
Identificar e tratar bem um talento é fundamental. Mas também
é preciso evitar os problemas que essa relação pode trazer

Por Cybelle Young

Se, em sua rede de relacionamentos,
você perguntar o que faz uma empresa

manter-se por mais tempo no mercado, muito
provavelmente vai ouvir como resposta uma pa-
lavra mágica: pessoas. Mas, se aprofundar-se na
questão, procurando o que pode fazer uma or-
ganização se sobressair, chegará a um item que,
bem como o primeiro, já está integrado ao dis-
curso entre gestores: talento.

Transformados em uma espécie de astros
corporativos, esses profissionais acima da média
merecem cuidados especiais, sem dúvida. Atrair e
retê-los requer um esforço hercúleo de qualquer
empresa, seja nos desafios propostos, na forma
de reconhecimento, na remuneração, no plano de
carreira ou no aceno com um equilíbrio melhor
entre vida profissional e pessoal, entre outros fa-
tores. Mas imagine duas situações possíveis:

Você faz parte de uma equipe de jornalistas
de uma emissora de TV De repente, você

descobre que vai trabalhar com um profissio-
nal altamente qualificado, contratado a peso de
ouro da emissora líder de mercado. Num primeiro
momento, você pensa em uma figura imponen-
te na redação, trancafiada em um pequeno cas-
telo de vidro, de onde vai emitir ordens sem nun-
ca se aproximar da plebe, certo?

Agora, pense que você é o executivo de uma
grande agência de publicidade e está incum-

bido de apresentar a campanha para o cliente. O
material foi produzido por um profissional pre-
miado várias vezes no exterior. O único porém
é que o trabalho não corresponde ao que o cliente
quer - apenas retrata aquilo que o tal talento acha
ser o melhor. O que você faz? Arrisca mostrar a
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quem paga a conta um material que não havia
pedido ou tenta puxar uma conversa com o
criador, para fazê-lo mudar de idéia?

As duas situações, verídicas, mostram que,
por um lado, se a gestão de talentos pode fun-
cionar como uma panacéia corporativa para
quem os contrata, por outro pode criar momen-
tos em que lidar com eles é uma grande caixa
de surpresas. Ou seja, como no caso de alguns
remédios, é passível de alguns efeitos colaterais.
O problema é que nem sempre essas reações
vêm escritas no currículo da pessoa - profis-
sional que, aliás, não necessariamente tem a ga-
rantia de atuar da mesma forma em organis-
mos (jurídicos, no caso) distintos.

Ana Paula Padrão faz parte da primeira si-
tuação. Considerada um dos grandes talentos
da imprensa brasileira, transformou-se em no-
tícia quando mudou de emissora. De fato, ela
ocupa uma sala no SBT, decorada com dezenas
de fotos e prêmios de jornalismo. Mas ela não
reina ali. Basta observá-la alguns dias para
mudar de idéia rapidamente. A apresentadora e
editora-chefe do telejornal SBT Brasil faz ques-
tão de trabalhar junto de sua equipe, no meio
da redação. "Eu mal fico na minha sala, só quan-
do realmente preciso de privacidade ou quando
tenho de focar 100% em algo - porque, quando
vou para lá, as pessoas não me acessam tanto e
consigo trabalhar mais rápido", afirma.

Ela conta que, junto da equipe, sente-se par-
te do mecanismo, vê como está o funcionamento
das coisas e a relação entre as pessoas, quem
trabalha melhor com quem. "E, quando estou
vendo e sentindo o que acontece, sou mais ca-
paz de resolver os problemas. Na minha sala,
eu teria só um relato do que foi feito. Dividindo

a estação de trabalho, sinto quem produz melhor
em tal atividade, qual o timing de cada profissio-
nal e, assim, consigo administrar melhor a equipe
e extrair o que cada um tem de mais valioso."

Alexis Pagliarini, hoje vice-presidente executi-
vo da agência Impact, vivenciou o segundo caso.
Na época, ele era diretor de contas na DPZ e tinha
de levar o referido material para o cliente. "Na ver-
dade, era um grande cliente e o responsável pela
criação tinha produzido algo fora do briefing. Ele
tinha sido premiado com cinco leões de ouro em
Cannes [uma das maiores premiações da propa-
ganda internacional], era considerado um dos gran-
des talentos da propaganda brasileira e não estava
nada receptivo às minhas considerações", lembra.
"Imagina, então, eu ter de sentar com essa pessoa c
dizer que a criação estava inadequada."

Gênio indomável
Resultado: não houve acordo. Foi preciso con-

tar com a intervenção de um dos sócios da agên-
cia para resolver o conflito. "Levamos várias op-
ções, inclusive aquela que o criativo fez questão
de manter", completa Pagliarini. "Hoje, é engra-
çado eu me lembrar disso, mas, na época, foi uma
situação muito constrangedora. Estávamos entre
a razão corporativa e o ego pessoal", observa.

Ego, eis um dos maiores problemas ao se falar
de talento nas empresas. "Tem gente que tem ta-
lento para administrar talentos. E essa também é
uma habilidade admirável: compreender as
idiossincrasias naturais dos outros 'talentosos', sa-
ber tirar o melhor das pessoas c d iminui r os possí-
veis conflitos com seus pares principalmente na
área de propaganda, de criação, onde as vaidades
são muito exacerbadas", conta o publicitário, res-
saltando que, atualmente, há muito mais 'players'
no mercado. "Antigamente, existiam apenas cinco



ou seis grandes agências. Por isso,
talvez, os profissionais do estilo 'pri-
ma-dona' fossem tão valorizados.
Agora, há muito mais criativos ga-
nhando prêmios. São mais estrelas no
céu, então os holofotes precisam ser
divididos", ressalta Pagliarini.

Na televisão, a fogueira das vai-
dades também é intensa. "Não exis-

Ana Paula, do SBT:
talento não é privilégio,
cada um tem o seu

sitivo da diretoria e da minha equipe.
E aqui existe espaço para isso. Trato
de aspectos comportamentais tanto
com meus subordinados quanto com
os gerentes de outras áreas e com os
meus superiores", relata Campos.

Além disso, ele chama a atenção
para a estrutura física oferecida pela
Microsoft. "O telefone que uso, meu
computador e até o tamanho da minha
mesa, tudo é igual ao do presidente da
empresa. Dessa maneira, ninguém
pode dizer que não realiza seu traba-
lho por falta de infra-estrutura." Ou que
os privilégios são muito visíveis.

Delegar tarefas
Decorrente do ego, outro problema

se avizinha. Como manter uma equipe
unida se um dos membros tem mais
destaque na empresa? Esse pode ser
um grande desafio, mas que também
pode se transformar em uma convivên-
cia muito agradável se o líder souber
equilibrar as pressões que vêm de to-
dos os lados, as habilidades e necessi-
dades de cada pessoa e encontrar um
meio de delegar as tarefas sem subes-
timar nem sobrecarregar ninguém.
"Numa cadeia de TY você pode ter o
melhor diretor do mundo, o melhor
editor, o melhor repórter, o melhor
cinegrafista. Técnica impecável, todo
mundo trabalhando disciplinadamente.
Mas, se o motoqueiro, que foi buscar
a fita, não funcionar, não adianta na-
da", conta Ana Paula, reforçando a im-
portância do trabalho coeso.

Para ela, identificar e otimizar os
pontos fortes de cada pessoa pode
fazer toda a diferença no resultado
final. "Eu acredito em felicidade no
trabalho. Equipe feliz trabalha me-
lhor. E, para isso, você precisa se
adequar às características de cada
integrante e deixar que ele trabalhe
com o que pode fazer melhor", reve-
la. Assim, explica a jornalista, não
adianta querer que o elemento A tra-

te ninguém low-profile nesse busi-
ness. Então, faz parte do negócio sa-
ber administrar egos, o que se vai
fazer com cada um deles. Eu admi-
nistro muito mais pelo exemplo do
que por determinação, por ordem. Eu
sou um ego grande [de televisão], te-
nho uma carreira bem-sucedida, mas
também trabalho muito", afirma a
jornalista. "A maneira que eu encon-
trei de gerenciar egos é cuidando do
meu. Ele não é maior do que eu. Não
deixo minha vaidade ficar acima do
número de horas e do tanto de ser-
viço prestado por dia", destaca.

Eduardo Campos, gerente de
desenvolvimento de canais da
Microsoft, sentiu na pele o apren-
dizado sobre esse assunto. Ele
lembra que, quando entrou na em-
presa, deparou-se com um am-
biente de pessoas aguerridas, al-
tamente motivadas, que vestiam a
camisa. "Eu tinha 27 anos, me de-

ram autonomia para colocar as
coisas no ar e fazer tudo acon-
tecer. Comecei a me sentir o
máximo. Mas não demora
muito tempo para alguém

aqui chamar sua atenção.
Aí é que entra o papel
dos diretores. Eu tinha
virado uma pessoa ar-

rogante, egocêntri-
ca, e eles logo me
fizeram baixar a
bola", conta.

Não foi um
processo fácil.

"Amadurecer dói,
mas faz parte do

crescimento. Hoje,
consigo ser mais hu-

milde, recebo feedback po-



balhe com tabelas e pesquisas se ele
tem dificuldade com números e tem
mais facilidade com textos. "E eu
preciso de variados perfis, do fast-
food ao à la carte. Todos os dias, de
manhã, distribuo funções muito mais
pelas características pessoais de cada
um - e eu conheço todos - do que
propriamente pela função. É uma
administração diária da equipe."

Por estarem acima da média e te-
rem uma performance diferenciada, a
maneira como a empresa deve cuidar
do reconhecimento e da remuneração
desses profissionais também deve ser
customizada. Mas todo cuidado é pou-
co para não criar crises de ciúme en-
tre os demais pelo fato de o contra-
cheque deles ser menor no fim do
mês. De acordo com os especialistas,
comunicar de forma transparente os
motivos que fazem de uma pessoa ser

um talento e, por isso, ter uma remu-
neração ou reconhecimento maior é
o primeiro passo para não deixar flo-
rescer qualquer ponta de inveja. Mas,
se, por um lado, o gestor deve se preo-
cupar em transformar esse sentimen-
to negativo em motivação para os de-
mais, deve também estar atento para
não reter o melhor profissional ape-
nas pelo aspecto monetário.

Cláudio Neszlinger, diretor de RH
da Microsoft, diz que as relações entre
a empresa e o talento não podem se
basear somente na questão financeira.
"Não queremos pessoas comprometi-
das apenas com o salário, mas, sim, que
pensem a longo prazo, que estejam
aqui porque têm realização no que fa-
zem, porque percebem o ambiente de
trabalho, legitimam a nossa direção
estratégica e acreditam que a Microsoft
é um grande player no mercado de

software. Se 20% ou 30% a mais de
salário é um fator determinante para a
pessoa pensar em mudar, ela não ser-
ve para a empresa. Não queremos esse
mercenarismo", enfatiza Neszlinger.

Muitos caciques
A partir desse ponto de vista, ele

explica que a gestão do talento deve
ser compartilhada entre a empresa,
o líder e o subordinado. "Devemos
deixar claro que carreira também é
responsabilidade de cada um. A
empresa pode me mostrar os cami-
nhos e me dar as ferramentas, mas
eu sou dono da minha carreira e
faço as coisas acontecerem."

Além das competências pessoais
e do plano de carreira oferecido pela
empresa, Neszlinger atenta para ou-
tro fator, muitas vezes atropelado
pela velocidade do mercado e pela
cobrança padronizada de resultados:
"Há pessoas naturalmente muito
talentosas, que possuem várias com-
petências, mas que não se adaptam à
cultura e ao ritmo da empresa. Quem
precisa ser cobrado o tempo todo e
só funciona com alguém dizendo o
que fazer não consegue trabalhar
aqui. Na Microsoft, tudo é muito rá-
pido e as pessoas precisam ser bas-
tante proativas para lidar com o grau
de autonomia que concedemos", diz.

Irene Azevedo, diretora regional da
Mariaca, concorda. Ela conta que um
profissional pode ser extremamente
talentoso em uma empresa e não se dar
bem em outra. "Tem muito a ver com
as aspirações e os hábitos da pessoa,
se tudo isso combina com o compor-
tamento requerido pela companhia."
Acostumada a ouvir os dois lados, Ire-
ne alerta para uma realidade de mer-
cado ainda distante do ideal quando se
fala em gestão de talentos. "Na minha
opinião, o que falta para os profissio-
nais ditos 'acima da média' é maior au-
tonomia. Hoje, por incrível que pare-



ça, as empresas ainda estão engessadas
com as organizações matriciais: são
muitos chefes, há muitos caciques, e o
poder de decisão dos subordinados é
mínimo. O que esses talentos exerci-
tam, e muito, é adaptabilidade, jogo de
cintura, flexibilidade; mas autonomia
e liberdade, infelizmente, ainda não."

Cario Hauschild, diretor-geral da
Hewitt, vai mais longe: "Muitas ve-
zes colocamos rótulos nas pessoas, co-
mo se fossem talentosas desde que nas-
ceram até morrerem." O que aconte-
ce, segundo o consultor, é que al-
guém que tem um talento certo para
determinado momento da empresa e
atividade nem sempre é tão talentoso
para outra companhia ou até para a
mesma empresa em outro momento.
"Eu defino isso, do ponto de vista
mais pragmático, como 'estar talen-
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toso' e não 'ser talentoso'", afirma
Hauschild. "Mas há, também, os que
chamamos de 'diamantes brutos',
que têm potencial realmente grande,
são mais rápidos na curva de apren-
dizado e têm maior capacidade de
flexibilização, justamente nesse de-
safio que é atender aos objetivos que
mudam a toda hora, sendo mais
agressivos ou redirecionando o foco.
É o casamento entre os chamados 'ta-
lentos naturais' e os desenvolvidos ao
longo do tempo e da carreira de uma
pessoa - no caso, o que o profissio-
nal tem que serve para os objetivos
da empresa em determinado mo-
mento. Além, é claro, de um com-

portamento compatível com a cultu-
ra organizacional", conclui.

Pagliarini, da Impact, ressalta que,
além de manter o equilíbrio entre as
habilidades individuais e os objeti-
vos corporativos, às vezes o gestor de
pessoas precisa arriscar e enxergar
além do óbvio. "Eu associo muito o ta-
lento, em negócios, a essa capacida-
de de encontrar o talento onde ele não
está evidente. É uma grande satisfa-
ção quando você identifica de longe
e ajuda a brotar um talento que estava
escondido. É você enxergar e acredi-
tar na pessoa", afirma o executivo.

Ele cita um caso que aconteceu em
sua atual agência. "Uma pessoa com
formação em artes trabalhava em

uma área totalmente diferente,
com atendimento telefônico.
Um dia passei por ela e vi que
estava desenhando. Fui lá con-
ferir. Depois, me contaram que
ela vivia fazendo ilustrações,
charges e caricaturas", lembra.
"Vi ali um talento natural. Cha-

mei-a para conversar e soube
que ela tinha uma formação

compatível. Hoje, ela
faz parte de uma
dupla de criação da
agência", conta Pa-
gliarini. "Com isso,
além de dar uma
oportunidade à pes-
soa, cria-se um laço
de confiança com
ela e de uma certa fi-
delidade dela com a

empresa", diz.
Ana Paula concorda

com o olhar mais aten-
to às características in-
dividuais: "Talento não
é um privilégio. Cada
um tem o seu. O interes-

sante é você descobrir
aquele que é especí-
fico de cada pessoa.

Acredito que, hoje, as empresas es-
tão prestando mais atenção a isso.
Talvez seja algo mais ligado à mu-
lher, a um modelo de gestão de pes-
soas diferente do idealizado pelos
homens de uma outra época." Ana
Paula refere-se ao mercado de traba-
lho essencialmente masculino cria-
do durante a Revolução Industrial.
"Homens são muito verticais. Assim,
a gestão masculina acaba sendo mui-
to vertical também. Acho mais difí-
cil encontrar o talento [natural] de
cada pessoa se você tem uma gestão
muito hierarquizada", comenta.

Camisa-de-força
A razão dessa dificuldade, segun-

do ela, está no fato de esse modelo,
clássico em empresas grandes, fun-
cionar da seguinte forma: eu tenho
funções, preencho essas funções de
acordo com a qualificação do traba-
lho e faço demandas que têm de ser
cumpridas. "Fica como uma camisa-
de-força: ou a pessoa se enquadra na
descrição do trabalho ou ela está fora."
Ana Paula destaca que, de uns dez
anos para cá, especificamente no Bra-
sil, muitas mulheres passaram a as-
sumir cargos de chefia de maneira
mais firme do que nos anos 80. Ou
seja, mais capazes de estabelecer a sua
própria gestão. "Há um fenômeno, já
descrito por vários sociólogos, que é
o surgimento da gestão feminina. E o
que é isso? É uma gestão mais baseada
em parceria, mais horizontal e com
base no talento de cada pessoa. Mais
humanizada no sentido de que se va-
loriza o 'aspecto humano' e não ape-
nas a descrição da função", explica
Ana Paula. Adepta desse novo mode-
lo de gestão, ela dá a dica: "O grande
lance é você estar perto da sua equipe
para entender como cada um vai fun-
cionar. E dar a cada pessoa uma fun-
ção na qual ela vai se sair melhor, por
um talento natural, uma vocação."
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