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As empresas de vanguarda estão começando a fazer sua parte: favorecer e fortalecer os talentos 
em seus lideres e empregados, formando equipes que se realizam e desfrutam da qualidade de 
vida. Por consequência dão o melhor de si aos seus clientes, gerando um padrão de excelência 
que há muito se buscava.  
 
Por agora essas empresas são poucas, já que a maioria segue preocupada, pensando na crise e 
em reduzir custos, sem perceber que essa atitude estressa e cria um ambiente pessimista, 
reforçando os problemas e o ciclo da crise.  
 
Muitos empresários estão vendo que a principal técnica da reengenharia, a redução de pessoal, 
não deu o resultado que esperavam. Como gerou um clima de medo naqueles que ficaram, 
limitou a produtividade e “os melhores” buscaram outro emprego, em uma empresa mais 
socialmente responsável.  
 
Muitos acionistas consideram a postura da empresa antes de fazer seus investimentos. Preferem 
empresas que favorecem a qualidade de vida dos seus empregados, que protegem o meio 
ambiente e que prestam serviço social.  
 
É sinal de uma mudança radical nas culturas e paradigmas humanos, especialmente no mundo 
corporativo.  
 
As empresas e seus líderes começam a perceber que o otimismo e o enfoque nos talentos (sem 
tirar os pés do chão) geram iniciativa, confiança, criatividade e cooperação, aumentando assim a 
produtividade e a satisfação em pertencer à equipe.  
 
A gestão do conhecimento é a base da cultura e do maior capital de uma empresa, que é o capital 
humano. Por isso, a tendência é que se multipliquem a cada dia empresas com essa nova 
mentalidade. E isso depende dos seus líderes e mentores.  
 
Já é comum encontrar na carteira dos empregados um cartão descritivo com a visão, a missão e 
os valores de sua empresa. Mas isso não adianta se eles não se sentem conectados a esse 
propósito e não estão dispostos a dedicar o seu potencial máximo no dia-a-dia, até a realização 
de suas metas.  
 
No caso da terceirização, cada vez mais comum, acontece o mesmo. Quem quer trabalhar para 
uma empresa que atua pelo antigo paradigma “ganhar-perder” e não no atual “ganhar-ganhar”? 
O elo que faltava é o conhecimento e a prática dos talentos e fortalezas.  
 
 
O Instituto Gallup descobriu que apenas 20% dos empregados das melhores companhias do 
mundo estão usando seus talentos. E que os melhores gerentes e líderes, assim como as 
melhores unidades de negócios são justamente os que selecionam, contratam, capacitam e 
treinam de acordo com os talentos individuais.  
 
Os talentos são capacidades natas que, quando entram em ação, geram muita satisfação e 
energia. Por outro lado, as debilidades são talentos não desenvolvidos ou bloqueados por 
situações passadas. Visto por esse ângulo, a capacitação por talentos torna-se muito mais rápida, 
prazerosa e produtiva.  
 
Mas como descobrir de forma rápida e efetiva o potencial de uma pessoa, se existem mais de 300 
tipos de talentos? E uma vez descobertos, como usá-los ao máximo em um determinado trabalho? 



Que cursos e capacitações podem ajudar? Que novas destrezas e conhecimentos deve aprender 
para complementá-los?  
 
Quais são as estratégias que mais ajudarão a produzir a sinergia de talentos em uma empresa? 
Vamos dar um exemplo: se uma pessoa tem como principais talentos naturais relacionar-se bem, 
fazer amigos, visão estratégica, expressar-se com facilidade, resolver problemas, memória para 
nomes, idealismo, e sentido da beleza estética, qual será o melhor cargo, profissão ou 
especialidade para ela?  
 
Como aproveitar talentos tão diferentes como o de mudar e o de administrar? Ou o de sentido 
ecológico e o de descobrir bons negócios? Para responder a todas essas perguntas, uma nova 
profissão está surgindo: o consultor de talentos humanos.  
 
Estão cada vez mais valorizados os profissionais com especialidades de distintas áreas. Na 
verdade, existem muitas possibilidades que podem ser corretas para pessoas com o mesmo tipo 
de talento, assim como pessoas com talentos diferentes podem ser bem sucedidas no mesmo tipo 
de trabalho. Depende das estratégias que se elege e como se usam as fortalezas no dia a dia.  
 
Se as empresas de vanguarda e seus líderes fizerem a sua parte, logo veremos a gestão dos 
talentos multiplicar-se pelo mundo. Como toda mudança importante, precisa primeiro ser 
demonstrada diante dos olhares desconfiados da maioria.  
 
A identificação e a organização do perfil de talentos e debilidades de cada pessoa clareia qual a 
sua vocação, missão e seu projeto de vida. Assim fica muito mais fácil saber para onde ir, o que 
fazer e como fazer. Essa orientação abarca as áreas profissionais, de relacionamentos, estudos, 
viagens, hobbies e de filantropia.  
 
Uma empresa cujos funcionários e líderes não estão em sua melhor performance está perdendo a 
cada dia. Por isso é tão importante olhar no cofre interior os maravilhosos talentos e qualidades 
natas e adquiridas, agregando valor à verdadeira imagem.  
 
Ser um exemplo estilo “super-homem” ou “mulher-maravilha” termina em estresse e depressão. 
Ser autêntico gera saúde e flexibilidade, atraindo a verdadeira prosperidade. Se a sua empresa – 
ou você individualmente – quer fazer parte desta vanguarda, entre neste time. As crises são 
oportunidades de crescimento acelerado. Entre para vencer, gerando uma cultura onde todos 
brilham através dos talentos.  
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