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Liderança é um conceito muito debatido e, possivelmente, pouco 

compreendido ainda nos dias de hoje. Líderes são feitos ou nascem? Por que 

as pessoas escolhem seguir certos líderes, mesmo quando ele pode ser muito 

prejudicial? Competências de gestão e liderança são sinônimos? São todos os 

gerentes, líderes e vice-versa? E por que esses líderes têm estilos tão 

radicalmente diferentes? 

A era do conhecimento, marcada pela globalização, pela internet, pelas 

inovações tecnológicas, pela quantidade de informações e a velocidade com 

que temos acesso a elas, pela alta competitividade e pela complexidade das 

relações interpessoais, impõem inúmeros desafios às pessoas e às 

organizações. 

Neste novo cenário, o líder deve ser aquele que abre mão do individual 

em benefício do coletivo, compromete-se com o desenvolvimento das pessoas, 

promove o entendimento mútuo e ouve sem julgar ou punir. Em outras 

palavras, liderar nos dias atuais requer a introdução de um novo paradigma, o 

de considerar o ser humano em suas quatro dimensões: corpo, mente, coração 

e espírito. 

Liderarexige autoconhecimento, disciplina e desenvolvimento contínuo, 

mas o esforço do líder faz toda diferença no relacionamento dele com seus 

liderados. Liderar pelo bom exemplo é mostrar aos liderados que a prática 

constante leva à transformação. 

Cada vez mais o Coaching vem sendo utilizado para subsidiar as ações 

de líderes que desejam estimular o potencial de suas equipes. Esse estímulo 

requer que o líder possua habilidades específicas e que as utilize nos 

momentos corretos. Ou seja, devem ser aplicadas nos momentos onde o líder 



deseja provocar a autonomia e o empoderamento de seus subordinados e os 

membros já dominem as informações básicas para elaborar respostas e 

construir algumas estratégias.  

O Coaching aparece como instrumento que transita pelas práticas na 

área de Gestão de Pessoas para desenvolver líderes de equipes. Considerada 

como ferramenta inovadora de gestão, muitas vezes “mexe” com os modelos 

de gestão dos líderes mais tradicionais. Portanto, podemos dizer que o 

Coaching é um aliado importante quando os gestores necessitam oferecer 

suporte as melhorias de performance de suas equipes.  

Introduzir as técnicas e ferramentas de Coaching na rotina diária de 

trabalho transformará o Líder em um Coach e, com a ampliação de sua visão 

de mundo, o Líder Coach será capaz de levar sua equipe a gerar resultados 

diferenciados, sobreviver no mercado competitivo e permanecer no topo. 

Adotar o Coaching como filosofia de liderança permite olhar as relações 

no ambiente de trabalho de outra forma, uma vez que é a partir dos 

conhecimentos e das experiências compartilhadas por colaboradores, líderes e 

empresários que há a possibilidade de crescimento e inovação. 
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