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RESUMO

O case é baseado e desenvolvido baseado nas temáticas e considerações apresentadas no livro do professor Joao de Lima considerando o cenário 
real e ideal das organizações. Tendo em vista o cenário atual de crise em nosso Pais, identificamos em nossas aulas a necessidade em abordar o 
contexto real das empresas, no qual o estilo de liderança influencia diretamente nos resultados da empresa e em contrapartida, refletem no 
desempenho do colaborador e sua aderência ao contexto organizacional. Considerando então a necessidade de abordar a realidade e o viés 
teórico apresentado em sala de aula percebemos que abordar o estilo de liderança que considera o indivíduo como centro do desenvolvimento 
organizacional, de forma produtiva e humanizada, possibilita a este colaborador vai além de seus resultados gerados, pois esse faz parte 
integrante da organização - tendo com isso, a liderança com as pessoas e não sobre as pessoas. Esse é o foco principal de nosso estudo de caso, 
ou seja, remeter que a colaboração e o entendimento que o líder coach deve acionar e envolver os colaboradores considerando os diferentes 
cenários e pontos de vista, ou seja, todos os perfis devem ser considerados nos processos de evolução e desenvolvimento. Exemplo de atuação 
considerando os diferentes olhares - Técnica de World café no qual o anfitrião (considerado o líder da demanda) considera TODAS as opiniões e 
interferências dos demais e somente após todas as rodadas é considerado o cenário com a visão sonhadora, critica e realista aplicando então o 
projeto dentro da empresa.
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