
COACHING EXECUTIVO E O DESENVOLVIMENTO DA LIDERANÇA 

 

 

Waystron Jesus de Paula1  

Karine Lopes2   

Tiago Hendges3  

 

 

Resumo: A importância do coaching executivo no desenvolvimento da liderança, 

buscando ampliar o entendimento e aprimoramento mais significativo no que diz 

respeito ao papel coaching executivo, a implantação através dessa ferramenta 

poderosa para o desenvolvimento humano e profissional no mundo corporativo, 

isso se dá mediante um conjunto de elementos teóricos e empíricos, 

proporcionando uma visão mais ampla do que realmente representa esta 

ferramenta, na abordagem do mundo dos negócios. O surgimento de novas 

profissões criou-se a necessidade de ferramenta, para suprir as principais 

limitações, distinções e quais tipos mais relevantes no âmbito empresarial. A 

metodologia do coaching apresenta-se como uma ferramenta importante que 

estimula o surgimento da liderança. Essa nova forma de conduzir as relações nos 

ambientes profissionais e na vida pessoal, de forma a atingir os objetivos 

propostos. A metodologia adotada foi à bibliográfica com base em algumas 

associações dos profissionais coach, confederação nacional de coaching e 

autores diversos. Conclui-se que o procedimento de coaching é essencial para a 

contribuição no desenvolvimento da liderança. Pois o processo engloba 

ferramentas de administração, gestão de pessoas e planejamento dentre outros 
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que por fim agregam na otimização do profissional que desenvolve o papel de 

líder.  

 

Palavras-Chave: Administração. Desenvolvimento Pessoal. Direcionamento 
Profissional. Líder. 
 
 

Introdução:  

 

O coaching apresenta-se como uma ferramenta importante que estimula o 

surgimento da liderança. Este trabalho se concentrará em descobrir os benefícios 

do procedimento de Coaching executivo no desenvolvimento da liderança, suas 

influências sobre o indivíduo e que influências são essas, de que forma o coach 

consegue fazer esta gestão dos resultados e pessoas gerando benefícios a todos 

envolvidos, inclusive a si próprio. 

A essência de um programa de coaching é auxiliar o indivíduo a resolver 

problemas e transformar o que aprendeu em resultados positivos para si e para 

sua equipe de trabalho.  

As organizações estão sempre buscando melhorias contínuas para vencer 

a concorrência e se atualizar diante das mudanças do mercado, procurando assim 

novas alternativas para aperfeiçoar as práticas de trabalho. O profissional deste 

novo século deve buscar novas formas de se desenvolver para manter - se a 

frente no mercado de trabalho que está cada vez mais concorrido e seletivo, nos 

dias atuais as empresas necessitam de líderes que possuam habilidades de 

desenvolvimento de pessoas é propiciar meios e ferramentas para que tal 

processo ocorra. 

E uma das alternativas que as organizações estão adotando para 

potencializar esse desenvolvimento são os programas de coaching, uma 

ferramenta que tem como objetivo auxiliar as pessoas a se empenharem no 

alcance de suas metas, ou seja, conduzir alguém do seu estado atual a um 

desejado.  

 

Material e métodos ou Metodologia: 



 

Para a realização deste trabalho, foi feito uma pesquisa bibliográfica, onde 

foi possível efetuar um levantamento de dados sobre o tema coaching executivo e 

o desenvolvimento da liderança. O método adotado é composto pelo 

embasamento teórico, por pesquisa bibliografica, buscando compreender os 

conceitos e suas aplicações. Com foco na metodologia do coaching e sua 

influência no desenvolvimento da liderança. 

 Além de livros, o levantamento de informações foi realizado através de 

outras fontes como internet e artigos diversos voltados para o tema deste trabalho.  

O principal objetivo desta pesquisa bibliográfica é proporcionar maior 

compreensão do tema que se está sendo estudado.  

Segundo Lakatos e Marconi (2001, p.183) declaram que “sua finalidade é 

colocar o pesquisador em contato direto com o que foi escrito, dito... sobre 

determinado assunto...”, envolvendo consultas a livros, artigos publicados, 

revistas, periódicos e dissertações.  

Desta forma, os dados levantados não são apenas uma mera repetição do 

que já foi escrito sobre determinado assunto, mas sim uma análise de um tema 

sob novo enfoque ou abordagem, chegando a conclusões inovadoras. 

 

Resultados e discussão: 

 

Contexto Histórico do Coaching 

Conforme Souza (2015), o coaching teve seu início na Grécia antiga mais 

precisamente no século IV e V (a.c), por um dos mais importantes filósofos 

daquela época, Sócrates, o método que ele utilizava era através de perguntas e 

diálogos direcionados aos seus discípulos para a obtenção do conhecimento 

através de perguntas bem elaboradas, que proporcionava uma reflexão sobre as 

respostas e assim era conseguido o resultado desejado. 

Araújo (2013) define que o coaching e um processo que auxilia no 

desenvolvimento do indivíduo visando ampliar suas habilidades e capacidades, 

buscando sempre aumentar o potencial de um indivíduo, tanto no quesito 

profissional quanto pessoal, tendo como objetivo maior a melhoria da performance 



e o aprimoramento de suas competências por meio de metodologia, ferramentas e 

técnicas conduzidas por um profissional (o coach), em parceria com o cliente (o 

coachee), visando auxiliar as pessoas a se empenharem no alcance de suas 

metas. 

 

Para Ferro e Santos (2008), salientam que a palavra Coach tem como 

significado treinador, numa tradução literal, a mesma é representada pelo 

profissional que utiliza o processo de coaching, ele visa o aprimoramento da 

pessoa que passa pelo método e também é aquele que está apto e preparado a 

ouvir sem efetuar julgamentos, o mesmo se compromete com metas e resultados 

do cliente, com isso auxiliando na criação de sua própria visão, estimulando-o a 

identificar seus valores e direcioná-los em todos os seus projetos. 

Já para Marques (2012), o coachee é o aprendiz, ou seja, a pessoa que 

passa pelo processo de Coaching. O indivíduo tem o papel mais importante dentro 

deste processo, e ele que irá receber toda a atenção, para que o mesmo possa 

com apoio do coach, melhorar os aspectos pessoais e profissionais. Seu papel 

principal é buscar o autodesenvolvimento, aprendizagem e progresso; tendo 

sempre conhecimento de sua potencialidade e também dos pontos negativos que 

precisam ser ajustados. 

Coaching de Carreira; Coaching de Equipe; Coaching de Esportivo; 

Coaching de Executivo; Coaching de Vida, entre outras. As ferramentas do 

coaching são utilizadas no processo, pois elas são metodologias práticas e 

consistentes que demonstram resultados objetivos e concretos.  

De acordo com Ferreira (2011), Dream List – Lista dos Sonhos é importante 

ter um sonho, pois a partir deste que podemos dar início ao processo de 

planejamento, que por fim resultará na conquista dos mesmos, nesta lista são 

adicionados os nossos sonhos, Desejos, Metas, Objetivos e Planos.  

Conforme Batista (2014), RoadMap salienta que é uma espécie de linha ou 

fluxograma do tempo onde podemos visualizar graficamente todos os passos que 

serão necessários para o alcance de metas e objetivos, partindo do ponto em que 

se está até o alcance do objetivo desejado. 



Sobre o olhar de Ferreira (2011), o termo “SWOT” é uma sigla das 

respectivas palavras em inglês: strengths, weakness, opportunities e threats que 

tem como tradução as palavras: forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. A 

análise de SWOT é utilizada com frequência no campo do planejamento 

estratégico. 

Conforme Ferreira (2011), cita o feedback como um processo de fornecer 

dados a uma pessoa ou grupo ajudando-o a melhorar seu desempenho no sentido 

de atingir seus objetivos. 

Mediante Ferreira (2011), cita, Peter Drucker foi o responsável por 

desenvolver uma ferramenta que auxiliasse no planejamento de ações que tem 

como intuito o desenvolvimento da área pessoal e profissional. A ferramenta foi 

nomeada de método SMART. 

Batista (2014), aborda que esta ferramenta é bastante utilizada no 

desenvolvimento pessoal e empresarial ela possibilita a mensuração de um plano 

de ação. 

Para Hersey e Blanchard (1986), a liderança é um processo de influência 

sobre o indivíduo ou grupo para a obtenção de um resultado ou objetivo em uma 

data especifica. 

De acordo Lamada (2015) cita que o coaching executivo é um método 

estruturado que tem como intuito desenvolver competências tanto no quesito 

comportamental quanto na liderança, o mesmo tem como foco metas e objetivos 

que são direcionados a estratégia e demanda da empresa. Com a utilização da 

ferramenta do coaching obtêm-se os melhores resultados voltados para o 

desempenho. 

 

Conclusões: 

 

A intenção de se promover o coaching é buscar o desenvolvimento do 

indivíduo e fazê-lo questionar suas limitações, e identificar suas competências e 

colocá-las ao seu favor. 

Pode-se concluir que o coaching executivo é uma ferramenta que auxilia, 

dentre diferentes pessoas, os líderes e gestores das organizações, desenvolvendo 



várias habilidades, mas principalmente, o comprometimento, a mudança de 

comportamento e a motivação. 
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