


A PALESTRANTE UNE 30 ANOS DE EXCELÊNCIA PROfiSSIONAL EM GRANDES EMPRESAS À 
SUA FORMAÇÃO ACADÊMICA: PSICÓLOGA, PÓS-GRADUADA EM GESTÃO DE NEGÓCIOS E 
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MESTRE EM ADMINISTRAÇÃO (FOCO EM GESTÃO DO 
CAPITAL HUMANO) E DOUTORANDA PELA UNIVERSIDADE DO MINHO, EM PORTUGAL.

Virginia Gherard também tem Formação Internacional em Coaching Executivo e atua na área acadêmica e em 
programas de educação executiva há mais de 10 anos, lecionando em cursos de Pós-Graduação e MBA da PUC e 
da Fundação Dom Cabral, em Belo Horizonte, da CIESA, em Manaus; além de estar à frente da diretoria da 
ABRH-MG –  Associação Mineira de Recursos Humanos.

LÍDER COACH

“Coaching consiste em liberar o 
potencial de uma pessoa para 
incrementar ao máximo seu 
desempenho e em ajudá-la a 
aprender, em lugar de ensiná-la.”

- John Whitmore

Diante de um contexto competitivo e repleto 
de oportunidades, desenvolver pessoas é um 
desafio constante das empresas. É por isso 
que  líder com atitude coach é uma alternativa 
assertiva para desenvolver equipes de alta 
performance e driblar possíveis situações de 
crise nas empresas.

Nessa palestra , Virginia Gherard discute a 
necessidade de preparar líderes “coach”, 
promovendo o empoderamento ao lado das 
principais habilidades inerentes para a 
execução de excelência desse papel.
 
OS PRINCIPAIS PONTOS
LEVANTADOS NA PALESTRA:
 

Atuação do líder coach;

O feedback do líder coach:
perguntas poderosas! 

Alinhamento de equipes – 
expectativas e resultados;

Empoderando equipes para 
potencializar resultados.



O LÍDER DE ALTA PERFORMANCE

“O líder de alta performance deve 
atuar como coach dos liderados, 
apoiá-los no estabelecimento de 
suas metas, disseminar os valores 
da organização, comemorar os 
resultados positivos, envolver 
todas as partes interessadas no 
negócio e evitar o foco no curto 
prazo”

Quais são as competências essenciais de 
líderes de alta performance? O que esses 
líderes estão fazendo realmente é o que 
precisa ser feito? Essa palestra tem o intuito 
de questionar, debater e direcionar tais 
desafios, visando aprimorar o desempenho 
das lideranças – ao lado dos seus liderados
e de frente às suas metas.

PROTAGONISMO & 
ACCOUNTABILITY

Nessa palestra, Virginia fomenta a liderança 
para pensar e agir como alguém que deve 
estar à frente dos acontecimentos de sua área 
ou atividade. Para além disso, o 
autodesenvolvimento, a responsabilidade e o 
papel do indivíduo no prol do coletivo 
também serão discutidos.das lideranças – ao 
lado dos seus liderados e de frente às suas 
metas.

ALGUNS TÓPICOS QUE
PODERÃO SER ABORDADOS:
 

Protagonismo: iniciativa de estar à frente;

Desenvolvimento os pontos fortes para 
consolidar o papel de protagonista;

Impacto nas relações interpessoais no 
desenvolvimento de uma postura ativa e 
reativa;

Proatividade, antecipação às situações
e visão de oportunidades;

O que fazer para ser protagonista:
sentido de contribuição e sentido
de realização;

Accountability: o profissional assumindo 
responsabilidades que geram resultados.

Armadilhas Mentais: desculpas,
justificativas, conforto e medo;

Impacto da interpretação e do julgamen-
to na formação do modelo mental e nas 
relações interpessoais;

A responsabilidade pelo gerenciamento 
e o compromisso com o autodesenvolvi-
mento;
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