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Nunca se falou tanto em buscar e reter talentos no mundo corporativo. No entanto, algumas 
empresas perdem profissionais que podem fazer a diferença para o negócio porque não 
conseguem trabalhar os talentos natos de cada pessoa e isso, em certos casos, desmotiva as 
equipes. Para falar sobre o assunto, o RH.com.br entrevistou Mauro Press, consultor que há 
cinco anos investiga o tema com profundidade.  
 
Médico com pós-graduação em psicologia junguiana, ele realizou um trabalho que resultou no 
mapeamento de mais de 500 talentos específicos. "Encontrei um padrão de 16 talentos 
fundamentais, vocacionais, e de quatro talentos elementares, tipos de personalidade. É uma 
informação nova, diferente de outras classificações. 
 
 Caracteriza-se por facilitar a percepção concreta das possibilidades profissionais e de projeto 
de vida, visando também um significado elevado de vida", afirma. Durante a entrevista, ele 
explica a diferença entre talento e habilidade, bem como destaca que cabe à área de RH 
descobrir os talentos corporativos. Confira! 
 
RH.COM.BR - Qual o conceito de talento? 
 
Mauro Press - Talentos são capacidades natas de cada um e que nos levam a um desempenho 
naturalmente excelente, associando prazer e facilidade tanto na aprendizagem quanto na 
execução. Ou seja, existem pessoas que têm talentos para se comunicar, negociar, liderar, 
inventar, curar, motivar, empreender e atuar. Também existem talentos que se mostram como 
atitudes e não como atividades como, por exemplo, humildade, atenção, lealdade, sinceridade 
e alegria. 
 
 Às vezes, um talento pode ser tão natural que a pessoa não o percebe ou o valoriza. Não 
entende porque para outras pessoas parece ser tão complicado o que para ela é fácil e 
espontâneo. O conjunto de talentos de uma pessoa indica sua individualidade, sua vocação e 
missão. 
 
RH - Existe diferença entre talento e habilidade? 
 
Mauro Press - Os talentos levam qualquer atividade à arte, ou seja, transformam habilidades 
técnicas em inovação, criatividade, flexibilidade, adaptabilidade, originalidade, autenticidade, 
excelência e alto rendimento. Essa é a diferença entre contratar um profissional que tem 
apenas habilidade técnica ou aquele que também tem o talento nato para a função ou cargo 
que exercerá. O primeiro chegará no melhor dos casos à eficiência, mas somente o segundo 
caso chegará ao alto desempenho contínuo e à realização. 
 
RH - Qual a relação entre talento, habilidade e competência? 
 
Mauro Press - Habilidades são capacidades técnicas para realizar determinadas atividades. São 
desenvolvidas a partir da teoria e da prática. Podemos citar como exemplo dirigir automóveis, 
escrever ou manejar um programa de computador. A maioria das profissões pode ser realizada 
graças às habilidades. Entendemos como funciona e logo memorizamos através da ação. Soma 
conhecimento mais experiência.  
 
Por tanto, quanto mais se conhece sobre o assunto e mais se pratica, melhor o resultado. 
Neste sentido os computadores e os robôs também podem ser programados com habilidades e 
substituir o trabalho humano. Competências são a soma de talento nato e habilidade. Ou seja, 
potencial natural, conhecimento mais experiência. Normalmente, uma competência necessita 
da união de diferentes talentos e habilidades.  
 
Certas pessoas chamam de competências o que na verdade são apenas habilidades bem 
desenvolvidas. A verdadeira competência é o que diferencia pessoas comuns das 
extraordinárias. Ou seja, pessoas que ficaram apenas nas habilidades técnicas ou no talento 



em bruto e aquelas que os uniram em coerência com um projeto de carreira e de vida, fizeram 
seu polimento e lapidação até brilharem como pedras preciosas. A educação deve ser baseada 
nas competências. A orientação profissional, a avaliação de desempenho, a remuneração e a 
premiação também. 
 
RH - Dessas capacidades citadas, qual o Sr. considera a mais importante? 
 
Mauro Press - Quero ressaltar que considero o talento a mais importante dessas capacidades 
descritas, pois é a base do desenvolvimento individual, da satisfação e da realização. No 
entanto, mais importante que o talento é a força de vontade, o poder de decidir, crescer e se 
desenvolver, não importando o grau de dificuldade e que tipo de situação encontre. É o valor 
que leva à iniciativa e à perseverança, tão raros hoje em dia. É o catalisador dos talentos. 
Talvez por essa razão a sociedade costuma chamar de talentos apenas a algumas pessoas, em 
geral uma em cada cem.  
 
RH - Quais os métodos mais usados para se identificar talentos nas corporações? 
 
Mauro Press - O departamento de RH como tal é uma invenção recente, do final do século XX. 
A gestão por competências, na maioria dos casos, não passa de gestão por habilidades e 
começou a ser praticada por volta de 1990. A gestão de talentos é mais recente ainda, 
aproximadamente do ano 2000 para cá. Foi iniciada principalmente nos Estados Unidos e na 
Europa e, recentemente, chegou ao Brasil. Aliás, aqui já se escuta falar bastante nisso, as 
revistas especializadas publicam artigos, entretanto não se sabe bem como se realiza no dia-a-
dia.  
 
Acredito que nos próximos anos vamos nos aproximar da prática da verdadeira gestão por 
competências. Mas primeiro será preciso uma transformação dos paradigmas da maioria das 
culturas empresariais, que resulte em uma mudança de enfoque. Na gestão por competências 
que tem sido praticada, utiliza-se a formação de um banco de talentos informatizado, baseado 
na compilação dos perfis de habilidades, tanto as requeridas para os cargos e funções da 
empresa assim como das apresentadas pelos seus líderes, colaboradores e candidatos à 
contratação. 
 
 Através do banco de talentos - que deveria ser chamado de banco de habilidades pelo como 
tem sido realizado - pode-se fazer a busca do casamento entre postos de trabalho e 
trabalhadores. Parece simples e exato. Entretanto, na realidade é um assunto delicado, pois o 
capital humano é intangível e instável. Para conhecê-lo, medi-lo e orientá-lo é preciso muito 
mais que testes, softwares e planilhas. Não é suficiente rotular pessoas em classificações nem 
atribuir números ao seu desempenho. Mas então como gerir os talentos? Como atraí-los, 
desenvolvê-los e retê-los? 
 
RH - Onde está essa resposta para gerir talentos? 
 
Mauro Press - A resposta está na união de métodos lógicos e intuitivos, tangíveis e intangíveis, 
medíveis e observáveis. Primeiro de tudo, quem realmente deve gerir os talentos? Que tipo de 
pessoa é competente para fazer essa gestão? Logicamente um gestor de talentos 'talentoso'. 
Isso mesmo, esse é o gestor competente.  
 
Tem o talento de encontrar as pessoas certas para os trabalhos certos. Pode também ter o 
talento e a competência de dirigir essas pessoas de talento em seu desenvolvimento. Ou não, 
e neste caso quem fará isso será um líder 'de talento'. E como encontrar gestores e líderes 
desde tipo, capazes de formar e desenvolver equipes bem sucedidas? Eu sei que hoje em dia 
as empresas estão dispostas a investir nisso muito mais que em máquinas, tecnologias ou 
ações. Pois entendem que o capital humano é o mais importante e é o diferencial desta era.  
 
Para encontrar esses gestores e líderes os empresários precisam investigar com novos 
métodos, em novos lugares, de novas formas. Os empresários devem estar dispostos a fazer 
acordos do tipo ganhar-ganhar, em que tanto eles quanto esses gestores e líderes se 
beneficiarão mutuamente com sua associação.  



Também devem estar dispostos a investir em treinamentos, consultorias, coaching e 
mentoring, começando por aplicá-los neles mesmos. Especialmente investir em métodos 
diretamente relacionados à gestão de talentos, pois a empresa que gerarão será um reflexo 
deles mesmos. Quantas vezes vemos que na ausência ou afastamento dos empresários a 
empresa cai? Para evitar isso é preciso construir uma cultura diversificada em seus talentos, 
personalidades e visões, alinhadas em suas visões e missões tanto individuais quanto 
coletivas.  
 
Equipes formadas assim trabalham motivadas, são leais e lideram sua independência. Então, 
os empresários podem dedicar-se a seu projeto de vida e preparar futuros empresários. 
Voltando os métodos, para se encontrar talentos, as empresas que usam a gestão de talentos 
identificam, direcionam e desenvolvem o perfil dos candidatos utilizando um conjunto de 
técnicas: testes como o MBTI, entrevistas individuais, dinâmicas grupais, trainees, estágios, 
avaliação de desempenho, feedback 360 graus, banco de talentos, planificação da carreira, 
counseling, coaching, mentoring, premiação e remuneração por desempenho, entre outros. 
 
RH - As técnicas para desenvolver talentos podem ser elaboradas pela própria empresa ou 
devem ser buscadas no mercado? 
 
Mauro Press - As pessoas e as empresas são responsáveis por seu desenvolvimento. O 
individual e o coletivo são intrínsecos. A diferença é que ao aplicar o método dentro de uma 
empresa, adaptamos às suas necessidades e aos desafios como equipe. Já no caso individual, 
personalizamos.  
 
O ideal é conjugar ambas perspectivas. Muitas vezes acontece de os colaboradores de uma 
empresa irem a um treinamento pago pela organização e se apresentarem desanimados, sem 
comprometimento. Essa participação irresponsável prejudica os resultados. É diferente quando 
a pessoa busca por sua iniciativa o treinamento ou a consultoria. 
 
 Mas as empresas onde a cultura da gestão dos talentos está sendo implantada tem maior 
sucesso nos treinamentos, pois os colaboradores sentem-se motivados a descobrir o melhor de 
si mesmos e ver como podem crescer como pessoas dentro da empresa. O projeto de carreira 
e de vida deve alinhar estrategicamente as visões e as missões definidas tanto pelo pessoa 
quanto pela empresa. O acordo deve ser claramente comunicado e revisado periodicamente. 
Por isso é importante o mentoring. 
 
RH - Quais os fatores que costumam inibir os talentos corporativos? 
 
Mauro Press - O medo, o egoísmo e a ignorância são os principais inimigos dos talentos 
corporativos. Fazemos referência a vários medos: de fracassar, de ser mandado embora, de 
não ser reconhecido, de não ter dinheiro, de não ser obedecido, no caso dos chefes. Esses 
medos fazem as pessoas se assustarem e reagirem com agressividade ou rejeição. 
 
 Levam à crític a, à competitividade selvagem, à rigidez, à descortesia, ou ao isolamento, à 
indiferença, à irresponsabilidade. O medo afasta as pessoas de seus companheiros. O egoísmo 
atua no mesmo sentido, já que geralmente é produzido pelo medo de não ter e não ser, e pela 
baixa auto-estima. Então, a pessoa funciona como um câncer, retendo para si recursos 
tangíveis e intangíveis, e não compartilhando-os. No fundo tem medo de perder, porque não 
confia na sua capacidade de gerar sempre o que seja que necessite e mereça. A ignorância 
existe por falta de comunicação, tanto interna quanto externa.  
 
A própria pessoa não se comunica consigo mesmo, não define o que quer na vida, na 
profissão, não descobre suas qualidades e aspectos a melhorar. Tampouco se comunica bem 
com as demais pessoas, então desconhece a realidade alheia e fica se iludindo em suas 
conjecturas. Se vamos averiguar sempre a respeito de nossas interpretações sobre os fatos, 
veremos que geralmente a realidade é diferente. 
 
RH - Descobrir talentos é uma responsabilidade exclusiva da área de RH? 
 



Mauro Press - A princípio sim, porque se supõe que os profissionais responsáveis pela área de 
RH são aqueles que mais têm o talento, a competência e o tempo para dedicar-se a investigar, 
descobrir, selecionar, contratar, treinar, avaliar seu desempenho como pessoas e como 
profissionais, motivar, corrigir e multiplicar líderes.  
 
Tudo isso enfocando 80% dos esforços e do tempo em fortalecer os talentos natos e 20% em 
melhorar aspectos pouco trabalhados da personalidade, que antes chamavámos de 
debilidades. Essa é a melhor forma de reter os talentos. É um enfoque positivo do RH. No 
entanto, essa labor só pode ter sucesso se todos contribuem em todas as etapas descritas. 
 
RH - O profissional de RH precisa de apoio para desenvolver a gestão de talentos? 
 
Mauro Press - Não adianta muito o RH dar o melhor de si na gestão de talentos e por outro 
lado a presidência, a diretoria ou outras áreas da empresa seguirem enfocados em criticar, 
reduzir custos, corrigir debilidades, investir mais na técnica que na pessoa. Ou seja, a cultura 
da empresa deve ser coerente com o trabalho do RH. É como um corpo humano: tudo deve 
trabalhar em harmonia pelo mesmo propósito.  
 
O coração deve estar em harmonia com o cérebro, isso quer dizer, o lado humano e o lado 
produtivo. Vencer e desfrutar complementam-se. Considero o RH como o coração da 
organização e a diretoria como o cérebro que vê longe e dá direção. O coração deve 
compreender as necessidades e os desejos de cada um e encontrar os acordos flexíveis para 
que todos sejam felizes no dia-a-dia. Usar os melhores talentos é uma das experiências mais 
motivadoras que há.  
 
Assim que existem empresas com um forte coração mas com cérebro débil e vice-versa. 
Ambos devem estar fortes e sincronizados para que as mãos e os pés trabalhem a favor do 
conjunto. Na prática, isso quer dizer que todos na empresa ajudem na identificação dos 
talentos de cada um, na melhor organização das pessoas, no desempenho de excelência. As 
atitudes são contagiosas, tanto as vencedoras quanto as que levam ao fracasso, como o 
desânimo, o papel de vítima e a falta de comprometimento, por exemplo.  
 
O sucesso das empresas nos próximos anos dependerá de contar com uma equipe de talentos 
em inovação e adaptação constantes. Também da capacidade de criar redes de contatos e 
gerar oportunidades de negócios. Estamos falando do potencial humano. Essa é a prioridade e 
o maior investimento. 
 
Fonte: Portal Rh.com.br – disponível em: <http://www.rh.com.br/ler.php?cod= 
4036&org=1>. Acesso em 9 mar. 2005 


