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   RESUMO 
  

 

 

 

O objetivo do trabalho é buscar a identificação e a importância do líder coach dentro 
das organizações. Através de uma análise comparativa entre o líder coach e o líder, 
identificou-se o ponto forte de cada um deles, conceituando o termo coach através 
de uma pesquisa bibliográfica e trazendo para esta pesquisa a origem deste termo. 
Também foram descritos os tipos de liderança encontrados nas empresas, e os 
perfis de cada um dos líderes, identificados por democrático, autoritário e liberal. A 
definição de motivação é de suma importância para o entendimento do papel e 
influência do líder no meio corporativo. Utilizou-se como referência a pirâmide de 
Maslow para mostrar as necessidades que influenciam os fatores motivacionais de 
um individuo. 

 

 

 

Palavras-chave: Coach, Corporativo, Democrático, Liderança, Motivação. 
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A B S T R A C T  
 

 

 

The objective is to seek to identify the importance of the leader coach within 
organizations, through a comparative analysis between the leader and the leader 
coach, showing the strength of each, conceptualizing the term coach through a 
literature search and bringing this research on the origin of this term. The types of 
leadership found in the companies as well as mapping each profile of each of the 
leaders, identified by democratic, authoritarian and liberal. The definition of 
motivation is of paramount importance for the understanding of the role and influence 
of the leader in the corporate environment. It is used as reference to Maslow's 
pyramid needs to show the motivational factors that influence an individual. 

 
 
 

Keywords: Coach, Corporate, Democratic, Leadership, Motivation 
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 INTRODUÇÃO  

 
O presente trabalho tem como intuito mostrar a importância do líder coach 

para a administração do século XXI, além de identificar o perfil do líder coach, 

mostrando os seus pontos positivos e o que ele pode acrescentar à empresa e aos 

seus liderados. 

O conceito coach no âmbito corporativo é novo, e está se tornando cada vez 

mais utilizado como uma ferramenta eficaz para as empresas. O perfil do profissional 

de hoje é diferente de anos atrás, sendo assim, o líder coach se tornou uma peça 

chave para ajudar os colaboradores a se adequarem ao mundo globalizado. 

O interesse de pesquisar sobre o coaching partiu do fato que o coach está 

se tornando uma ferramenta cada vez mais importante na administração moderna. 

Pois, com coach o líder colabora com a maximização de resultados dos seus 

colaboradores e, assim, com o crescimento da empresa. 

O papel do coach é ajudar os indivíduos a alcançarem os seus objetivos, a 

resolverem os seus problemas e transformarem o que aprendeu em resultados 

positivos para ele e para a sua equipe. Desta maneira o resultado é ampliado para a 

organização (O’NEIL, 2001).  

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 
Vivemos em uma sociedade extremamente competitiva. No decorrer do dia a 

dia deparamo-nos com diversos profissionais que não estão dando o máximo de si, 

pois muitos não possuem uma meta ou um objetivo claro. Existem líderes 

extremamente competentes e outros nem tanto. Há aqueles que sabem extrair o 

máximo dos seus liderados, e outros não conseguem explorar o melhor de cada 

colaborador. 

De acordo com Baldoni (2003,p. 64) 

O coaching é um comportamento chave para a liderança. Os líderes que 
fazem coaching são essenciais para a saúde de uma organização. Os bons 
líderes são coaches naturais. 

 

            O coach ajuda os seus coachees a se redescobrirem, ou seja, fazer o seu 
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colaborador (coachee) sair do seu estado atual e ser levado ao estado desejado, ao 

objetivo que foi estabelecido antes de iniciarem o coaching. 

Esse estudo objetiva mostrar, através da identificação da diferença entre o 

líder coach e o líder, os pontos positivos de cada um e a contribuição deles para as 

práticas administrativas. 

 

1.3  PROBLEMA 

 
Qual a importância do líder coach dentro do meio corporativo do século XXI? 

 

1.4  OBJETIVO GERAL 

 

Demonstrar a importância do líder coach nas práticas de administração do 

século XXI. 

1.5  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conceituar coach e a importância do líder coach nas praticas 

administrativas; 

 Identificar os modelos de lideranças; 

 Descrever o conceito de motivação; 

 Diferenciar o líder coach e o líder; 

 Justificar a importância do líder coach; 
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Origem da palavra e significado de coach 
 
 

Existem diversas teorias sobre a origem do termo coach no contexto de 

desenvolvimento de pessoas. O coach compartilha um ancestral comum ao verbo 

inglês ‘’coax’’, que tem como significado persuadir ou induzir. (CLUTTERBUCK, 

2008) 

Coach, é uma palavra inglesa que possui dois conceitos mais utilizados: 

veículos para transporte de pessoas, técnico ou treinador de profissionais.  

A palavra coaching (origem inglesa), significa ‘’treinamento’’. Foi utilizada 

pela primeira vez para designar carruagem de quatro rodas, na cidade de Kócks, na 

Hungria.  

O termo coach veio a se originar dentro do meio esportivo, no entando, com 

o passar dos anos sendo introduzido dentro das organizações. O termo coach 

atualmente não é mais utilizado apenas para designar algum cargo mas, um 

profissional que se compromete a orientar e desenvolver o crescimento profissional 

de um indivíduo. (CLUTTERBUCK, 2008) 

 

2.2 Definição e os tipos de coach 
 
 

Coaching pode ser aplicado em diversos âmbitos: profissional (corporativo e 

executivo), como também no desenvolvimento de aspectos da vida pessoal do 

cliente e entre outros, pois, existem diversos tipos de coach:  
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Quadro 1 - Tipos de coach 

Coaching de 
Vida (Life 
Coaching) 

Este tipo de coaching é destina-se para pessoas que buscam melhoria de 
vida, sentem que falta alguma coisa, mas não sabem o que ou por 
quê,  tem dificuldade nos relacionamentos, não acham que a vida esteja 
ruim, mas acredita que poderia ser melhor, as vezes se sentem perdidos 
e querem dar um rumo para a sua vida. Um coachee apoiado pelo coach 
life, conseguirá melhorar diversos aspectos da sua vida, por exemplo: 
saúde, relacionamento, profissionais e entre outros. Estará ciente dos 
valores mais profundos da sua vida e viverá em harmonia; 

Coaching 
Executivo 

Este tipo de coaching é destinado para pessoas que possuem algum tipo 
de autoridade e poder dentro da organização. É ideal para executivos que 
almejam aprimorar a sua liderança, tomada de decisão, capacitação de 
pessoas e excelência profissional e pessoal; 

Coaching de 
Carreira 

Este tipo de coaching é destinado para pessoas que possuam alguma 
dúvida ou insatisfação a respeito da sua carreira, seja ela já iniciada ou 
não. Pessoas que geralmente procuram esse tipo de coaching: 
insatisfeitas com a carreira, começando carreira, recolocação no mercado 
de trabalho, transição de um cargo para outro e entre outros. 

Fonte: (Souza,2013) 

 
 

Após o cliente (coachee) apresentar ao coach sua necessidade, ou seja, as 

metas que deseja alcançar. O profissional coach ajuda-o a resolver os problemas 

que atrapalhavam o coachee a conquistar os seus objetivos (ARAUJO, 1999).  

Esse processo de apoiar o desenvolvimento do cliente, cria um vinculo tão 

poderoso que, quando a pessoa atinge o seu objetivo, é como se o próprio coach 

estivesse no ‘’pódio’’, ou seja, como se a conquista fosse dele. Mas pode se afirmar 

que está, pois o objetivo o coach é conduzir o cliente a conquistar os resultados 

desejados, deste modo, o coach cumpriu como o seu dever. (ARAUJO, 1999) 

 

Coaching não é um processo novo. É tradicional nas relações pais e filhos, 
professores e alunos, entre colegas de escola e amigos – é tão natural que 
nem percebemos quando o desempenhamos. (ARAUJO, p.26, 1999) 

 

Dentro de casa os pais que apoiam e aconselham os filhos na escolha da 

carreira, irmãos mais velhos que ajudam os mais novos na explicação do conteúdo 

da escola, casais mais velhos que orientam os mais novos, pois não tem tanta 

experiência em questão de relacionamento, pessoas com mais experiência, vão 

aconselhando e orientando os que não possuem experiências. Coach é um papel 

desempenhado por uma pessoa que assume a responsabilidade de apoiar outra 

com o intuito de atingir os objetivos estabelecidos. (ARAUJO, 1999). 
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É muito comum confundir o profissional coach com um irmão, terapeuta, 

professor, chefe, mentor, e entre outros, porém, não pode deixar de concordar que 

em alguns momentos o coach exerça tais papeis. (BENTON, 2000). 

O coaching começa quando determinada pessoa decide pedir apoio para o 

profissional coach para resolver algum problema ou realizar algum projeto e o coach 

se compromete em ajuda-la. Vale ressaltar que o processo pode também partir da 

iniciativa do coach e não do coachee, ou seja, o coach pode oferecer o apoio à 

pessoa, que pode aceitar ou não.  

 
No contexto organizacional, coaching pode ser entendido como um estilo de 
gerenciamento de pessoas e também como um processo bem definido, com 
metas claras que desenham ações e contribuem de forma efetiva para o 
desenvolvimento de pessoas e, como consequência, o desenvolvimento das 
empresas. (RABAGLIO, 2004). 

 
 

A partir dessa definição são realizadas sessões. Os encontros podem ser 

semanais, quinzenais ou mensais, com duração normalmente de uma hora e meia. 

O coach tem o papel de conduzir o cliente até suas novas competências e 

habilidades, ou seja, ajudá-lo a desenvolvê-las. Outro fator essencial é que o coach 

tem um papel importantíssimo para que o coachee vença suas crenças limitadoras, 

defina suas metas com mais clareza, e por meio do cumprimento de tarefas, 

mobilize seus conhecimentos, de forma efetiva, para o alcance rápido e assertivo de 

seus objetivos de vida e carreira. 

 A palavra coaching vem do inglês coach e nessa língua é utilizada como 
substantivo que se refere a um "tutor particular", aquele profissional que 
tem um conhecimento diferenciado e pode atuar na preparação de um 
aluno para um exame de uma determinada matéria, ou pode se referir a 
um instrutor ou treinador de atletas, atores ou cantores. (FONTES, 2005). 

Para Araujo o coaching é muito mais que um processo de treinamento, pois 

o coach permanece com a pessoa até ela atingir o objetivo estabelecido. Dando 

força para ela produzir, para que as intenções se transformem em ações e por sua 

vez em resultados. (ARAUJO, 1999). 

O principal objetivo do coaching é conduzir o coachee aos seus objetivos, e 

utilizar o que foi aprendido no processo de coaching na sua equipe e para a sua vida 

pessoal. Sendo assim, ele leva o seu aprendizado para o meio organizacional e para 

o seu grupo. (O’NEIL, 2001). 
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O processo de coaching pode impactar positivamente os níveis de 
produtividade individual, principalmente em executivos de nível sênior, e 
que isto aumente potencialmente a produtividade da organização inteira que 
o coaching resulta em aumento de conhecimento, aumento da 
autoconsciência e do desenvolvimento e liderança mais efetivas (Kampa E 
White, 2002, p.153)  

 
 

É perfeitamente comum o profissional coach ser confundido com o 

profissional terapeuta. E é verdade que as vezes o coach utiliza de técnicas 

semelhantes, com tudo, ele deve tomar cuidado para não ultrapassar os limites. Os 

profissionais coach que se aventuram por essas áreas terapêuticas e quando lhe 

faltam conhecimentos especializados na área, estão sendo severamente criticados. 

(CLUTTERBUCK, 2008). 

Vejamos algumas características do coaching e da terapia: 

 

Quadro 2: coaching é diferente de terapia 

Coaching O profissional coach lida com coachees basicamente funcionais, 
embora insatisfeitos com alguns aspectos de sua vida, ou que aspiram 
a níveis mais altos de desempenho profissionais;  

O coaching enfatiza a busca de soluções ao invés de se aprofundar no 
diagnóstico e na compreensão de problemas e dificuldades. Portanto o 
coaching está mais voltado para o futuro e a terapia para o passado. 
 

O Coach não lida com problemas clínicos como a depressão. 

Terapia A terapia lida com pessoas em alguma medida disfuncionais ou 
portadores de problemas psicológicos. 
 

  Fonte: (CLUTTERBUCK), p.28,2008 

 

2.3 QUEM PRECISA DE COACH? 

 

 

Muitas das vezes é difícil identificar se a pessoa precisa ou não do coaching. 

Deve-se analisar todo o contexto e a qualidade da relação interpessoal dos 

envolvidos. Outro fator importante é o coach observar se os motivos e desejos 

inconscientes estão distorcendo sua percepção, escolhas e decisões. 
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2.3.1 MOTIVOS INCONSCIENTES DE UM COACH 

 

 

A autora, relata dois motivos inconscientes na decisão de um coach para 

identificar se o indivíduo precisa ou não de sua ajuda: o primeiro destaca que a 

pessoa necessita de conforto, resiste à mudanças, não aceita ajuda de um coach, 

desejando a mudança do outro, pois seria mais confortável. Neste caso, o seu 

diagnostico está contaminado pelo seu comodismo e pela sua vontade de mudar o 

outro. (ARAUJO, 1999). 

 

Por exemplo, um pai autoritário pensa que o filho adolescente está muito 
rebelde e precisa de ‘’coaching’’. Na verdade, este pai está querendo dar 
um ‘’corretivo’’ no filho para que ele aceite novamente a sua autoridade. 
Talvez fosse o pai que precisasse de apoio para perceber que os tempos 
são outros e o filho já é um adolescente que, para amadurecer, tem que 
fazer suas próprias escolhas e assumir responsabilidades. Este exemplo 
também se aplica na relação do chefe autoritário-insubordinado: (como o 
próprio nome indica subordinado). (ARAUJO, p. 30,31, 1999). 

 

 

O segundo é a falta de maturidade em assumir as consequências de seus 

atos, delegando a outrem sua negligência ou ausência. 

 

Por exemplo, pais que não dão atenção suficiente aos seus filhos na 
infância e adolescência agora querem apoiá-los na fase adulta na tentativa 
de amenizar a falta de interesse ou responsabilidade do passado. 
(ARAUJO, p. 30,31, 1999).   

 

 
Quando se tem uma relação madura, fica mais fácil de identificar a 

necessidade do coaching, pois a pessoa pode dar abertura e pedir apoio. (ARAUJO, 

1999) 

 
2.4 AS ETAPAS DO PROCESSO DE COACHING 

 

Deve-se respeitar cada etapa do processo de coaching. Deve ser feito com 

cautela, para assim, atingir o objetivo proposto 

O processo de coaching é dividido em: construir uma relação de confiança, 

criação de uma visão do futuro, revisão dos conhecimentos adquiridos e finalmente 

aplicando o plano de ação (ARAUJO, 1999). 
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A base: é uma relação de confiança e também a mais crítica. Essa parceria 

tem que ser de confiança mútua e de extrema responsabilidade para cumprir com 

todas as responsabilidades acordadas. 

O coach e o coachee viverão momentos de realizações e vitórias, fracassos 

e frustrações. Precisam lidar honestamente com os fatos e devem adotar como 

prática constante o feedback. 

Criação da visão de futuro: Diz respeito sobre o que o cliente (coachee) 

quer alcançar. O coach pode ajudar a transformar a visão da empresa, da equipe ou 

do seu negócio, e na visão pessoal do cliente.  

Revisão da ‘’bagagem de mão’’: é imprescindível que o coach e o coachee 

se conheçam bem para que explorem com competência o talento de cada um ao 

máximo, e que definam suas fraquezas, dificuldades e limitações que precisam ser 

melhoradas ou mudadas. 

Uns dos deveres do coach é ajudar o coachee a retirar da bagagem o que é 

dele e o que é dos outros, o que é desnecessário e supérfluo e libertá-lo dos ‘’pesos 

inúteis’’ da bagagem. Em contra partida ajudá-lo a valorizar o que ele tem de melhor: 

seu talento,dedicação, ou seja, seu potencial. 

Aplicando o plano de ação: Conhecendo melhor o coachee ele poderá 

ajudá-lo a encontrar as falhas entre situação, a visão e as competências atuais. 

Deve-se construir uma ponte entre a intenção e os resultados. Estabelecer e acordar 

um plano de ação é fundamental para que o coach possa acompanhar o 

desenvolvimento do cliente. 

 

2.5 A IMPORTÂNCIA DO COACHING 

 

É de fora para dentro que enxerga-se melhor, assim, descobre-se quem 

realmente você é, e que resultados foram, de fato, produzidos. O profissional coach 

ajuda a desenvolver confiança e capacidade diante das dificuldades. (ARAUJO, 

1999) 

Muitas das vezes não se consegue enxergar a situação como realmente ela 

é, pois já estão tão habituados a tal situação que não se nota a diferença, por isso é 

importante o profissional coach, pois ela vai fazer o coachee enxergar situações não 

vistas antes. (ARAUJO, 1999) 
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As pessoas deveriam dedicar-se ao desenvolvimento dos outros porque é 
uma forma de também se desenvolverem. Coaching é um exercício refinado 
de liderança. Todo coach é um líder, mas nem todo líder é um coach. Para 
ser coach não é necessário ser chefe do cliente, embora gerentes, chefes e 
supervisores sejam os coaching mais prováveis em função da liderança que 
se espera que exerçam junto dos outros, e não sobre os outros. (ARAUJO, 
p. 28, 1999). 

 

Dentro do ambiente corporativo o ganho é imensurável, pois cria confiança e 

cooperação, com isso aumenta o clima de satisfação no trabalho. Pode haver algo 

mais útil e econômico? Tendo em vista que os coachees ganham uma escola prática 

de liderança e autoconhecimento que nenhuma formação acadêmica dá e os 

clientes ganham suporte a seu desenvolvimento e no desempenho de novos papeis. 

(ARAUJO,1999).  

De fato, o maior beneficiário nesse processo é a própria organização, já que 

ela terá uma excelente rede de cooperação e formação contínua e com o 

compromisso de resultados. 

 

A importância da cooperação fica evidente porque este tem sido um dos 
maiores e mais centrais desafios organizacionais ao longo da história: fazer 
com que as pessoas produzam mais e melhor juntas. A questão 
competição/ cooperação é um eterno paradoxo, porque pessoas equipes 
têm sido estimuladas alternadas e cooperar e competir a bem poucas 
sabem o momento exato de parar uma e começar a outra. (ARAUJO, p.29, 
1999). 

 

Certamente, coaching é um processo de alto impacto para o aumento de 

produtividade. Está completamente ligado ao compromisso com resultado, 

realização das pessoas e pressupõe realização para cooperar. Quando ele percebe 

que a equipe está muito competitiva, a prática do coaching restabelece os vínculos 

entre pessoas e a preocupação com o desenvolvimento dos outros, quando percebe 

que estão cooperativos demais, provoca uma reflexão sobre a busca por resultados, 

ou seja, o coach é o ponto de equilíbrio dentro do meio corporativo. 

 

2.6 A RESPONSABILIDADE DE SER COACH 

 

 

 Realmente coaching é muita responsabilidade. Mas isso não quer dizer que 
precisamos ter medo de exercê-la, pois a responsabilidade compartilhada. É 
uma relação de compromisso, é bilateral, e não unilateral. O filho não aceita 
o apoio do pai e nem da mãe, nem dos irmãos está criando uma condição 
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auto suficiência  que pode prejudicá-lo em muitas situações futuras, 
principalmente no trabalho de equipe.(ARAUJO, p.29, 1999). 

 

Em alguns momentos se confunde empatia com simpatia, esquecem que 

empatia se constrói na prática de aberturas, e acabam tendo sentimentos 

paternalistas que afetam negativamente a possibilidade de crescimento do outro. 

Pode ser até comodo, mas não ajuda a pessoa evoluir. (ARAUJO, 1999) 

Em alguns momentos para exercer o coaching devemos deixar o coachee 

bater de frente com a situação de caos sozinho. O coach precisa resistir à tentação 

de ‘’pegar na mão’’ do coachee e guiá-lo pelo caminho. Pode-se dizer que é uma 

tentação de poder: eu posso fazer isso sozinho, mas ele não, ele não consegue, 

sendo assim, vou resolver por ele. É a síndrome do super-homem. (ARAUJO, 1999). 

A autora toca em um ponto importante, pois diz que muitos não se sentem 

seguros em praticar o coach, mesmo com todas as competências desenvolvidas. 

Mas isso não deveria ser um obstáculo, pois nem todos estão prontos para 

assessorar outros. Mas boa parte da competência e criatividade para ser coach 

advém do compromisso em apoiar o outro. (ARAUJO, 1999) 

Para apoiar alguém a desenvolver credibilidade, ou seja, apresentar os 

resultados nos quais se comprometeu, é preciso aceitar que essa pessoa ande com 

suas próprias pernas e cometa os seus próprios erros. Caso contrário, ela nunca 

terá experiência genuína, isto é, não terá vivido, não aprendeu com os próprios erros 

e não acertou com suas escolhas. (ARAUJO, 1999). 

 

2.7 COMPETÊNCIAS DE UM COACH NOS NÍVEIS DE OPERAÇÕES 

 

Segue abaixo algumas habilidades relevantes na tabela, não se propõe a ser 

uma lista completa e definitiva, mas um modelo prático para ser ajustado conforme a 

necessidade. (CLUTTERBUCK, 2008).  
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Quadro 3: Competências inerentes 

Nível 1  Nível 2  Nível 3 

Entender a teoria do 
coaching. 

Entender a teoria da 
aprendizagem e a teoria 
motivacional  

Entendimento mais amplo da 
teoria comportamental. 

Habilidades básicas de 
escuta. 

Habilidades avançadas de 
escuta.  

 Ter um amplo repertório de 
modelos de comportamento. 

Habilidades básicas de 
observação e avaliação de 

desempenho. 

Habilidades avançadas para 
dar feedback  

Habilidades, mesmo básicas, 
para um diálogo interativo. 

Habilidades básicas para 
feedback. 

Habilidades para dialogar, 
tendo em vista a 
autopercepção e a mudança 
comportamental.  

Habilidades para 
aconselhamento. 

Capacidade para estipular 
metas e desempenho e 

motivar as pessoas e atingi-
las. 

Conhecimento especializado 
e experiência na área de 
desempenho (por exemplo, 
num esporte específico ou 
num departamento de TI.)  

  
Motivar os coachees 

relutantes.     
Estimular as pessoas que 

fazem papel de coach umas 
ás outras e se apoiarem 

mutuamente em suas 
aprendizagens.     

Habilidades para estabelecer 
diálogos sociais, técnicos, 

táticos e estratégicos. 

    
Demonstrar uma boa prática, 

quando for adequado. 

    
 Fonte:(Clutterbuck, pag 38,2008)  

 
 

2.8 LIDERANÇA 

 

 

Definições de liderança existem em diversas fontes, no entanto, Maximiano 

(2008), considera que liderança é um processo de conduzir uma ação, influenciar 

comportamentos de indivíduos e a mentalidade. Muitas vezes a proximidade física 
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ou temporal não é muito importante no processo. Um cientista pode ser influenciado 

por um colega de profissão que ele nunca viu ou não viveram na mesma época. 

Também podem ser citados os líderes religiosos, pois eles têm o poder de 

influenciar fiéis que estão em outros lugares, e muitas das vezes nunca terão a 

chance de conhecê-los pessoalmente.  

Liderança também pode ser entendida como capacidade de realizar as 

metas dando direção aos colaboradores. A pessoa que comanda com sucesso os 

seus colaboradores para atingir o objetivo específico é líder.( MAXIMIANO, 2008). 

Já para Mattos (1991), a liderança é um fenômeno racional ou interpessoal, 

não ligado a personalidade individual. Vai depender da relação contínua ou dinâmica 

de quem exerce o papel de líder.  

2.8.1 TIPOS DE LIDERANÇAS  

 

 

Serão enumerados os três tipos de lideranças mais conhecidos: a liderança 

autocrática, democrática, liberal. Também será conceituado o líder coach, a fim de 

dar maior esclarecimento. 

 Autocrática: As decisões são centralizadas, ou seja, os 

colaboradores não participam em nada. Este modelo de liderança causa um 

desconforte no grupo, pois ele é egocentrada e tem como cultura oprimir os 

seus colaboradores, extremamente dominador, ditador e soberano. Não 

valoriza os profissionais, suas competências, habilidades, conhecimentos e 

os resultados conquistados.(RIBEIRO, 2006) 

 Democrática: Nesta liderança as decisões são compartilhadas, 

ou seja, os colaboradores também são ouvidos, seus conhecimentos e 

opiniões são levados em consideração. O líder democrático sabe conduzir, 

delegar, ensinar e acompanhar as atividades exercidas pelos seus 

colaboradores. Acredita-se que o líder democrático é de suma importância 

para a vida da organização. (SANT`ANNA, 2008)  

 Liberal: os liderados exercem as suas funções com menos 

interferência dos seus líderes. Eles gerenciam os resultados dos seus 

próprios trabalhos, mas o liberal deve estar atento, pois os erros devem ser 
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corrigidos, senão causa uma queda na produção da empresa. (MARQUES, 

2010). 

 Líder coach: Nesta liderança segue a base do princípio 

coaching, estimula-se as competências, os projetos são conduzidos em 

parceria, as diversas opiniões são ouvidas e levadas em consideração, as 

habilidades são trabalhadas e desenvolvidas e os colaboradores têm a 

plenitude da confiança em seu trabalho. Este líder sabe liderar com 

assertividade, sendo assim, delega a função de acordo com a capacidade 

individual de cada um dos seus colaboradores e, assim, potencializa os 

resultados. (MARQUES, 2010) 

 

2.8.2 CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DE UM LÍDER 

 

 

Segundo Maximiano (2008), liderança é uma função, papel ou 

responsabilidade que qualquer pessoa deve desempenhar quando é responsável 

pelo desempenho de um determinado grupo. Muitas vezes, independentemente, das 

qualidades do profissional ele é colocado em posições de liderança, em que precisa 

dirigir os esforços de uma equipe para conquistar os objetivos estabelecidos.  

 

2.8.3 LIDERANÇA X AUTORIDADE FORMAL 

 

 
Diferem-se, pois a base motivacional entre elas são distintas. Lideres 

distinguem-se de chefes. A base que se assenta a capacidade para influencia é 

diferente de uma para outra. O presidente da empresa é diferente de um líder 

sindical. O primeiro tem um poder formal (autoridade formal), sobre os seus 

colaboradores, já o segundo tem um poder informal ou liderança, sobre os mesmos 

colaboradores. No primeiro o seu poder se baseia pelo fato de ele ser o proprietário, 

já no segundo baseia-se pelo interesse dos funcionários em protestar contra a 

empresa.(MAXIMIANO,2008). 
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    Quadro 4: Autoridade formal x liderança 
CARACTERÍSTICAS 

AUTORIDADE FORMAL LIDERANÇA 

Fundamenta-se em leis aceitas de comum 
acordo, que criam figuras de autoridade 
dotadas do poder de comando. 

Fundamenta-se na crença dos 
seguidores a respeito das  qualidades 
do líder e de seu interesse em segui-lo. 

O seguidor obedece à lei incorporada na figura 
de autoridade, não à pessoa que ocupa o 
cargo. 

O seguidor obedece ao líder e à  
missão que ele representa. 

A Lei é o instrumento para possibilitar  
a convivência social. 

O Líder é o instrumento para resolver 
problemas da comunidade. 

A autoridade forma é limitada no tempo e o 
espaço geográfico, social ou organizacional. 
Os limites definem a jurisdição da autoridade. 

A liderança é limitada ao grupo que 
acredita no líder ou precisa dele. Os 
limites da liderança definem a área de 
influência do líder. 

A autoridade formal é temporário para a 
pessoa que desempenha o papel figura de 
autoridade. 

A liderança tem a duração da utilidade 
do líder para o grupo de seguidores. 

A autoridade formal inclui o poder de forçar a 
obediência das regras aceitas para a 
convivência. 

Os líderes têm o poder representado 
pela massa que os segue. 

A autoridade formal é atributo singular. A liderança é produto de inúmeros 
fatores. Não é qualidade pessoa 
singular. 

    (MAXIMIANO, pag 278, 2008)   
 
 

2.8.4 LIDERANÇA E SEUS MITOS 

 

 

No decorrer do século XIX diversas abordagens sobre lideranças surgiram, e 

assim ajudou e ajuda as organizações a enfrentar desafios de sobrevivência e 

competitividade mercadológica. As mudanças que o conceito de liderança vem 

sofrendo, vem ajudando a desmascarar alguns mitos sobre liderança.  

Araujo, (1999) destaca quatro vertentes quanto a liderança e seus mitos: 

 Se nasce líder: A liderança seria inata, elas já nasceriam lideres. Não seria 

possível se desenvolver.  

Liderança um talento raro: Definem esse mito como algo escasso, e não 

como um talento que qualquer pessoa pode desenvolver, se essa pessoa trabalhar 

para isso. 

 

A verdade absoluta do líder: o líder que deveria saber o fato que está 

ocorrendo, ou pelo menos ele deveria saber. Este mito é extremamente perigoso, 

pois uma única pessoa tem o poder de influência e opinar na decisão que acarretará 

toda uma equipe. 
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O poder é do líder: O famoso clichê, ‘’ manda quem pode, obdesce quem 

tem juízo’’, mostra que a liderança está ligada diretamente ao poder, a autoritarismo. 

Ao centralizar o poder só o líder escolhe o caminho a seguir. E cabe aos liderados 

seguir esse caminho, mesmo não concordando ou sem saber para aonde serão 

levados.   

 

2.8.5 TODO COACH É UM LÍDER 

 

 

Umas das competências centrais de um líder é conseguir que os seus 

liderados produzem resultados, sendo assim, todo coach é líder, mas nem todo 

líder é coach. Há uma linha tênue, pois ambos precisam observar a dinâmica do 

processo de realização: resultados X pessoas. (ARAUJO, 1999) 

Coach é uma liderança mais refinada, pois fortalece o capital humano 

das organizações, concentrando-se no desenvolvimento da parte humana e 

assim enfrentará as possíveis mudanças com mais agilidade. (ARAUJO, 1999) 

Existe dentro das organizações pessoas desempenhando os dois papeis, 

mas sempre dando mais ênfase para um. Poucos coach conseguem 

desempenhar os dois aspectos com naturalidade. Não é um dom, quem nasce 

assim precisa treinar, dar duro e ter compromisso pessoal, requer muito treino e 

dedicação. (ARAUJO, 1999). 
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Quadro 5: Líder x Coach 

CARACTERÍSTICAS 

LÍDER COACH 

Empenho de um futuro a ser criado, seja na 
visão de um país, seja na de uma organização. 

Foco no futuro de uma pessoa ou de um grupo. 

Foco maior nos resultados. Foco maior nas pessoas. 

Analisa o desempenho do negócio. Ajuda a pessoa a analisar seu desempenho. 

Antecipa problemas / necessidades do negócio. Estimula a pessoa a antecipar seus problemas e 
suas necessidades. 

Articula as estratégias e recursos do negócio. Ajuda a pessoa a criar, analisar e usar os 
próprios recursos. 

Não tem compromisso de assessorar pessoas 
de forma direta e, quando faz, concentra-se em 
sua equipe. 

Tem o compromisso de assessorar pessoas 
mesmo quando elas não pertencem a sua 
equipe. 

Tem seguidores Não tem seguidores, é ele quem ''segue'' a 
pessoa. 

(ARAUJO, pag 42, 1999)  

 
 

Líderes e coachs conhecem o seu verdadeiro poder e sabem utilizar isso em 

prol da organização, das suas equipes, dos seus clientes e de si mesmo. Eles 

investem tempo e energia, estimulam os seus parceiros a identificar e fortalecer o 

próprio poder pessoal, de modo que não se tornem dependentes do apoio do líder e, 

assim, possam se transformar em líderes. (ARAUJO, 1999)  

 

2.9 MOTIVAÇÃO 

 
A palavra motivação é usada em diversos significados. Usa-se motivação 

para trabalhar, estudar, ganhar dinheiro, sair e para praticar atividade física. A 

palavra motivação indica a causa e o motivo que leva a pessoa a praticar ação. Para 

Maximiano,(2008) motivação tem três propriedades:  

 Direção: objetivo da motivação ou a direção que a motivação leva. 

 Intensidade: magnitude da motivação 

 Permanência: o tempo que permanece motivado. 

 
A motivação é específica, pois a motivação que um individuo tem para 

trabalhar, não pode ter para praticar atividade física. Não existe um estado de 

motivação geral, ou seja, não existe nada que faça uma pessoa ter disposição para 

tudo. (MAXIMIANO, 2008) 
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A motivação tem sido utilizada com diversos sentidos, pois o seu conceito é 

bem diversificado. O motivo que impulsiona o individuo agir. Pode ser externo ou 

interno que é gerado pelo processo mental. (CHIAVENATO, 2007) 

A motivação do indivíduo de acordo com Maslow se baseia em satisfazer as 

necessidades que vão das primárias (fisiológicas) as mais complexas ou 

psicológicas ( auto- realização). (MARRAS, 2009) 

 
Figura 1: Pirâmide de Maslow 

 
Fonte: http://www.fabiosampa.com.br/motivacao-e-a-piramide-de-maslow  

 

De acordo com Maslow, quando um indivíduo preenche as necessidades 

de cada etapa, ele almeja por necessidades maiores:  

 Necessidades básicas: baseavam-se sobre a sobrevivência do 

indivíduo e também na preservação da espécie: alimentação, sono 

repouso, abrigo, etc.  

 Necessidades de segurança: baseavam-se na busca de 

segurança, proteção contra os futuros problemas. 

 Necessidades sociais: baseavam-se na busca de aceitação, 

relação interpessoal, ter amigos, um relacionamento, etc. 

http://www.fabiosampa.com.br/motivacao-e-a-piramide-de-maslow
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 Necessidade de auto estima: era a necessidade de aprovação 

social e ter respeito, status, prestígio, auto apreciação e auto confiança. 

 Necessidades de auto realização: sua realização como 

pessoa, o ser humano começa a buscar várias tipos de experiências, e até 

mesmo buscar algum ser supremo. 
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3  METODOLOGIA 

 
A metodologia utilizada neste trabalho teve por finalidade estruturar o modo 

científico. Para isso foi utilizado como forma de abordagem do problema a pesquisa 

qualitativa, que considera a dinâmica entre o mundo real e o pesquisador, usando 

para isso o procedimento de levantamento bibliográfico que, segundo Gil(2007), é 

desenvolvido como base em matérias já elaborados, sejam em livros, periódicos ou 

artigos científicos que tem por finalidade embasar um tema investigado. 

Quanto aos objetivos a pesquisa pode ser considerada descritiva, pois busca 

‘’narrar o que acontece’’, descrevendo e observando fenômenos, de acordo com os 

processos que o constituem ou nele se realizam, sem no em tanto o pesquisador 

interferir para mudar ou mesmo manipular dados para a apresentação (Gil,2007) 

Através da colocação dos conceitos de cada autor, busca-se desenvolver esta 

pesquisa criando um encadeamento de assuntos de modo estruturado, e logo afim 

de facilitar a compreensão e entendimento do leitor. 
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4 ANALISE COMPARATIVA DE RESULTADOS 

 
 

 Nota-se a diferença entre o líder coach para o líder, pois o líder coach tem o 

foco maior nas pessoas ou em um determinado grupo e o líder tem nos resultados, 

entretanto, quando foca-se nas pessoas e não apenas nos resultados, 

assessorando-as e levando-as para os objetivos estabelecidos, a empresa estará 

ganhando, pois o colaborador não apenas estará sendo maximizando como 

indivíduo, mas também como colaborador e, assim, produzindo mais para o seu 

grupo e para a empresa. O líder recebe cobrança de seus superiores para ele 

conduzir a sua equipe a alcançar as metas propostas, algumas vezes o líder acaba 

cobrando mais do que o seu colaborador é capaz naquele momento, seja a 

incapacidade técnica, intelectual ou psicológico (por estar passando por algum 

problema). A diferença entre o líder coach e o líder está aí, pois o líder coach quer 

ajudar o colaborador (coachee) a se encontrar, ou seja, fazer o colaborador dar o 

melhor de si, identificando os seus limites e conduzi-lo para um estado mais 

capacitado, desenvolvendo talentos que muitas das vezes o coachee desconhecia. 

Outro fator importante que deve ser levado em consideração, o líder tem 

seguidores. Já o líder coach ele é quem segue os seus colaboradores, 

acompanhando-os até os objetivos estabelecidos pela empresa, entretanto, quando 

se fala que o líder coach vai seguir é no sentido de acompanhar os seus 

colaboradores até os objetivos estabelecidos. 

Ambos investem o seu tempo e energia para que os seus colaboradores não 

sejam dependentes deles, porém, o coach além de dar essa liberdade, tem como 

objetivo principal extrair o melhor de cada colaborador, fazê-los potencializar a 

capacidade intelectual e técnica. 

Todo coach é um líder, mas nem todo líder é um coach, como foi dito pela 

autora Araujo,(1999), o coach é uma liderança mais refinada, tendo como objetivo 

fortalecer o capital humano, sendo assim, consegue acompanhar e enfrentar as 

possíveis mudanças com mais agilidade, sabendo que se vive em um mundo 

dinâmico, onde as mudanças são frequentes, graças à globalização. O indivíduo 

deve ser flexível e estar preparado para mudar e se adaptar quando for preciso, só 

assim, uma empresa ou o próprio indivíduo terá sucesso.  
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Dalai Lama é um destaque de líder, pois não foi apenas o homem 

responsável em levar a paz para o povo tibetano e um líder religioso, acadêmico e 

político. Foi reconhecido pela a população do Tibet e do mundo como um exemplo 

de líder. Com apenas 15 anos assumiu a completa responsabilidade como chefe de 

Estado e de governo, apresentou um esboço da constituição democrática para o 

Tibet e ganhou o premio Nobel da paz. Um exemplo raro de liderança, pois viveu 

para servir aos seus seguidores, dedicou a sua vida para levar a paz para o seu país 

e certamente deixou um legado a ser seguido, saber respeitar, argumentar, 

influenciar e tomada de decisão e prol de seus liderados, estas são umas das 

características ímpares de um líder. 

Conforme apresentado como destaque de liderança coach, Willian Campbell, 

enquadra-se perfeitamente no perfil de liderança coach que se projeta como 

essencial para as empresas do século XXI, que tem o foco maior para o capital 

intelectual, ou seja, valorização do capital intelectual. O maior diferencial entra as 

empresas da era industrial e as empresas do século XXI é o capital intelectual, o 

somatório de conhecimento gerado e adquirido, as habilidades criativas e inventivas, 

os valores, as atitudes e a motivação das pessoas que integram. Vivemos a era do 

conhecimento. 

 

Então, Bill Campbell se tornou meu Coach e serviu muito bem ao 
Google. Todo atleta famoso, todo artista famoso, precisa de um Coach, 
alguém para observar o que está fazendo e questionar: É isso mesmo que 
você quis dizer?, Você fez isso mesmo?, dar a eles uma perspectiva. Uma 
das coisas em que as pessoas nunca são boas é olhar para elas como os 
outros as enxergam. Um Coach realmente ajuda! (Eric Schmidt, entrevista 
concedida para Forbes). 

 
 

Campbell é um dos mais reconhecidos coaches empresariais do mundo, por 

atuar com empresas do Vale do Silício, na Califórnia/EUA, pois ele é membro do 

conselho da Apple, Intuit e Google. Para Doerr o Campbell é o melhor orientador de 

presidente, equipes e talentos que ele já conheceu. Schmidt define Campbell como 

inestimável, e diz que a estratégia básica é convidar o Campbell para participar de 

tudo. Um exemplo claro de líder coach, pois ele orienta e conduz os seus coachees 

para a potencialização como indivíduo e profissional. O segredo deste empresário 

está no coaching do Campbell. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

A presente pesquisa teve como objetivo, conceituar coach, mostrar a 

importância do líder coach nas práticas administrativas, conceituar liderança e 

motivação, diferenciar o líder coach do líder e justificar a prática do líder coach. 

Coach é aquele que conduz, orienta e prepara o coachee para atingir o 

objetivo estabelecido. Na era do conhecimento, as informações não param, são 

tantas informações que muitas das vezes absorvem informações desnecessárias e 

deixam passar as necessárias. Por isso a valorização do capital intelectual, a 

necessidade de ter pessoas que saibam filtrar informações para utilizá-las em prol 

da organização. Uns dos papeis do líder coach é valorizar e desenvolver o capital 

intelectual dos seus colaboradores, certamente, o líder coach é de suma importância 

para a organização, pois ele avalia um por um, e trabalha com eles individualmente, 

respeitando as limitações e valorizando os pontos fortes, sendo assim, terá na 

organizações colaboradores com suas habilidades sejam elas técnicas ou 

intelectuais desenvolvidas. 

Um dos grandes problemas das organizações sãos os tipos de lideranças, 

ainda existe ‘’líderes’’ que não são lideres. Estão ocupando tais cargos por tempo de 

casa, cargo de confiança ou por qualquer outro motivo que muitas das vezes não 

está ligado a sua capacidade de liderar pessoas. Isso causa um grande problema, 

pois temos pessoas ocupando cargos de liderança que não sabem gerenciar 

pessoas e isso afeta drasticamente no desempenho dos colaboradores. Um líder 

tem que ser justo, tem que ser capaz de identificar os pontos fortes e fracos de cada 

colaborador, deixar os seus colaboradores cientes dos objetivos da empresa, passar 

feedback, deixar os seus colaboradores andarem com as próprias pernas, fazer 

novos líderes e entre outras características. O líder é a alma da equipe, ele que dá o 

ritmo para os seus colaboradores. 

A motivação é o motor da equipe, uma equipe desmotivada, mesmo sendo 

extremamente competente não conseguirá chegar a lugar algum. Cabe ao líder 

saber trabalhar a motivação de seus colaboradores, pois a motivação é individual, o 

que motiva o indivíduo ‘’A’’ não poder ser a mesma que vai motivar o indivíduo ‘’B’’. 

A motivação está ligada a fase da vida do colaborador, pois vai passando por etapas 

até se sentir realizado como indivíduo. 
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Pode-se afirma que a grande diferença entre o líder e o líder coach está no 

foco, ambos possuem objetivos e ambos possuem liderados, mas o foco é diferente. 

O foco do líder está voltado para resultado da organização, o do coach nas pessoas, 

ou seja, em ajuda-los a chegar o objetivo estabelecido. O líder analisa o 

desempenho do negócio, o coach analise o desempenho das pessoas, ajudando-as 

a se desenvolverem. 

Por vivermos na era do conhecimento, informatização e globalização o capital 

intelectual se torna cada dia mais indispensável. Olhar para um colaborador e 

descobrir nele um potencial que muitas das vezes até o próprio colaborador 

desconhece, é umas das qualidades dos líderes coach. O papel do líder coach é 

desenvolver os seus coachees, fazer com que eles estejam dando o máximo de si, 

no limite do seu potencial, de fato, se os colaboradores estão potencializados como 

profissionais, certamente trarão benefícios maiores para a organização. Ele junto 

com os coachee estabelecem o objetivo e trabalham até alcança-los. Isso é um 

ganho inestimável para a organização, pois terá colaboradores maximizados, e o 

líder coach não precisará ficar cobrando, pois eles terão uma maturidade profissional 

para andar com as suas próprias pernas e o líder coach irá apenas orienta-los 

quando necessário. Sem mencionar que líder formam líderes, com um líder coach 

como gestor certamente formará colaboradores em líderes coach que contribuirão 

para o desenvolvimento da empresa. 
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