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RESUMO 

O presente artigo vamos abordar a importância do líder coach nas micro 

empresas na cidade de Bertioga, destacando principalmente sua importância no 

cenário atual, pois sabemos que para uma empresa se manter ativa no mercado 

é preciso  se adaptar a novos métodos e inovações acompanhando a tendências 

do mercado e também sua concorrência. A cidade de Bertioga é carente de um 

exercício de liderança adequado, com as inovações, e mudanças constante, 

observamos que se faz necessário ser aplicada uma liderança coach na cidade, 

dessa forma alavancando todo o potencial que as MEs obtém, aproveitando o 

crescimento e o desenvolvimento que a cidade esta adquirindo ao longo dos 

tempos. Enfatizamos na liderança coach uma vez que consegue suprir de 

maneira muito eficiência o desejado desde que seja bem aplicada por 

profissionais capacitados, e dessa forma, sem duvidas as MEs da cidade de 

Bertioga passa a conseguir um resultado positivo surpreendente.  

 
Palavras-chave: Líder Coach nas Mês.  
 

ABISTRACT  

The present article has as objective to present the importance of a leader 

coach but micro businesses Bertioga, especially highlighting its importance in the 

current scenario, since we know that for a company to remain active in the 

market in the need to adapt to new trends in the market and also the competition. 

The city of Bertioga is in need of an exercise of leadership with the innovations 
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and changes constant, we observe that it is necessary to be applied  a leadership 

coach in the city, this leveraging the full potential that the MEs obtains, taking 

advantage of the growth and development that the city is acquiring over time. We 

emphasize on the leadership coach since it can provided that it is well applied by 

trained professional, and in this way, without achieve a positive result surprising. 

 

The leading coach. 

 

_______________________ 

Alunos do curso de graduação em administração. FABE Faculdade de Bertioga, turma 

de 2014. Email: fabe.adm.turma2014@gmail.com. 

 

INTRODUÇÃO 

 

No seguinte artigo iremos abordar referente à importância de uma liderança 

coach na Micro empresa na cidade de Bertioga SP. Destacando o a necessidade 

de uma liderança coach para a gestão das empresas na atualidade, e mostrando 

o resultado que pode ser alcançado se for aplicado de forma eficaz. Serão 

realizados levantamentos com as Micros empresas em destaques na cidade para 

podermos demostrar possíveis falhas na liderança, como pode ser corrigido e 

como atingir um resultado diferente do que temos atualmente, mudando a maneira 

de relacionar-se com as pessoas, peça principal dentro das empresas. Sendo de 

suma importância um profissional de coach de liderança dentro das organizações, 

atuando principalmente nas empresas em destaques na cidade que por sua vez 

observamos que sua liderança deixa a desejar, tendo em conta que a liderança 

mal aplicada causa danos significativos para a empresa.  

É muito importe que primeiramente as empresas esteja dispostas a passar 

por mudanças tendo uma boa visão em relação aos bons resultados que pode ser 

alcançados ao aplicar uma liderança coach em sua empresa, sabendo que as 

pessoas são fundamentais para o funcionamento de uma empresa, com um líder 

coach essas mudanças são significativas para o sucesso das empresas uma vez 

que o mesmo aplica técnicas diferenciadas, sabendo identificar as necessidades 

de cada colaborador tanto profissional quando pessoal trabalhando para atingir 
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um objetivo em comum, deixando sempre explicito suas metas, liderando pelo 

exemplo, sendo motivação e inspiração para todos que o rodeia.    

O profissional de Coach de liderança aplica técnicas para que o 

empreendimento consiga atingir de maneira eficiente o objetivo principal da 

empresa, fazendo com que todos trabalhem junto como uma engrenagem,  tendo 

em conta que cada um tem um papel importância basta destacarmos a 

importância de cada um e fazer com que todos participem motivados do 

crescimento e resultado da empresa. Fazendo com que os colaboradores se 

sintam realizados tanto profissional quanto pessoalmente. Realizaremos um ao 

decorrer o artigo um levantamento com dados de uma empresa na área de 

comercio para verificarmos como funciona de fato a liderança dentro da mesma e 

ao final destacaremos o impacto que causa essa ferramenta nas Micro e 

Pequenas Empresas.  

 

1. PROFISSIONAL DE COACH DE LIDERANÇA 

 

         O profissional do coach de liderança se tornou cobiçado pelas empresas, 

uma vez que essa nova maneira de liderar trás resultados surpreendentes, para 

entendemos melhor, a palavra Coach tem como significada instruir ou ensinar. 

Essa palavra é inglesa, com origem húngara (kocsi).  Kocs é uma cidade 

localizada em Hungria, No século XVI, deram inicio a produção de carruagens, 

que na época se tornaram as mais desejadas devido ao seu conforto, sendo as 

primeiras a serem produzidas com suspensão produzidas de molas de aço. Dessa 

forma, as carruagens de Kocs eram denominadas de kocsiszeker. Inclusive os 

nativos da cidade também eram chamados de kocsi. Os ingleses entendiam essa 

linguagem como "coach". Dessa forma, o primeiro significado da palavra coach é 

"carruagem". 

 Ao passar do tempo, começaram a utilizar uma linguagem de gírias, 

deduzindo que da mesma maneira que as carruagens conduziam as pessoas a 

diferentes pontos geográficos, os tutores que transmitia e conduzia seus 

conhecimentos para outras pessoas então os tutores era chamado de coach. 

Conta-se também que as famílias com maior poder aquisitivo quando iam fazer 

viagens distantes por Europa em carruagem, era acompanhado por servos para 
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ensinar as crianças o que deveriam aprender, esses servos era chamado de coach 

também. Desde então a palavra coach nos remete a algo ou alguém que conduz e 

transmite o conhecimento com eficiência.  

As pessoas a cada dia se tornam essenciais dentro das organizações, por 

tanto devemos saber a melhor metodologia a ser aplicada, pois não é fácil lidar 

com pessoas, porém com técnicas estudadas isso se torna mais simples, por isso a 

necessidade de um profissional de liderança estar sempre atualizado com a melhor 

técnica para aplicar no momento correto. Isso proporciona além de um resultado 

positivo o ambiente profissional e até pessoal de cada colaborador é notado. 

(www.administradores.com.br/noticias/carreira/origem-da-palavra-e-da-profissao-

de-coach/49731/) 

 

Um bom coach não precisa nem ter uma gama de aptidões sociais 
tão amplas quanto o executivo. Com uma solida visão do negocio e 
da dinâmica interpessoal, um bom coach é simplesmente uma 
pessoa de processo que pode estabelecer um relacionamento; esta 
informada sobre o ambiente imediato do executivo; é honesto e 
corajoso não fornecer feedback; tem boa capacidade de escutar; 
faz boas perguntas; é visionário e analítico e é um bom planejador 
que busca o acompanhamento e o fechamento. (LAURENCE S. 
LYONS, 2003. P 44)  
 

O mesmo vem a ser um mix de recursos que utiliza técnicas, ferramentas e 

conhecimentos de diversas ciências como a administração, gestão de pessoas, 

psicologia, neurociência, linguagem ericksoniana, recursos humanos, 

planejamento estratégico, entre outras visando à conquista de grandes e efetivos 

resultados em qualquer contexto, seja pessoal, profissional, social, familiar, 

espiritual ou financeiro. Trata-se de um processo que produz mudanças positivas 

e duradouras em um curto espaço de tempo de forma efetiva e acelerada. 

Coaching significa tirar um indivíduo de seu estado atual e levá-lo ao estado 

desejado de forma rápida e satisfatória. O processo de Coaching é uma 

oportunidade de visualização clara dos pontos individuais, de aumento da 

autoconfiança, de quebrar barreiras de limitação, para que as pessoas possam 

conhecer e atingir seu potencial máximo e alcançar suas metas de forma objetiva 

e, principalmente, assertiva. 

(www.tbcoaching.com.br/ver/tipos-de-coaching#sthash.BtG7lCyY.dpbs/) 
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 „‟O coaching estratégico leva as pessoas, equipes e organizações de 

onde estão hoje para onde querem estar amanhã Livro Coaching o exercício 

da liderança, autores‟‟.(MARSHALL GOLDSMITH/ LAURENCE LYONS/ 

ALYSSAFREAS, 2003. P 48) 

 

O líder de coach este certamente comprometido a alinhar os 
objetivos principais, ressaltando que coaching não é uma moda 
passageira, e sim tem todo seu contexto programático para 
suspenção, tendo em mente a estratégia moderna que o mesmo 
oferece. Como podemos observar na imagem, o profissional 
trabalha o hoje projetando a transformação organização do 
amanhã utilizando as devidas estratégia como feedback e 
aprendizado é um conjunto de técnicas a serem aplicadas 
adequadamente, tendo um relacionamento com um todo em 
constante mudança. (LAURENCE S. LYONS, 2003. P49) 

2. DIFERENÇA DO COACHING E OUTRAS FERRAMENTAS 

Outras ferramentas utilizadas são terapia, consultoria e mentoring.  

O Coaching e Mentoring diferem com relação aos métodos que 

utilizam/adotam. Enquanto o coaching acredita que já existem as respostas tanto 

para o crescimento profissional quanto pessoal é preciso então trabalhar para 

descobrir e por em prática os objetivos buscado, Em contra partida o mentoring 

observa e compartilha experiências e conhecimento técnico das pessoas. 

(www.alfacentauricoaching.com.br/2014/coaching/diferenca-coaching-mentoring-

counseling-consultoria-terapia/) 

Há uma diferença também muito importante quanto ao prazo dos 

processos, dentro do coaching o trabalho se direciona em busca do alcance de 

resultados desejados com prazo definido de aproximadamente 10 a 12 sessões, 

chegando assim até três meses e meio.  Já no mentoring o tempo não é 

exatamente definido, vai de pensar da evolução da pessoa. 

(www.alfacentauricoaching.com.br/2014/coaching/diferenca-coaching-mentoring-

counseling-consultoria-terapia/) 

A terapia cuida daquelas pessoas com transtornos psicológicos, disfunções 

e problemas.  Durante o processo o profissional analisa o conteúdo que o 

paciente traz e a partir de buscar soluções para o problema.   

Os três processos diferem entre si. O mentoring busca compartilhar 

experiência, a terapia busca a cura de problemas ou transtornos do passado que 



 
 

6 

 

ainda afetam o presente, e o coaching tem por foco objetivos futuros. 

(www.alfacentauricoaching.com.br/2014/coaching/diferenca-coaching-mentoring-

counseling-consultoria-terapia/) 

 

3. COACHING DE LIDERANÇA NAS Mês 

 

O profissional de Coach pode atuar em diferentes nichos, vamos destacar 

o Coach de liderança, uma vez que atualmente é de suma importância uma 

liderança eficiente dentro das empresas principalmente da MEs, lembrando que a 

ineficiência de uma liderança coloca em risco o existir de uma empresa, podendo 

levar a falência. O profissional de coach de liderança possui capacidades 

inovadoras e surpreendentes de conduzir o funcionamento de uma organização, 

fazendo com que todos atinjam os resultados juntos e se sintam parte do êxito da 

empresa. Esse novo tipo de liderança pode-se dizer que é a mais eficaz a ser 

aplicada uma vez que suas técnicas aplicadas causam impactos significativos ao 

transmitir sua liderança aos colaboradores. 

(/www.tbcoaching.com.br/ver/tiposdecoaching#sthash.BtG7lCyY.jOxdj5QE.dpbs) 

„‟O Coaching oferece á equipe sênior uma ferramenta prática para 

romper com quaisquer obstáculos que entravem o progresso‟‟. (LAURENCE S. 

LYONS, 2003. P480) 

As ferramentas que o coaching faz com que os processos sejam 

alinhados, tendo em conta a quantidade de MEs que contamos hoje no pais, se 

faz necessário que todo o processo seja bem elaborado, para que as empresas 

fiquem estruturadas se faz necessário investir nesses aspectos, uma vez que 

temos como obvio a importância de uma liderança de coach bem aplicada. Isso 

impede que muitas micro empresas durem tão pouco tempo no mercado. 

(www.alfacentauricoaching.com.br/2014/coaching/diferenca-coaching-mentoring-

counseling-consultoria-terapia/) 

O mesmo possui diversas habilidades entre elas, consegue ter uma visão 

do todo mantendo sempre o foco no objetivo principal com o que realmente 

importante tornando mais fácil chegar ao resultado o profissional é ciente do 

impacto que causa as pessoas tem um alto grau desconhecimento e transmite 

isso com facilidade utilizando as técnicas e ferramentas para enfrentar sua missão 

http://www.alfacentauricoaching.com.br/2014/coaching/diferenca-coaching-mentoring-counseling-consultoria-terapia/
http://www.alfacentauricoaching.com.br/2014/coaching/diferenca-coaching-mentoring-counseling-consultoria-terapia/
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da melhor maneira, outra habilidade de um coach de liderança esta relacionada 

aos seus princípios que são de suma importância para sua profissão levando 

muito a serio seus valores, o coach de liderança tem um poder de persuasão 

admirável dessa forma consegue construir parcerias, além de ter uma facilidade 

de compreender os colaborados em relação a suas necessidades agindo como 

um verdadeiro líder tornando até o ambiente profissional melhor no qual todos 

contribuem para um bem em comum, um líder coach tem competência para saber 

o momento correto que deve modificar o estilo de liderança autoritária para uma 

orientação. Possui uma característica importante que se torna necessário 

compreender melhor o comportamento humano, dessa forma motivando os 

colaboradores e toda sua equipe para conseguir alcançar o resultado esperado, 

planejando seus objetivos a serem alcançados e deixando explicito suas metas, 

trabalhando com o feedback positivo tornando-se inspiração para todos que o 

rodeia.  Levando isso como objetivo de todos da 

equipe.(http://www.alfacentauricoaching.com.br/2014/coaching/diferenca-

coaching-mentoring-counseling-consultoria-terapia/) 

Líderes competentes podem liderar seguidores. Podem encontrá-los, 

reuni-los e alistá-los. Essa não é uma tarefa fácil, mas um líder que pode liderar 

somente seguidores é limitado. Para conseguir passar para o próximo nível de 

liderança, um líder deve ser capaz de liderar outros líderes, não apenas os que 

estão abaixo dele, mas também aqueles que estão acima e ao lado. (JOHN C. 

MAXWELL, 2007. P175) 

 

4. HISTÓRIA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA  

Bertioga surge na História do Brasil com a importância de um dos primeiros 

pontos geográficos com povoamento regular. Estes locais eram destinados à 

defesa do povoamento e foram palco de grandes batalhas entre a civilização, Seu 

nome tem sua origem no termo tupi buriquioca, que significa "morada dos 

macacos". 

Seu povoamento teve início em 1531. Nesta época, os portugueses 

decidiram construir o  Forte São João de Bertioga, ponto estratégico na defesa e 

vigia do caminho natural de tamoios e franceses. O forte é considerado a mais 

antiga fortificação portuguesa no Brasil. Em 1944, Bertioga virou oficialmente 
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Distrito da cidade de Santos. Nos anos de 1958 e 1979 ocorreram movimentos pró-

emancipação, porém foi em 19 de maio de 1991 que Bertioga  conquistou essa 

autonomia.(www.bertioga.sp.gov.br/servicos-online/servicos-para-o-

cidadao/historia/) 

A cidade é um dos 15 municípios paulistas considerados estâncias 

balneárias pelo Estado de São Paulo, por cumprirem determinados pré-requisitos 

definidos por Lei Estadual. Garantindo uma verba maior por parte do Estado para a 

promoção do turismo regional. O município também passa a ter o direito de agregar 

ao seu nome o título de Estância Balneária, termo pelo qual passa a ser designado 

tanto pelo expediente municipal oficial quanto pelas referências estaduais. É 

geograficamente, a segunda maior cidade da região. O acesso é feito pelas 

rodovias Rio-Santos (BR 101) e Mogi-Bertioga (SP-98) ou pelo ferry boat, que 

também permite a ligação com Guarujá. Faz parte da Região Metropolitana da 

Baixada Santista, juntamente com outras oito cidades – Peruíbe, Itanhaém, 

Mongaguá, Praia Grande, São Vicente, Santos, Cubatão e Guarujá. 

(http://www.bertioga.sp.gov.br/servicos-online/servicos-para-o-cidadao/historia/) 

O município possui 31% dos domicílios com renda familiar de até 2 salários 

mínimos, 44% dos domicílios com renda entre 2 e 5 salários mínimos e 16% com 

renda domiciliar entre 5 e 10 salários mínimo. Passou de 26.149 domicílios em 

2000 para 44.834 domicílios em 2010, acompanhando o crescimento populacional 

ocorrido neste mesmo período. Em Bertioga, como nos demais municípios do litoral 

paulista, o turismo balneário é um segmento dos mais significativos da economia 

local e regional, contribuindo efetivamente para a dinâmica do setor terciário. É 

possível estimar o tamanho da população flutuante em Bertioga e nos demais 

municípios litorâneos a partir de dados sobre o consumo de água e de energia 

elétrica ou da quantidade de lixo gerado e coletado. 

(http://www.bertioga.sp.gov.br/servicos-online/servicos-para-o-cidadao/historia/) 

O Município de Bertioga, conta com o total de 1663 MEs, onde é dividido 

em 3 setores diferente comercio, indústria e serviço.  

Sendo 886 MEs no setor de comercio, com 10 tipo de MEs na cidade entre 

ela temos: 119 Varejo de materiais de construção, 93  Varejo do vestuário, 85 

Minimercados e mercearias, 34 Padarias, 34 varejo de laticínios e doces, 30 

Varejo de móveis e artigos de iluminação s, 29 Varejo - tecidos e art. de cama, 
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mesa e banho, 29 Farmácias, 25 Comércios de autopeças e 23 Varejo de 

bebidas. 

(www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/SP/Munic%C3%ADpios/Bertio

ga.pdf) 

No setor de serviço contém  676 MEs, estão destruídas na seguinte 

maneira: 281 serviços de alimentação, 61  Alojamento (hotéis, pensões e 

pousadas), 36 Serviços de escritório e apoio administrativo, 33 Educação, 31 

Atividades imobiliárias, 22 Serviços de saúde, 22 Atividades esportivas e de 

recreação, 19 Serviços pessoais, 17 Transporte terrestre e 16 Reparação - 

informática e objetos pessoais. 

(www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/SP/Munic%C3%ADpios/Bertio

ga.pdf) 

 No setor de indústria  são 101 MEs, 51 Serviços especializados para 

construção e 50 Construção.  

Por ser uma cidade turística o setor de comercio e serviço possui um 

numero maior de micro e pequenas empresa, Podemos observar o que setor no 

comercio é amplo, as MEs no setor de comercio em Bertioga são muito importante 

para a cidade assim como o setor de serviço que por sua vez não consta com 

tantas MEs como o setor de comercio, e o setor de indústrias temos o total de 101 

MEs atuando no ramo de construção. 

(www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/SP/Munic%C3%ADpios/Bertio

ga.pdf) 

Como podemos observar a cidade de Bertioga conta com um total de 1663 

MEs e a cidade a cada ano que passa cresce surpreendentemente por isso a 

preocupação de melhorias da gestão nas MEs,  muitas empresa não possui uma 

gestão eficiente deixando a desejar em alguns aspectos, pensando nisso, vimos a 

importância de um líder coach dentro da organização, onde todo seu papel será 

desenvolvido e as pessoas se sentirão parte do processo e principalmente do 

resultado alcançado se tais técnicas forem aplicadas adequadamente. E se 

obterem um líder coach para conduzirem ao topo isso é possível, uma vez que as 

empresas possui potencial para isso, apenas é necessário serem conduzidas de 

forma correta para um resultado diferencial.  
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(http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/SP/Munic%C3%ADpios/

Bertioga.pdf) 

 

5. IMPACTO DE UM LIDER COACH NA MEs DA CIDADE DE 

BERTIOGA. 

 Bertioga esta crescendo muito rápido e com isso a necessidade de posicionar-se 

no mercado, as micro empresas aumentam com o passar do tempo e com isso a 

quantidade de colaboradores, e empreendedores assim surgindo cada vez mais 

micro empresas da cidade, podemos notar que as MEs não conseguem suprir a 

demanda com qualidade, quando é mais necessário, tendo em conta que a cidade 

é turística, por esse motivo, em época de muita demanda as empresas tem de 

estar preparadas para atuar de forma eficiente, é importante a qualificação de 

mão de obra dos colaboradores e sem duvidas o exercício de uma liderança 

coach, tendo em conta todas as vantagens que essa liderança possui.  

Saber aplicar a liderança coach de forma eficaz vai sem duvidas fazer com 

o que as micro e pequenas empresas além de visualizar resultados melhores e 

em menor tempo, vai fazer com que o ambiente interno da organização se 

transforme fazendo com que todos participem e desenvolva o melhor para um 

objetivo em comum, saber relacionar-se com as pessoas hoje é essencial, o líder 

coach, não só motiva as pessoas alcançarem os objetivos mais induz cada um 

sentir a diferente e a importância que tem dentro da empresa, dessa forma, 

sentindo-se na responsabilidade de cumprir com o que foi solicitado, não apenas 

por ser uma ordem de um “chefe” e sim um pedido de um líder, o que faz muita 

diferença. Essa sensação de sentir-se peça importante dentro da empresa e fazer 

com os colaboradores se integre e todos juntos conseguir o resultado em comum 

de forma eficiente, fazendo com que os processos se torne mais simples e ao 

mesmo também mais qualificado, esse é o papel do líder coach. Percebemos que 

as micros e pequenas empresas da cidade de Bertioga tem uma deficiência nesse 

tipo de liderança nas MEs, 

„‟O resultado é que as organizações estão eliminando camadas da 

administração, montando equipes transfuncionais, instituindo equipes, reduzindo a 

burocracia e impedindo o processo decisório para níveis hierárquicos inferiores‟‟.(BILL 

E TOM PETTEY, 2003. P341) 
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A cidade foi a que mais teve um aumento em crescimento populacional da 

baixada santista, com isso surgindo as micros e pequenas empresas, porém é 

extremamente necessário que além de crescer a cidade também desenvolva, 

pois possui instrumentos e capacidade para isso.  

Os empreendedores devem ter em conta a o diferencial que um líder coach 

pode trazer para sua empresa, pois o líder coach será peça fundamental para 

alavancar os resultados, trazendo propostas atuais e trabalhando em equipe 

fazendo com que todos esteja com o foco no mesmo objetivo, com um diferencial 

extraordinários, não apenas lucrativo mais sim todo o ambiente de trabalho, tanto 

interno como externo. É importante começar a pensar que um líder coach vai 

trabalhar para trazer para as empresas da cidade de Bertioga o que tem de 

melhor no mercado a fora, dessa forma aumentando sua competitividade, 

lembrando que a cidade esta crescendo de forma inesperada, Para as MEs de 

Bertioga esse desafio é fundamental, tendo em mento o impacto de uma liderança 

coach nas micros e pequenas empresas, fazendo com que as mesmas cresçam e 

seus resultados sejam alcançados de forma significativa, não pensando apenas 

no lucro mais também na responsabilidade social e ambiental.   

 

O desafio é conseguir que as pessoas da organização acatem as 

mudanças e se focalizem em atingir as metas estabelecidas pelos 

executivos, o que requer uma mudança de comportamento. A 

verdadeira mudança cultural só pode ser alcançada se em todos os 

níveis da organização as pessoas se comportarem de forma a 

apoiar a orientação e metas estratégicas. Evidentemente, as 

pessoas precisam saber o que é exigido delas no “novo” futuro. 

(BILL E TOM PETTEY, 2003. P342). 

 

A micro e pequenas empresas pode usufruir de uma liderança melhor 

aplicada, uma vez que é claro o problema das empresas na cidade em relação a 

isso, a partir do momento que passar a ser aplicado uma liderança coach, os 

resultados surgiram tudo aos poucos, pois é necessário que as pessoas se 

adaptem as mudanças assim como as pessoas que faz parte de todo esse 

processo também. É relevante que as Micros empresas tenham ciência da 

importância e diferença que um líder coach pode exercer na organização e 
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principalmente saber que a ausência de um líder coach pode prejudicar a 

existência da Empresa, As Micros Empresas da cidade tem muita capacidade 

para crescer e se desenvolver, podendo ser um diferencial no mercado, mais para 

isso as mesma tem que estar dispostas a lidar com as mudanças de uma forma 

segura se arriscar, e com todo o potencial do profissional além de conseguir o 

resultados esperado, não focando apenas no lucro mais sim no meio em que 

trabalha principalmente nas pessoas, fazendo com que todos entenda sua 

importância no processo e com determinação conseguir uma transformação 

fascinante para toda a organização.  

 

6. CONCLUSÃO  

Em virtudes dos fatos mencionados, podemos ressaltar a importância de 

um líder coach nas micros empresas na cidade de Bertioga, por se tratar de uma 

cidade em constante crescimento, vemos o quanto deixa a desejar não apenas na 

época de maior demanda por se tratar de uma cidade turística mais sim ao 

decorrer de todo o ano, pois os morados também são consumidores, as micro e 

pequenas empresas tem como dever de se preparar para conseguir permanecer 

no mercado de trabalho, satisfazer a necessidades do cliente e fazer com que seu 

ambiente interno se integre para alcançar um objetivo em comum e buscar se 

tornar competitiva no mercado.  

Para isso é necessário que seja aplicado um tipo de liderança que 

modifique esse olhar dos empreendedores, e que os faça entender que a 

liderança coach é um fator primordial para o funcionamento adequado da 

empresa. Pois chefes em micros e pequenas empresas identificamos muitos, 

porém um líder coach simplesmente  é mais difícil. .  

 Observamos que as empresas estão em constante crescimento, porém 

não em constante desenvolvimento, podendo prejudicar a existência da 

organização. Por isso a necessidade das organizações estarem abertas a 

mudanças e serem resilientes podendo tendo a capacidade de lidar com todo o 

processo. 

No cenário atual torna-se de extrema importância que os gestores tenham 

a competência de usufruir de uma liderança coach, onde esse possui habilidades 

e técnicas inovadoras para gerir a equipe, pois é inevitável que todos se adapte as 
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constantes mudanças tendo acesso ao feedback do líder coach responsável. É 

notório que há uma grande diferença entre uma empresa que adota essa 

ferramenta ou não. Para dessa maneira os resultados serem alcançados de forma 

eficiente e eficaz ao decorrer do processo, fazendo com que as técnicas utilizadas 

influenciem os colaboradores a se sentirem parte importante do resultado da 

organização. 

Entende-se que para se manter no mercado atual é preciso destacar-se 

tendo um diferencial em relação aos concorrentes, torna-se fundamental  que as 

organizações trabalhem como uma engrenagem, identificando as necessidades 

tanto profissionais quanto pessoal e unindo os objetivos, sendo esse o papel de 

uma liderança coach.  

“Liderança é uma jornada que começa onde você está, não onde você 

quer chegar”. (JOHN C. MAXWELL, 2007. P291) 
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