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O grande desafio das áreas de Recursos Humanos é saber gerenciar as competências dos 
profissionais de talento com foco tanto no indivíduo quanto na política e nos objetivos da 
organização. Essa é a opinião da diretora-executiva da DBM do Brasil, Vicky Bloch, que também é 
presidente regional da consultoria para a América Latina.  
 
Vicky sustenta tal máxima já dando uma prévia exclusiva do que vai dizer em sua palestra no 
Conarh 2004, evento do qual participa no próximo dia 20. Formada em Psicologia, a executiva 
acredita que, com a atual realidade do mercado de trabalho, o “pulo do gato” das empresas está 
em criar as condições necessárias para o desenvolvimento de seus talentos, incentivando o 
treinamento das competências e o autogerenciamento da carreira. “O desafio do RH é administrar 
os talentos, não super-homens”, assinala.  
 
Segundo ela, o profissional assume um compromisso com a organização quando sente que pode 
crescer e se aperfeiçoar. A conseqüência disso, diz, são sempre melhores resultados. “Mas quem é 
um talento em uma empresa pode não ser assim considerado em outra, já que isso depende das 
características que a companhia estabelece como diferencial para determinar as competências.” 
 
Para tanto, Vicky, que dá aulas de RH em cursos de MBA e educação continuada na Universidade 
de São Paulo e na Fundação Getúlio Vargas, destaca a importância do papel do gestor no 
direcionamento de tais profissionais, além do aperfeiçoamento de processos como coaching, que 
podem auxiliar o indivíduo em situações como mudança do perfil da função do executivo, 
adequação a uma nova empresa – a exemplo de casos de fusão –, problemas de adaptação ao 
perfil pessoal ou ao estilo de gestão de uma nova chefia e necessidade de desenvolvimento de 
habilidades gerenciais.  
 
Outra dica relevante da consultora, tanto para as organizações quanto para as pessoas, é a 
necessidade cada vez ma ior de saber trabalhar em equipe e de promover um bom relacionamento 
interpessoal no trabalho. “O profissional não agrega valor se não houver sinergia nos grupos dos 
quais participa”.  
 
Vicky Bloch vai apresentar no Congresso Mundial/Conarh 2004 a palestra Estratégias de gestão 
nas quais o talento é o maior capital 
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