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KIT DE COACHING COM GESTORES 
E EQUIPES DA GALLUP
As pessoas só apresentam todo seu potencial quando são capazes de usar seus melhores talentos diariamente. Excelentes 
gerentes sabem e entendem como utilizar os talentos de cada pessoa para aumentar os sucessos dos membros da equipe, 
alcançar os objetivos de desempenho da equipe e atender às metas da organização.

O Kit de Coaching com Gestores e Equipes proporciona ao coaches as ferramentas e recursos que eles precisam para 
ajudar os gestores e as equipes a compreender, aplicar e integrar seus pontos fortes em suas respectivas funções. As 
ferramentas do kit oferecem um plano para trabalhar com o gestor de uma equipe a fim de desenvolver uma estratégia 
eficaz para aumentar o desempenho da equipe usando o desenvolvimento baseado em pontos fortes.

Se você se empenha em desenvolver gestores e equipes aos seus mais altos potenciais, nós o incentivamos a participar 
do curso Coaching com Gestores e Equipes, que inclui um Kit de Coaching com Gestores e Equipes complementar. 
Visite on.gallup.com/1erxblr para saber mais sobre os cursos de coaching de pontos fortes da Gallup.

DETALHES SOBRE O KIT DE COACHING PARA GESTORES E EQUIPES

O Kit de Coaching para Gestores e Equipes da Gallup oferece os recursos e ferramentas para facilitar as sessões de desenvolvimento 
com base em pontos fortes com os gerentes e as pequenas equipes. Este kit ajuda você a:

 • dar coaching a gestores para que eles usem seus pontos fortes para maximizar o talento e alcançar os resultados de 
desempenho desejados

 • oferecer técnicas aos gestores para usar o desenvolvimento baseado em pontos fortes para enfrentar problemas e 
desafios relacionados à equipe

 • ajudar as equipes a descobrir, desenvolver e usar seus talentos únicos para um maior engajamento 
da equipe

 • equipar os membros da equipe com estratégias para 
maximizar seus talentos individuais e 
coletivos para melhorar a produtividade 
e o desempenho da equipe

NOTA: o kit destina-se a coaches familiarizados 
com desenvolvimento baseado em pontos fortes que têm 
uma firme compreensão da avaliação e temas do Clifton 
StrengthsFinder. Se precisar de uma abordagem introdutória 
para o coaching de pontos fortes, considere a possibilidade 
de adquirir o Kit Inicial de Coaching de Pontos Fortes em 
https://www.gallupstrengthscenter.com/Purchase/Kits.
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DO QUE CONSISTE

Os materiais inclusos no kit foram desenvolvidos 
exclusivamente para o Kit Coaching de Gestores e Equipes 
e incluem o seguinte:

Guia Introdução ao Coaching de pontos 
fortes com Gestores e Equipes

Este guia ajudará você a compreender sua função como 
coach e como seu sucesso depende da sua capacidade 
de ajudar os gestores e equipes a atingir suas metas de 
desempenho. Ele apresenta os fatores mais importantes na 
criação de uma equipe baseada em pontos fortes e na função 
crítica e responsabilidades do gestor da equipe. Respaldado 
pela mais recente pesquisa da Gallup, esse guia explica as 
características e as ações de equipes de alta produtividade e 
gestores de alto desempenho.

Guia Conversas de Coaching baseado 
em pontos fortes com Gestores

Este guia abrangente ajuda você a trabalhar com os 
gestores para entender suas metas baseadas na equipe e na 
organização. Ele fornece uma estrutura para o coaching 
de gestores, para que eles possam compreender e avaliar 
os pontos fortes individuais e coletivos da equipe. Com 
este guia, você terá as ferramentas necessárias para ajudar 
os gestores a maximizar seus talentos para estimular o 
desempenho individual e em equipe.

Este guia se concentra em três conversas de coaching 
construtivas:

 • incentivar os gestores a apreciar seus talentos 
únicos no contexto de sua função

 • ajudar os gestores a compreender e apreciar os talentos 
individuais e poderosos de cada membro da equipe

 • ensinar os gestores sobre os pontos fortes coletivos 
da equipe e ajude-os a reconhecer falhas e 
vulnerabilidades potenciais de talentos na equipe

Guia de Conversas de Coaching baseado 
em pontos fortes com Equipes

Quando os membros da equipe aprendem sobre os maiores 
talentos uns dos outros, descobrem suas maiores oportunidades 
de sucesso da equipe. Este guia detalhado ajuda você a 
direcionar os outros para o sucesso ensinando a eles como 
podem se tornar uma equipe baseada em pontos fortes.

Este guia é composto de quatro conversas de coaching com 
a equipe:

 • introduzir o desenvolvimento baseado em pontos 
fortes para a equipe e ajudar seus membros a 
compreender seus perfis de pontos fortes individuais

 • educar os membros da equipe sobre o poder das 
parcerias baseadas em pontos, ajudando-os a 
apreciar os talentos exclusivos de cada membro

 • ajudar os membros de uma equipe a valorizar os 
talentos coletivos da equipe e compreender como 
usar os pontos fortes de cada pessoa para melhorar 
o trabalho em equipe

 • fornecer aos membros da equipe estratégias para 
maximizar seus talentos individuais e coletivos 
para melhorar o engajamento, a produtividade 
e o desempenho da equipe

Pacotes de atividades para conversas 
de pontos fortes com equipes

Use esse conjunto de materiais durante suas sessões de 
coaching em equipe. O conjunto inclui dois pacotes:

 • O Conversa de Coaching com a Equipe Um contém 
um pôster Revele seus talentos e cartões Talentos em 
ação. Use-os para apresentar o desenvolvimento 
com base em pontos fortes para a equipe.

 • O Conversa de Coaching com a Equipe Dois 
contém cartões de Parceria e adesivos Retrato dos 
pontos fortes. Use-os para ensinar à equipe sobre 
o poder de estabelecer parcerias baseadas em 
pontos fortes.

Para pedidos internacionais, entre em contato com a Loja 
da Gallup em gallupstore@gallup.com ou pelo número 
1.402.951.3674. 
Para envio internacional, entre em contato conosco pelo número 
888.525.6117 ou 1.402.951.3674.
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