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INTRODUÇÃO  

 

Num curso sobre líder-coach, quando perguntado aos participantes, em sua maioria 

exercendo algum tipo de liderança, qual era o seu maior desejo, uma das respostas ficou 

marcante entre os participantes: “eu queria dar uma ordem e ver os meus liderados 

obedecerem e cumprirem...”. Talvez de modo prático esse seja o maior desejo de uma 

grande maioria, mesmo que diga que não é chefe e sim um líder. Nisso podemos perceber 

porque o tema liderança esta no foco do processo de gestão na atualidade.  

 

O desejo acima explicitado, não encontra eco na atualidade. O modelo chefe, do 

tipo “quem pode manda, quem tem juízo obedece” ainda hoje vigora e traz resultados, no 

entanto estes resultados são as custas de um clima autoritário, competitivo e 

extremamente estressante, que só gera um clima desfavorável a um crescimento e uma 

performance de equipe desejáveis na atualidade.  

 

Nisto poderemos perguntar, por que pensar em liderança: Vejamos alguns pontos 

de vital importância:  

 

1. As empresas tem investido em aprendizado, fazendo as pessoas 

serem mais informadas; 

2. Os profissionais estão se qualificando e estão mais exigentes quanto 

ao modo como são tratados, o que muitas vezes é mais importante do que salário; 

3. A atual complexidade do mercado cada vez mais competitivo, requer 

um profissional mais comprometido, o que requer um trabalho de condução mais 

inteligente, sensível e humano; 
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4. Equipes não querem mais um chefe, querem um líder, e um líder que 

faça diferença, dê sentido e significado ao trabalho e a busca de melhoria continua 

do trabalho e da produção; 

5. Logo, existe em curso uma crise de liderança, temos muitos “chefes” 

mas poucos líderes.  

 

É neste cenário que surgem várias propostas, entre elas, destaca-se o coaching 

como uma ferramenta para o processo de aprendizado de liderança e a geração de lideres 

que criam lideres e aumentem a performance das equipes tornando o trabalho e a 

produtividade mais significativo, neste sentido emerge o modelo de líder-coach, como 

sendo um incentivador no processo de motivação e aprendizado continuo.  

 

Logo, não basta trocar nomenclaturas, de chefe para líder sem mudar a essência do 

pensar, falar e agir, ou seja, é preciso ser congruente, dar exemplo, só palavras já não 

bastam, neste sentido mudar é preciso, se entregar a mudança é necessário.   

 

E isso não é nada fácil. A seguir procuramos apresentar algumas evidências de 

como o coaching esta contribuindo para esta finalidade. Trata-se de uma pesquisa 

bibliográfica, a partir de livros especializados sobre o tema, que a cada cresce no meio 

corporativo e institucional como uma das alternativas mais efetivas para uma liderança 

forte e eficiente.  

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Para apresentar os resultados do presente estudo, sistematizamos a análise de 

livros especializados no assunto, bem como, fontes de periódicos e artigos de jornais e 

informações na internet. Dividimos em três tópicos o desenvolvimento deste artigo. O 

primeiro tratamos de apresentar os elementos de contextualização sobre o tema mudança 

e o o emergir do coaching. No segundo apontamos algumas razões sobre o crescimento e 

procura do coaching na área de liderança e finalizando apresentamos uma série dados que 

evidenciam o coaching como estratégia de sucesso no desenvolvimento do da liderança na 

ataualidade.  

 

O DESAFIO DA MUDANÇA, O COACHING COMO ALTERNATIVA. 
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Segundo Françoise Kourilsk-Belliord, autora do livro, Do desejo ao prazer de mudar 

(Ed Manole, 2004) afirma que as qualidades para dirigir uma equipe vem sendo 

influenciada por fatores históricos e contextuais. A mesma apresenta três momentos: a) 

era do poder técnico, ditado pelos engenheiros; b) era financeira, ditada pelos economistas 

e financistas; c) era da comunicação (atual) que se preocupa com a interação, mobilização 

e indução para a mudança.  

 

E a mudança só vem pelo aprendizado, e com o foco no desenvolvimento dos 

talentos humanos. E o aprendizado requer uma comunicação mais efetiva, requer 

habilidades de interação social, de mudança de valores, crenças e do emponderamento 

das pessoas (reforçar a capacidade de auto-realização), através da auto-reflexão e do 

comprometimento com resultados.  

 

Estas ações são típicas do coaching, que é um processo estruturado, onde é 

realizado um trabalho personalizado e estimulado um processo de aprendizado continuo. 

Pois a pessoa que faz o coaching, cliente (coaches) com o apoio do coach (treinador) faz 

deste momento e processo (coaching) um momento de centrar a atenção nos pontos 

relevantes, nos interesses, nas prioridades e nas estratégias mais adequadas para se 

alcançar o estado desejado e a plenitude de seu desempenho.  

 

Na Europa e Estados Unidos, o coaching é hoje considerado um das ferramentas de 

maior importância para o desenvolvimento humano e organizacional.  No Brasil é recente o 

seu desenvolvimento, mas esta em franca expansão. Mas já disponibilizamos de 

profissionais especializados, certificados e credenciados a prestarem serviços de coaching 

com altíssima qualidade.  

 

Neste sentido, o entendimento sobre coaching pode variar conforme a sua 

abordagem, no entanto a sua existência é a mesma, ou seja, mudança.  

 

POR QUE O COACHING ESTA CRESCENDO E SENDO PROCURADO.  

 

Podemos apontar pelo menos... razões do crescimento do coaching: a) 

complexidade do mercado e das organizações, b) pressão por resultados e inovação 

constante, c) elevação na capacitação dos profissionais e a necessária gestão do 
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conhecimento e da informação como forma estratégica de desenvolvimento das ações, d) 

necessidade de um serviço especializado, estrutura, confiável e de resultados, para melhor 

desenvolver competências e habilidades, principalmente gerenciais e de equilíbrio entre a 

vida pessoal e profissional.  O coaching atende grande parte destas exigências da 

atualidade, como procuramos apresentar no próximo tópico.  

 

AS EVIDÊNCIAS DO COACHING COMO PRINCIPAL FATOR DE SUCESSO E 

APRENDIZADO DE LIDERS MUNDIAIS 

 

Recentemente (19/3/2007) através do boletim empreendedor do Sebrae (Cf. 

www.sebrae.gov.br) fui divulgado um síntese de uma pesquisa sobre liderança empresarial 

em nível mundial, onde o Brasil também participou. Esta pesquisa também é divulgada 

pela Revista HSM Management (nº 50 de julho-agosto de 2006). A pesquisa foi realizada 

pela empresa norte-americana DDI. O principal objetivo da pesquisa era descobrir as 

forças, capacidades, desafios, significa dose segredos de sucesso de vários líderes e 

profissionais da área de Recursos Humanos. 

 

Foram pesquisados ao todo, cerca de 4.559 lideres empresariais de vários níveis 

hierárquicos, 944 profissionais de RH, em 36 setores e 42 paises, incluindo o Brasil. O 

estudo resultou em 32 novas e recentes descobertas sobre a liderança empresaria no 

mundo. A seguir vamos analisar alguns pontos de maior relevância para nossa reflexão:  

1) Quando perguntado sobre o que traz maior respeito a um líder a 

reposta fui, alcançar metas, resultados.  

2) Sobre qual o principal fator de fracasso de um líder, a grande maioria 

afirmar que fui a incapacidade de lidar com as pessoas, ou seja, saber melhor 

gerenciar as relações interpessoais, o que hoje tem recebido grande importância 

com os temas, inteligência emocional, inteligência espiritual e inteligência social.  

3) Quando perguntado sobre quais ou quais fatores são responsáveis 

pelo sucesso no papel de líder, mais de 50%  atribui isso ao trabalho de um coach, 

decorrente a abordagem individual e personalizada de apoio e de auto-aprendizado 

que o mesmo oferece.  

4) Destaca-se de forma acentuada, ou seja, de cada 10 lideres, 3, 

afirmam como grande dificuldade o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida familiar, 

sendo esse um dos prontos de maior estresse.  
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5)  Cerca de 64% afirma que a capacidade de liderar deve ser 

aprimorada e desenvolvida continuamente, ou seja, mesmo tendo características 

natas, a arte de liderar requer o aprimoramento continuo.  

6) Entre estas formas de aprimoramento da liderança, destaca-se o fator 

observação de outros lideres, a tentativa de erro e acerto, literatura especializada, 

entre outros, e um destaque especial, a ajuda formal de um coach.  

 

Verificamos neste sentido que entre 32 descobertas, cerca de três destacam a 

existência do coaching e do coach como fatores decisivos de sucesso. O que demonstra 

de forma concreta que o coaching é na atualidade uma das ferramentas de maior eficiência 

e eficácia no desenvolvimento humano e organizacional. Isso fica ainda mais claro quando 

vemos outros dados apontando para esta evidência.  

 

No artigo, “A neurociência da liderança” (Revista HSM Management, n 60) os 

autores especialistas em neurocia e liderança, Jeffery Sechwartz e Brain Lock, afirmam 

que as posturase explicações tradicionais sobre liderança e comportamento humano, tais 

como  o behaviarismo  ( psicologia comportamental) do tipo premiação e castigo e a 

abordagem humanista de necessidades de Maslow, já não contribuem tanto como antes, 

pois existe uma maior complexidade nas relações humanas e organizacionais e os 

resultados não são tão expressivos.  

 

Estas conclusões são decorrentes as novas descobertas da neurociência (estuda a 

fisiologia do cérebro) que abre novos caminhos de compreensão do comportamento e das 

reações humanas e m geral e para a liderança e os processo específicos de mudança.  

 

Entre eles destaca-se o papel e importância do coaching, exemplo no processo de 

treinamento convencional que contribui cerca de 28% na produtividade, mas acrescido do 

acompanhamento de um coach, há um aumento de 88% (HSM, n. 60, p.54) Segundo os 

autores este resultado é decorrente a metodologia do coaching que não diz para o cliente o 

que deve fazer, e sim o faz pensar nas possíveis e melhores alternativas, ou seja, 

potencializa o sujeito (empoderamento) e lhe da valor e maior importância na resolução de 

problemas (emancipação) gerando resultados mais efetivos e duradouros, pois é um 

aprendizado para a vida e não só para o trabalho. 
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Outro fator relacionado ao processo de coaching, é que a neurociência tem 

evidenciado que esta ação de resolver problemas por si só, faz com que o cérebro libere 

uma carga maior de neurotransmissores com a adrelanina que produz mais satisfação, 

auto-confiança e mais aprendizado.   

 

CONCLUSÕES 

 

Estes dados comprovam de forma contundente a evidencia que o coaching é na 

atualidade uma tecnologia de desenvolvimento humano e organizacional de maior 

importância. Abrir mão desta nova ferramenta é perder a oportunidade de melhor acelerar 

o aprendizado e melhorar a produtividade, que vai além dos produtos, mas da capacidade 

de melhor se relacionar com as pessoas, de saber liderar não pela via do mando e do 

medo, mas pelo exemplo, pela solidariedade e pelo sentido de pertencer a um grupo e 

uma causa que vai além da sobrevivência.  

 

O coaching contribui para o processo de mudança, que deve começar por quem 

esta a frente, pois a velha formula do chefe que dizia, “ façam o que eu digo, mas não 

façam o que eu faço” esta com os seus dias contados, saber respeitar e valorizar as 

pessoas, é o grande ponto deste século para os lideres, já não do futuro, mas do presente.  

 

 

 


