
Coaching: um caminho para crescer e aparecer 
 
Com a melhoria da economia e o crescimento do poder aquisitivo no Brasil, as empresas estão 
cada vez mais interessadas em que seus funcionários cresçam e produzam com eficiência. Para 
isso, uma das técnicas mais utilizadas é ocoaching, que tem como objetivo desenvolver as 
competências comportamentais a fim de desenvolver líderes e futuros líderes. 
 
Segundo Cláudio Domingos, coach e diretor da Conexão RH, o coaching surgiu da necessidade 
de ensinar aos colaboradores a pensar como gestores, tendo como foco a formação de novas 
lideranças capazes de motivar e alinhar o time com a visão de negócios da empresa. Ou seja, 
um pontapé inicial para o surgimento de novos empreendedores. Hoje, a técnica é considerada 
fundamental na formação dos executivos, pois ajuda a melhorar o desempenho profissional, 
tornando o líder capaz de levar sua equipe a alcançar resultados mais expressivos. 
 
Coaching é um processo de interação entre o coach e o cliente, com o objetivo de determinar 
as competências pessoais e profissionais a serem desenvolvidas e identificar as necessidades 
para que a pessoa alcance o desenvolvimento profissional. O coach é como o incentivador, que 
dará o caminho para chegar às suas potencialidades, o que você tem de melhor e está 
adormecido. 
 
No entanto, no Brasil esta prática ainda não é vista de uma forma muito positiva, o que 
precisa ser rapidamente eliminado da ideologia empresarial. 
 
No Brasil, vivemos uma cultura que tem o pessimismo generalizado como marca, uma grande 
resistência a mudanças. O brasileiro tende a culpabilizar o outro. 
 
Por isso, temos que eliminar a culpa do nosso dicionário, e isso já estamos conseguindo e 
crescendo destaca Domingos, lembrando que no exterior a situação é completamente 
diferente: Nos Estados Unidos e na Europa, coach pessoal é um motivo de orgulho. Ou seja, 
você já é bom e a empresa em que trabalha quer que seja melhor ainda. Já no Brasil, a cultura 
do coach é ainda vista às avessas, pois o gestor pensa que não é bom o suficiente e precisa 
melhorar. Precisamos reverter urgentemente essa situação. 
 
Empreender para crescer  
 
No mês de novembro, o Brasil participará pela segunda vez da Semana Global de 
Empreendedorismo. 
 
Os organizadores do evento no país esperam mobilizar 4 milhões de pessoas, que deverão 
acompanhar centenas de palestras, workshops, debates e rodadas de negócios. Ou seja, o 
objetivo é mais que dobrar a participação nacional, já que no ano passado 1,4 milhões de 
brasileiros aderiram à iniciativa. 
 
Para Cláudio Domingos, os resultados mostram que o brasileiro está mais consciente da 
necessidade de se preparar para abrir um negócio. 
 
Há alguns anos, as pessoas recebiam indenização por anos trabalhados em uma empresa e 
decidiam abrir um negócio, mesmo sem conhecer direito o mercado. O objetivo era apenas 
tornar-se o próprio chefe. Hoje, escolas e faculdades incluíram o empreendedorismo no 
currículo. 
 
Levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) reitera as palavras de 
Domingos: 48,4% das empresas brasileiras não chegam ao oitavo ano de vida. São dados do 
estudo Demografia das empresas, que mapeou firmas abertas em 1997. O estudo mostrou 
ainda que apenas 2,9% das corporações nacionais foram criadas há 30 anos ou mais. A 
maioria, 62,5%, estão no mercado há menos de 10 anos, seguidas de 42,1%, há menos de 
cinco anos. 
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