
Coaching como ferramenta de desenvolvimento da 
liderança nas organizações



Pessoas e organizações
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Agentes da mudança nas organizações
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Ferramentas de gestão, desenvolvimento pessoal e profissional
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O que é isso?
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Kocs na Hungria
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Co-criação de coach e coachee
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Até que ponto o coaching funciona nas organizações?
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“Segundo Bertalanffy, a tecnologia e a sociedade tornaram-
se tão complexas que as soluções tradicionais não são 

mais suficientes. É necessário utilizar abordagens de 
natureza holística ou sistêmica, generalistas ou 

interdisciplinares.” (apud MAXIMIANO, 2008)



Capacidade e habilidade de liderar pessoas
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É a capacidade que algumas pessoas 
possuem de conseguir que outras, de modo 

espontâneo, ultrapassem o estabelecido 
formalmente.!
Fiorelli (2009)

Esta capacidade está intimamente ligada 
com o processo da motivação.!

Maximiano (2008)

Mas, sem seguidores, não podem existir líderes.!
Drucker, apud Pereira (2004)



Teoria dos Traços de Personalidade (Maximiano, 2008)

Página 21

inteligência otimismo

ca
lo

r h
um

an
o

comunicabilidade

mente aberta

espírito empreendedor
habilidades humanas

empatia

as
su

nç
ão

 d
e 

ris
co

s

criatividade

tolerância

im
pu

lso
 p

ar
a 

a 
aç

ão

entusiasm
o

disposição para ouvirvis
ão

 do
 fu

tur
o

flexibilidade

responsabilidade

confiança

matu
rid

ad
e

curiosidade

perspicácia 



O que o coaching não é
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O coaching também é (Chiavenato, 2002)
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o coach lidera, orienta, guia, aconselha, treina, desenvolve, 
estimula, impulsiona o aprendiz, enquanto o aprendiz aproveita o 

impulso e a direção para aumentar seus conhecimentos, melhorar 
o que já sabe, aprender coisas novas e deslanchar seu 

desempenho.

o coaching inclui o processo socrático, da 
maiêutica, através de perguntas, para 
descobrir competências e desenvolver 

habilidades.



Relações entre coaching e liderança
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Para Hodgetts, o crescimento vertiginoso do uso do coaching executivo 
pelas organizações está atrelado ao fato que as mesmas descobriram o 

benefício de oferecer uma ferramenta individualizada para aumentar a 
performance e expandir as habilidades de liderança de seus executivos e 

gerentes de alto potencial.!
(apud ROCHA-PINTO e SNAIDERMAN, 2011)



Porcentagem de empresas que relatam que o coaching é parte 
integrante da gestão do desempenho
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Porcentagem de empresas que relatam sobre a utilização do 
coaching
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25 empresas pesquisas



Objetivo das questões
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Questões O que busca a questão
  Coachee Coach

1 O que o levou a procurar um Coach 
(Profissional de Coaching)?

Qual era a necessidade ou queixa do 
cliente? O que o fez te procurar?

Motivos que levaram o líder a buscar 
o coaching.

2 Que aspectos seus e/ou da liderança 
você pôde acompanhar no processo de 
coaching?

Que aspectos do líder e/ou da liderança 
foram acompanhados no processo de 
coaching?

O que especificamente foi 
trabalhado no coaching.

3 De que forma estes aspectos foram 
desenvolvidos durante o processo de 
coaching?

De que forma estes aspectos foram 
desenvolvidos durante o processo de 
coaching?

Como atuou o coaching.

4 Que mudanças você pôde verificar em 
você após o processo de coaching?

Que mudanças puderam ser evidenciadas 
no cliente?

Mudanças internas no líder.

5 Que resultados você pôde observar 
após o processo de coaching?

Que resultados puderam ser evidenciados 
após o processo de coaching?

Resultados gerais observados.

6 Que reflexos você pôde perceber na 
sua equipe e/ou organização?

Que reflexos puderam ser evidenciados 
na equipe e/ou organização?

Reflexos na equipe e organização.



Maiores destaques
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Questão
Maior destaque

Coachee Coach
1 Desenvolvimento profissional Desenvolvimento pessoal

2 Desenvolvimento da liderança Desenvolvimento pessoal

3 Técnicas do coaching Técnicas do coaching

4 Desenvolvimento pessoal Desenvolvimento pessoal

5 Resultados individuais Desenvolvimento pessoal

6 Relacionamento interpessoal Relacionamento interpessoal
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• Nenhuma pergunta ficou sem resposta!
• Todos tinham liberdade para responder!
• Pesquisados em 14 estados diferentes!
• Desenvolvimento pessoal citado 93 vezes
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Quando de cada sessão de coaching com seu cliente, o líder, além de 
mudar, ensinava à equipe o que aprendia no coaching, inclusive 

indicando um dos seus liderados para fazer coaching também.

Percepções em relação ao cliente

Embora se trabalhem questões relativas ao trabalho, 
os efeitos do coaching acaba se estendendo para 
outras áreas da vida, principalmente no ambiente 

familiar.



Produtividade e lucratividade também citados
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Após a liderança ser desenvolvida pelo processo de coaching, 
são evidenciados os reflexos na equipe, com uma grande 

melhora nas relações, motivação e produtividade, contribuindo 
assim para os resultados.



O coaching é eficiente e recomendável
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Conclui-se então que o coaching se mostra como uma ferramenta 
muito eficaz no desenvolvimento da liderança nas organizações, 
desenvolvendo no líder, as capacidades e habilidades necessárias à 
sua função e inclusive trazendo resultados de produtividade e 
lucratividade para a organização. 



Filósofo grego (399 a.C.)
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“Minha mãe não irá criar o bebê, apenas 
ajudá-lo-á a nascer e tentará diminuir a dor 
do parto. Ao mesmo tempo, se ela não tirar o 
bebê, logo ele irá morrer, e igualmente a mãe 
morrerá!”!

Sócrates

Epígrafe



“O conhecimento está dentro das pessoas”
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“Conhece-te a ti mesmo.”!
!

Sócrates, pai do coaching


