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A partir da década de 90, o mundo vem assistindo ao rápido avanço de práticas mais dinâmicas. 
O que acabou por desencadear um cenário onde o mercado de serviços ultrapassa o mercado 
industrial. Além da substituição da velha necessidade de ordem e de ações rotineiras nas 
organizações por modelos bem mais flexíveis. 
 
Diante de um panorama bastante turbulento, a gestão de pessoas passa a ser uma das principais 
responsáveis pela excelência de companhias bem-sucedidas. Na Era da Informação, o grande 
diferencial competitivo das empresas decorre das pessoas que nelas trabalham. Ser bem 
qualificado tecnicamente é importante, mas com certeza não é suficiente para garantir o sucesso 
no mercado de trabalho. 
 
Ao longo dos últimos anos, o aspecto comportamental ganhou força e hoje podemos afirmar, sem 
medo de errar, que o potencial humano corresponde de 50% a 70% a resposta final em um 
processo de admissão de executivos. É claro que as questões técnicas são importantes, mas na 
existência de "gaps", as lacunas e os problemas são mais fáceis de serem resolvidos. 
 
Assim, se torna mais comum entre grandes e médias empresas a contratação de serviços de 
"coaching" ou desenvolvimento de carreira. O "coaching" vem ganhando muita força no mercado 
e sua demanda é cada vez maior nas organizações. Este tipo de serviço tem como objetivo 
orientar os profissionais no desenvolvimento e no alinhamento de algumas competências, que 
poderão contribuir para o auto-desenvolvimento deles. E, conseqüentemente, ajudar a 
organização na busca de melhores resultados. 
 
Devido à rápida mudança do perfil do profissional exigido pelo mercado, muitos executivos, 
principalmente aqueles que tiveram suas formações influenciadas por antigos valores, sofrem 
muito com questões aparentemente simples. Delegar tarefas, por exemplo, ainda é algo bastante 
complicado para alguns líderes que aprenderam com chefes centralizadores. Mas diante de um 
mundo globalizado como o de hoje, e que exige resultados em um curto espaço de tempo, a 
divisão de responsabilidades é essencial. 
 
Muito embora o fato de os jovens executivos serem fortemente influenciados pelos valores e pelo 
mercado dos anos 90, o "coaching" também é necessário em diversos casos. Com a concorrência 
acirrada que eles enfrentam, um diferencial importante é ter habilidades comportamentais. Ou 
seja, saber ouvir, falar em público, trabalhar em equipe são características fundamentais e 
precisam ser aperfeiçoadas constantemente. 
 
Conscientes da necessidade de contribuir para o desenvolvimento de seus funcionários, as 
empresas buscam cada vez mais o "coaching", cujos resultados são percebidos pela organização 
no decorrer dos meses. No entanto, é importante ressaltar que seu programa de desenvolvimento 
é um processo contínuo e que exige um investimento da organização em busca de um futuro 
promissor. 
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