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Pesquisa mostra que as empresas não têm idéia do que seja um jovem talento 
 
Você sabe reconhecer um jovem talento na sua empresa? Mais que isso: é capaz de fazer jus aos 
caros programas de recrutamento de profissionais recém-formados, mantendo aqueles meninos e 
meninas promissores por um longo período na organização? Se você não tem respostas a essas 
perguntas, saiba que não está sozinho. É o que revela uma pesquisa realizada pela Fundação Dom 
Cabral, de Belo Horizonte, durante o ano passado. A Dom Cabral ouviu 41 gestores de recursos 
humanos e 271 profissionais indicados por eles como jovens talentos. Principal constatação: as 
empresas não sabem dizer, com clareza, o que é um jovem talento.  
 
O estudo foi encomendado pelas próprias companhias, preocupadas com a evasão dos 
profissionais. "O resultado surpreendeu os responsáveis pelos programas voltados para jovens 
talentos", afirma Rosângela Pedrosa, coordenadora da pesquisa. Apenas 31,7% dos gestores 
dispõem de uma definição formal para o termo. Segundo eles, os tutores dos chamados high 
potentials reclamam de não receber orientações ou treinamento específico para lidar com eles.  
 
Os gestores ouvidos pela Dom Cabral tendem a se referir aos trainees como os jovens talentos da 
empresa -- pelo simples fato de estarem numa faixa etária entre 22 e 25 anos (veja quadro). 
Alguns arriscam definições bastante subjetivas. "São indivíduos inquietos, que questionam regras 
e se destacam em reuniões", afirmou um profissional de recursos humanos consultado pela Dom 
Cabral. "O talento é aquele que você olha e diz: 'esse aí tem cara de diretor'."  
 
A pesquisa alerta que, antes de buscar reter um potencial funcionário, é necessário conhecê-lo. "O 
que percebemos é que os gestores conhecem pouco os talentos", diz Rosângela. "A maioria não 
sabe dizer, por exemplo, que retorno eles trazem para a organização ou que falta fazem no dia-a-
dia do negócio." Muitas empresas consultadas mostraram estar confusas sobre o tema retenção. 
Elas acreditam estar perdendo pessoas jovens e talentosas. Mas, segundo Rosângela, isso é mais 
uma percepção do que uma realidade. "Ficar quatro ou cinco anos numa empresa não é pouco 
tempo para o jovem de hoje", diz Rosângela. "A percepção de lealdade mudou, e ele não enxerga 
mais a organização como projeto para a vida toda."  
 
Outro ponto que parece nebuloso na pesquisa diz respeito às expectativas criadas nos processos 
de seleção de trainees. Muitos gestores investem num jovem de 23 anos esperando que ele 
comece a dar retorno em menos de um ano -- quando isso não acontece, surgem sinais de 
frustração. "É complicado depositar toda a expectativa nas costas de um jovem", diz Rosângela. 
Certas companhias tratam seus jovens talentos como se fossem pequenos gênios. E, por isso, 
param de investir no profissional, deixando de lhe dar cursos de extensão ou de idiomas.  
 
O conflito entre o que se fala durante o processo de seleção de trainees e a vida real na empresa 
é a principal razão da debandada de talentos. Durante a seleção, o departamento de recursos 
humanos costuma enaltecer a imagem da companhia e prometer cargos, autonomia e uma vida 
glamourosa. Após o período de integração, os jovens percebem que as promessas não passaram 
de promessas. "Você é carregado no colo durante nove meses e, depois, tiram sua sustentação", 
disse um ex-trainee ouvido pela Dom Cabral. "Além disso, o programa é vendido aos candidatos 
como se, em dois anos, todos fossem virar gerentes."  
 
Por não conseguir identificar direito os jovens talentos, os profissionais de recursos humanos têm 
dificuldade em retê-los. Na pesquisa, 89,2% das empresas disseram que manter esses 
profissionais é uma preocupação significativa. Mas apenas 56,8% afirmaram possuir métodos 
específicos para isso.  
 
O QUE É, O QUE É? 



A Dom Cabral perguntou o que a expressão “jovem talento” significa para as empresas. 
As respostas foram as mais variadas (em %) 
Pessoa com visão ampla, de longo prazo 17,1 
Jovem com talento e aptidões compatíveis com o negócio da empresa 17,1 
Profissional graduando ou recém-formado 17,1 
Jovem com potencial de liderança 17,1 
Pessoa com formação acadêmica em instituições de primeira linha 14,6 
Profissional com potencial de crescimento e ascensão profissional 14,6 
Profissional na faixa etária de 20 a 35 anos 12,2 
Pessoa capaz de assegurar o processo de renovação da empresa 12,2  
Pessoa com potencial para gerar resultados 9,8 
Pessoa com perfil empreendedor 7,3  
Profissional com alto grau de desempenho 4,9 
Profissional jovem 4,9 
Profissional com competência tecnológica 4,9  
Pessoa com capacidade de trabalhar em equipe 4,9  
Pessoa com fluência na língua inglesa 4,9 
Profissional com atitude e desejo de crescer 2,4 
Profissional que questiona as políticas e práticas atuais 2,4 
Trainee 2,4  
Pessoa com comprometimento 2,4 
Empregado com histórico profissional de cinco anos 2,4 
Pessoa com potencial para assumir posições estratégicas dentro da empresa 2,4  
Pessoa com pós-graduação no exterior 2,4 
Funcionário com habilidade para trabalhar em situações críticas 2,4 
Nenhuma resposta 12,2 
As empresas podiam dar mais de uma resposta 
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