proprietários-dirigentes. A organização da agenda é importante para gerar um 
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vínculo de comprometimento do coachee com o processo de coaching. 

O terceiro cuidado foi o de conduzir as sessões de coaching com base em dois 

parâmetros utilizados em processos de coaching: desafio e reforço positivo. O desafio serve 

para gerar um sentido de movimento e tirar os coachees da “zona de conforto” ajudá-los a 

superar barreiras pessoais. O reforço positivo é empregado para elogiar, de maneira 

estimulante, os direcionamentos acertados que foram adotados. 

Cativar a confiança, gerar comprometimento, saber desafiar e reforçar positivamente 

ações acertadas são elementos do processo de coaching que evidenciam certa complexidade 

na aplicação do trabalho. O pesquisador-coach teve de pensar em ações rápidas necessárias 

para a concretização de resultados imediatos: foi preciso compreender o estado de cada 

proprietário-dirigente, estabelecer os vínculos de confiança e comprometimento para avançar 

nos desafios a serem assumidos, que foram vivenciados nos momentos críticos descritos nas 

análises intracaso (os quais podem ser considerados como uma fase de desenvolvimento) e 

que resultaram no desenvolvimento de competências empreendedoras, conforme mostra a 

Figura 20. 

 
Figura 20 – Fases do processo de coaching 

 

 

 

 

 

  

 
Fonte: O autor da tese. 

 

Ações imediatas 
 Empatia 
 Comprometimento 
 Desafiar 
 Reforço positivo 

 
Desenvolvimento 

 Momentos críticos 
vivenciados pelos 
proprietários-dirigentes 

 

Resultados final 
 Desenvolvimento das 

competências 
empreendedoras 

 

Coaching 
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Na Figura 20, as três flechas que saem da palavra coaching mostram o conjunto de 

ações que ocorreram em cada elemento. Essas flechas também servem para mostrar que o 

processo não seguiu necessariamente um princípio sequencial, pois houve momentos em que 

os resultados foram obtidos sem a implementação de ações de desenvolvimento. Um exemplo 

disso foi a saída “voluntária” de Sarah na Happypromo, e o aumento no nível de 

comprometimento individual de Carlos Rocha com as atividades comerciais na Rocha Arames. 

Em ambos os casos houve um processo de conscientização e escolha por adotar novos 

comportamentos, nos quais a intervenção direta do pesquisador-coach foi pequena. Diante 

disso, pode-se afirmar que os resultados obtidos sugerem uma caracterização da intervenção 

de coaching baseada em conhecer e respeitar o contexto individual de cada empresa, para 

assim se delinear um processo razoavelmente flexível voltado ao desenvolvimento de 

competências empreendedoras, para que as sessões de coaching pudessem, à medida do 

possível, atender necessidades individuais de desenvolvimento de competências 

empreendedoras de cada proprietário-dirigente. A partir disso, foi possível conduzir sessões de 

coaching de tal forma que os proprietários-dirigentes pudessem ter processos de 

autoconhecimento ligados a sua realidade de trabalho. Esses processos complementam as 

explicações apresentadas nas três seções anteriores, uma vez que, o autoconhecimento 

fortaleceu a autoestima e desenvolvimento da autoimagem de empreendedor. 

 

7.7. Análise dos fatores viabilizadores e fatores inviabilizadores da intervenção de 

coaching 

 Os conjuntos de dados analisados nas seções anteriores do presente capítulo mostram 

que o caminho percorrido pelo pesquisador-coach, ao aplicar a intervenção de coaching, foi 

composto das seguintes etapas, processo e elementos de influência, conforme se vê na Figura 

21. 
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Figura 21 – Evolução da intervenção de coaching 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor da tese. 

 A Figura 21 sintetiza o conteúdo apresentado no presente capítulo, destacando alguns 

aspectos que foram considerados importantes e caracterizadores da intervenção de coaching 

(dos quais foi possível identificar fatores viabilizadores e fatores inviabilizadores). O primeiro 

aspecto refere-se à fase de diagnóstico, na qual foram identificados como elementos 

importantes para apoiar o desenvolvimento de competências empreendedoras os níveis de 

autoimagem empreendedora, engajamento com a empresa e otimismo em relação à empresa. 

Ao longo da intervenção de coaching constatou-se que o desenvolvimento desses elementos 

pode ser entendido como fatores viabilizadores que influenciam positivamente na expressão 

de competências empreendedoras. Pois, com base na análise dos dados, a construção da 

1. Etapa de diagnostico: autoimagem 
empreendedora, engajamento e 
otimismo (seção 7.1.) 

 

2. Etapa de avaliação da autoestima: 
conhecer e avaliar o histórico de sucessos 
dos proprietários-dirigentes (seção 7.2.) 

 

5. Etapa de aplicação: mudanças 
ocorridas nas rotinas de trabalho, com 
predominância de ações associadas à 
competência administrativa (seção 7.5). 

 

4. Processos de aprendizagem: 
identificar aspectos pessoais que inibiam 
a expressão de competências 
empreendedoras (seção 7.4.) 

 

Papéis do pesquisador-coach: 
condutor, facilitador, técnico, 
conselheiro, incentivador e parceiro 
(seção 7.6.) 

 

3. Etapa de aplicação: adoção de novos 
comportamentos nas rotinas de trabalho que 
podem ser associados ao desenvolvimento 
ou aprimoramento de competências 
empreendedoras (seção 7.3) 

 



169 

 

 

 

competência empreendedora possui em seu alicerce os três elementos: para agir de maneira 

empreendedora, é necessário que o proprietário-dirigente se veja como um empreendedor 

(autoimagem); o comportamento empreendedor depende do nível de envolvimento que o 

proprietário-dirigente possui com a empresa que dirige, afinal um empreendedor, para se 

caracterizar como tal, precisa estar à frente de uma empresa (engajamento), e o 

comportamento empreendedor, para ser estimulado, precisa de subsídios ligados ao nível de 

expectativa de sucesso do empreendimento (otimismo). 

 O segundo aspecto trata da relação entre o desenvolvimento da autoestima (discutida 

na seção 7.2) e a adoção de novos comportamentos (apresentada na seção 7.3). Os dados do 

presente estudo indicam que a autoestima empreendedora possui uma relação positiva com o 

histórico de êxitos pessoais do proprietário-dirigente. A partir dos dados analisados, entendeu-

se que a autoestima funciona como um ‘combustível’ para estimular ou desenvolver 

competências empreendedoras. Diante disso, percebeu-se que relacionar o desenvolvimento 

da autoestima para se adotar novos comportamentos e assim aprimorar ou desenvolver 

competências empreendedoras é um fator viabilizador identificar na intervenção de coaching. 

Os proprietários-dirigentes, à medida que foram adotando novos comportamentos (nos quais 

eram possível identificar um perfil empreendedor) que traziam um impacto positivo para a 

empresa, esse impacto gerava um resultado positivo no nível da autoestima, aumentando a 

autoconfiança pessoal e estimulando a intensificação da adoção de mais novos 

comportamentos no mesmo sentido. 

 Ainda no tocante à seção 7.3, a questão dos relacionamentos interpessoais dentro de 

equipes de direção é um ponto que merece destaque. Tanto no caso da Happypromo, quanto 

no caso da Rocha Arames, os relacionamentos interpessoais mostraram que podem funcionar 

como fatores viabilizadores ou inviabilizadores da intervenção de coaching. De acordo com a 

análise dos dados, foi constatada a necessidade de identificação de comportamentos entre os 



170 

 

 

 

integrantes das equipes de direção. No caso da Happypromo, a falta de identificação de 

Márcia com o resto da equipe motivou a sua exclusão, enquanto no caso de Sarah, ela perdeu 

a identidade que tinha com os demais sócios, fazendo com que ela decidisse sair da sociedade. 

Na Rocha Arames, a identificação se deu de tal forma que cada integrante da equipe 

influenciou positivamente os demais no processo de desenvolvimento de competências 

empreendedoras. Assim, o contexto de dados analisados aponta que, por trás das relações 

interpessoais em equipes de direção, ocorre um processo de identificação ou não com os 

demais integrantes da equipe. Dependendo de como ocorre esse processo, isso pode viabilizar 

a formação da equipe, desde que ocorram identificações pessoais, que sinalizam o 

compartilhamento de valores pessoais. No caso de Sarah, ela prezava o trabalho em querer 

atender clientes com a melhor qualidade técnica possível (algo comum em pessoas oriundas 

da área jurídica). Isso colidia com os valores de criatividade e espontaneidade que Peter e 

Roberto compartilhavam e traziam da experiência pessoal prévia de outras agências. 

Por outro lado, se ocorre a identificação pessoal, é possível que um integrante, ao 

desenvolver competências empreendedoras sirva como espelho para os demais. Se não ocorre 

a identificação pessoal, a tendência é que o espalhamento entre os integrantes no sentido de 

desenvolver ou estimular competências empreendedoras seja pequeno. 

 O terceiro aspecto está ligado ao momento em que o pesquisador-coach começou a 

desempenhar os diferentes papéis destacados na seção 7.6., qual seja, na fase de 

desenvolvimento. Na fase de diagnóstico, o pesquisador-coach buscou conhecer as 

características individuais dos proprietários-dirigentes, o contexto do ambiente interno de 

cada empresa e o cenário dos respectivos mercados de atuação. Portanto, o pesquisador-coach 

procurou agir de maneira imparcial e empregar o mínimo de vieses pessoais possível para 

assim desenhar uma intervenção de coaching alinhada com as necessidades de crescimento de 

cada uma das empresas. Essa imparcialidade pode ser considerada como um fator viabilizador 



171 

 

 

 

da intervenção de coaching.  

Isso sugere que, na fase de diagnóstico em intervenção de coaching baseada na 

metodologia da pesquisa-ação, é recomendável que se tenha uma conduta imparcial para 

evitar conclusões precipitadas e assim conhecer o contexto organizacional do proprietário-

dirigente com um mínimo possível de vieses pessoais do pesquisador.    

 Os processos de aprendizagem pessoal nos quais os proprietários-dirigentes 

desenvolveram ou resgataram a autoimagem de empreendedor, que se deu através da remoção 

de barreiras ou limites psicológicos (explicados na seção 7.4), podem ser entendidos como um 

fator viabilizador do processo de intervenção de coaching. Contudo, aqui deve-se destacar 

que ‘crenças arraigadas’ podem inviabilizar o processo. Segue a explicação. 

 Na Rocha Arames, Alberto Rocha conseguiu ao longo da intervenção de coaching, 

trazer à tona seu lado estrategista, contudo ele poderia ter feito mais em prol da empresa, em 

especial no tocante ao desenvolvimento de ações comerciais, pois ele é uma pessoa conhecida 

no mercado. Seus sócios lamentaram diversas vezes isso. E nas sessões de coaching, quando 

o pesquisador-coach tentou abordar essa questão (foram feitas duas tentativas), Alberto Rocha 

agiu de maneira enérgica dizendo que ele “não tinha mais idade para ser vendedor”.  Na 

análise dos dados, entendeu-se que se, eventualmente, Alberto Rocha tivesse conseguido 

mudar essa crença, possivelmente ele poderia ter trazido mais contribuições para empresa 

além das que tinha feito. 

 Algo semelhante ocorreu na Fisio: Patrícia não se percebia capaz de fazer networking 

com os médicos para conseguir as indicações de pacientes. Ela expressou em três momentos 

nas sessões iniciais de coaching de que ela “não sabia vender ou fazer marketing”. 

Diferentemente do que ocorreu com Alberto Rocha, o pesquisador-coach conseguiu estimular 

Patrícia a mudar essa crença. Porém, enquanto Patrícia nutria essa crença, ela não conseguiu 

implementar nenhuma ação voltada ao aumento da quantidade de pacientes atendidos.  
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 Esses resultados sugerem que crenças arraigadas podem limitar a atuação de 

pesquisadores em intervenções de coaching. Complementa isso o fato de que, ao se analisar 

os resultados obtidos com Alberto Rocha, entendeu-se que sua crença arraigada estava 

associada ao seu senso de identidade. Ele estava com a idade de 63 anos e falava em se 

aposentar e não apresentava disposição para repetir desafios anteriormente enfrentados em sua 

vida profissional. Por isso, o pesquisador-coach julgou prudente respeitar a opinião de Alberto 

Rocha, embora, em sua intuição, acreditasse que, caso Alberto Rocha voltasse a se envolver 

com ações comerciais, os resultados dessas ações seriam positivos para a Rocha Arames. 

 Quanto às mudanças que ocorreram nas rotinas de trabalho, destacadas na seção 7.5, 

os dados apontaram que a maioria das mudanças foi associada à competência administrativa. 

Aqui identificou-se como um fator viabilizador o aumento do engajamento dos proprietários-

dirigentes. No início da intervenção de coaching, os proprietários-dirigentes se mostraram 

engajados com o processo de crescimento das respectivas empresas que dirigiam. Contudo, 

foi constatado que, em alguns casos, a energia dos proprietários-dirigentes era direcionada 

para tarefas que eles sabiam desempenhar com maior facilidade e não às tarefas que 

precisavam de atenção. Um exemplo é Roberto da Happypromo que dedicava muito tempo 

para atividades de divulgação da agência e pouco tempo para a gestão administrativa e 

financeira. Na Fisio, Patrícia dedicava muito tempo para acompanhar a satisfação dos 

pacientes atendidos e pouco tempo para fazer o networking. Os proprietários-dirigentes da 

Rocha Arames gastavam boa parte do tempo com e-mails para cuidar de assuntos pessoais, 

quando esse tempo poderia ser utilizado para fazer reuniões semanais. 

 Para cada um dos exemplos citados, a intervenção de coaching influenciou para que 

houvesse uma mudança na percepção dos proprietários-dirigentes, que estimulou na adoção 

de novos comportamentos. Esse resultado foi interpretado como um aumento do nível de 

engajamento com a empresa, pois passou-se a focar nas ações que teriam impacto no 
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crescimento da empresa. Para tanto, o proprietários-dirigentes tiveram de amadurecer as 

percepções pessoais para se predispor a fazer ações que não lhes eram, necessariamente, 

agradáveis de ser feitas, desenvolvendo assim um juízo de valor para entender que deve-se 

priorizar ações que são necessárias para o crescimento da empresa, ao invés de se escolher 

ações que são mais fáceis e agradáveis de se executar, de acordo com preferências pessoais e 

de personalidade. 

Apresentada a análise intercaso, segue a discussão dos resultados.
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8. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

No presente capítulo é apresentada a discussão dos resultados, e, para tanto, 

utilizaram-se os fundamentos teóricos destacados nos capítulos 2, 3 e 4, os quais foram 

confrontados com os dados apresentados e analisados nos capítulos 6 e 7, como se verá a 

seguir. 

 

8.1 Entendimentos da figura do empreendedor 

 

Constatou-se nos dados que, entre os sete proprietários-dirigentes, apenas Peter tinha 

uma consciência pessoal bem desenvolvida de que era um empreendedor. Ele se percebia 

como uma pessoa com características de assumir riscos, enfrentar novos desafios e desejo por 

inovar, porém não conseguiu implementar seu desejo por inovação. Sarah, Roberto e 

Bernardo Rocha se percebiam com algumas características de empreendedor. Alberto Rocha e 

Carlos Rocha nunca haviam se perceber enquanto empreendedores em razão de não terem 

acumulado êxito financeiro. E Patrícia deixou de se perceber empreendedora em razão de ter 

acumulado pouco êxito financeiro com seu empreendimento. 

Diante disso, é possível identificar que a maioria dos proprietários-dirigentes entendia 

a figura do empreendedor como uma pessoa que acumula riquezas, sendo possível, aqui, 

resgatar autores ligados à perspectiva econômica, como Smith (1976), Knight (1921) e Mill 

(1965), para os quais o ato de empreender significa obter retornos financeiros, nesse sentido, 

os dados suportam as ideias desses autores, pois a maioria dos proprietários-dirigentes 

apresentavam o entendimento (antes da aplicação da intervenção de coaching) que o 

empreendedor era aquele que acumulava ganhos financeiros com o seu empreendimento. 

A percepção individual dos proprietários-dirigentes de si mesmos como 
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empreendedores foi mudando à medida que aprenderam que os ganhos financeiros são apenas 

um aspecto entre vários que caracterizam o empreendedor. O processo individual de 

desenvolvimento da autoimagem de empreendedor dos proprietários-dirigentes estudados 

pode ser associado com outros autores destacados a seguir, conforme se verifica no Quadro 26. 

 
Quadro 30 – Mudança da consciência individual de empreendedor 
Caso Coachee Mudança Autor 
Happypromo Sarah Identificou-se como empreendedora a 

partir de sua necessidade pessoal de 
realização. 

McClelland (1961) 
Stewart et al. (1999) 

 Roberto Identificou-se como empreendedor a partir 
de sua necessidade pessoal de realização. 

McClelland (1961) 
Stewart et al. (1999) 

 Peter Assumiu que gosta tomar decisões e 
desempenhar o papel de líder. 

Busenitz e Barney 
(1997) 

Rocha 
Arames 

Alberto 
Rocha 

Percebeu-se empreendedor com base no 
desenvolvimento de visões subjetivas sobre 
o futuro da empresa. 

Penrose (1959) 

 Carlos 
Rocha 

Entendeu que o fato de ser proprietário-
dirigente de uma empresa já o configura 
como empreendedor.  

Davids (1987) 

 Bernardo 
Rocha 

O desenvolvimento de competências como 
planejamento, liderança e orientação para 
eficiência fez com que se sentisse 
empreendedor. 

McClelland (1987) 

Fisio Patrícia Propensão para tomar decisões com 
confiança, assumir riscos e persuadir 
pessoas. 

Busenitz e Barney 
(1997) 

Fonte:O autor da tese. 

 

Na Happypromo, para Sarah e Roberto, o processo de mudança e desenvolvimento da 

consciência de empreendedor apresenta elementos que remetem às noções de McClelland 

(1961) e Stewart et al. (1999), como a necessidade de realização pessoal através do 

empreendimento, disposição para assumir riscos e comprometimento com o negócio. Também 

eles descobriam que tinham as características de proatividade e arrojo para dedicar esforços 

físicos, psíquicos e financeiros (MILLER, 1983; HIRSICH, 1990) voltados para o 

desenvolvimento da empresa. Esse conjunto de comportamentos empreendedores emergiram 
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ao longo da intervenção de coaching contribuindo para o processo de desenvolvimento da 

autoimagem empreendedora dos proprietários dirigentes. 

Peter adotou comportamentos associados às ideias de Busenitz e Barney (1997) no que 

se refere à tomada de decisões com confiança e tendo o cuidado de transmiti-las para os 

demais proprietários-dirigentes. E, ao mesmo tempo, buscava identificar oportunidades no 

mercado para as quais os conhecimentos dele e dos demais seriam pertinentes para o 

crescimento da Happypromo (MARSHALL, 1920; BESSANT e TIDD, 2009). 

No caso da Rocha Arames, começando por Alberto Rocha, pode-se encontrar as 

noções de Penrose (1959) no tocante ao desenvolvimento de uma visão subjetiva que 

possibilitou que ele passasse a imaginar cenários de futuros possíveis para empresa, nos quais 

seria viável aumentar os ganhos financeiros. Nesse cenário, fez-se necessário gerir de maneira 

competente a alocação dos recursos organizacionais, com o intuito de realizar processo de 

compra e venda de arames com rapidez.  

Carlos Rocha passou a se perceber como empreendedor quando entendeu que ser um 

fundador de uma empresa que busca maximizar oportunidades no mercado já é um elemento 

caracterizador do processo empreendedor (DAVIDS, 1963; DRUCKER, 1987). Ele 

desmistificou a imagem que tinha sobre a figura do empreendedor como uma espécie de herói 

distante. As ideias de Barringer, Jones e Neubaum (2005) podem ser associadas ao processo 

vivenciado por Carlos Rocha, por ser uma pessoa comprometida com o negócio, tendo um 

grande conhecimento do mercado e dos clientes. 

Para Bernardo Rocha, a autopercepção de empreendedor foi se desenvolvendo à 

medida que floresceram as características de assertividade, orientação para eficiência, 

planejamento, estimular mudanças e liderar pessoas, sendo possível associá-las aos conceitos 

propostos por McClelland (1987) e Armond e Nassif (2009). Além desses componentes 

comportamentais, é possível encontrar um aspecto ligado à perspectiva econômica 
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(KIRZNER, 1997) no tocante ao empenho que Bernardo Rocha dedicou em fazer a empresa 

ser certificada na ISO 9001. Com a certificação, a empresa ganhou uma força competitiva 

para atuar em um mercado desequilibrado onde muitos competidores não possuem a 

certificação, tratando-se de uma oportunidade existente em uma falha de mercado. A 

conscientização enquanto empreendedora de Patrícia, da Fisio, remete às ideias de Busentiz e 

Barney (1997) no tocante à sua propensão para tomar decisões com confiança e persuadir as 

pessoas a sua volta, pois quando ela passou a desenvolver ações estratégicas importantes para 

o desenvolvimento da Fisio: ela precisou envolver de maneira mais efetiva os funcionários, 

para que todos passassem a adotar os procedimentos delineados na padronização do 

atendimento, e ela precisou desenvolver sua confiança para fazer o networking com os 

médicos. 

 

8.1.1 Características do empreendedor 

Ao confrontar os dados com os autores apresentados no capítulo 2, foi possível fazer 

as seguintes análises no tocante às características empreendedoras. 

Para a característica de oportunidade, destacada por Bygrave (1998), pode-se destacar 

que a intervenção de coaching suscitou esse elemento no caso da Fisio, quando Patrícia 

passou a explorar mais as oportunidades existentes nas redes de relação com os médicos 

ortopedistas. Algo parecido ocorreu no caso da Happypromo no período em que Sarah passou 

a visitar clientes para prospectar novos trabalhos. Sarah valeu-se de suas redes de relação para 

gerar oportunidades de negócio. Nesse sentido, pode-se entender que o senso de busca de 

oportunidade que Bygrave (1998) descreve como uma das características do empreendedor, 

foi constatado na análise dos dados, sendo que as oportunidades emergiram através das redes 

de relação.  

Já com relação aos elementos de inovação característicos do processo empreendedor 
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destacados por Schumpeter (1934), que são complementados com as ideias de effectuation 

(SARASVATHY, 2001) e bricolagem (BAKER; NELSON, 2005), não foi possível identificá-

los nos dados das três empresas estudadas. 

Uma possível razão para isso se deve ao ramo de atividade. No caso Rocha Arames e 

da Fisio, o mercado em que atuam valoriza mais a qualidade de atendimento do que a 

inovação propriamente. As duas empresas, ao longo da intervenção de coaching, buscaram 

melhorar a administração interna. Já na Happypromo, o foco de atenção do conhecimento 

mútuo entre os proprietários-dirigentes possivelmente pode ter concentrado uma atenção que 

poderia ter sido canalizada para inovações. 

Quanto às características que associam o empreendedor com o jeitinho brasileiro 

(PEDROSO; MASSAKADO-NAKATANI; MUSSI, 2009), os dados apontam para a 

ocorrência que nas três empresas foram identificados os seguintes aspectos: iniciativa para a 

mudança, habilidade para resolução de problemas, habilidade de negociação e conciliação 

(exceto na Happypromo), flexibilidade e habilidade nos relacionamentos pessoais. 

 

8.1.2 Processo empreendedor e representações sociais 

 

Outro ponto que merece destaque é o processo de desenvolvimento da consciência de 

empreendedor dos proprietários-dirigentes não ter sido linear e apresentou singularidades 

individuais, não sendo passível criar uma padronização de replicação. E isso vem ao encontro 

das ideias de Low e McMillam (1988), os quais explicam que é difícil tipificar um perfil 

padronizado de empreendedor. Nas três empresas estudadas os respectivos proprietários-

dirigentes passaram por processos individuais de desenvolvimento da autoimagem de 

empreendedor. Não sendo possível tipificar um processo comum para os proprietários-

dirigentes, afinal cada um vivenciou um processo único. Nesse sentido, os dados desta tese 
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reforçam para o entendimento de que o processo empreendedor não é passível de 

padronização, em razão de ser influenciado pela subjetividade individual. 

Quanto às fases de desenvolvimento do processo empreendedor no caso da Rocha 

Arames e da Fisio, é possível identificar processos empreendedores que evoluíram por fases 

distintas. A Rocha Arames, antes da intervenção de coaching, já havia atingido uma fase de 

maturidade e, se não colocasse atenção para melhorar os seus processos internos, poderia 

entrar em uma fase de declínio. Já a Fisio se encontrava em uma fase da acomodação e 

conseguiu iniciar uma fase um pouco mais empreendedora buscando intensificar as atividades 

de captação de pacientes. Não é possível analisar o caso da Happypromo por se tratar de uma 

empresa nascente. Nesse ponto, os dados suportam as ideias de Baron e Shane (2007), os 

quais explicam que o processo empreendedor possui fases distintas. Aqui cabe dizer que os 

resultados desta tese reforçam para o aspecto processual da evolução de uma empresa, uma 

vez que em dois casos foi possível identificar essa característica processual, são empresas 

com mais de sete anos, e se encontravam, de certa forma, estagnadas. Os estímulos da 

intervenção de coaching influenciaram para o surgimento de etapas iniciais de processos tais 

como a “Saída da zona de conforto” (primeira etapa do caso Rocha Arames) e o “Resgate da 

autoestima empreendedora” (primeira etapa do caso Fisio), que marcaram o começo de um 

processo de mudança e desenvolvimento da consciência empreendedora. 

Quanto à influência de representações familiares, os casos de Sarah (Happypromo) e 

Patrícia (Fisio) são oportunos. Ambas têm pais empreendedores que criaram diferentes tipos 

de empresa ao longo do tempo. A figura paterna, para Sarah e Patrícia, influenciou na decisão 

de se tornarem empreendedoras. Essas descobertas mostram consonância com os 

entendimentos de Filion e Lima (2010), os quais destacam que a família faz parte do rol de 

representações sociais que suscitam a ocorrência de fenômenos empreendedores. Diante disso, 

os dados da presente tese sugerem que as representações sociais oriundas das relações 
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familiares influenciam para o surgimento de motivações individuais que resultam no desejo 

de ser empreendedor e querer-se iniciar um negócio. 

Discutidos os resultados sobre a figura do empreendedor, segue a discussão sobre as 

noções teóricas de competência e competência empreendedora. 

 

8.2 Competências  

 

No que se refere aos autores que introduziram e desenvolveram o conceito de 

competência, a análise dos dados possibilitou a discussão a seguir. 

Com base na análise dos dados, é possível entender que o processo de 

desenvolvimento da consciência de empreendedor, por meio do fortalecimento da 

autopercepção empreendedora e da autoestima dos proprietários-dirigentes, foi um marco 

inicial para que fossem desenvolvidas as habilidades e aptidões de gestão de empresa 

(MIRABILE, 1997). E isso foi necessário para que os proprietários-dirigentes passassem a 

agir de maneira responsável e assertiva (LE BOTERF, 1994), pois aumentou o senso de 

comprometimento com o crescimento da empresa. 

A partir da análise dos dados, pode-se pontuar que a intervenção de coaching 

contribuiu para capacitar os proprietários-dirigentes no sentido de buscar novas oportunidades, 

acreditando que a expansão das respectivas empresas era algo factível. Sendo possível 

identificar ações ligadas à expansão das empresas nos três casos estudados: novos clientes na 

Fisio, prospecção na Happypromo e comprometimento comercial na Rocha Arames. Diante 

disso, vê-se que a intervenção de coaching ajudou os proprietários-dirigentes a 

implementarem mudanças e adotarem novas ações necessárias para gerar novas oportunidades 

de negócio, tornando-se mais capacitados no sentido de reconhecer e aproveitar oportunidades. 

Isso permite associar a ideia de competência com capacitação, como explica Kets de Vries 
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(1996).  

Outro ponto identificado na análise dos dados no tocante ao desenvolvimento de 

competências refere-se ao compartilhamento de conhecimentos, conforme explicam Fleury e 

Fleury (2001). Os dados apontam essa situação no caso da Happypromo em razão de ter 

ocorrido nas sessões coletivas de coaching o compartilhamento de conhecimentos. Isso 

ocorreu de tal forma que o conhecimento compartilhado por um proprietário-dirigente 

influenciou os demais, fazendo com que se aumentasse o senso individual de responsabilidade 

e comprometimento com o negócio. Nesse ponto, os dados deste trabalho evidenciam que é 

possível que ocorra um processo de aprendizagem entre pessoas com experiências diferentes. 

O compartilhamento das experiências gera a aprendizagem  e impacta no desenvolvimento de 

novas competências. 

No tocante ao aspecto do desenvolvimento de competência estar associado à melhora 

da entrega das tarefas organizacionais (RUAS, 2005), os resultados obtidos evidenciam que 

de fato à medida que competências vão se desenvolvendo, emergem melhoras em termos de 

eficiência e eficácia na execução e entrega de tarefas de trabalho como ocorreu na Fisio. Para 

este caso, os dados apontam que houve o desenvolvimento do foco de atenção. Nesse ponto, 

os dados desta tese evidenciam que o aprimoramento da qualidade dos serviços prestados está 

ligado ao desenvolvimento da competência administrativa. 

 

8.2.1 Competências empreendedoras 

 

Quanto aos autores que desenvolveram noções sobre competências empreendedoras, 

os resultados sugerem o que segue. 

O desenvolvimento da competência de liderança influencia para o aumento da 

disposição de transformar rotinas de trabalho e fortalecer a atuação no mercado, como ocorreu 
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na Fisio e na Rocha Arames através da atuação de Patrícia e Bernardo Rocha.  Junto com 

estas transformações foi possível identificar, no âmbito pessoal dos proprietários-dirigentes, o 

surgimento de motivações que tinham como objetivo o crescimento da empresa. Isso vem ao 

encontro das ideias de Snell e Lau (1994) e Bird (1995), que relacionam as competências 

empreendedoras com motivações e direcionamentos que resultam em desenvolvimento do 

negócio. Analisando-se o comportamento desses dois proprietários-dirigentes, pode-se 

entender que a motivação que emergiu em cada um ao longo da intervenção de coaching 

ajudou para que adotassem novos comportamentos que geraram novos direcionamentos para 

as respectivas empresas.   

Quanto ao desenvolvimento da competência empreendedora administrativa, os dados 

apontam que a intervenção de coaching influenciou positivamente para o seu 

desenvolvimento no âmbito das três empresas estudadas. Cabe explicar que os proprietários-

dirigentes compreenderam que efetuar uma administração competente é um dos aspectos que 

caracteriza o empreendedor. Nesse ponto, cita-se o exemplo de Roberto na Happypromo, que 

melhorou a maneira como fazia a gestão administrativa e financeira da empresa, 

implementando rotinas com as quais não estava acostumado quando trabalhou em grandes 

agências. Pois, até então, seu foco de atenção estava voltado unicamente para o 

desenvolvimento e implementação de campanhas promocionais. Quando se tornou 

proprietário-dirigente da Happypromo, Roberto se viu obrigado a desenvolver novas 

competências como a administrativa, conforme descrito na análise intracaso. Essas 

constatações são consoantes com as ponderações de Johnson e Winterton (1999), que 

explicam que as competências empreendedoras são um conjunto de qualidades específicas 

para gerir uma organização de médio ou pequeno porte, diferentes das qualidades necessárias 

para gerir uma empresa de grande porte. 

Quanto à questão da autorrealização do empreendedor através do negócio e à 
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tolerância ao estresse e à tolerância ao estresse (RAUCH e FRESE, 2007), citam-se os 

exemplos de Bernardo Rocha e Patrícia. A autorrealização de Bernardo Rocha ocorreu quando 

ele percebeu que conseguia gerir a empresa sem gerar muitos conflitos com o pai e o irmão. 

No caso de Patrícia é evidente que ela se sente realizada ao promover a reabilitação corporal 

do paciente. Quanto à tolerância ao estresse, os dados sugerem que tanto Bernardo Rocha 

quanto Patrícia para poder gerir as empresas, levando em conta as limitações enfrentadas, 

tiveram de desenvolver uma força intrapessoal para superar limitações organizacionais, como 

a falta de recursos financeiros, e assim conseguir tolerar o estresse pessoal advindo dessas 

limitações. 

A disponibilidade dos proprietários-dirigentes em participar voluntariamente desta 

pesquisa, sabendo que passariam por um processo de aprendizagem, remete às ideias de Paiva 

Jr., Leão e Mello (2006), os quais explicam que a aprendizagem é fundamental para o 

desenvolvimento de competências empreendedoras. A abertura para participar da pesquisa 

demonstrou uma vontade de querer aprender.  Nesse ponto, os dados desta tese permitem 

afirmar que a disponibilidade pessoal de proprietários-dirigentes para adquirir novos 

conhecimentos e aprimorar a conduta diante do negócio, é um aspecto relevante para que 

ocorra o processo de desenvolvimento de competência empreendedora. 

Por outro lado, os dados apontam que os proprietários-dirigentes da Rocha Arames e 

da Fisio tinham uma postura de acomodação diante das empresas antes da intervenção de 

coaching, demonstrando preocupação apenas com as tarefas rotineiras. A intervenção de 

coaching contribuiu para estimulá-los, fazendo com que passassem a dedicar maior energia 

para as empresas. No entanto, não foi desenvolvido um foco específico nas competências de 

inovação, antecipação a demandas de mercado ou certeza sobre os resultados a serem obtidos 

futuramente, destacados como competências empreendedoras por Stewart et al. (1999), 

Ireland, Hitt e Sirmon (2003) e Rauch e Frese (2007). Competências essas relacionadas à 
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análise do ambiente externo. Essa constatação mostra que o desenvolvimento de 

competências empreendedoras pode ocorrer sem que se tenha um foco específico de 

mapeamento e análise do cenário competitivo externo. 

 Com relação ao modelo de Man e Lau (2000), os apontaram que a intervenção de 

coaching influenciou para o desenvolvimento dos seis tipos de competências empreendedoras 

adotadas neste trabalho, tendo uma predominância do desenvolvimento da competência 

administrativa. Por outro lado, os resultados obtidos permitem fazer duas contribuições para o 

aprimoramento do modelo. 

A primeira contribuição refere-se à importância da autoestima e o consequente 

desenvolvimento da autoimagem de empreendedor. Os dados apontaram que esses dois 

elementos são importantes são pré-requisitos para o desenvolvimento de competências 

empreendedoras. Foi necessário despertar a autoestima e a consciência empreendedora para 

depois iniciar-se o desenvolvimento das competências empreendedoras. O modelo de Man e 

Lau (2000) não contempla esses dois aspectos, os quais, segundo os dados analisados, 

mostraram-se pertinentes para o desenvolvimento da intervenção de coaching realizada. 

A segunda contribuição está ligada à competência de relacionamento quando houver 

uma equipe de direção à frente da empresa, pois nos dois casos estudados que apresentam 

essa característica, o relacionamento entre os proprietários-dirigentes é um ponto relevante 

para estimular o desenvolvimento de competências empreendedoras da equipe e estabelecer 

um plano de crescimento organizacional. No modelo de Man e Lau (2000) a competência de 

relacionamento está voltada somente para as relações externas à empresa, não havendo um 

foco de atenção direcionado para os relacionamentos intraorganizacionais. 

 A seguir da discussão dos resultados pertinentes à intervenção de coaching. 
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8.3 Coaching para empreendedores 

 

Analisando-se a atuação do pesquisador-coach, é pertinente afirmar que ele agiu como 

um estimulador externo, conduzindo os proprietários-dirigentes em um processo no qual 

ocorreram aprendizagens, tornando-os mais eficazes. Aqui pode-se resgatar as ideias de 

Clutterbuck (2008), Kilburg (1996) e Peterson e Hicks (1995), que enaltecem a característica 

de estimular processos de aprendizagem em intervenções de coaching. Agrega para isso a 

comunicação que emergiu nas sessões de coaching, quais sejam, questionamentos, diálogos e 

feedbacks que possibilitaram expandir o nível de consciência dos proprietários-dirigentes, que 

passaram a ter uma compreensão mais abrangente do cenário de atuação. 

Quanto às mudanças de comportamento por parte dos proprietários-dirigentes, deve-se 

destacar o seguinte: o desenvolvimento da competência de relacionamento pode ser associado 

ao fortalecimento das aptidões de liderança e inteligência emocional comuns em intervenções 

de coaching, como destaca Kets de Vries (2009). Os dados também apontam para um 

desenvolvimento do saber-ser e saber-fazer da maneira empreendedora pontuada por Barès e 

Persson (2010). Aqui pode-se citar como exemplo Roberto, Peter e Sarah na Happypromo, 

que se uniram para pintar o escritório. Eles também agiram de maneira unida e parceira no 

primeiro evento realizado pela agência, revelando um senso de comprometimento com o 

negócio. Patrícia é outro exemplo, em especial quando ela assumiu a tarefa de buscar novas 

oportunidades e trazer clientes para Fisio fazendo networking com os médicos. 

No que se refere à relação de parceria entre o pesquisador-coach e os proprietários-

dirigentes, os dados apontam que o apoio de um profissional externo com conhecimentos 

sobre empreendedorismo foi relevante para influenciar em processos de mudanças dentro da 

empresa e desenvolvimento de competências empreendedoras. Isso vem ao encontro das 

ideias de Valeau (2006) e Filion e Borges (2010), para os quais a prática de acompanhamento 
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de empreendedores é algo saudável para o desenvolvimento do negócio. 

A questão dos diferentes papéis exercidos pelo pesquisador-coach ao longo do 

processo é um ponto que merece destaque. Inicialmente deve-se destacar que os resultados 

desta pesquisa corroboram com as noções de Clutterbuck (2008), Whitmore (2008) e Silva 

(2010) que explicam que o coach pode exercer papéis diferentes ao longo de uma intervenção 

de coaching como o de mentor ou de conselheiro. Contudo, análise dos dados possibilitou 

identificar além do papel de conselheiro outros cinco papéis que já foram destacados no 

Quadro 29 da seção 7.6. Sobre esses seis papéis que foram exercidos pelo pesquisador-coach 

cabe destacar o que segue. 

O papel de condutor foi comum para os três casos. Nesse papel, o pesquisador-coach 

procurou estimular, ampliar lentes de análise e fazer com que os proprietários-dirigentes 

passassem a contemplar novos aspectos sobre si mesmos e o cenário organizacional no qual 

se encontravam. O papel de facilitador foi identificado nos casos da Happypromo e da Rocha 

Arames, especificamente no aspecto de auxiliar a melhorar do relacionamento interpessoal 

entre os sócios. Aqui uma das principais ações adotadas pelo pesquisador-coach foi a 

facilitação do diálogo, estimulando a expressão de ideias e a capacidade de se colocar no 

lugar do outro. Isso mostra que o coaching, no caso de equipes de direção, precisa ter uma 

atenção especial em verificar o nível de entendimento que ocorre entre os integrantes, pois a 

comunicação e o relacionamento dentro da equipe são pontos importantes para o 

desenvolvimento de competências empreendedoras e o consequente desenvolvimento dos 

processos organizacionais. 

O papel de conselheiro foi destacado no caso da Happypromo, evidenciando que a 

prática do aconselhamento pode complementar o trabalho de coaching. Pois, nessa situação, o 

pesquisador-coach viu-se obrigado a sair da posição de condutor para adotar o papel de 

conselheiro, a fim de exprimir uma opinião pessoal sua. Nesse ponto, foi necessário agir com 
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responsabilidade e discernimento para medir os possíveis impactos do aconselhamento. No 

caso da exclusão de Márcia, a opinião do pesquisador-coach era de que ela não estava 

pessoalmente madura para iniciar um processo empreendedor em sua vida. Sua disposição 

para assumir riscos e enfrentar novos desafios era muito pequena. 

O papel de incentivador identificado no caso da Rocha Arames evidencia a 

característica de prover estímulos que podem influenciar na motivação dos coachees. Isso 

mostra que, para atuar com coaching para empreendedores, é preciso que o coach tenha um 

grau interno de otimismo e motivação para influenciar positivamente seus coachees, em 

especial se eles tiverem experimentado situações de dificuldade financeira que pode 

inviabilizar a continuidade do negócio. 

Quanto ao papel de técnico destacado no caso da Fisio, o pesquisador-coach saiu da 

posição de facilitador para prescrever, dar direcionamentos objetivos e até desenvolver tarefas 

de trabalho. Isso se assemelha com características de mentoring. Diante disso, os dados 

sugerem que a prática do mentoring pode ser complementar ao coaching em situações nas 

quais o coach tenha o domínio de competências cuja aplicação seja pertinente de ser aplicada 

no contexto da empresa que se sujeitará à intervenção. 

Já o papel de parceiro sinaliza a característica de acolhimento exercida pelo 

pesquisador-coach. Para tanto, fez-se necessário ter uma certa sensibilidade perceptiva para 

identificar os momentos em que Patrícia apenas queria desabafar suas inquietações, não sendo 

apropriado para trabalhar novos direcionamentos. Esses direcionamentos foram trabalhados 

em ocasiões posteriores, nos quais ela estava com maior disposição para tratar de novas ações 

organizacionais. 

No Quadro 31, é apresentada uma síntese dos papéis exercidos pelo pesqusiador-coach 

e as respectivas competências. 
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Quadro 31 – Papéis do pesquisador-coach e respectivas competências 

Papel Competência 

Condutor Estimular, despertar novos olhares. 

Facilitador Facilitar o diálogo o equipe. Promover entendimento de grupo. 

Conselheiro Aconselhar com responsabilidade e discernimento. 

Incentivador Ser otimista e transmitir uma postura positiva. 

Técnico Dar direcionamentos objetivos. 

Parceiro Acolher com sensibilidade. 

Fonte: O autor da tese. 

 

Quanto aos processos de aprendizagem ocorridos ao longo da intervenção de coaching, 

os dados vêm ao encontro das descobertas relatadas nas pesquisas de Tilmar (2007) e 

Kutzhanova, Lyons e Lichtenstein (2009) no que se refere à utilidade de acompanhamentos 

individualizados para promover aprendizagens baseadas na realidade cotidiana dos 

proprietários-dirigentes. Cita-se como exemplo a participação de Bernardo e Carlos Rocha em 

um curso do SEBRAE que durou um dia. Embora essa iniciativa tenha sido valiosa no 

contexto da Rocha Arames, ela poderia ter ocorrido mais vezes se os dois sócios tivessem 

maior disponibilidade de tempo para frequentar cursos. Alberto Rocha e Patrícia, ao longo da 

intervenção de coaching, apresentaram uma evolução semelhante à de Carlos Rocha. E isso 

sinaliza para um possível benefício da intervenção de coaching que é influenciar para a 

ocorrência de processos de aprendizagem, sem tirar o empreendedor de sua rotina de trabalho. 

Apresentada a discussão dos resultados, segue a análise do objetivo geral e da 

pergunta de pesquisa. 
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8.4 Revendo a pergunta e o objetivo geral propostos no início do trabalho 

 

A pergunta de pesquisa que norteou a presente tese refere-se à contribuição da 

intervenção de coaching no desenvolvimento de competências empreendedoras de 

proprietários-dirigentes de empresas de micro ou pequeno porte, utilizando-se como modelo 

de competências empreendedoras o trabalho de Man e Lau (2000), sendo a análise dessa 

contribuição o objetivo central do trabalho. 

Constatou-se que o processo contribuiu para o desenvolvimento das competências 

empreendedoras de reconhecimento de oportunidade, relacionamento, conceitual, 

administrativa, estratégica e comprometimento. Isso ocorreu a partir de efeitos diretos e 

indiretos do coaching. Os efeitos diretos se caracterizam quando desenvolvimento das 

competências ocorreram a partir de temas que foram trabalhados nas sessões de coaching. Os 

efeitos indiretos se caracterizam pelo desenvolvimento de competências que ocorreram nas 

rotinas de trabalho dos proprietários-dirigentes, que passaram a atuar de maneira diferente a 

partir dos estímulos que receberam nas sessões de coaching. 

A intervenção de coaching foi realizada dentro de um processo que envolveu o 

desenvolvimento da consciência pessoal de empreendedorismo e fortalecimento da autoestima. 

Esses dois elementos serviram como alicerces para influenciar na autodescoberta e expressão 

de competências empreendedoras. Contribuiu para esse processo a relação de características 

pessoais dos proprietários-dirigentes com o comportamento empreendedor. Isso teve um 

efeito psicológico positivo, pois os proprietários-dirigentes passaram a compreender que o 

desenvolvimento do perfil empreendedor, era algo viável e passível de alinhamento com as 

características de personalidade de cada um.  

O pesqusiador-coach teve de desempenhar seis tipos de papéis diferentes para atender 
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às demandas que emergiam no contexto de cada uma das empresas estudadas. O papel de 

condução que é um elemento caracterizador do processo de coaching foi presente nos três 

casos. O papel de facilitador foi identificado para os dois casos em que havia no comando da 

empresa uma equipe de direção. Já os papéis de conselheiro (Happypromo), incentivador 

(Rocha Arames), técnico e parceiro (Fisio) foram identificados como conduções específicas 

que emergiram de maneira singular em cada um dos casos. Isso mostra que o processo de 

desenvolvimento de competências empreendedoras apresentou variações de aplicação para 

cada caso, sinalizando que a compreensão dessas variações foi relevante para viabilizar o 

processo. 

Diante disso, a análise dos dados não possibilitou a geração de um modelo que seja 

igual para os três casos, contudo foi possível gerar conhecimentos que indicam caminhos a 

serem percorridos e competências de coaching necessárias para se aplicar uma intervenção de 

coaching voltada para o desenvolvimento de competências empreendedoras. 
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9 CONCLUSÕES 

 

Nesta última seção, são apresentadas as reflexões finais do presente estudo seguidas 

das limitações da pesquisa e recomendações e sugestões para futuros trabalhos. 

 

9.1 Contribuições da pesquisa 

O desenvolvimento de competências empreendedoras é um tema relevante que auxilia 

a conhecer de maneira mais profunda o fenômeno empreendedor. Um dos pontos associados 

às competências empreendedoras é o sucesso do negócio (BIRD, 1995). Nesse sentido, os 

dados da pesquisa apontaram que o desenvolvimento de competências empreendedoras 

ocorreu através de um processo psicológico de desenvolvimento de imagem de empreendedor 

e fortalecimento da autoestima, revelando um caráter subjetivo e individual. Afinal, o 

processo ocorreu de maneira diferente para cada um dos sete proprietários-dirigentes 

estudados. 

Esse aspecto subjetivo ficou mais evidente nas situações em que os proprietários-

dirigentes fizeram escolhas baseando-se em valores individuais, como a saída de Sarah da 

Happypromo, o posicionamento da Fisio decidido por Patrícia e a decisão de Carlos e Alberto 

Rocha em voltar a acreditar na viabilidade da Rocha Arames. Contudo, os dados apontaram 

que, antes da intervenção de coaching para seis proprietários-dirigentes (Peter foi a única 

exceção), ser empreendedor significa obter ganhos financeiros significativos com o seu 

negócio. Os ganhos financeiros trazem um aspecto objetivo para o entendimento do que é ser 

empreendedor, tal como acumular riqueza. Procurou-se, ao longo da intervenção de coaching, 

ampliar esse entendimento sobre os ganhos financeiros para o histórico de ‘sucessos pessoais’ 

de cada proprietário-dirigente. Nesse ponto, o pesquisador-coach procurou mostrar que existe 

uma relação entre o somatório de pequenos ‘sucessos pessoais’ com ganhos financeiros 
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expressivos. E que ser empreendedor é saber colher e administrar os pequenos resultados 

cotidianos. 

Todavia, houve a dificuldade em alinhar as tarefas necessárias para atingir os pequenos 

resultados cotidianos, com os valores individuais motivadores de ação tais como: na 

Happypromo, Roberto é uma pessoa orientada para atender clientes, este é um valor pessoal 

dele, passou por um confronto pessoal para aceitar que teria de dedicar uma parte significativa 

de seu tempo para a administração da empresa; na Rocha Arames, Alberto Rocha era 

contrário à ideia do e-commerce, pois entendia que seria uma forma de concorrer com seus 

clientes que também possuem e-commerce, portanto ele teve de se confrontar com seu valor 

pessoal de lealdade ao cliente; e, na Fisio, a resistência de Patrícia em fazer networking com 

os médicos pode ser associada ao valor pessoal de descrição pessoal e não querer se expor, 

sendo que isso gerou confronto interno. 

Os confrontos explicitados mostram a complexidade que envolveu o processo de 

desenvolvimento de competências empreendedoras. Fez-se necessário compreender os valores 

de individuais e desenvolver explicações que gerassem subsídios lógicos e legítimos, para que 

os proprietários-dirigentes conseguissem desenvolver novos entendimentos cognitivos para 

implementar mudanças, buscando, na medida do possível, manter uma coerência consigo 

próprios. 

Para tanto, é reforçado um aspecto da intervenção de coaching, que já foi comentado 

anteriormente, o de conhecer o mercado da atuação da cada empresa. O processo de 

desenvolvimento de competências empreendedoras necessariamente demanda mudanças 

comportamentais, algo a que o ser humano por natureza é resistente. Uma forma de transpor 

essas resistências é indicar os possíveis ganhos a serem obtidos com a implementação das 

mudanças. Para tanto, faz-se necessário ter conhecimentos do mercado em que se encontra 

inserida a empresa dirigida pelo coachee, pois assim é possível desenvolver argumentos 
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lógicos. No caso da Happypromo, foi apontado para Roberto que uma administração 

competente é um diferencial competitivo no mercado de agência de promoção, pois é comum 

existir agências que são mal dirigidas em termos administrativos. No caso da Rocha Arames, 

apontou-se para Alberto Rocha que as empresas que se encontram mais fortes no mercado são 

empresas que adotaram estratégias de diversificação. Já na Fisio, Patrícia teve de internalizar 

a ideia de que o networking com médicos delega força competitiva para clínicas e fisioterapia. 

Na Figura 22, é possível visualizar a complexidade ora explicada. 

 

Figura 22 – Desenvolvimento de competências empreendedoras: aspectos subjetivos e  
 objetivos 

   Intervenção de coaching e desenvolvimento de competências empreendedoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor da tese. 

 

A Figura 22 demonstra os dois momentos encontrados no processo de 

desenvolvimento das competências empreendedoras que refletem o diálogo interno dos 

proprietários-dirigentes: no primeiro momento, os aspectos subjetivos (considerados 

emocinais) se confrontam com os objetivos (considerados racionais), gerando um estado de 

resistência intrapessoal. Nesse momento o proprietário-dirigente vive conflitos internos entre 

Momento 1 

Subjetivo 
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(resultados 
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o seu subjetivo com o objetivo, situações como: ter vontade de implementar um ação 

(subjetivo), mas não se achar capaz para fazê-la (objetivo). Um exemplo é Carlos Rocha, da 

Roacha Arames, ele tinha vontade de ser mais ativo comercialmente (subjetivo), porém não 

acreditava que tinha competências pessoais e recursos organizacionais para agir de tal forma 

(objetivo). 

No segundo, os aspectos subjetivos começam a se integrar com os aspectos objetivos, 

diminuindo os conflitos internos e fazendo com que o proprietário-dirigente consiga agir 

dentro de uma perspectiva de coerência intrapessoal. O resultado dessa integração é a 

identificação, baseada em análises lógicas, dos possíveis ganhos a serem obtidos, depois que 

forem implementadas as mudanças necessárias para o desenvolvimento de competências 

empreendedoras. Nesse segundo momento, emerge o desenvolvimento de novas condutas, 

que influenciam em tornar a empresa mais competitiva. É caso de Patrícia na Fisio que 

conseguiu superar seus bloqueios ligados ao seu lado objetivo que a impediam de fazer ações 

de networking, para passar a implementá-las. Patrícia utilizou suas competências racionais 

para se colocar de maneira profissional e confiante diante de médicos ortopedistas. 

Apresentadas as reflexões finais, seguem as limitações do estudo. 

 

9.2 Considerações do pesquisador-coach 

 A presente tese trata-se de um esforço inicial de pesquisa a qual teve como objetivo 

sugerir um processo de desenvolvimento de competências empreendedoras de proprietários-

dirigentes a partir de uma intervenção de coaching. Em termos gerais, os resultados 

apontaram que a intervenção de coaching influencia positivamente no desenvolvimento 

dessas competências.  

 No entanto, o autor deste trabalho, que entitulou-se pesquisador-coach julga oportuno 

destacar alguns elementos que emergiram ao longo da intervenção: 
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 (i) o trabalho de desenvolvimento de competências empreendedoras, deve ser 

entendido como contemplado no rol de práticas voltadas para  o desenvolvimento humano. 

Portanto, ao ser aplicado a lógica de atuação do coach não totalmente linear, nem totalmente 

cíclica. Pois é característico da natureza humana não apresentar um padrão único no processo 

de desenvolvimento. Os coachees estudados ora apresentavam uma evolução linear, ora 

apresentavam uma evolução cíclica mas também chegavam em alguns momentos a retroagir 

no processo, em razão de medos e sabotagens pessoais. Para lidar com essas diferenças sem 

comprometer o processo de desenvolvimento, o pesquisador-coach teve de munir-se de 

paciência, tato e uma capacidade de acolhimento. Tendo sempre em mente que para se atingir 

resultados objetivos é necessário aceitar e recepcionar elementos que são característicos da 

natureza humana, um deles refere-se à oscilação de ritmos; 

 (ii) as oscilações de ritmo encontra-se ligadas ao paradoxos decorrentes de medos e 

sabotagens conforme demonstrado na Figura 22 da seção anterior. Aqui emerge um aspecto 

importante que não foi destacado anteriormente e que faz parte do rol de ferramentas que um 

coach precisa ter chamado ‘diálogo interno’. Trata-se de um conceito advindo da psicologia e 

destacado por coaches como Whitmore (2008). Entender o funcionamento o diálogo interno 

dos coachees, ou seja, identificar aspectos psicológicos ligados ao medo, resistências, 

motivação e capacidade de superar limites pessoais é algo relevante. Ao longo da aplicação da 

intervenção de coaching, em especial na fase ligada ao processo de desenvolvimento da 

autoimagem de empreendedor, foi possível entender o funcionamento do diálogo interno dos 

coachees através de expressões como: isso eu não consigo fazer! Ah, é muito difícil! Esse não 

sou eu!  

 Essas expressões refletem uma consciência de competências e identidade que pessoal 

que os coachees fizeram de si mesmos. Por trás de cada uma dessas expressões foi possível 

identificar conjuntos de crenças e valores que justificavam e influenciavam na adoção de 
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comportamentos que se tornavam cristalizado e prejudiciais para o desenvolvimento da 

empresa. Aqui cita-se como exemplo a Rocha Arames, Alberto Rocha se via como um 

proprietário-dirigente com idade avançada e que não tinha mais responsabilidades na 

renovação e crescimento da empresa. Nesse sentido, a intervenção de coaching colaborou 

para que ele passasse a desenvolver um olhar diferente, deixando de se ver como uma pessoa 

de idade avançada e passando a se enxergar como um profissional com uma sólida e 

respeitável experiência, ainda capaz de contribuir para o crescimento da empresa. 

 (iii) o diálogo interno apresenta um outro elemento importante que foi identificado ao 

longo da intervenção de coaching: a disposição intrapessoal do proprietário-dirigente, que é 

alimentada por seu diálogo interno é refletido na empresa. Aqui cita-se o caso da Happypromo, 

especificamente o proprietário-dirigente Roberto. Roberto não queria mais trabalhar como 

empregado aceitando os desafios dessa escolha, tal como a redução do ganho financeiro. Ele 

tinha consciência de que por alguns anos poderia experimentar um ganho financeiro menor à 

frente da Happypromo, quando comparado com os ganhos auferidos na época em que trabalha 

em grandes agências. Contudo, Roberto buscava tirar disso uma fonte de motivação para 

trabalhar, pois acreditava que no futuro colheria os frutos decorrentes da semeadura de 

desafios que vinha realizando. 

 Isso em termos práticos fazia com que Roberto apresentasse uma postura de bom-

humor e receptividade tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins que lhe acontecia. 

Ele mostrava também, uma postura de motivação que, no entendimento do pesquisador-coach 

era mais profunda do que a dos demais sócios. Sua motivação atingia o clima da agência, os 

funcionáros mostravam-se também motivados e proativos para cumprir com as tarefas que 

lhes eram confiadas.  

 A autoconfiança que Roberto nutria dentro de si, obviamente em alguns momentos era 

questionada por outros aspectos intrapessoais como medo, incertezas e sentimento de 
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inferioridade. No entanto, Roberto conseguia manter a maior parte do tempo o foco sobre o 

sentimento de segurança e confiança na capacidade pessoal de realização e isso influenciou na 

decisão da agência em pagar o 13º salário dos funcionários no valor integral e não 

proporcional como seria devido. Isso representou para Roberto uma materialazação do 

empreendedor que havia dentro dele. Pois Roberto queria que seus funcionários 

enriquecessem junto com ele;  

 (iv) no tocante aos aspectos objetivos que chamaram a atenção do pesquisador-coach, 

encontram-se os critérios adotados para se delimitar a intervenção de coaching. Iniciando-se 

pela duração da intervenção, 15 sessões mostrou-se uma quantidade considerável para se 

obter resultados, no entanto, acredita-se que se tivessem sido realizadas uma quantidade maior 

de sessões, os resultados em termos de desenvolvimento de competências empreendedoras, 

poderia ter sido mais profundos. 

Por outro lado, na avaliação do pesquisador-coach, uma quantidade de sessões inferior 

a 15, poderia gerar resultados com pouca eficácia. Visto que, foram necessárias uma média de 

seis sessões para se atingir um nível de entedimento considerado favorável no tocante ao 

desenvolvimento da autoimagem de empreendedor. Essa etapa foi necessária e útil, para 

depois se aplicar o coaching com foco no desenvolvimento das competências empreendedoras. 

 Quanto aos critérios para a escolha das empresas que passaram pelo processo de 

intervenção de coaching. Inicialmente é necessário que tenha o consentimento do(s) 

proprietário(s)-dirigente(s) e que eles entendam a importância do trabalho, desenvolvimento 

uma postura de comprometimento. Além disso, é necessário que seja criado um foco inicial 

para atuação da intervenção de coaching, sob pena de tornar vago o processo. No caso das 

empresas estudadas os focos inicias de atuação foram: integração de equipe (Happypromo), 

profissionalização (Rocha Arames) e aumentar faturamento (Fisio). Não importa se o foco 

seja muito bem delineado ou não, o mais importante é que se tenha esse foco inicial, pois a 
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partir dele e o processo é iniciado e as necessidades de desenvolvimento de competências e 

mudanças de comportamento, naturalmente emergem. 

 Ao se estabelecer o foco inicial, surge um outro aspecto para aplicação de coaching 

com proprietários-dirigentes: a percepção de necessidade. O proprietário-dirigente deve 

mostrar para o coach a necessidade que ele enxerga que existe na empresa por dirigida e que a 

intervenção de coaching mostrar-se-á útil para dirimi-la. A percepção de necessidade deve 

partir do proprietário-dirigente. Naturalmente, um coach pode sugerir a existência de 

necessidades, contudo, deverá o proprietário-dirigente fazer um juízo de valor para validar se 

realmente existe a necessidade ou não. Esse juízo de valor é necessário, pois é de fundamental 

importância que o proprietário-dirigente tenha a sensação de que está no comando da empresa 

por ele dirigida. Isso não ocorrer, não se configura a relação de coaching que é uma prática de 

acompanhamento de empreendedores e não de direção de empresa. 

 

9.3 Limitações do estudo 

 

Com relação às limitações do presente estudo, cumpre destacar os seguintes pontos: 

(i) Os resultados obtidos são conclusivos para o contexto das três empresas estudadas, 

portanto os dados não podem ser considerados representativos para todas as micro e pequenas 

empresas nacionais. Agrega para isso o fato de que as três empresas estudadas, de acordo com 

os critérios adotados para classificação de porte de empresa, se caracterizam como 

microempresas. Assim, possivelmente, se houvesse uma empresa de pequeno porte entre as 

empresas estudadas, os resultados obtidos poderiam ser diferentes; 

(ii) O método da pesquisa-ação, conforme destaca Thiollent (2009), limita-se aos 

objetivos delimitados, que definem o escopo de atuação do pesquisador. No caso do presente 

estudo o escopo foi o desenvolvimento de competências empreendedoras, portanto os 
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resultados e as análises encontram-se limitadas a esse escopo, e 

(iii) Utilizou-se o modelo de Man e Lau (2000) para especificar os tipos de 

competências empreendedoras e nortear a análise e discussão dos dados. Se fosse adotado um 

outro modelo, possivelmente os resultados obtidos seriam diferentes. 

 

 

9.4 Recomendações para futuras pesquisas 

 

A seguir, são destacadas recomendações para futuros trabalhos, identificadas ao longo 

do processo de análise e discussão dos dados. 

O primeiro ponto refere-se ao fato da postura acomodada dos proprietários-dirigentes 

da Rocha Arames e da Fisio. Ao se iniciar o processo de pesquisa, percebeu-se que a gestão 

dessas empresas ocorria de maneira superficial, voltada para a resolução de questões 

rotineiras, não existindo um senso estratégico de médio e longo prazo. Essa postura impedia o 

desenvolvimento de novas competências ou direcionamentos que pudessem influenciar 

positivamente para o crescimento das empresas. Portanto, os dados da pesquisa sugerem que 

sejam investigadas empresas que já possuam anos de existência, para se compreender melhor 

os fatores que influenciam para os processos de acomodação. 

Os dados apontaram que no início da intervenção de coaching os proprietários-

dirigentes pareciam estar bloqueados dentro da autopercepção de empreendedor. A percepção 

sobre o fato de serem proprietários-dirigentes de uma empresa era de que esta servia como 

uma fonte de renda para garantir a subsistência e não uma entidade que gera empregos e 

contribui positivamente para o crescimento econômico. Razão pela qual futuros estudos 

poderiam buscar compreender mais amiúde os fatores que motivam a criação da imagem de 

empreendedor como uma pessoa forte e talvez distante da realidade pessoal. 



200 

 

 

 

Quanto às competências empreendedoras, os dados apontaram que o desenvolvimento 

dessas foi importante para o crescimento das empresas. Os proprietários-dirigentes passaram a 

desempenhar de maneira mais competente as tarefas de trabalho, e isso foi passado para os 

funcionários no caso da Rocha Arames e da Fisio. Portanto, esforços de pesquisa sobre 

desenvolvimento de competências empreendedoras são oportunos, pois, quanto maior for a 

compreensão acadêmica sobre o tema, maiores serão as possibilidades de se propor 

intervenções junto a proprietários-dirigentes. 

A intervenção de coaching mostrou-se como um recurso pertinente para o 

desenvolvimento de competências empreendedoras. Contudo, o papel do coach foi 

complementado com outros papéis, como o de técnico (mentor), conselheiro, parceiro, 

incentivador e facilitador. Conhecer com maior profundidade os motivos que influenciam para 

essa multiplicidade de papéis seria oportuno para ajudar a caracterizar os meandros de 

intervenções de coaching com empreendedores. 

Outro ponto que merece atenção é o tempo de duração da intervenção de coaching. No 

caso da presente pesquisa, a intervenção durou cinco meses e o processo foi aplicado ao longo 

de 12 sessões de coaching. Faz-se oportuno conhecer se é possível promover um processo de 

desenvolvimento de competências empreendedoras a partir de intervenções de coaching 

compostas por menos de 12 sessões. Assim seria possível comparar as variáveis de duração da 

intervenção com o desenvolvimento de competências empreendedoras. 

Este estudo é um esforço inicial de pesquisa em que buscou-se conhecer a relação 

entre uma intervenção de coaching e desenvolvimento de competências empreendedoras, 

utilizando-se o modelo de Man e Lau (2000). Por isso, os resultados obtidos se encontram 

limitados ao contexto dos sete proprietários-dirigentes estudados. Sugere-se replicar o 

presente estudo em outras empresas para comparar os resultados a serem obtidos. 

Também, seria oportuno aplicar a intervenção de coaching em um grupo de 



201 

 

 

 

proprietários-dirigentes para observar o desenvolvimento de competências empreendedoras e 

identificar se o desenvolvimento se mantém após o término da intervenção de coaching. Aqui 

sugere-se um estudo longitudinal com duração superior a cinco meses para identificar os 

desdobramentos da intervenção de coaching dois ou três meses depois do seu encerramento. 
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APÊNDICE A – Roteiros de entrevistas semiestruturadas 

 

Roteiro I – Aplicado com o proprietário-dirigente5 

1. Quais são os conhecimentos necessários que um empreendedor precisa desenvolver e 

aplicar para ter sucesso na condução de seu empreendimento? 

2. Quais são as habilidades necessárias que um empreendedor precisa desenvolver e aplicar 

para ter sucesso na condução de seu empreendimento? 

3. Como é exercida a criatividade para reconhecer oportunidades relevantes para o 

desenvolvimento da empresa? 

4. Como as redes de relacionamentos influenciam para o desenvolvimento da empresa? 

5. Como essas redes são desenvolvidas e mantidas? 

6. Você costuma fazer reflexões autocríticas que possibilitam refletir sobre como vem atuando 

na gestão da empresa e, eventualmente, adotar ações diferentes, de maneira intuitiva? 

7. Quais são as aprendizagens que o empreendedor deve adquirir para conseguir conduzir a 

empresa de maneira sustentável? 

8. Quais seriam as principais qualidades que o empreendedor precisa expressar na condução 

da empresa? 

9. Na condução de seu negócio, como o empreendedor deve agir diante aos desafios 

vivenciados? 

10. Há algum outro elemento importante que deve ser mencionado sobre competências que 

não foi abordado nas respostas anteriores? 

                                                      
5 O Roteiro I serviu como um guia para coleta inicial de dados. Deve-se explicar que com alguns proprietários-

dirigentes como Alberto Rocha, Patrícia e Roberto foi necessário reformular as perguntas para que eles 

pudessem compreender com maior clareza o sentido de cada uma. Um exemplo é a primeira pergunta que para 

Alberto Rocha foi proposta da seguinte maneira: O que é necessário para uma pessoa ter sucesso no ramo de 

arames? 
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Observação: O Roteiro I foi baseado nos construtos propostos por autores apresentados na 

revisão da literatura de acordo com a relação que segue. 

 

Pergunta Construto Autor 

1 Conhecimento McClelland (1973) 

2 Habilidades Snell e Lau (1994) 

3 Criatividade e oportunidade Filion (2010) 

4 Relacionamento Man e Lau (2000) 

5 Relacionamento Man e Lau (2000) 

6 Competência conceitual Man e Lau (2000); Mello, Leão e 

Paiva (2006) 

7 Aprendizagem Man e Lau (2005) 

8 Qualidades Johnson e Winterton (1999) 

9 Saber agir e saber reagir Le Boterf (2003) 

 

 

Roteiro II – Aplicado com funcionários 

1. Como você avalia a condução da empresa? 

2. Quais habilidades poderiam ser empregadas para melhorar a empresa? 

3. Quais conhecimentos estariam faltando para melhorar a condução do negócio? 

4. O empreendedor sabe se relacionar bem com as pessoas que trabalham na empresa? 

5. E com fornecedores e clientes? 

6. Na sua percepção, o empreendedor evoluiu nos últimos meses na maneira como conduz o 

seu negócio? 

7. Quais são as aprendizagens que o empreendedor deveria adquirir para conseguir conduzir a 

empresa de maneira sustentável? 

8. Quais seriam as principais qualidades que o(s) proprietário(s) da empresa precisa(m) 
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expressar na condução da empresa? 

9. Há algum outro elemento importante que deve ser mencionado sobre competências, que 

não foi abordado nas respostas anteriores? 

Observação: Essas questões foram elaboradas utilizando a mesma base de autores do roteiro 

anterior. 
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APÊNDICE B – Questionário de avaliação de processo de coaching6 

 

Roteiro I – Avaliação sobre o processo de coaching 

1. Na sua opinião, o processo de coaching gerou contribuições para o desenvolvimento da 

empresa? 

2. Na sua opinião, o processo de coaching gerou contribuições para o seu desenvolvimento 

pessoal? 

3. É possível identificar mudanças que ocorreram na gestão da empresa que foram 

influenciadas pelo o processo de coaching? 

4. Em termos gerais como você analisa a influência do processo de coaching no seu 

desenvolvimento profissional? 

5. Quais aspectos positivos do processo de coaching podem ser destacados? 

6. Quais aspectos negativos do processo de coaching podem ser destacados? 

7. Há outros elementos sobre o processo de coaching que você gostaria de comentar?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
6 Elaborado pelo autor com base no modelo de Man e Lau (2000). 
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Roteiro II: questionário sobre competências empreendedoras 

Na sua percepção, dentro de uma escala de 0 (nenhuma contribuição) a 10 (contribuiu 

fortemente), quanto o trabalho de coaching contribuiu para o desenvolvimento das 

competências empreendedoras abaixo? 

 

1. Oportunidade: o coaching contribuiu para que eu aprendesse a identificar oportunidades em 

meu ramo de atuação. 

2. Relacionamento: o coaching contribuiu para que eu aprendesse a me relacionar melhor, em 

especial para criar ou intensificar minha atuação redes de relação voltadas para o 

desenvolvimento do meu negócio. 

3. Conceitual: o coaching contribuiu para eu considerar e analisar o meu negócio sob 

diferentes ângulos. E ser mais rápido na tomada de decisões. 

4. Administrativa: o coaching contribuiu para que passasse a gerir melhor minha empresa, 

tanto no âmbito interno, ligado à gestão de recursos financeiros, pessoas, entre outros, quanto 

no âmbito externo, ligado a clientes e fornecedores. 

5. Estratégicas: o coaching contribuiu para eu elaborar, considerar e implementar estratégias 

pertinentes ao crescimento do meu negócio. 

6. Comprometimento: o coaching contribuiu para aumentar meu comprometimento pessoal 

com minha empresa. 
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APÊNDICE C – Termo de consentimento 

 

 

 

 

Formulário de Consentimento7 

Declaro que estou ciente do objetivo da pesquisa e que não tenho dúvidas quanto à 

participação nela. Por isso, aceito de espontânea vontade participar da investigação científica 

“O coaching no desenvolvimento de competências empreendedoras: uma pesquisa-ação”. 

Consinto que os dados do trabalho sejam divulgados no meio acadêmico em relatórios 

finais de pesquisa, teses de doutorado ou artigos científicos, tanto no âmbito nacional quanto 

internacional, sob a condição única e exclusiva de que seja preservada a identidade da 

empresa na qual atuo, bem como a identidade pessoal dos proprietários-dirigentes. 

Também declaro que tenho ciência de que a qualquer momento posso pedir a 

interrupção do trabalho de pesquisa-ação, se julgar que ele está interferindo de maneira 

negativa para o desenvolvimento de nossos trabalhos profissionais. 

 

São Paulo, 03 de novembro 2012. 

 

Proprietário-Dirigente        Pesquisador 

______________________      ______________________ 

                                                      
7 O presente formulário objetiva assegurar os direitos dos colaboradores da pesquisa quanto às questões éticas. 

Quaisquer sugestões ou reclamações devem ser encaminhadas à equipe de pesquisa ou à coordenação do PPGA 

da Uninove: fone (11) 3665-9300 fax (11) 3665-9369; correio eletrônico: ppga@uninove.br 
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APÊNDICE D – Planilha de acompanhamento 

 

Segue um modelo das planilhas de acompanhamento de sessões elaboradas pelo 

pesquisador-coach ao longo de sua pesquisa. O conteúdo sofreu alterações relação à versão 

original para preservar a identidade dos proprietários-dirigentes. A planilha é composta pelas 

seguintes informações: (i) data da sessão de coaching; (ii) conteúdo com um breve resumo 

dos temas trabalhados e as observações dos pesquisador-coach; (iii) tipo de sessão se 

individual ou coletiva, e (iv) tempo de duração.   

Data Conteúdo Tipo Duração 

10/11 Primeira sessão com Sarah: destacou seu 

histórico pessoal e a influência da figura 

paterna enquanto empreendedor 

Individual 2h 12min 

24/11 Sarah, Márcia e Roberto. Cada um expôs seu 

propósito individual dentro da empresa e as 

expectativas pessoais. Sarah quer ser 

empresária e formar uma grande Holding. 

Márcia vê a empresa como um meio de 

subsistência. Roberto cansou de ser funcionário 

e quer ter autonomia à frente de um negócio 

próprio 

Coletiva 2h 21min 

01/12 O tema da sessão foi a captação e atendimento 

de novos clientes. Sarah e Roberto 

demonstraram entusiasmo e disposição para 

implementar ações que podem resultar em 

novos contratos. Márcia opôs algumas barreiras 

destacando dificuldades para lidar com clientes, 

em especial em razão da pressão por baixos 

custos e prazos apertados. 

Coletiva 2h 06min 
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APÊNDICE E – Relação de códigos utilizados na análise dos dados 

 

Código Definição utilizada na análise dos dados 

Administrativo Tarefa administrativa requer organização e planejamento. 

Aprendizagem Novos entendimentos e percepções sobre a gestão da empresa. 

Atrito Conflito de interesses e de opiniões com sócio, funcionário ou 

cliente. 

Clientes Pessoas físicas e jurídicas que contratam serviços ou compram 

produtos das empresas estudadas. 

Coaching Sessões conduzidas pelo pesquisador-coach que contribuíram para o 

desenvolvimento de novas competências empreendedoras. 

Comprometimento Grau de envolvimento e motivação do proprietário-dirigente com a 

gestão e desenvolvimento da empresa. 

Conhecimento Informações e experiência dos proprietários-dirigentes sobre o 

mercado em que atuam. 

Desenvolvimento de 

competência 

empreendedora 

Situação na qual o proprietário-dirigente, influenciado pela 

intervenção de coaching, adquire novos conhecimentos ou direciona 

conhecimentos já existentes para gerar novas habilidades. Essas 

habilidades influenciam para que ele tome decisões e adote 

comportamentos associados às competências empreendedoras. 

Dificuldades Elementos que impedem o desenvolvimento de competências 

empreendedoras, tais como falta de conhecimento, dificuldades 

pessoais e problemas operacionais 

Estado inicial Diagnóstico realizado no início da intervenção de coaching 

Estratégia Objetivos organizacionais de curto e médio prazo. 

Faturamento Quantidade de dinheiro obtido em razão das atividades mercantis 

exercidas pela empresa. 

Fornecedores Pessoa jurídica que fornece produtos ou serviços às empresas 

estudadas. 

Gestão dos 

funcionários 

Atividades de gestão direcionadas especificamente para os 

funcionários. 
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Melhora do 

ambiente 

Comentários dos integrantes de cada empresa que evidenciam a 

melhora da convivência entre as pessoas. 

Motivação Vontade do proprietário-dirigente de investir tempo e dinheiro na 

empresa, por acreditar no potencial de expansão do negócio. 

Mudança Novos comportamentos adotados. Implementação de novas ideias. 

Aprimoramento na execução de tarefas organizacionais. 

Negociação Momentos que ocorreram ao longo da intervenção de coaching nos 

quais o proprietário-dirigente teve de compor interesse divergente 

que tinha com um sócio, funcionário ou cliente. 

Novos movimentos Adoção de ações que não ocorriam antes da intervenção de coaching, 

tais como: Patrícia que passou a fazer networking e Carlos e Alberto 

Rocha se adequarem as rotinas de trabalho exigidas pela norma ISO 

9000.  

Oportunidade Possibilidade para trazer novos clientes negócios para empresa. 

Planejamento Capacidade intelectual para se enxergar novas perspectivas e 

cenários. 

Resultados Ganhos decorrentes das mudanças implementadas como aumento de 

clientes, aprimoramento da qualidade de trabalho e amento de 

faturamento. 

Relacionamento 

interpessoal 

Capacidade de entender e se fazer entendido por um sócio ou 

funcionário. Saber colocar-se na situação do outro. 

Resistência à 

mudança 

Dificuldade pessoal para aceitar novas orientações na gestão da 

empresa. 
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ANEXO A – Questionário inicial e introdução ao processo de coaching8 

 

Objetivo: explicar o que é coaching e alinhar as expectativas do cliente (coachee) com a 

condução do processo pelo coach. 

Coaching é uma assessoria pessoal e profissional que visa potencializar o nível de resultados 

positivos nas diversas áreas da vida de uma pessoa. É uma parceria entre o coach (profissional) 

e o coachee (cliente), que busca a evolução, crescimento, aperfeiçoamento, felicidade, bem-

estar e o aprimoramento da qualidade de vida. 

Foco do coaching: aumento de performance, mudança e transformação: 

a) pessoal – trabalha aspectos que promovem o bem-estar e a melhoria de vida do cliente 

(físico, mental, emocional, social, afetivo, financeiro, etc.); e 

b) profissional – aspectos ligados ao desenvolvimento de carreira ou negócios. 

 

OBJETIVOS DO COACHING 

a) metodologia que promove foco, ação, resultado e melhoria contínua; 

b) planejamento pessoal e profissional; 

c) definição de visão e propósito de vida; 

d) autoconhecimento, aumento da autoestima, autoconfiança; 

e) análise, resolução de problemas e tomada de decisões; 

f) melhoria na saúde, bem-estar, disposição, diminuição do estresse e preocupações 

desnecessárias; 

g) resolução de conflitos, dúvidas e problemas, trazendo melhor entendimento e 

aceitação do outro;  

                                                      
8 Esse questionário foi elaborado pelo autor desta tese a partir de sua experiência profissional atuando em 
intervenções de coaching. 
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h) aumento do equilíbrio e harmonia interior; 

i) melhoria nos resultados financeiros e prosperidade; 

j) melhora no foco; 

k) mais eficácia no autocontrole das emoções; 

l) aumento da percepção, criatividade e intuição; e 

m) aumento da flexibilidade e de adaptação as mudanças. 

 

QUESTIONÁRIO INICIAL 

Fazendo uma reflexão sobre o acima exposto do programa de coaching, responda: 

1. Quais os resultados que você espera atingir com o coaching? 

2. O que você especificamente está buscando com esse processo? 

3. Quais são seus objetivos atuais de vida que você gostaria de realizar com o auxílio do 

coaching? 

4. O que você deseja melhorar, mudar ou conquistar com o coaching? 

5. Quando você quer atingir esses objetivos? 

6. Quais sinais ou evidências você terá para saber que atingiu os resultados esperados? 

7. Qual é o valor para você de atingir seus objetivos? O que você ganha com isso? 

8. De quem é a responsabilidade pela concretização de seus objetivos sejam realizados? 

9. O que você poderia fazer hoje para mover-se em direção aos seus objetivos? 

10. Qual é seu grau de comprometimento numa escala de 0 a 10 para realizar isso? 

11. O que impede você de realizar seus objetivos? O que pode ser melhorado? 

12. Qual é seu maior desafio? 
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ANEXO B – Algumas definições de empreendedor9 

 

Leia as definições e veja se você se identifica com alguma. 

 

1. O empreendedor é aquele que busca oportunidades para montar um negócio sem se 

preocupar inicialmente se possui os recursos necessários para fazê-lo. 

 

2. O empreendedor é uma pessoa que tem necessidade de autonomia, por isso prefere 

trabalhar para si do que para os outros. 

 

3. O empreendedor é uma pessoa que busca ganhar dinheiro com o seu negócio. 

 

4. O empreendedor tem uma relação íntima com o negócio, fazendo com que a construção do 

negócio se torne também uma realização pessoal. 

 

5. O empreendedor pode agir tanto de maneira racional quanto intuitiva, sendo uma pessoa 

que toma decisões rápidas e orientadas para o crescimento da empresa. 

 

6. O empreendedor é uma pessoa determinada, tendo uma grande capacidade de resistir e 

transpor obstáculos. 

 

7. O empreendedor usa suas habilidades intelectuais e motivações pessoais como fontes de 

energia necessárias para dirigir a sua empresa. 

                                                      
9 Estas definições foram elaboradas pelo autor com base na literatura revisada. Procurou-se elaborar em uma 
linguagem simples. 
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ANEXO C – Como relacionar empreendedorismo a marketing e comunicação 

 

Por Rose Mary Almeida Lopes 

 

Na ação empreendedora, normalmente ganham especial relevância as etapas de 

tempestade cerebral de ideias possíveis de negócio e identificação de oportunidades a serem 

exploradas. Entretanto, há importantes passos anteriores aos quais os empreendedores 

deveriam dar especial atenção. Esses envolvem uma profunda análise de si mesmos, de suas 

bagagens, de seus conhecimentos, suas competências, atitudes, crenças e seus valores. Quanto 

mais mergulharem para definir quais são seus pontos fortes, mais facilmente prosseguirão na 

posterior formulação de seu projeto empreendedor. 

Esse autoconhecimento, ou seja, de seu capital psicológico, cultural, social e 

profissional (suas especialidades), permite aclarar quais são as competências que os 

diferenciarão dos demais e constitui a base das vantagens competitivas verdadeiramente 

sustentáveis. Exemplo: uma experiência considerável na indústria de alimentos – na pesquisa, 

no desenvolvimento, no processo e no lançamento de novos produtos – seria uma interessante 

vantagem caso se pretendesse fundar uma empresa de consultoria para empresas desse 

segmento. Essa vantagem seria ainda mais alavancada se somada a características como 

facilidades de contato, entendimento da necessidade do interlocutor e desenvolvimento de 

alianças, disposição para ajudar, honestidade e profundo comprometimento com os acordos 

realizados. Enumeram-se aí habilidades e valores muito importantes para o estabelecimento 

de relações duradouras entre consultor e cliente. Aliás, a clara noção sobre os valores, que são 

os grandes norteadores das ações e decisões, irá transparecer nas atitudes e comportamentos 

dos empreendedores e, ao serem percebidos pelos possíveis clientes, podem ser decisivos nas 

suas escolhas. 
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Após esta cuidadosa análise interna é que se seguiriam as questões decisivas que 

enfocam o mercado: como devemos nos posicionar e para qual alvo de mercado? Aqui os 

empreendedores começam a delinear suas estratégias e como estas serão comunicadas. É 

importante lembrar que posicionamento tem a ver com percepção – como o mercado-alvo 

categorizará o produto/serviço e a empresa que os fornece. E, para ganhar atenção, precisa se 

destacar dos demais para ter chances de ocupar uma das “gavetinhas mentais” do cliente, que 

são muito pequenas e alojam pouquíssimos ocupantes. Quem ganhar relevância e chegar antes 

ocupará mais e melhor espaço. Portanto, o conhecimento do mercado-alvo – para quais 

grupos de clientes a que o seu produto ou serviço se destinam, suas necessidades, seus gostos, 

desejos e hábitos, como decide e compra, a quem influi, como usa o produto, seu padrão de 

qualidade – é extremamente importante para definir o posicionamento e como comunicá-lo. A 

rigor, somente quando essas decisões estiverem delineadas é que outras etapas se seguiriam: 

desenvolver o produto ou serviço, escolher nome, definir distribuição e força de vendas, 

decidir preço e como fazer a comunicação com o mercado, levantamento de capital e 

montagem de equipe. 

Sabe-se que o empreendedor é aquele que usa a estratégia e todos os aspectos de 

marketing e comunicação para interferir e influenciar sobre a realidade, de tal forma que se 

ampliem as chances de realizar o seu projeto e de assegurar as condições de seu crescimento. 

A comunicação visa atingir os possíveis clientes, criando uma disposição para que se abram e 

aceitem a mensagem que está sendo transmitida. Para tanto, ela deve se vincular aos desejos, 

às crenças e atitudes, oferecendo possibilidades imaginárias e/ou reais de que sejam, ao menos, 

parcialmente preenchidas. Neste contexto, o marketing envolve tanto os aspectos estratégicos 

quanto a mobilização de recursos e definição do tipo de comunicação e dos meios para sua 

transmissão. Assim, percebe-se que, para os empreendedores, o marketing deve abarcar muito 

mais do que apenas publicidade ou propaganda. 
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Disponível em: <http://www.revistagestaoenegocios.com.br/gestao-

motivacao/30/como-relacionar-empreendedorismo-a-marketing-e-comunicacao-para-ganhar-

atencao-213372-1.asp> Acesso em: 20 ago. 2013. 
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ANEXO D – Nível de satisfação10 

 

Objetivo: verificar como está o nível de satisfação do coachee nos itens destacados na 

roda da vida. 

 

I – Nível de satisfação: Reflita sobre seu nível de satisfação em relação a cada um dos itens. 

O centro representa 0 (total insatisfação) e o limite exterior representa 10 (satisfação 

completa). 

Tomada de 
decisão

Oportunidade

Comprometimento

Administração

Realização de 
resultados

Desenvolvimento 
de  estratégias

Relacionamentos

Criatividade

 

 

1) Qual dos itens do modelo acima você acredita que ajudará a fortalecer os demais se 

você der mais atenção a ele? Você pode escolher até dois itens. 

                                                      
10 O autor adaptou esta ferramenta do material de treinamentos de coaching da Sociedade Latino-Americana de 
Coaching com o modelo de Man e Lau (2000). 



228 

 

 

 

 

2) Por que você acredita que este(s) item(ns) irá/irão contribuir para alavancar sua vida como 

um todo? 
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ANEXO E – Jogue fora a sua vaquinha11 

  

Um mestre da sabedoria passeava por uma floresta com seu fiel discípulo quando 

avistou de longe um sítio de aparência pobre e resolveu fazer uma breve visita.... Durante o 

percurso, ele falou ao aprendiz sobre a importância das visitas e as oportunidades de 

aprendizado que temos, também com as pessoas que mal conhecemos. 

Chegando ao sítio, constatou a pobreza do lugar: sem calçamento, casa de madeira. 

Os moradores eram um casal e três filhos, vestidos com roupas rasgadas e sujas.... Então, 

aproximou-se do senhor, aparentemente o pai daquela família, e perguntou: 

– Neste lugar não há sinais de pontos de comércio e de trabalho. Como o senhor e a 

sua família sobrevivem aqui? 

E o senhor respondeu: 

– Meu amigo, nós temos uma vaquinha que nos dá vários litros de leite todos os dias. 

Uma parte consumimos e assim vamos sobrevivendo. 

O Sábio agradeceu a informação, contemplou o lugar por momentos, depois se 

despediu e foi embora. 

No meio do caminho voltou-se ao seu fiel discípulo e ordenou: 

– Aprendiz, pegue a vaquinha, leve-a ao precipício ali na frente e empurre-a, jogue-a 

lá embaixo. 

O jovem arregalou os olhos e questionou o mestre sobre o fato de a vaquinha ser o 

único meio de sobrevivência daquela família. Mas, como percebeu o silêncio absoluto do seu 

mestre, foi cumprir a ordem. 

Assim, empurrou a vaquinha morro abaixo e a viu morrer. Aquela cena ficou marcada 

                                                      
11 Este texto é de autor desconhecido e amplamente aplicado em treinamentos comportamentais. O autor o 
utilizou na segunda sessão individual que teve com os sócios-dirigentes estudados, com o intuito de estimular 
reflexões. 
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na memória daquele jovem. 

Um belo dia, ele resolveu largar tudo o que havia aprendido e voltar naquele mesmo 

lugar e contar tudo àquela família, pedir perdão e ajudá-la. Assim fez e, quando se 

aproximou do local, avistou um sítio muito bonito, com árvores floridas, todo murado, com 

carro na garagem e algumas crianças brincando no jardim. Ficou triste e desesperado, 

imaginando que aquela humilde família tivera que vender o sítio para sobreviver, “apertou” 

o passo e, chegando lá, foi logo recebido por um caseiro muito simpático. Perguntou sobre a 

família que ali morava há uns quatro anos, e o caseiro respondeu: 

– Continuam morando aqui. 

Espantando, ele entrou correndo na casa e viu que era mesmo a família que visitara 

antes com o mestre. Elogiou o local e perguntou ao senhor (o dono da vaquinha): 

– Como o senhor melhorou este sítio e está tão bem de vida? 

E o senhor entusiasmado respondeu: 

– Nós tínhamos uma vaquinha que caiu no precipício e morreu; daí em diante, tivemos 

que fazer outras coisas e desenvolver habilidades que nem sabíamos que tínhamos. Assim, 

alcançamos o sucesso que seus olhos vislumbram agora... 
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ANEXO F – Meta E.S.P.E.R.T.A12 

 

Objetivo: ensinar como formular e validar uma meta. 

Específica: criar um alvo para que pensamento e ação se alinhem em uma direção, 

levando a pessoa ou equipe de um estado atual para um estado desejado. 

O que você quer para si mesmo? E como vai verificar o êxito? 

Sistêmica: em um sistema, todas as partes se influenciam mutuamente. Portanto, 

quando uma meta é iniciada, o que está ao seu redor é afetado de alguma maneira. 

Como essa meta vai afetar você e os outros? 

Passos: são ações que levam à realização da meta. 

O que especificamente você vai fazer para alcançar a meta? Qual é o seu plano de 

ação? 

Evidências: sinais físicos e concretos de que se está no caminho de realização da meta. 

O que vai servir de feedback para o seu progresso? 

Recursos: qualquer coisa que nos ajude a conseguir nossas metas, podem ser internos 

(valores) e externos (informação, instrução). 

Quais são os recursos pessoais que você mobilizará?  

Tesão: querer muito o estado desejado, sendo que o ganho que se terá é fator crítico de 

sucesso. 

Qual é a importância dessa meta em sua vida? O que você ganhará? 

Alternativa/adversidade: é importante programar-se para ter alternativas especialmente 

quando acontecem dificuldades/restrições. 

O que poderá impedir você de alcançar a meta? E o que vai fazer para lidar com 

as dificuldades? 

                                                      
12 Esta ferramenta de coaching foi elaborada pela coach Arline Davis, sendo ministrada nos cursos de formação 
da Sociedade Latino-Americana de Coaching. 
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ANEXO G – Perguntas poderosas 

 

 As perguntas poderosas para Catalão e Penin (2009 13 ) servem para aumentar a 

conscientização de coachees dentro de uma dada questão, contribuindo para uma atuação 

efetiva. Saber trabalhar bem com essa ferramenta é algo que vem com experiência em aplicar 

coaching. No caso da presente pesquisa, o pesquisador-coach utilizou as perguntas poderosas 

em diversos momentos das intervenções para atingir finalidade diversas, como: aumentar 

autoestima, aumentar o nível de conhecimento, identificar características positivas que 

poderiam ser expressadas, entre outras. 

 

O que....? 

 

Quando...? 

 

Onde...? 

 

Quem...? 

                                                      
13 CATALÃO, J. A.; PENIM, A. T. Ferramentas de coaching. 4. ed. Lisboa: Lidel, 2009. 



233 

 

 

 

ANEXO H – Aprendizagem14 

Objetivo: medir o nível de prontidão e abertura do coachee para processos de 

aprendizagem. Baseado em Lundeman e Erlandson (2007). 

 

A) Escala de defensividade – padrão não receptivo 

 

1. Leia o quadro e verifique qual é o seu nível de receptividade para receber um 

feedback e internalizar uma aprendizagem. 

0 • Sentir curiosidade sobre o que você precisa mudar.

-1 • Demonstrar interesse superficial enquanto pensa em como contestar.

-2 • Explicar demais e achar que, com isso, o problema irá desaparecer.

-3 • Justificar o problema.

-4 • Interromper para dar sua opinião.

-5 • Sentir-se criticado e desvalorizado em seu trabalho.

-6 • Culpar sutilmente outra pessoa.

-7 • Mostrar sua irritação de forma não verbal.

-8 • Intimidar ou atacar o mensageiro.

-9 • Fingir que concorda e depois falar da pessoa pelas costas.

-10 • Concordar, mas torcer para que o plano falhe.

2. Reflita sobre quais posturas você pode adotar para se tornar mais receptivo aos feedbacks, e 

                                                      
14 LUDEMAN, K.; ERLANDSON, E. A síndrome do macho alfa. Rio de Janeiro: Campus, 2007. 



234 

 

 

 

assim promover mais frequentemente processos de aprendizagem. 

3. O que você pensa sobre a aprendizagem no ambiente de trabalho? 

4. O que você tem aprendido em seu trabalho nos últimos tempos? 

B) Escala de Aprendizagem – Padrão receptivo 

1. Leia o quadro e verifique como está sua receptividade para internalizar uma aprendizagem 

e promover mudanças. 

+10 • Planeje a mudança envolva as pessoas e implemente.

+9 • Transmita entusiasmo em relação à mudança.

+8 • Pense em voz alta, fazendo novas associações relativas ao problema.

+7 • Assuma total responsabilidade.

+6 • Peça informações e exemplos.

+5 • Questione-se sobre seu papel no problema.

+4 • Transmita uma curiosidade genuína.

+3 • Receba bem o mensageiro.

+2 • Resumas os pontos-chave.

+1 • Pareça interessado, exiba uma postura aberta.

0 • Seja curioso sobre o que você precisa aprender e mudar.

2. Como você se vê em cada uma das situações? 

3. Há pontos que poderiam ser aprimorados?  

4. O que você vem agregando para a sua equipe e empresa? 
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