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1. A LIDERANÇA NA LINHA 
DO TEMPO

No passado

Em um passado não muito distante, 
ser líder significava dar ordens. Esse tipo 
de liderança pautado em ordens está 
diretamente ligado ao modelo de liderança 
autocrático, ou seja, focado apenas na 
execução, no cumprimento das tarefas, 
das regras e normas que constituem uma 
empresa. 

O líder autocrático, até pouco tempo 
atrás, era considerado o mais eficaz. 
Aquele que dava ordens de forma dura 
e ameaçadora conseguia obter ótimos 
resultados. Ainda podemos identificar, 
atualmente, vários líderes autocráticos. 
Esses líderes não conseguem identificar 
que estão se tornando, dia após dia, menos 
eficientes e menos valorizados dentro das 
organizações onde estão inseridos. 

Podemos dizer que nesse modelo 
onde o líder tem a voz dominante e final, 
os liderados acabam sendo vistos apenas 
como números e pouco importa se estão 
satisfeitos com os seus trabalhos, se sabem, 
claramente, o que estão fazendo, se 
entendem sobre os processos pelos quais 

precisam passar dentro de uma empresa e, 
principalmente, se têm alguma sugestão 
para dar ao liderando. 

Temos, nesse exemplo de liderança, 
um líder definindo o que precisa ser feito, 
como será feito e quem fará, sem perguntar 
nada a ninguém. 

Esse tipo de atitude acaba sendo 
ineficiente, pois traz insatisfação aos 
colaboradores que, consequentemente, 
não desenvolverão um trabalho satisfatório.

Percebe-se, então, que a liderança 
autocrática foi e ainda é estimulada, mas, é 
preciso considerar que dentro de cenários 
de baixa concorrência e pouca demanda, 
bastando apenas que os profissionais 
cumpram as suas tarefas sem muito 
envolvimento intelectual com o que estão 
desenvolvendo, o prejuízo é maior.

Essa falta de envolvimento intelectual, 
por parte dos colaboradores de uma 
empresa, é decorrente da ausência de 
oportunidade para que os colaboradores 
se profissionalizem. Aliás, era bastante 
difundida, em cursos, de liderança, a ideia 
de que quanto menos conhecimento os 
colaboradores tivessem em relação ao 
líder, melhor.
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Mas, como nem tudo tem o seu lado negativo, com o tempo as consequências desse formato de liderança começaram a serem notadas. Os clientes começaram a demonstrar 
insatisfação, os colaboradores começaram a apresentar baixas performances, novos empreendedores começaram a entrar para o mercado empreendedor, o que gerou concorrências 
etc. Ou seja, o cenário e a forma de entender a liderança começaram a ser modificados. 

Você ainda é um líder autocrático? Livre-se dessa bagagem trazida com você. É preciso esvaziar a mala. Identifique as características do líder autocrático que existem em você 
e elimine-as. Características de um líder autocrático:

Liderança 
baseada em 

poder

Preocupa-se 
apenas com 

procedimentos 
de tarefas

Os fins 
justificam os 

meios

Nunca deu 
feedback 
para os 

colaboradores

Não escuta 
os seus 

colaboradores

Não consegue 
lidar com 
pessoas
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No presente

Atualmente ainda é comum identificar algumas características dos modelos antigos de 
lideranças, mas, várias mudanças aconteceram e continuam acontecendo. Por exemplo, 
é imprescindível, hoje, que uma empresa tenha a preocupação inicial e central com os 
seus funcionários, com o bem-estar de cada um deles e suas necessidades, para que os 
mesmos se sintam satisfeitos ao desempenharem suas funções e atinjam os resultados 
pretendidos pela empresa.

Muitas coisas mudaram com o passar dos anos. Não existe, por exemplo, nenhum 
segmento de mercado que não tenha concorrência. Os consumidores estão mais 
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exigentes e conectados, assim como as empresas enfrentam disputas acirradas por 
mercado e lucro. É preciso, portanto, alta performance por parte das equipes para que 
uma empresa ou organização se mantenha firme

Liderança é e sempre será um tema atual e em constante desenvolvimento, mas como 
ser um líder que seja capaz de apoiar, desenvolver e gerir, sem medos e crenças dos 
métodos de liderança mais antigos? Como conseguir alcançar resultados extraordinários 
levando as suas equipes ao topo?
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2. É AQUI QUE O 
COACHING ENTRA

Por que ser líder? 

Por que é tão importante saber liderar?

Primeiramente é preciso entender que a liderança é exercida de três formas, de 
dentro pra fora, de fora para dentro e internamente. 

Apesar de todas essas formas, entender como a liderança funciona e quais são os 
benefícios trazidos pelo seu uso, é o diferencial entre as pessoas leigas no assunto e 
entre líderes de mais ou menos sucesso.

A primeira forma de liderança que se deve tomar consciência e aprender é a 
autoliderança. 

Ser um bom líder de si abre as portas para que um indivíduo seja bom líder de outrem, 
um bom liderado e, acima de tudo, uma pessoa de sucesso! 

Um líder de si mesmo deve:

A importância de ser líder para o sucesso profissional
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Assumir a responsabilidade so-
bre a sua vida, os seus planos e as 
suas ações. Cada pessoa é respon-
sável por si. A vida é feita de esco-
lhas e fazer as melhores escolhas 
dentro do que dispomos é a nossa 
responsabilidade. 

Não podemos delegar o nosso 
sucesso ao outro. As consequên-
cias de nossas decisões caem uni-
camente sobre nós e nada pode 
ser transferido para o outro, para 
o governo, para a família. As con-
sequências podem ser positivas 
ou negativas, tudo depende ex-
clusivamente de nós e isso é muito 
bom.

Imagine como seria frustrante 
depender da vontade exclusiva de 
outras pessoas para sermos felizes 
e termos sucesso. Assuma o que 
lhe pertence. Você tem poder e in-
fluência. Desapegue do que é do 
outro, não há nada que você pos-
sa fazer.

Praticar o autocontrole emocio-
nal para ter a mente serena e lúcida. 
Com isso, o líder poderá ver opor-
tunidades e tomar boas decisões, 
não se deixar abater ou desanimar 
por um obstáculo. Se isso aconte-
ce, a nossa visão e discernimento 
se tornam turvos, dificultando ain-
da mais o encontro de soluções.

Tenha uma atitude sempre po-
sitiva diante da adversidade, de 
nada adianta descontrolar-se. Isso 
apenas vai fazer você perder tem-
po e causará sofrimento físico e 
psicológico por conta de emoções 
negativas. Identifique, entenda, 
gerencie e canalize as suas emo-
ções de forma positiva em busca 
do sucesso.

Praticar a autogestão de suas 
tarefas, planos e metas. Um líder 
de si não tem a quem recorrer para 
pedir “ordens” ou para “fiscalizar” 
as suas metas. O líder de si é autô-
nomo e livre. Se você sabe exata-
mente aonde quer chegar, planeje!

Não procrastine para que os 
seus prazos e tarefas sejam realis-
tas.

Aprimorar-se por conta própria. 
O conhecimento é seu e não da or-
ganização que o contratou, ele lhe 
pertence para usar onde e como 
bem entender, não espere que seja 
solicitado um novo conhecimento 
ou habilidade. Um líder de si tem 
que ser capaz de se autoavaliar, en-
tender o que deve ser aprimorado 
e colocar as mãos na massa!

Ter objetivos e metas pessoais para saber aonde quer chegar. Como diria 
o querido gato Cheshire, personagem do livro Alice no País das Maravilhas de 
Lewis Carrol: “qualquer caminho serve quando não sabe aonde quer chegar”. 
Não saber onde queremos chegar é não conhecer o nosso propósito. Porque 
você está onde está? Para onde quer ir? Qual é o legado que quer deixar? Um 
líder de si mesmo busca um propósito de vida e a partir daí segue o seu caminho 
rumo ao sucesso.

Assumir a

responsabilidade

Praticar o

autocontrole emocional

Praticar a

autogestão

Aprimorar-se por

conta própria

Ter objetivos e metas pessoais
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O que é Coaching?

John Whitmore, autor do livro Coaching para Performance, um dos principais autores 
de  livros sobre Coaching Executivo da atualidade, explica que “Coaching consiste em 
liberar o potencial de uma pessoa para incrementar ao máximo seu desempenho. Em 
ajudá-la a aprender em lugar de ensiná-la”.

O Coaching é um acelerador de resultados. Através da utilização de suas ferramentas 
e técnicas, o indivíduo é levado a conhecer os seus pontos de melhorias e ainda aprende 
formas de como expandir-se em performance e como pessoa. 

O processo de Coaching trata as pessoas como indivíduos inteiros, não sendo possível 
separar as suas experiências anteriores, crenças adquiridas e que interferem em seu 
desempenho com um todo. O Coaching une, modifica e desenvolve pontos em todos 
os âmbitos do ser: emocional, psicológico, físico e espiritual. Ou seja, o ser como um 
todo.

Quem tem o poder de tomar as decisões e quem sempre deve ter é a pessoa que 
está passando pelo processo. O papel do coach, no caso do Leader Coach, é de auxiliar 
a sua equipe a aprender estruturar pensamentos conta própria e não esperar que tudo 
parta do líder. 

Quem tem o poder de tomar as decisões e quem sempre deve ter é a pessoa que 
está passando pelo processo. O papel do coach, no caso do Leader Coach, é de auxiliar 
a sua equipe a aprender estruturar pensamentos por conta própria e não esperar que 
tudo parta do líder.

O que é Leader Coach?

Desenvolver pessoas ao ponto de se tornarem autônomas para exercerem os seus 
trabalhos com excelência é a ambição de qualquer líder. Equipes de alta performance 
são capazes de criar, gerar energia própria, solucionar problemas em conjunto, levar 
uma empresa ao topo. 

Essas equipes necessitam de líderes diferenciados, que saibam exatamente como 
identificar e potencializar os talentos natos, desenvolver pontos fracos e dar todo suporte 
e apoio para que voem com asas fortes e independentes.

Leader Coach é um tipo de líder que está sendo bastante valorizado dentro dos 
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ambientes corporativos, pois se alia ao Coaching com a finalidade de potencializar o 
desenvolvimento das pessoas e os resultados dentro da empresa. 

O líder chamado de “Leader Coach” tem o perfil de uma pessoa inspiradora, pois os 
seus exemplos e profissionalismo servem como motivação para que os colaboradores 
produzam cada vez mais e melhor. 

Respeito, flexibilidade e motivação são as características que mais se destacam, já 
que ele consegue cultivar liderados leais por não se impor e pela capacidade de ouvir e 
aceitar as contribuições de sua equipe.

Destarte, se o tipo de liderança que está sendo bastante valorizado no ambiente 
corporativo é o que se alia ao Coaching a fim de potencializar o desenvolvimento das 
pessoas e os resultados dentro da empresa, é essencial reforçar ainda mais o que disse 
Jack Welch, o CEO mais Admirado do Mundo: No futuro todos os líderes serão coaches. 
Quem não desenvolver essa habilidade, automaticamente será descartado pelo mercado. 

Benefícios do Leader Coach

Para os liderados

Equipes geridas dentro do modelo de liderança “Leader Coach” têm 
maior facilidade de lidar com mudanças, adversidades, transformando tudo 
em motivação, e crescimento individual e grupal. Os liderados, com esse 
tipo de liderança, tornam-se mais autoconfiantes e comprometidos com 
os resultados. Ou seja, eles serão pessoas que extraem aprendizado de 
qualquer tipo de situação, gerando um ciclo de aprimoramento contínuo 
em todos os aspectos de suas vidas. Outro benefício para os liderados é a 
ampliação de seus recursos intelectuais. Com o aprendizado fluindo mais 
facilmente, eles sentem liberdade e confiança para ousar com criatividade

Para os líderes

O líder que adota o estilo de liderança baseado no processo de Coaching 
é um profissional mais assertivo, de comunicação precisa, que tem alto nível 
de adaptabilidade, toma boas decisões, são capazes de fazer planejamentos 
mais consistentes e adquirem habilidades de conduzir suas equipes para a 
autonomia e alta performance.

Ele será um líder admirado por sua equipe e superiores, facilitando a sua 
influência positiva no grupo, a fim de levá-los a resultados extraordinários, 
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pois o respeito e a consideração que liderados têm por líderes assim faz com 
que cada um deles entregue o seu melhor como forma de agradecimento 
ao líder.

Para as empresas

Para as organizações, os benefícios trazidos pelo Leader Coach são 
resultados mais significativos, equipes de alta performance em constante 
evolução e crescimento, trazendo inovação, competitividade e aumento de 
valor para a organização.. 

O que é esperado de um Leader Coach

Colaboração para o desenvolvimento individual dos liderados

O Leader Coach assume a responsabilidade de identificar e desenvolver 
talentos, direcionando e conduzindo os colaboradores para um aumento de 
performance, com treinamentos planejados por ele e não apenas delegando 
essa responsabilidade ao Departamento de Recursos Humanos (RH) de suas 
organizações.

Indica o objetivo e permite que cada um trilhe o caminho

As metas de um Leader Coach são claras e objetivas. Esse tipo de líder 
indica e guia os seus liderados, mas não interfere na forma com que eles 
cumprem as suas tarefas. Ele estimula a responsabilidade e a tomada de 
decisão de seus colaboradores, permitindo que utilizem seus talentos para 
encontrarem soluções e, dessa forma, alcancem os objetivos.

Liderança pelo exemplo

“Manda quem pode e obedece quem tem juízo”. Esse ditado não se aplica 
mais aos colaboradores atuais. A hierarquia não deve ser fator determinante 
para que as pessoas sigam um líder. Muito pelo contrário, é preciso que o 
líder tome atitudes de acordo com o que prega, tenha congruência, dê 
bons exemplos aos liderados etc., essas são atitudes que fazem com que 
os colaboradores queiram seguir um líder. Dessa forma, é preciso, então, 
que um líder conquiste os seus liderados e não seja respeitado por eles por 
conta, somente, da hierarquia. 
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Assumir a responsabilidade pela equipe

É esperado que um Leader Coach identifique os talentos que existem 
em sua equipe e desenvolva cada um individualmente, premiando o grupo 
com indicadores de performance e resultados. Os acertos são da equipe 
e de cada um que colaborou com a construção do potencial de seu líder, 
mas se algo sair errado, e esse líder não assume a responsabilidade e não 
promove a solução, é preciso rever o perfil desse tipo de liderança, pois não 
se assemelha com o perfil do Leader Coach. 

Utilizar a ferramenta de Feedback

Feedbacks são intervenções que devem ser utilizadas constantemente, 
para corrigir, implementar ou desenvolver técnicas e/ou competências aos 
liderados. O Chefe se fecha em uma sala para falar todos os pontos negativos 
a serem melhorados pelo colaborador. Já o Leader Coach aproveita todas as 
oportunidades para promover desenvolvimento e potencializar os talentos, 
além, é claro, de reforçar o que é positivo.

Buscar a diversidade

Muito se falou que “a equipe é e tem que ser o espelho do líder”. Pensando 
logicamente, quais as chances que uma equipe inteira, com o mesmo perfil 
e competências, têm para alcançar grandes resultados? O Leader Coach 
busca nos membros de sua equipe a diversidade de talentos explorando o 
que há de melhor em cada indivíduo.

Formar sucessores

Dizem que bom professor é aquele que ensina o aluno a ponto de ser 
superado por ele. O Leader Coach é aquele que ensina o liderado até que 
esse o supere. Ele contribui com a construção da maturidade profissional 
dos colaboradores, identificando melhorias e ajudando a desenvolvê-las.
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3. COACHING E  
LIDERANÇA

A solução encontrada para a grande falta de profissionais qualificados, que foi 
identificado pelos especialistas de RH, é investir em treinamento e desenvolvimento. 
Atualmente no Brasil tanto empresas quanto os próprios profissionais investem em 
aperfeiçoamento teórico e prático, desenvolvido por meio de cursos e treinamentos.

De 1970 até os dias de hoje, o processo de Coaching vem ganhando destaque no 
mundo empresarial e hoje em dia é um diferencial para as empresas que utilizam  em 
suas equipes de alto escalão.

Coaching é um processo que desenvolve habilidades e competências por meio de 
técnicas e metodologias cientificamente validadas, quando aplicado por um profissional 
habilitado, certificado e com experiência.

O líder é um exemplo para os membros da equipe. 

Assim sendo, é fundamental que ele se mantenha motivado, saiba determinar ob-
jetivos de maneira clara, trabalhe com afinco para alcançar as metas e seja flexível para 
adaptar-se às mudanças. 

Desse modo, ele será capaz de manter seus funcionários motivados e produtivos.

Por isso, para que uma empresa conquiste êxito, é essencial investir em uma forma-
ção de líderes, e o coaching é uma das ferramentas mais eficazes para ensinar um pro-
fissional a liderar uma equipe de forma assertiva.

Afinal, coaching é um processo que visa elevar a performance dos indivíduos, com o 
intuito de ampliar sua capacidade de alcançar objetivos e grandes realizações.

Como Coaching contribui no desenvolvimento de 
competências de liderança
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Um dos grandes desafios das empresas atuais está em gerenciar seus colaboradores 
de forma sucinta e eficaz, para que pequenos problemas e transtornos sejam evitados, 
além disso, o desafio se estende em manter a qualidade do trabalho de todos para que 
a empresa continue gerando bons resultados.

Nesse sentido, nota-se que muitas vezes, gestores e líderes possuem um árduo tra-
balho de deixar sua equipe unida pelo mesmo objetivo. Pensando nessa dificuldade, 
enxergamos uma oportunidade de oferecer dicas para auxiliar aqueles que buscam de 
alguma forma, manter uma equipe unida em busca de um mesmo propósito. Acompa-
nhe cada uma das dicas e aplique em sua empresa da melhor forma possível.

Alinhando objetivos: empresa x equipes

É compreensível saber que existe esse tipo de desafio dentro das em-
presas, afinal, manter equipes unidas pelo mesmo objetivo é uma tarefa 
verdadeiramente desafiadora, até porque essa é uma questão que atinge 
inúmeras organizações. Mas como resolver essa questão?

O primeiro passo é alinhar os objetivos da empresa aos objetivos dos 
funcionários. Isso mesmo! Os objetivos devem estar muito bem alinhados, 
afinal, a empresa busca lucratividade, produtividade, qualidade nos pro-
dutos e serviços, além disso, busca reconhecimento no mercado. Quando 
falamos dos objetivos dos colaboradores, falamos de qualidade de vida no 
trabalho, consideração, respeito e oportunidade de crescimento, por exem-
plo.

Quando o alinhamento acontece, fica muito mais fácil para a empresa 
trabalhar o objetivo universal, aquele objetivo que deveria ser o mesmo 
para a empresa e o colaborador.

Reuniões

Ter reuniões regularmente é uma excelente forma de motivar sua equi-
pe, além de ser uma forma de lembrá-la das suas atividades, propósitos e 
objetivos. Compartilhar ideias, ser transparente e influenciar o trabalho em 
equipe (um apoiando o outro) sempre será a melhor opção para quem de-
seja ter uma equipe unida.

4 dicas de como manter uma equipe unida com o mesmo objetivo
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Parceiros

Sabemos a importância em motivar e levar a equipe para frente, isso é 
animador e auxilia bastante quando o assunto é manter o foco e criar rela-
cionamento, contudo, é interessante que gestores e líderes participem das 
atividades junto aos seus colaboradores, como parceiros, mostre que es-
tão juntos nessa, que essa também é uma causa sua e que assim como ele, 
além de se importar com a causa, você também faz parte da equipe e quer 
ajudar no que for preciso.

Descontraindo

Reunir em alguns momentos para jogar conversa fora, ou fazer um lanche 
e um almoço em grupo, são atitudes que mostram que a empresa, os ges-
tores e líderes estão ligados e atentos no que cada colaborador (enquanto 
pessoa) precisa. Esses momentos são fundamentais para causar uma des-
contração saudável e dar mais empolgação aos colaboradores empenhados 
no objetivo. Percebe o quanto essas dicas são especiais para uma empresa 
criar vínculo com seus colaboradores e também para manter uma equipe 
unida pelo mesmo objetivo?

Com base nessas dicas, compreende-se que nem sempre as empresas 
conseguem alinhar suas equipes a fim de apresentar grandes resultados por 
conta de equipes unidas. Muitas vezes, isso acontece por conta da barreira 
criada pelas pessoas da equipe em questão, ou seja, as pessoas possuem 
uma dificuldade enorme em se relacionar umas com as outras. Contudo, 
quando aplicadas, essas dicas farão uma diferença enorme no clima e nos 
resultados da sua empresa.

Está muito enganado quem pensa que as falhas servem apenas para desestabilizar a 
empresa. Quando o líder sabe como gerenciar pessoas de maneira eficiente, ele conse-
gue buscar em cada deslize uma solução para mostrar como cada pequeno erro pode 
gerar uma proposta nova ou uma boa solução, reforçando a ideia de que seus colabo-
radores precisam aprender sempre. Confira, abaixo, algumas dicas de como fazer com 
que uma equipe aprenda com seus erros:

Aprender sempre com seus erros
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Saia da zona de conforto

Muitos funcionários adotam o pensamento de “por que eu preciso fazer 
algo, se isso não vai interferir em meu setor?”. Este é um erro muito comum, 
que deve ser combatido pelo líder de modo que todos entendam que cada 
colaborador é fundamental não apenas para desenvolver especificamente 
sua atividade, mas para ajudar em todos demais processos da empresa.

Deixe um canal aberto para toda a equipe

Todo líder deve saber como conversar com seu funcionário: isso é im-
portante para que, quando houver falhas, elas sejam resolvidas dentro da 
própria equipe. Quando a comunicação é ativa, os erros se tornam peque-
nos e resolvíveis, colaborando para que o desenvolvimento do grupo se dê 
de maneira rápida e eficaz.

Crie estratégias para ações rotineiras

Não é fácil assumir um erro e, muito menos, mostrar que esse erro foi 
cometido. Entretanto, se o líder souber levar a situação, é possível reverter 
esta situação. Aproveite os momentos de relaxamento da equipe — como 
a hora do café, ou algum instante de descontração — para mostrar que to-
dos os erros são administráveis. Sente, converse, exponha! A comunicação 
é sempre a melhor forma de desenvolver uma equipe e a aprender sempre.
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4. O QUE É PRECISO PARA  
SER UM LEADER COACH?

Ferramentas de Coaching 
para líderes

SMART

O Coaching é um processo que vem 
recheado de ferramentas assertivas e com 
objetivos claros, desde administração do 
tempo do líder até a identificação dos pro-
pósitos de vida. 

Dentre essas ferramentas, destacamos 
duas de grande importância dentro da 
gestão de equipes de alta performance: 
SMART e Perguntas Poderosas. 

O Coaching é um processo que vem 
recheado de ferramentas assertivas e com 
objetivos claros, desde administração do 
tempo do líder até a identificação dos pro-
pósitos de vida. 

Dentre essas ferramentas, destacamos 
duas de grande importância dentro da 
gestão de equipes de alta performance: 
SMART e Perguntas Poderosas. 

Esta é uma ferramenta criada por Peter 
Drucker que auxilia na hora da definição 
de metas, sejam elas pessoais ou profis-
sionais. É uma das ferramentas mais famo-
sas do Coaching por sua ampla possibili-
dade de aplicação e de variação conforme 
o contexto particular de cada aplicação. 
SMART é um acrônimo com as iniciais das 
palavras Specific, Messurable, Achievable, 
Realistic e Time-based. Ou seja, qualquer 
meta deve ser SMART.

Specific: uma meta precisa ser especí-
fica, algo que seja facilmente entendida 
por outra pessoa, logo, que também fa-
cilita nossa própria compreensão e foco. 
Por exemplo, o que significa quando você 
diz que quer ser mais saudável? Quer di-
zer que você não vai mais comer gorduras 
ou açúcar? Quer dizer que você quer co-
meçar a fazer exercícios?

Quais exercícios? Querer ser mais sau-
dável não é uma meta específica. Ao con-
trário de você dizer, “quero correr a mara-
tona de São Paulo”. Aqui você especificou 
exatamente aonde chegar. Mas como sa-
ber que você alcançou o seu objetivo ou 
que você está fazendo progresso? Aqui 
entra o M do SMART.

O M é Measure, ou seja, como você irá 
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medir, mensurar, se o objetivo foi ou não 
alcançado. Isso é muito importante (prin-
cipalmente se você for avaliar de manei-
ra objetiva o desempenho de outra pes-
soa). Cuide bem do M e cuidado para não 
se enganar, “manipulando os resultados”, 
isso não vai lhe ajudar em nada.

Mas será que o objetivo pode ser alcan-
çado? Não adianta nada definir um objeti-
vo lindo, como “conseguir a paz mundial”, 
se isso não pode ser alcançado com seus 
recursos e habilidades.  Avalie se o objeti-
vo pode ser alcançado. É aqui que avalia-
mos se o objetivo é A, ou Achieavable.  

“A” está perto do “R” no SMART e não 
é por acaso. O objetivo precisa ser Realis-
tic, ou realista, e ser relevante ao contex-
to que você está relacionando o objetivo. 
Você precisa acreditar que tal objetivo pos-
sa ser alcançado. Ele precisa ser importan-

te para você se sentir motivado em traba-
lhar por ele.

Assim chegamos ao T de Time, ou seja, 
o objetivo precisa ter um prazo para ser al-
cançado. Eu gostaria muito de correr a Ma-
ratona de São Paulo, mas não sei quando. 
Se isso passar a ser um objetivo para mim, 
preciso colocar em qual ano quero correr 
essa corrida. Além do mais, posso definir 
pontos de verificação, como por exemplo, 
daqui a dois meses quero conseguir correr 
10 km sem ofegar, daqui a 04 meses quero 
fazer 10 km em 20 min, e assim por diante.

Definição de metas é muito difícil, mas 
muito compensador. Para isso é necessá-
rio um planejamento especializado, para 
evitar frustrações ou se sobrecarregar com 
muitas metas.

Quanto a metas para saúde e bem-estar 
é importante pensarmos que nem sempre 

A forma como o líder desenvolve seus 
liderados através do Coaching, é por meio 
de perguntas poderosas e provocativas 
que os levam a refletir sobre o que se pas-
sa em seu interior, o que se passa ao seu 
redor e nas mãos de quem está o poder 
de mudança em sua vida.

São inúmeros os questionamentos e as 
reflexões a que isso leva. O intuito é fa-

Perguntas poderosas

zer com que o indivíduo passe a ter maior 
consciência de que ele é o responsável por 
determinar metas e sonhos, bem como por 
planejar de que forma irá percorrer o ca-
minho para alcançar esses objetivos. 

Esse é mais um desafio que aparece 
perante o líder: manter os liderados com-
prometidos com os processos nos quais 
já estão inseridos, para que assim perma-
neçam empenhados, se desenvolvendo e 
aprimorando seus conhecimentos mais e 
mais. O gestor tem o dever de explicar ao 
liderado a visão, missão e objetivos da or-
ganização de forma que ele compreenda 
e os aceite, alinhando-os com os seus pró-
prios objetivos.

Diante da opinião geral de coaches exe-
cutivos, é preciso mencionar algumas per-
guntas que podem contribuir com o de-
senvolvimento de uma liderança efetiva:

a cura é a meta essencial, até porque a cura 
só é alcançada através de um caminho de 
aceitação do estado de adoecimento, re-
flexão sincera sobre suas condições físicas 
e emocionais e, em seguida, são traçadas 
as metas.
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O que você gostaria de conseguir como resultado desta conversa?
Qual é a situação e/ou problema de negócio que você quer resolver? 
O que esta conversa pode fazer por você?
O que parece mais urgente para você?
Eu gostaria de entender melhor. Você pode me explicar?
Mencione, abertamente, o que você acredita que precisa ser modificado.

Qual é a sua visão sobre isso?
Como se sente sobre isso?
O que você já tentou fazer para resolver isso?
Após essa tentativa, o que você pode fazer ainda mais para resolver esse 
problema?
Em sua opnnião, quais são as opções para resolver esse problema?
De acordo com as opções apresentadas, quais são os seus prós e contras?

1. Para  estabelecer FOCO

2. Para descobrir POSSIBILIDADES
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Como você gostaria de ver a si mesmo crescendo dentro desse papel?
Como você enxerga e avalia o ano que se passou?
Como você acha que está?
Aonde você quer chegar?
O que é necessário fazer?
Se já tiver alcançado a meta, o que fez para conseguir isso?

O que você aprendeu com tudo vivido até aqui?
Quais são as coisas que você vai cumprir?
O que planeja finalizar nas próximas semanas?
Para você, o que está faltando?
O que mais pode te atrapalhar?
Sendo você o responsável pela ação, como posso acompanhar o andamento 
do projeto?

3. Para planejar a AÇÃO

4. Para RECAPITULAR
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Entender que as equipes são formadas por pessoas é um passo fundamental para 
uma gestão inovadora. 

Para que uma empresa seja capaz de traçar metas e objetivos assertivos e consiga 
atingir resultados positivos, todos os funcionários devem trabalhar de forma sinérgica, 
promovendo colaboração, produtividade, confiança e foco entre todos os envolvidos.

Para que isso seja possível, várias empresas aplicam dinâmicas de grupo em seus 
processos, estimulando a fluidez entre os profissionais, desenvolvendo competências e 
proporcionando resultados de qualidade.

Vantagens

Além de interação e refúgio, as dinâmicas trazem outras vantagens, algumas delas:

Alivia a tensão causada pela rotina do meio empresarial;
Melhora a autoestima;
Aproxima profissionais que não têm muito contato na organização;
Promove socialização;
Maximiza o engajamento e a produtividade;
Fortalece o sistema imunológico e o fluxo sanguíneo;
Reduz o estresse causado pelos processos realizados na empresa;
Demonstra afeto entre os colaboradores;
Estimula a paciência;
Promove criatividade e qualidade no trabalho;
Reconecta a mente e o corpo.

Dinânimas poderosas
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A dinâmica “características e manias” tem por objetivo conhecer uns aos 
outros de maneira pessoal, promovendo o bom relacionamento por meio da 
identificação de traços de personalidades, preferências e assuntos.

Material: Folhas e canetas

Procedimento: Cada integrante deve escrever, sem que os outros vejam, 
duas características e duas manias que acredita ter. O condutor da dinâmica 
deve, então, recolher e redistribuir os papéis. 

Cada participante deverá fazer uma mímica das características descritas, 
enquanto o grupo tenta adivinhar quem é o dono do papel.

Após todos concluírem suas apresentações, cada um deve esclarecer por 
que escolheu escrever aqueles pontos sobre si, fazendo com que seus cole-
gas o conheçam de maneira mais profunda.

Dinâmica: “Características e manias”

A dinâmica do objeto pessoal estimula a confiança, motivação e compro-
metimento.

Material: Um objeto pessoal de cada participante

Procedimento: Solicitar antecipadamente que as pessoas levem qualquer 
objeto que tenha um grande valor emocional. Realizar um sorteio, simulando 
um amigo secreto, e fazer a troca de objetos. O coordenador deve estabele-
cer um período para que cada um guarde o objeto do colega com muito zelo 
e troque bilhetes, motivando-os a descobrir segredos sobre o colega e o ob-
jeto. 

Na data marcada, os pertences serão devolvidos a seus donos,  e cada um 
deve contar a seu colega o que descobriu do outro a partir do objeto, desta-
cando o cuidado especial que teve com o bem.

Dinâmica: “Objeto pessoal”
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A dinâmica “Em busca do olhar” tem como objetivo aprofundar a integra-
ção e a comunicação não verbal entre membros de uma equipe.

Material: som ambiente com música instrumental

Procedimento: O orientador da dinâmica aponta que os participantes fi-
quem de pé, formando um círculo. Em seguida, todos devem se concentrar 
e olhar nos olhos uns dos outros. Ao encontrar e fixar o olhar com alguém, os 
dois deverão se deslocar para o centro do círculo, se abraçar e se colocar um 
no lugar do outro.

O exercício deve continuar até que todos tenham passado pelo processo, 
fazendo com que barreiras sejam derrubadas sem que ninguém precise dizer 
uma única palavra. Este exercício pode ser aplicado juntamente com outras 
dinâmicas, servindo de fechamento.

Dinâmica: “Em busca do olhar”

Esta palavra de origem indígena significa – O melhor em mim que habita 
em você e o melhor de você que habita em mim. A dinâmica do Txai convida 
os participantes a mentalizar coisas boas. 

Para isso, o instrutor deve colocar ao fundo uma música relaxante e calma 
e induzir os participantes do grupo a pensarem em sentimentos e emoções 
positivas, por alguns instantes e a conectar-se com o seu melhor.

Estabelecida esta conexão interna, peça que todos troquem abraços e fa-
lem ao colega uma palavra positiva que tenha pensado enquanto refletia. 

Ao final todos receberão o melhor um do outro e estarão mais felizes e po-
sitivos também.

Dinâmica Txai 
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Por que receber um abraço, se eu posso ganhar todos de uma só vez? Esta 
é a ideia do Abraço Coletivo. A intenção é entregar a cada pessoa, de uma 
vez só, todas as energias boas dos participantes, para que ela se sinta amada, 
confiante e pertencente ao grupo. 

Para realizar esta dinâmica é preciso de um local espaçoso, onde as pesso-
as possam se locomover e pular. A aplicação é simples e rápida. Para fazê-la, 
o instrutor deve colocar uma música animada ao fundo, criar uma roda e cha-
mar, uma pessoa por vez, para ser abraçada. 

Quando o participante estiver no centro do círculo, todos os demais de-
vem abraçá-lo por alguns instantes e passar toda a sua animação e motivação. 
Ao final, todos estarão com a sensação de pertencimento e sentindo-se abra-
çados e com a energia em alta.

Aposto que você sentiu daí, de onde está, a energia maravilhosa que estas 
Dinâmicas do Abraço trazem às pessoas. Faça estes exercícios em seus en-
contros e leve uma semente positiva para todos também. 

Baixe agora mesmo o nosso Guia Completo de Dinâmicas.

Dinâmica do Abraço Coletivo

Quer conhecer mais dinâmicas? 
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Competências essenciais de um Leader Coach

O estilo de liderança baseado em coach é pautado em 04 princípios essenciais, le-
vando em consideração, inclusive, as necessidades humanas, para que tudo ocorra com 
eficiência e cumplicidade entre líder e liderado. São eles:

Saber gerar segurança e confiança

O Leader Coach deve ser seguido e não obedecido. Ninguém segue 
aquele que não lhe transmite confiança e segurança. 

A conquista da equipe nesse sentido deve ser uma meta para o bom lí-
der atual.

Fazer perguntas poderosas

Como extrair e explorar o melhor de cada talento de uma equipe sem 
saber sobre as suas ideias e percepções? 

Saber o que e como perguntar além de uma competência, é uma das 
principais ferramentas do processo de Coaching, que pode e deve ser utili-
zada amplamente na liderança de equipes que visam resultados excelentes.

Visão sistêmica

A visão do “todo”, de todos os âmbitos, e com todas as variáveis pos-
síveis, é mais uma importante competência, que permite o líder identificar 
as capacidades de cada indivíduo de sua equipe, encaixando cada um no 
melhor lugar e no melhor momento.

Mensurar resultados

A visão do “todo”, de todos os âmbitos, e com todas as variáveis pos-
síveis, é mais uma importante competência, que permite o líder identificar 
as capacidades de cada indivíduo de sua equipe, encaixando cada um no 
melhor lugar e no melhor momento.

Competências essenciais de um Leader Coach
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Ética e confidencialidade:

É preciso que exista, entre o líder e a sua equipe, um acordo de confian-
ça. As pessoas têm o direito humano de errar. Tanto o líder quanto a equipe 
são passíveis de erro. Demonstrar ética e confiança de que, os erros serão 
tratados como oportunidades de aprendizado, garante às equipes maior 
abertura para criarem e ousarem em busca de resultados.

Foco no futuro:

A liderança acontece no tempo presente, no aqui e agora, mas é preciso 
sempre vislumbrar melhoria contínua para os tempos que virão, mudanças 
efetivas que tragam maior desempenho, equilíbrio ou que tenha sido pla-
nejado como meta / estado desejado.

Ações:

Uma das metas de uma boa liderança é o movimento para mudar e/ou 
melhorar algo, além de promover o desenvolvimento. A utilização do Coa-
ching na liderança é muito efetiva quando, além de orientações e questio-
namentos, os liderados são levados à prática. Exercitar conceitos, atitudes, 
comportamentos para promover o aprendizado efetivo e o progresso con-
creto é essencial para o sucesso. Não basta somente querer mudar ou me-
lhorar. É preciso começar o movimento.

Ausência de julgamento:

Não é possível ouvir de forma inteira o que os profissionais de sua equi-
pe têm a dizer e a oferecer se o líder deixar que suas experiências de vida 
e/ou opiniões interfiram. Não existe o certo ou errado quando o assunto é 
aproveitar o melhor dos seus talentos desde que a ética sempre prevaleça.  
Quando existe ética, qualquer ideia pode ser aproveitada, transformada e 
realizada. Não é só o que o líder sabe que é o bom. Por exemplo, qual é a 
serventia de tantos talentos disponíveis se não se sabe com o que podem 
colaborar?  O líder não pode deixar o seu julgamento turvar o seu discerni-
mento.  Qualquer julgamento poderá interferir em sua atuação e isso pre-
judica o processo. É preciso que o profissional respeite e aceite a história 
e a visão de mundo de seu colaborador para ter clareza suficiente em suas 
ações.
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5. POR ONDE
COMEÇAR?

Prepare sua equipe para ser campeã

Um líder deve estar sempre atento a todos as características de seu gru-
po, para que possa aprimorar atributos que carecem de melhorias. Confira 
alguns aspectos que todo gestor deve ficar atento para melhorar a perfor-
mance de seu time dentro e fora de campo para que juntos se tornem cam-
peões:

Analise sua equipe

Fique de olho em cada um, observando seus talentos, aptidões e pon-
tos de melhoria. Ter conhecimento sobre tudo o que acontece, além de de-
monstrar interesse pelas atividades da equipe, facilita na hora da distribui-
ção e execução das tarefas.

Seja presente

Não limite-se apenas a delegar funções e tarefas, acompanhe o anda-
mento dos processos de perto sempre que possível, ajudando-os em suas 
dúvidas e colocando-os sempre na direção correta. Essa atitude também 
diminui os possíveis erros que aconteceriam sem esse acompanhamento.

Seja justo

Saiba o momento de elogiar, mas saiba também o momento de dar um 
feedback aos colaboradores. Dessa maneira, todos manterão seus pés no 
chão, reconhecendo seus erros e acertos. É importante que as críticas sejam 
feitas de maneira discreta, preferivelmente de forma individual, para que 
não aconteça nenhum constrangimento, e que os elogios sejam realizados 
sempre em público.

https://www.facebook.com/INSTITUTOBRASILEIRODECOACHING/
https://www.instagram.com/ibccoaching/?hl=pt
https://www.linkedin.com/school/instituto-brasileiro-de-coaching/?originalSubdomain=pt


Leader Coach - Dicas para ser um líder de sucesso   |   27

Motive seu time

Estar motivado nos ajuda na execução de qualquer tarefa. Por isso, acre-
dite em sua equipe, e motive-a a ser cada dia mais unida e a ir mais longe, 
mostrando que o grupo é capaz de enfrentar grandes desafios.

Compartilhe

A conduta de um líder deve ser exemplar, pois servirá de espelho para 
muitos. Além disso, ele pode compartilhar seus conhecimentos formando 
novos líderes. Portanto, para formar uma equipe campeã, um gestor não 
pode enxergar seus colaboradores como concorrentes, mas sim, como um 
time com potencial para alcançar resultados maravilhosos.

Reconhecimento

Conhecimento 

O primeiro passo é reconhecer a necessidade de desenvolver uma forma de lideran-
ça mais efetiva. Quando você se colocar na posição de líder, não basta, somente, ter 
conhecimentos técnicos. 

É preciso ter conhecimento humano. Entenda que é preciso aprimorar-se constante-
mente para alcançar resultados cada vez melhores, não só no seu trabalho, mas na vida. 
O Coaching foi feito para isto: levar você e um estado atual ao estado desejado “de lí-
der diferenciado e indivíduo de sucesso”.

Você é o líder de si mesmo e tem autonomia para decidir, buscar o que lhe falta e ser 
cada vez melhor. 

Tome a atitude certa, e ouse ir mais longe, conheça o nosso curso de formação Pro-
fessional and Self Coaching com 5 certificações internacionais e 6 titulações e comece 
agora mesmo o seu processo de desenvolvimento de Liderança e gestão.
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Depois de anos na carreira militar, Eduardo Felix sentia que aquela era parte da história de sua família, mas não deveria mais ser a sua. Queria seguir seu próprio caminho, cons-
truir sua própria história e tornar-se um grande líder! Resolveu mudar! Entrou para o universo corporativo, foi trabalhar em grandes empresas e, nesta virada profissional, teve dois 
grandes encontros em sua vida: um com o Coaching e o outro com o IBC! Neste momento, sua vida mudaria completamente e se tornaria, então, aquele profissional que sonhava 
em ser ainda nos tempos de farda. 

Tornou-se um grande coach no Brasil e no exterior e hoje, finalmente, se sente realizado em sua carreira, pois por meio do Coaching, Eduardo realiza sua missão de ajudar 
pessoas, do mundo inteiro, a desenvolverem seu potencial infinito e as inspira a ir além! Conheça sua história completa de transformação e realização profissional e veja como o 
Coaching pode ajudar a impulsionar sua carreira também! Faça como nosso coach, conheça a formação Professional & Self Coaching - PSC e dê o primeiro passo para ir além.

Depoimento

Estudo de caso: Eduardo Felix
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PARABÉNS POR CONCLUIR A LEITURA DO EBOOK LEADER COACH!
VOCÊ ESTÁ PRONTO PARA AVANÇAR O PRÓXIMO PASSO

Através das dicas apresentadas neste e-book foi possível associar os resultados que o Coaching oferece às pessoas. É transformação, 
conhecimento, mudança de Mindset e muito mais.

Você pode ir bem mais além com a Formação Internacional Professional & Self Coaching - PSC. A mesma metodologia vivenciada pelos 
maiores líderes, CEO’s e executivos do Brasil testaram, aprovaram e recomendam o IBC. 
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Eu posso dizer que 
comecei a ter resultados 
que há anos eu não tinha. 
Em menos de 3 meses, a 
gente aumentou mais de 
40% da produção

Estudo de caso
Gilvair Marconi

Líder de uma grande empresa e 

Coach formado pelo IBC
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A cultura do Coaching ajuda 
muito em termos de retenção e 
atração de talentos. Você acaba 
estimulando um ambiente mais 
colaborativo e metas claras

Estudo de caso
Denise Schwartz

Master Coach | CEO Brasil PerkinElmer

Veja como a Denise transformou a cultura de uma multinacional.

https://www.facebook.com/INSTITUTOBRASILEIRODECOACHING/
https://www.instagram.com/ibccoaching/?hl=pt
https://www.linkedin.com/school/instituto-brasileiro-de-coaching/?originalSubdomain=pt
https://youtu.be/2UJhItDM_nk
https://lp1.ibccoaching.com.br/professional-and-self-coaching-supersonic-taboola/


Leader Coach - Dicas para ser um líder de sucesso   |   32

No Professional & Self Coaching - PSC você terá acesso
a ferramentas de aplicação imediata para:

Fale com um de nossos especialistas em Coaching
Deixe seus dados e confira tudo que o 

Coaching pode oferecer a você!

CENTRAL DE ATENDIMENTO 
Ligue de qualquer lugar do Brasil 

4003-1675

Aumentar a 
motivação da equipe

Reduzir drasticamente a 
rotatividade

Melhorar sua gestão de 
tempo e demandas

Lidar facilmente com a 
pressão de metas

Saltar seus resultados 
de forma humanizada
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