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“As pessoas perguntam qual a diferença entre um 
líder e um chefe. O líder trabalha a descoberto, o 
chefe trabalha encapotado. O líder lidera, o chefe 

guia. ” 
(Franklin Delano Roosevelt) 



 
 

RESUMO 
 

A temática sobre Coaching ainda engatinha no meio acadêmico, visto que não há 
consenso sobre metodologia nem regulamentação da profissão. Dentro da temática 
escolhida algumas perguntas-chaves apresentam-se de forma a guiar o trabalho, 
tais como: quais habilidades um líder coaching deve possuir para desempenhar um 
bom papel profissional? Há em andamento algum processo de aplicação da 
metodologia de líder coaching no Banco do Brasil? Diante deste contexto o objetivo 
geral do trabalho pretende-se investigar como o Banco do Brasil promove o 
desenvolvimento de seus talentos, mais especificamente na formação de líderes. 
Para tanto, optou-se  por uma pesquisa bibliográfica. O modelo de coaching ainda 
não é utilizado pelo Banco do Brasil, apenas o modelo de liderança pipeline. Após as 
pesquisas realizadas a partir de fontes bibliográficas e no próprio site do Banco do 
Brasil pode-se dizer que o modelo do processo coaching e de líder coach ainda não 
se firmou no mercado de modo concreto, por carência de regulação, da falta de 
formação adequada de seus profissionais e de metodologia clara e aceita pela 
comunidade científica, o que torna o seu uso em instituições públicas como o Banco 
do Brasil, até então inviável.  
 
Palavras-chaves: coaching, líder coach, Banco do Brasil, formação de líderes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 
 

The theme of Coaching still engages in the academic environment, since there is no 
consensus on methodology or regulation of the profession. Within the selected theme 
some key questions are presented in order to guide the work, such as: what skills 
should a coaching leader possess to play a good professional role? Is there any 
progress in the application of the methodology of leading coaching in Banco do 
Brasil? Given this context, the general objective of the work is to investigate how 
Banco do Brasil promotes the development of its talents, more specifically in the 
formation of leaders. For this, a bibliographic search was chosen. The coaching 
model is not yet used by Banco do Brasil, only the leadership pipeline model. After 
the researches made from bibliographic sources and in the site of Banco do Brasil, it 
can be said that the model of the coaching process and leader coach has not yet 
been firmly established in the market due to lack of regulation, lack of training 
adequate of its professionals and of a clear methodology accepted by the scientific 
community, which makes its use in public institutions such as Banco do Brasil, until 
then unfeasible. 
 
Key words: coaching, leader coach, Banco do Brasil, formation of leaders. 
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INTRODUÇÃO 

A implementação do processo Coaching Corporativo visa proporcionar a 

formação de líderes melhores capacitados, mais eficientes e efetivos na geração de 

resultados e potencializar o desempenho dos seus profissionais. A temática sobre 

Coaching é de desenvolvimento recente no meio acadêmico, visto que não há 

consenso sobre metodologia nem regulamentação da profissão em lugar algum. De 

forma específica, no caso do Banco do Brasil não há metodologia de coaching 

aplicada à formação de pessoas, mas seria uma possibilidade concreta de formação 

de novas lideranças dentro do banco.  

Atualmente, a gestão de carreira no Banco do Brasil é individual, 

dependendo mais do próprio funcionário do que da organização. A empresa 

disponibiliza meios e incentivos para que o colaborador gerencie sua carreira dentro 

da Instituição, mas não há um programa específico direcionado exclusivamente para 

a formação e acompanhamento de líderes. 

Como objetivos gerais do trabalho apresentam-se os seguintes itens:  

 Investigar como o Banco do Brasil promove o desenvolvimento de seus 

talentos, mais especificamente na formação de líderes. E, como 

objetivos específicos pretende-se desenvolver os itens abaixo: 

 Identificar as ferramentas utilizadas pelo Banco do Brasil para o 

desenvolvimento pessoal; 

 Identificar a ferramenta Coach dentro do processo de desenvolvimento 

de pessoas. 

 Investigar se há em andamento algum processo de aplicação da 

ferramenta de líder coaching no Banco do Brasil. 

Para a realização deste trabalho optou-se por uma pesquisa bibliográfica. 

O método de pesquisa realizado por meio de pesquisa bibliográfica, as ferramentas 

utilizadas foram livros, revistas e a internet. A coleta de dados se deu de forma 

bibliográfica e a abordagem da pesquisa é qualitativa. Do ponto de vista dos 

objetivos a pesquisa foi exploratória.  

No primeiro capítulo encontra-se a revisão bibliográfica, pesquisa 

realizada para que o tema seja especificado e estabelecido de forma satisfatória a 

partir dos itens desenvolvimento de pessoal, desafios no desenvolvimento de 

pessoal em instituição pública, a ferramenta Coach, as dificuldades em formação de 
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líderes, a ferramenta coach para formação de líderes, o investimento do Banco do 

Brasil em formação de pessoal e liderança. 

No capítulo seguinte os materiais e métodos, especificando-se a busca de 

artigos e materiais sobre o assunto por meio de revisão bibliográfica da literatura. A 

discussão de resultados aparece no capítulo seguinte mostrando-se que o modelo 

de coaching ainda não é utilizado pelo Banco do Brasil, apenas o modelo de 

liderança pipeline., terminando com as considerações finais onde concluiu-se que 

devido a insuficiência de regulação, pela falta de formação adequada de seus 

profissionais e de metodologia clara e aceita pela comunidade científica, o modelo 

de processo coaching e de líder coach ainda não se fixou no mercado de forma 

concreta, o que torna impraticável o seu uso em instituições públicas como o Banco 

do Brasil. 
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1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1 Desenvolvimento de pessoal 

 

O Banco do Brasil é uma instituição fundada em 1808 por D. João VI, a 

época o regente Brasileiro e atualmente é considerado a maior instituição financeira 

da América Latina. É referência e liderança em sustentabilidade e governança, mas 

diferencia-se por adotar tecnologia de ponta em suas operações. O Banco conta 

com 114 mil funcionários e oferece soluções, serviços e produtos nos segmentos 

bancário, gestão de recursos, investimentos, entre outros. Em 2012 “alcançou as 

marcas de 37,4 milhões de contas correntes e 58,6 milhões de clientes em sua 

carteira” (FERRAZA; BUTTENBENDER, 2014, p. 2).  

Moraes (2012) afirma que o sistema de regulação dos bancos adotado no 

Brasil, sob supervisão do Banco Central, é considerado austero pelas organizações 

internacionais e isto contribuiu para que a crise internacional de 2008 não afetasse 

seriamente nossa economia. Assim, com estabilidade econômica e com uma 

expansão de crédito favorável, o sistema financeiro se expandiu nos últimos anos. 

De acordo com dados da Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, citados pelo 

autor, o volume de créditos da economia brasileira, “que em 2006 era de 732 bilhões 

de reais, atingiu 1.227 bilhões de reais em 2008” (MORAES, 2012, p. 22). 

Os bancos neste país passaram a fazer ajustes em função da convivência 

com uma nova realidade: a globalização, o avanço tecnológico e a valorização da 

cidadania, bem como modificações na economia brasileira (pós Plano Real), tais 

como os ganhos inflacionários, mas, ao mesmo tempo trabalhando uma negociação 

com o mercado de capitais, previdência privada e seguridade social, capitalização, 

cartões de crédito e etc. Diante destas mudanças as instituições financeiras 

direcionaram-se para o controle de custos, a redução da força de trabalho por meio 

da automação, visando o aumento da produtividade. (AQUINO FILHO, 2003, p. 9) 

Aquino Filho (2003, p.9), ainda revela que a revisão dos modelos de 

gestão empresarial “faz parte das estratégias dos bancos para enfrentar este 

mercado competitivo”. E ainda seguindo o raciocínio deste autor, esta revisão, esta 

mudança implica em realocar pessoas, definir um novo papel para elas, pois elas 

passam a contribuir como um capital intelectual para desenvolver produtos, serviços, 
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melhorar processos e formar mercado. Ainda segundo o autor o Banco do Brasil 

desenvolve esforços desde 1995 para se adequar a essa nova realidade do 

mercado brasileiro promovendo reorientação estratégica e com a adoção de um 

modelo de gestão por resultado econômico, tendo como base principal o orçamento. 

Em 2003-2007 o banco passou a reservar um papel especial aos funcionários, 

reajustando sua estratégia e sua política de gestão de pessoas.  

Lameira (2004) expõe que, após o plano real, os bancos aproveitaram-se 

da “utilização de uma política monetária extremamente contracionista (de juros 

elevados) que fez com que as taxas brasileiras de juros atingissem níveis punitivos 

para os agentes econômicos que pretendessem especular” em relação à formação 

de estoques e posterior elevação de preços, elevando o custo de oportunidade 

desses agentes. Contudo, essas taxas, também, elevaram sobremaneira o custo de 

capital e terminaram por comprimir a demanda agregada e o nível de investimentos 

além de manter totalmente atrofiado o nível de crédito em nossa economia em vista 

dos elevados juros nominais e reais praticados (LAMEIRA, 2004). 

A formação educacional dos funcionários de bancos é superior à média 

do mercado de trabalho formal. De acordo com a FEBRABAN o número de 

bancários com formação superior ou pós-graduação é de 65% do total de 

funcionários enquanto o restante do mercado formal de trabalho do Brasil conta com 

15% de funcionários com esta qualificação. (MORAES, 2012, p. 22).  

No caso do Banco do Brasil especificamente as ações de aprendizagem 

são direcionadas para o desenvolvimento das pessoas e seus esforços são para 

uma educação visando o futuro, uma educação continuada, baseada não só no 

treino, mas na melhoria da capacidade de compreensão e interpretação do 

funcionário. O Banco acredita que por meio do crescimento pessoal do indivíduo os 

objetivos estratégicos da empresa possam ser atingidos de forma consciente e 

sustentável. (FERRAZA;  BUTTENBENDER, 2014, p 13).  

Baseando-se nessa premissa, o Banco do Brasil está capacitando e 

renovando as pessoas que povoam seu quadro de funcionários, mantendo-as 

focadas nos novos desafios de mercado proporcionando treinamentos, reciclando os 

conhecimentos e informações dos seus colaboradores, não só no âmbito 

profissional, mas no pessoal também. Segundo Olegário (2010) uma organização 

que utiliza técnicas modernas de gestão de pessoas (e que definem uma 

organização inteligente) precisa treinar, valorizar e evoluir seus funcionários, 
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fazendo com que sua postura seja de desafiá-los a executar o seu melhor 

constantemente (OLEGÁRIO, 2010, p.15) 

Aponta-se então, a partir dessa ideia de capacitação e renovação do 

quadro de funcionários do banco o item a seguir, apontando os desafios para o 

desenvolvimento da gestão de pessoas em instituição pública.  

 

1.2 Desafios no desenvolvimento de pessoal em instituição pública 

 

A chamada Constituição cidadã de 1998 trouxe diversas mudanças ao 

setor público, entre elas as contratações. Elas se tornaram mais transparentes e 

profissionais, minimizando os casos de nepotismo e perseguições políticas que 

aconteceram anteriormente na história do país. As contratações passaram a ser 

feitas através de concurso público, um meio mais justo, aberto e com critérios e 

princípios técnicos. Se por um lado os objetivos de transparência foram atingidos, 

por outro criou-se um monstro, um excesso de servidores em várias áreas e cuja 

rotatividade de força de trabalho tornou-se baixa. Claro que há o ônus da troca 

(como custo trabalhista, tempo e recurso investido na integração e aprendizado do 

contratado), mas não trocar é igualmente ruim. (ESCULÁPIO, 2013, p. 18) 

Ibañez (2016) identifica outro entrave ao desenvolvimento de pessoal em 

instituições públicas que é a apresentação de soluções imediatas e simplistas para 

problemas relativos ao quadro de funcionários, notadamente problemas envolvendo 

capacitação de pessoas, falta de habilidade para desenvolvimento da função e 

outros problemas desta ordem. A autora aponta também falta de capacitação das 

chefias, cuja habilidade de gestão não é suficiente para que os problemas 

relacionados à gestão de pessoas sejam resolvidos sem prejuízo ao trabalho.  

Outro desafio enfrentado no setor público é a limitação tecnológica e 

estrutural, assim como outros aspectos comportamentais dos servidores. Ao serem 

avaliados para seu ingresso em determinadas funções mostram-se capacitados no 

seu conteúdo, mas nem sempre são avaliados em suas características 

comportamentais e psicológicas, o que os tornariam incapacitados para a função. A 

falta de motivação é enraizada na cultura organizacional pública, normalmente 

causada pela dificuldade da empresa em implantar políticas de recompensa aos 

servidores exemplares, e constitui um dos problemas no processo de gestão por 

competências (HOFFMANN, 2010).  
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Apresentados os desafios, parte-se para a análise da ferramenta coach 

como alternativa de desenvolvimento para gestão de pessoal.  

 

1.3 Ferramenta Coach  

 

A palavra Coaching deriva de Coach, cuja origem, segundo Milaré e 

Yoshida (2004, apud MOTTER JÚNIOR, 2012, p. 21) e remonta ao húngaro Koczi e 

significa “carroça coberta”. Os alunos das universidades eram transportados nesse 

tipo de veículo, daí a figura do condutor ou coach, termo usado em esportes para o 

treinador. O termo coaching pode ser entendido mais como uma filosofia do que 

como um estilo de liderança.  

Coaching é um processo estimulador de reflexões a fim de desenvolver o 

desempenho e aprendizado de um indivíduo, tanto no âmbito pessoal como no 

profissional. Esse processo só é possível com a parceria de dois atores: o coach e o 

coachee, onde o coach é o profissional aplicador do coaching, ministrando 

metodologias e ferramentas para tal propósito. Já o coachee, ou cliente, é o 

indivíduo que passa pelo processo de coaching, abrindo possibilidades para a 

escolha de novos comportamentos e alcançando diferentes níveis de resultados. A 

seguir um quadro é apresentado com várias abordagens conceituais acerca do 

coaching, segundo a visão de diversos estudiosos do assunto (LOTZ; GRAMMS, 

2014, p. 16). 

 

Quadro 1: Conceitos de coaching 

Autor Abordagem 

Hargrove (1995) “Coaching é desafiar e apoiar as 
pessoas, oferecendo a elas o 
benefício de nossa parceria”.  

Gallwey (1996) “Coaching é o processo de facilitar a 
aprendizagem e o desempenho de 
outra pessoa através da utilização 
ótima de seu potencial, com a 
finalidade de alcançar resultados por 
ela almejados. O processo de 
coaching estimula a capacidade das 
pessoas de se reinventarem e 
encontrarem alternativas válidas, 
apesar das restrições do contexto em 
que atuam”.  
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Hudson (1999)  “Coaching não é dar conselhos. Não é 
consertar as coisas ou resolver 
problemas. Coaching é estabelecer 
um relacionamento vital, durante um 
determinado período de tempo, com 
um cliente que está a procura da 
clareza e das habilidades necessárias 
para fazer mudanças em sua vida e 
nos sistemas humanos (casais, 
família, empresa, comunidade) em um 
futuro próximo”.  

Krausz (2007)  “Coaching é um processo que 
contribui para que as pessoas e os 
grupos se transformem, reflitam a 
respeito de sua visão de mundo, de 
seus valores, crenças, aprofundem 
sua aprendizagem, incorporem novas 
habilidades e capacidades e 
expandam sua prontidão para agir de 
forma coerente e eficaz. Por esta 
razão constitui uma forma de 
provocação construtiva, de desafio e 
estímulo para o desenvolvimento e 
aprendizagem contínuos”.  

International Coaching Federation 

(ICF, 2013) 

“Coaching é uma parceria continuada 
que estimula e apoia o cliente a 
produzir resultados gratificantes em 
sua vida pessoal e profissional. Por 
meio do processo de coaching, o 
cliente expande e aprofunda a sua 
capacidade de aprender, aperfeiçoa 
seu desempenho e eleva a sua 
qualidade de vida”.  

School of Coaching (apud 

DOWNEY, 2010, p. 17) 

“Coaching é a arte de facilitar o 
desempenho, aprendizado e 
desenvolvimento de outra pessoa”.  

Dutra (2010, p. 16) “Coaching é uma conversa que leva à 
ação e à realização do que é 
almejado”.  

Coaching Clinic Program Corporate 

Coach U (apud DUTRA, 2010, p. 16) 

“Coaching é o processo que provê ao 
indivíduo as ferramentas e as 
oportunidades de que ele precisa para 
desenvolver-se completamente e para 
ser eficaz em seus compromissos e 
consigo mesmo, com a empresa e 
com seu trabalho”.  

Fonte: Lotz; Gramms, 2014, p. 18. 
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Uma das grandes críticas sobre o coaching é o fato de não haver 

regulamentação em relação à profissão de Coach, o que mostra o lado negativo da 

profissão. À medida que o número de pessoas atuando como coaches aumenta a 

confusão sobre sua aplicabilidade também, vendendo-se a ideia de que o Coach 

pode resolver praticamente tudo. Duas das situações incômodas são sua 

banalização e a preocupação das empresas com a falta de formação profissional 

dos Coaches (DINIZ, 2017). 

Outra situação crítica sobre o coaching é o fato de esse processo ser 

apresentado mais como ideologia e não como metodologia, pois seus estudos ainda 

são incipientes. O maniqueísmo imposto no processo pode ser algo mais destrutivo 

do que construtivo, quando se pauta o desenvolvimento pessoal do sujeito 

(profissionalmente ou não); não há somente o sucesso e o fracasso, o acerto e o 

erro, felicidade ou tristeza, o processo de coaching deve preparar o sujeito para as 

adversidades do caminho, mas tem lidado com a mudança do sujeito em prol do 

sucesso apenas (DAMASCENO, 2011, p. 4) 

Há ainda uma preocupação sobre o coaching tomar o lugar da Psicologia, 

ciência já estabelecida, no processo de desenvolvimento e aprimoramento mental 

dos indivíduos. No processo de coaching enxerga-se a vida como uma partida em 

que há vencedores e perdedores. Exagera-se na solução individual e há um 

desinteresse por soluções coletivas para os problemas pertinentes às pessoas 

(BRINKMANN, 2004 apud GASPARINI, 2017).  

Coaching é processo, coach é o profissional condutor do processo e 

coachee é o cliente, aquele que é submetido ao processo. Mas, para que bons 

resultados sejam alcançados, é imperativo que haja empatia entre as partes para 

que o processo se desenvolva e evolua, pois o coaching é mais focado no 

relacionamento e nas novas atitudes. (AMARAL; ANDRADE, 2013, p. 13) 

Assim, conforme colocado pelos autores supracitados, o foco no resultado 

é que deve ser acordado e especificado com o coachee em cada início de processo. 

Além disso, o cliente deve estar disposto a adquirir novas competências e 

conhecimentos e colocá-los em prática de modo que os novos hábitos levem a 

padrões que atinjam maior eficácia.  

Porém nem tudo dentro do desenvolvimento de Coaching são situações 

agradáveis e comprovadamente eficazes. Segundo Campos e Pinto, há lacunas a 

serem preenchidas para que o corpo de conhecimento seja aperfeiçoado, tais como: 
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 Falta de pressupostos filosóficos e de estrutura para orientar as 
tarefas de construção de teorias; 

 Ausência de métodos de construção de teoria bem pesquisados e 
testados; 

 Falta de entendimento compartilhado e comum dos conceitos básicos 
da teoria, bem como da construção dessa teoria em desenvolvimento de 
recursos humanos. (2012, p. 18) 

 

Em função dos itens citados acima, e, segundo os autores supracitados, o 

coaching tem sido mais comentado e propagado dentro da comunidade praticante 

do que nos meios acadêmicos em geral, o que faz com que a pesquisa sobre o tema 

ainda engatinhe. Outras áreas afins, como Mentoria, Sucesso Profissional, Avaliação 

360º, Treinamento e Desenvolvimento, entre outras, deve ser revista. Nessa linha de 

raciocínio, os autores ainda apresentam a diferença entre o coaching e essas outras 

áreas de desenvolvimento humano, incluindo aí a Terapia Psicológica. Entre o 

Coaching e a Terapia os autores apresentam quatro diferenças marcantes: 

características do cliente, diferenças de objetivos ou critérios de sucesso, diferenças 

na definição de quem é o cliente (a pessoa ou a empresa) e diferenças no 

conhecimento contextual e experiência do coach.  

Dessa forma, e seguindo raciocínio acima, a Mentoria parece ser a área 

mais próxima do coaching. Segundo Silva (2010, apud CAMPOS E PINTO, 2012, p. 

22) a diferença entre Mentoria e Coaching acontece porque “a Mentoria é baseada 

no compartilhamento de vivências enquanto no Coaching há um comprometimento 

para atingir resultados”. Para Clutterbuck (2008, apud CAMPOS E PINTO, 2012) a 

diferença está nas seguintes questões: “para Mentoria – quem você quer se tornar? 

– e para o Coaching, o que você deseja se tornar?” 

O Coaching apresenta três modalidades: Coaching Executivo (trata do 

alinhamento individual e coletivo com foco no futuro desejado, seja pessoal ou 

profissional), Coaching de Vida (desempenha consultoria individual com o objetivo 

de criar satisfação e realização na vida), Coaching de Negócios (agrega 

competências pessoais e profissionais específicas no mercado do cliente) 

(GASPAR; PORTÁSIO, 2010, p. 35) 

Existem ainda, de acordo com outras visões, a mais tipos de Coaching, 

sendo eles: Coaching de carreira (que aborda as possibilidades e oportunidades de 

evolução na carreira do cliente), Coaching esportivo (tem por objetivo contribuir para 

que o atleta identifique comportamentos para potencializar sua disciplina e 
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aperfeiçoe sua performance física, técnica e emocional), Coaching de saúde 

(objetiva promover a autonomia do coachee por meio do conhecimento e do 

entendimento a respeito de assuntos relacionados à saúde) Coaching Financeiro 

(direcionado a clientes que buscam a liberdade e independência financeira) 

Coaching de equipe (é direcionado para o desenvolvimento de um conjunto de 

indivíduos, dentro de determinado contexto organizacional, com o propósito de 

otimizar sua capacidade de gerar resultados) sua aprendizagem, seu crescimento e 

sua constante transformação, como seres humanos, membros de uma equipe e de 

uma organização. O coaching de equipe pode também ser aplicado a times 

esportivos, células de trabalho, em salas de aula e a grupos de desenvolvimento de 

projetos. Coaching educacional (propõe desenvolver docentes para potencializar o 

desempenho do aluno) (LOTZ; GRAMMS, 2014, p. 60-61).  

Em relação ao processo de Coaching a literatura não comporta 

unanimidade, pelo contrário, a ideia é pulverizada em diversas fases e condutas de 

acordo com os diferentes autores. Krausz (2007, p. 81) aponta essa falta de 

unanimidade na literatura especializada. E demonstra os diversos tipos de 

processos de acordo com cada autor. O quadro a seguir foi desenvolvido para 

demonstrar essa ideia.  

 

Quadro 2: Processos diversos de Coaching de acordo com diferentes autores. 

Autor Fases do processo de Coaching 

Berger (2003, p. 312)  Levantamento preliminar; 

 Construção do relacionamento; 

 Levantamento de dados; 

 Planejamento do 
desenvolvimento; 

 Acompanhamento do coaching; 

 Fechamento e avaliação; 

 Planejamento dos próximos 
passos; 

Thatch & Heinselman (2003, p. 260)  Avaliação; 

 Plano de desenvolvimento; 

 Comunicado público; 

 Implementação; 

Lachlan Group (2001)  Encontro preliminar com o 
cliente; 

 Analisar forças e limitações; 

 Identificar metas de curto e longo 
prazo; 
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 Desenvolver, testar e 
implementar um plano de ação; 

 Analisar resultados e trocar 
feedback; 

Freas & Mankin (2000, p. 2-6)  Levantamento preliminar; 

 Contratação cuidadosa; 

 Identificar o esperado e o real no 
desempenho executivo; 

 Feedback e plano de ação 

 Aprendizagem ativa; 

 Análise e sustentação do 
sucesso; 

Congressional Management 

Foundation (2006) 

 Levantar forças e necessidades 
de desenvolvimento; 

 Fornecer feedback; 

 Estabelecer metas para o 
processo de coaching; 

 Realizar reuniões estruturadas; 

 Utilizar técnicas para desenvolver 
capacidades necessárias; 

 Propiciar observações e apoio 
que estimulem o coachee a 
aplicar as capacidades 
desejadas; 

 Disponibilizar coaching para os 
coachee em questão; 

 Avaliar o progresso e estratégias 
para mantê-lo e expandi-lo.  

Fonte: Krausz, 2007, p. 81-82. 

 

Essa pulverização de conceitos demonstra a falta de unificação em torno 

da temática, mas também denota a dificuldade de formação de líderes, assunto 

abordado na sequência.  

 

1.4 Dificuldades em formação de líderes 

 

O conceito de liderança vem mudando atualmente. A noção do indivíduo 

que se torna líder por indicação ou tempo de trabalho dá lugar ao líder capaz de 

inspirar, influenciar e gerenciar equipes de forma colaborativa. Um dos aspectos que 

dificulta a atuação dos líderes é o fato de trabalhar com pessoas acomodadas, 

pouco proativas, indecisas e inseguras. Lidar com as diferenças é um desafio, 

podendo a pouca flexibilidade do líder ou liderado, ser motivo de conflito na equipe 

(MANFREDINI, 2007, p. 102).  
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Há quem afirme que o líder do setor público se movimenta em espaços 

menos claros e com objetivos conflitantes em relação ao setor privado, fazendo com 

que sua liderança seja permeada de habilidades e conhecimentos próprios a sua 

realidade. Assim, sua capacitação possui alguns desafios específicos: faz-se 

necessário abordar as dificuldades em capacitar líderes por meio da gestão por 

competências no setor público, o que tornou-se mais acentuado depois do Decreto 

5.707/06, instituindo a Nova Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal da 

Administração Pública (CAMPOS, 2014, p. 51). 

Ainda segundo Campos (2014, p. 52) o principal aspecto desafiador e 

resultante da gestão por competência é o fato dessa gestão aumentar a 

responsabilidade dos dirigentes: como a gestão por competências é utilizada na 

seleção de pessoas, planejamento de carreiras, gestão de desempenho e de 

desenvolvimento de pessoas, essa gestão traz uma nova atribuição para a gestão 

de desenvolvimento de profissionais. O líder tem de saber lidar com a incerteza, 

correr riscos, aprender coletivamente, questionar-se e mudar o modo como encara 

as vantagens proporcionadas pela experiência. São conceitos novos no setor 

público.  

Dentre as dificuldades na formação dos líderes encontra-se o fato das 

emoções humanas ajudarem ou atrapalharem os indivíduos que se desenvolvem 

como líderes. Para que a “inteligência executiva” seja desenvolvida de forma plena 

há que seguir essas dez etapas:  

1. Uma atitude imparcial: trazer à tona o que os outros tem de melhor. 
2. Perceptividade: ajudar os outros a compreender a si mesmos. 
3. Sinceridade: estimular a verdadeira honestidade.  
4. Presença: assumir pessoalmente a responsabilidade.  
5. Capacidade de perceber o que é relevante: apoiar a verdade.  
6. Expressividade: possibilitar uma comunicação fácil.  
7. Capacidade de dar apoio: estimular a lealdade e a vontade de 
contribuir.  
8. Coragem: resolver os conflitos assim que eles surgirem.  
9. Empenho: oferecer um modelo de liderança eficaz.  
10. Confiança em si mesmo: estimular outras pessoas a assumir riscos 
maiores e alcançar níveis mais elevados de realização. (RYBACK, 2000, 
apud NESPOLI; PONTES; GOMES, 2014).  

 

Há quem aponte que as grandes dificuldades no processo da formação 

de líderes aparecem nos desajustes e defasagens do treinamento e 

desenvolvimento dos líderes. Elementos como: falta de definição objetiva no 

treinamento, falta de motivação perante a equipe, falta de interpretação adequada 
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do contexto real da organização e a falta de diagnóstico adequado por parte do líder 

(MELLO; SILVA; 2014, p. 35).  

 

1.4.1 Ferramenta Coach para formação de líderes  

 

Para qualquer iniciativa em Coaching é altamente necessário que se 

defina o papel do patrocinador, ou seja, aquele cliente que se responsabilizará pelas 

custas do processo para que haja maiores chances de sucesso.  O autor ainda 

acredita que o processo pode ser autônomo ou ainda possa ser integrado a um 

programa de treinamento e aprendizagem, mas é certo que as lideranças exigirão 

coaches qualificados. Júnior ainda coloca que no processo a abordagem 

metodológica não é padronizada, podendo variar, mas que deve ser criativa, com 

interações e autorreflexão. Outras fases citadas são o pré-coaching para que se 

entenda como o processo pode analisar a demanda e o planejamento; coleta de 

dados, definição de metas, desenvolvimento e execução, reportar resultados, 

transição e desenvolvimento de longo prazo também são pontos citados (MOTTER 

JÚNIOR, 2012, P. 24).  

Postos os processos encontrados na literatura, volta-se a atenção ao 

Líder Coach. Líder Coach é aquele indivíduo que usa técnicas e ferramentas do 

Coaching no exercício da sua liderança, de acordo com Marques (2017), sendo 

criativo, empreendedor, ousado, inspirando as pessoas e conquistando pelo 

exemplo de suas atitudes. Sempre objetiva o desenvolvimento de sua equipe 

através de feedbacks construtivos. Toma decisões assertivas porque é preparado 

para lidar com situações adversas, pressões e estresse, mas sabe ser maleável e 

resiliente. Além disso, Marques (2017) destaca as seguintes características do Líder 

Coach: estimula o aprimoramento da comunicação entre sua equipe, gera foco, 

aumenta a produtividade, promove a automotivação, expande o poder de 

negociação, maximiza a inovação, amplia a criatividade, desenvolve o planejamento 

e propicia a visão sistêmica.  

Com alguma frequência aparecem as confusões entre os conceitos de 

líder e coach, talvez por suas características serem parecidas. Porché e Niederer 

(2002, apud GASPAR; PORTÁSIO, 2010, p. 38) descrevem o líder como um 

“indivíduo que tem foco no futuro a ser criado, seja numa instituição ou em uma 
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nação; uma pessoa que analisa o desempenho do negócio, antecipa adversidades, 

planeja estratégias e recursos, não assessora pessoas de forma direta”. Na visão 

dos autores o Coach tem seu foco maior nas pessoas, no futuro delas ou de um 

grupo, ajudando o indivíduo a analisar seu desempenho, estimulando a pessoa, 

antevendo suas necessidades, ajudando-a a criar, analisar e utilizar seus recursos, e 

tem compromisso com o assessoramento de pessoas mesmo quando elas não 

pertencem a sua equipe.  

 

1.5 Investimento do BB em formação de pessoal e liderança 

 

A participação das pessoas nas organizações vem sendo estudada há 

tempos. Caravantes e Bjur, (1996 apud AQUINO FILHO, 2003, p.71) apontam os 

elementos indispensáveis e críticos para o que se chama “boa administração”, 

sendo eles: definição da missão, visão do ambiente, comportamento humano nas 

organizações, recursos e resultados socialmente importantes. Há uma dialética 

nessa relação entre pessoas e organizações: “se por um lado as organizações 

sociais são criação da mente humana, por outro elas deveriam lhe propiciar uma 

vida plena” (AQUINO FILHO, 2003, p. 17).  Assim o autor acredita que a razão de 

ser das empresas faz com que as pessoas sejam a principal fonte de vantagem 

competitiva. O capital intelectual faz toda a diferença no desenvolvimento do 

negócio. 

Atendendo a esse pensamento, de forma complementar, os bancos se 

preocupam em capacitar seus funcionários, daí a determinação em expandir seus 

programas educacionais, visando sempre aumentar a qualificação técnica dos 

bancários. Costa explica que a partir da década de 1990 passaram a ser executados 

programas de formação dos bancos no formato das chamadas universidades 

corporativas. Dessa forma, esse sistema de educação corporativo passa a ser 

crucial e a capacitar de forma abrangente (COSTA, 2012, p. 8) 

O autor supracitado ainda explica que as competências individuais 

passam a ser desenvolvidas de acordo com o público-alvo e as competências que a 

corporação gostaria que fossem atingidas, dando origem as chamadas “escolas”. 

Assim, passam a existir dentro das universidades corporativas a escola do varejo, 

escola do crédito, escola da comunidade.  
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Para atender a essa demanda o Banco do Brasil criou a Universidade 

Corporativa Banco do Brasil, a UniBB, que vem a ser uma grande estrutura virtual. 

Essa estrutura virtual (que conta também com algumas gerências regionais e quatro 

plataformas, distribuídas no país) visa concretizar a visão futurística do banco, ou 

seja, atingir suas estratégias e alavancar suas crenças e valores e a disseminação 

de saberes. Isso ajudará a construir as competências e melhorar o nível de 

excelência organizacional (FERRAZA; BUTTENBENDER, 2014, p 7). 

Ferraza e Buttenbender (2014) lembram que a UniBB evoluiu para o 

portal UniBB “Cada vez + bompratodos” em 2013, em comemoração aos dez anos 

da Universidade Corporativa, onde “os programas e ações de aprendizagem 

fundamentam-se em princípios filosóficos e organizacionais e orientam-se pelos 

seguintes propósitos”:  

 
 Desenvolver a excelência humana e profissional dos funcionários, 
contribuindo com sua empregabilidade e capacitando-os para processos de 
ascensão profissional;  

 Dar suporte ao desempenho profissional;  

 Aperfeiçoar a performance organizacional, tornando a empresa 
competitiva; e  

 Formar sucessores para quadros técnicos e gerenciais do Banco do 
Brasil.  

 A produção e o acesso ao conhecimento são ancorados na estratégia 
da empresa e nas várias possibilidades de carreira. Os meios usados são:  

 Treinamentos presenciais, oferecidos nas GEPES Regionais;  

 Aprendizagem por meio de diversas tecnologias educacionais, 
presenciais e a distância (mídia impressa, vídeo, TV Corporativa, 
Treinamento Baseado em Computador - TBC, web);  

 Programas em parceria com as melhores instituições de ensino do 
País;  

 Consultas às bibliotecas do Banco, com acesso a livros, periódicos 
especializados, banco de vídeos, bancos de teses, dissertações e 
monografias;  

 Portal virtual que permite acessar publicações digitalizadas, biblioteca 
virtual, trilhas de desenvolvimento profissional, treinamentos on-line, etc. 
(FERRAZA; BUTTENBENDER, 2014, p. 12-13). 

 As escolas de formação continuada também reservam espaço para a 

formação de líderes. O Banco do Brasil atenta-se aos desafios do mundo 

contemporâneo, tais como o surgimento de novas tecnologias digitais, as novas 

formas de interação entre o banco e seus funcionários e clientes. Acredita-se que 

nesse contexto aumenta-se a pressão sobre os líderes, o que torna o exercício da 

liderança algo cada vez mais desafiador e cuja necessidade de desenvolvimento se 

apresenta de forma clara.  
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Historicamente o BB, por sua natureza e cultura, tende a desenvolver 

seus líderes internamente envolvendo questões como identificação, seleção, 

desenvolvimento de membros de equipe com potencial para assumir cargos de 

liderança. Para que isso aconteça o BB tem de criar a estrutura a essa dinâmica, por 

meio de programas de treinamento específicos, planejamento da sucessão, gestão 

de desempenho, recompensas, entre outras estratégias.  

Sabe-se que o banco espera que seus líderes exerçam o protagonismo 

da iniciativa, pensem o novo, compartilhem responsabilidades e criem estratégias. 

Assim, o desafio da função de líder é fazer com que os indivíduos estejam 

preparados para os desafios da sua função e que tenham consciência do seu papel.  

O BB, por meio da UniBB, disponibiliza em seu portal o curso “Modelo de 

Liderança no BB”. No início do treinamento há o dilema inicial da organização: 

quando a vaga de líder está aberta, o que fazer? Buscar um líder no mercado ou 

investir no desenvolvimento de alguém da casa? Na visão do banco apresenta-se 

uma pressão sobre os responsáveis por essa responsabilidade através dos 

seguintes itens: seleção interna, alocação, avaliação de desempenho e 

desenvolvimento de liderança.  

O banco também foca nas dificuldades modelos tradicionais, sendo elas: 

a estruturação baseada em cargos (adotada por vários modelos tradicionais, 

fazendo com que o líder se feche em seu próprio território), curto prazo versus longo 

prazo (no modelo tradicional o desempenho no presente é mais importante que o 

potencial futuro) e a negação dos diferentes níveis de liderança (o modelo tradicional 

mantém  o foco nas características pessoais e não nas habilidades e valores 

necessários para transitar entre os níveis de liderança).  

Ainda de acordo com essa formação específica de líderes o BB adere ao 

modelo de liderança conhecido como Pipeline. O Pipeline de liderança foi 

desenvolvido por Charam, Drotter e Noel e é um modelo que funciona por 

passagens. Basicamente as passagens são: liderar a si mesmo, de líder de si 

mesmo a líder de outros, de líder de outros a líder de gerentes, de líder de gerentes 

a líder de função, de gerente operacional a gerente de negócios, de gerente de 

negócios a gerente de grupo e finalmente de gerente de grupo a administrador de 

empresa.  

O modelo pipeline é bastante interessante, pois apresenta um enfoque 

em vários níveis hierárquicos, mas não contempla as pequenas ações de liderança 
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ou de gestão de pessoas, o que o modelo de Líder Coach propõe com maestria. 

Assim, o modelo de liderança por Coaching complementaria o modelo Pipeline de 

forma bastante satisfatória, já que o processo de Coaching poderia ser agregado a 

qualquer nível do Modelo já existente de Pipeline, sem alterar a proporção 

hierárquica de liderança dentro do conceito desenvolvido pelo Banco.  

O modelo de Líder Coach apresentado anteriormente no referencial 

teórico propõe que o Coach, por meio de suas características, seja o facilitador do 

potencial de mudança de seus coachees, forneça metas, plano de ação, 

reestruturação (se necessário), analisando forças e limitações em todos os níveis do 

processo. E isso se encaixa de forma bastante satisfatória no já existente e utilizado 

modelo de liderança Pipeline, sem alterá-lo substancialmente, mas fortalecendo 

através do processo de Coaching.  
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

   

 Para a produção deste trabalho foi optou-se pelo modelo de TCC 

Bibliográfico. O método de pesquisa realizado através de pesquisa bibliográfica, as 

ferramentas utilizadas foram livros, revistas e a internet. Do ponto de vista dos 

objetivos a pesquisa será exploratória. A coleta de dados será coleta bibliográfica e 

a pesquisa qualitativa. (RICHARDSON, 2008; MARTINS; THEÓPHILO, 2009; 

CRESWELL, 2009). 

Dentro da temática escolhida algumas perguntas-chaves apresentam-se 

de forma a guiar o trabalho, tais como: quais habilidades um líder coaching deve 

possuir para desempenhar um bom papel profissional? Quais as ferramentas que 

um líder coaching deve utilizar? Como se daria a utilização de uma metodologia de 

líder coaching para treinamento no Banco do Brasil? E finalmente: há em andamento 

algum processo de aplicação da metodologia de líder coaching no Banco do Brasil? 

A pesquisa se deu por meio de palavras chaves tais como Líder Coach, 

Liderança, Coaching, Banco do Brasil, formação de pessoas. Foram selecionados 

textos completos em português. A coleta de dados se deu através da investigação 

bibliográfica e a pesquisa qualitativa, combinando as duas modalidades, e ao 

mesmo tempo interpretando-os. Do ponto de vista dos objetivos a pesquisa foi 

exploratória.  

 

3 DISCUSSÃO DE RESULTADOS  

 

O público alvo na instalação de metodologia de liderança por Coaching 

seriam os funcionários do Banco do Brasil, que segundo dados do próprio banco, em 

2010 (último dado consolidado apresentado pelo site do banco), chegou a 109.026 

pessoas.  

Repensar os processos abandonando o foco no problema e abraçar uma 

metodologia inovadora, a partir de uma abordagem positiva, que tende à 

aprendizagem contínua e edificante, não oferece riscos demasiados ao processo já 

instalado. A cultura de aprendizagem tende a impactar positivamente a cultura e o 

clima organizacional e possibilita a identificação e construção de estratégias 

sustentáveis para o alcance dos objetivos da organização. (LOTZ; GRAMMS, 2014, 

p. 265)  
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Os vários modelos apresentam outra vantagem no processo. A 

criatividade do Coach pode aparecer ou variar de acordo com os objetivos as quais 

interessam que se desenvolva, pois os modelos mentais são construídos com base 

nas crenças, nos valores e nas experiências e moldam a forma como o indivíduo 

atribui significado e percebe o mundo. O Líder Coach leva o indivíduo a encontrar 

possibilidades que até então não tinham sido identificadas e ao trazer essa prática 

para o dia a dia das organizações, o Coach estimula a aprendizagem, a autonomia, 

a proatividade, desenvolvendo competências técnicas e estimulando o 

desenvolvimento de novos líderes (LOTZ; GRAMMS, 2014, p. 266).  

Ainda apresentam-se como benefícios da metodologia de Líder Coach: 

líder e esquipe mais produtivos (menos estresse e melhores formas de tomada de 

decisões), Autoconfiança e automotivação (a partir de técnicas de questionamento e 

outras ferramentas, desenvolvimento do autoconhecimento), equilíbrio mental e 

emocional (desenvolvimento da inteligência emocional), valorização do 

relacionamento interpessoal (por meio de habilidades de comunicação), 

desenvolvimento de reuniões, brainstormings e feedbacks (comunicação assertiva), 

elaboração de cumprimento e planos de ação, reconhecimento de estilos para 

melhor gestão de conflitos, entre outros.  

Assim, a implantação de um processo de Coaching seria o ideal para que 

se complemente o modelo de liderança Pipeline já inserido no Banco do Brasil, sem 

que haja alteração negativa, apenas acrescentando novos modelos mentais ao já 

conhecido processo de formação continuada de seus funcionários, acrescentando 

ganhos no processo.   

Retomando os objetivos iniciais infere-se que o Banco do Brasil tem dá 

grande importância ao desenvolvimento de seus funcionários, notadamente as 

lideranças, mas essa situação se dá de forma individual e de acordo com o interesse 

de cada colaborador, fazendo com que cada indivíduo procure seu próprio 

treinamento e desenvolvimento, seja través da UniBB ou através de outras 

instituições que lhe convierem.  

Mas é inegável que a existência da Universidade do Banco do Brasil 

(UniBB) é uma ferramenta poderosa no desenvolvimento dos funcionários que 

demonstram interesse em crescer profissionalmente, apresentado cursos e 

informações valiosas para que esse processo de formação se concretize.  
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A ferramenta coach não é utilizada dentro do processo de formação de 

líderes e do desenvolvimento de pessoas no Banco do Brasil atualmente e não há, 

até o momento, indicação de uso desse tipo de ferramenta no processo educativo 

num futuro próximo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Retomando os objetivos gerais pondera-se: o Banco do Brasil tem uma 

preocupação com a formação e aperfeiçoamento de seu pessoal, mas os incentivos 

se dão de forma individual, incentivando o indivíduo a procurar por si mesmo seu 

próprio desenvolvimento. A disponibilidade de cursos por meio da UniBB é uma 

inciativa bastante positiva, mas a formação de liderança ainda é realizada de forma 

tradicional, a partir do tempo de casa, algo que está sendo revisto e modernizado 

dentro do setor público.  

O processo de coaching ainda é muito recente e carece de 

regulamentação para que seja utilizado de forma mais efetiva, principalmente no 

setor público. A atuação do coach como líder ou como figura participante na 

formação de líderes tem muito potencial, mas as críticas no meio acadêmico assim 

como a falta de especificação na formação do líder coach tornam-se entraves para 

sua utilização.  

Dessa forma, não há, ainda, no Banco do Brasil nenhum processo para 

implantação de coaching ou a formação de líderes coach dentro do Banco. Também 

não há previsão de utilização desses processos enquanto não houver 

regulamentação ou metodologia reconhecidamente acadêmica para que empresas 

de grande porte, públicas ou privadas, utilizem-na em suas fileiras.  

As limitações teóricas desta pesquisa fazem com que os dados ainda 

sejam superficiais, promovendo uma pesquisa incipiente sobre o tema. As maiores 

limitações são: a dificuldade de encontrar material adequado para estudo, dados 

relevantes de pesquisas com grupos usuários da metodologia de coaching (pois não 

há dados disponíveis deste tipo de pesquisa, já que o uso do coaching é 

relativamente recente), a carência em relação ao tema é grande, necessitando 

dados concretos e maior observação sobre o assunto.  

Como indicativos sugere-se novas pesquisas com grupos que já 

desenvolvem e utilizam o coach como ferramenta de desenvolvimento profissional 

para que se apresentem dados que possam ser comparados e utilizados de forma 

relevante no futuro por grupos que se interessam pela temática. Desta forma, 

conclui-se que os objetivos estabelecidos inicialmente foram cumpridos.  
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