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Manter os
melhores por perto
Cada vez mais, exige-se dos gestores capacidade de resposta
e adaptação a condições ambientais cambiantes e liderança de
pessoas. Mas um desafio se destaca: o de atrair e reter talentos

Aprendemos na dura escola
da vida que a liderança é a

força motriz que leva os empreendi-
mentos humanos ao sucesso, sejam
eles pequenos ou muito grandes, de
natureza pública ou privada, locais ou
globais. Nesses novos tempos do sé-
culo 21, as intensas pressões sobre os
ambientes político, econômico Q so-
cial têm exigido dos líderes empresa-
riais toda sua capacidade de resposta
e adaptação a condições ambientais
cambiantes, assim como e, sobretu-
do, capacidade para liderar pessoas.

Nossos líderes empresariais têm
enormes desafios adiante. O passa-
do recente de nosso país, particular-
mente as três últimas décadas, mos-
tra um quadro trágico de desinves-
timento, dilapidação e desperdício de
nossas parcas reservas de capital hu-
mano. A inflação galopante dos anos

80 concentrou rendas e empobreceu
empresas e pessoas; o diminuto cres-
cimento econômico mascarou o não-
investimento em educação e, apesar
de termos ganhos em anos de vida,
vivemos mais tempo sem renda e sem
trabalho apropriados.

É sabido que o desemprego é um
campo fértil para destruição do ca-
pital humano, desqualificando a
mão-de-obra não utilizada, ao mes-
mo tempo em que encarece os novos
investimentos em contratação. O
quadro, num mundo globalizado e
em expansão de negócios, expõe nos-
sa baixa competitividade.

Diante desse ce-
nário é imperativo o
empenho para nos-
sas empresas e
lideranças cria-
rem os meios e
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desenvolverem os talentos de que pre-
cisamos para competir nesse merca-
do tão globalizado e competitivo. Sem
dúvida, essa é uma causa pela qual
vale a pena lutar. Afinal, é uma luta
empreendida por todos os países na
busca pela sobrevivência de suas em-
presas e mercados. Especialmente de-
pois que as fronteiras físicas deixaram
de ser barreiras eficientes para prote-
ção das economias e dos empregos.

No entanto, nem tudo está perdi-
do, e, mesmo diante de um quadro
tão desafiador, vemos em inúmeras
organizações locais e internacionais
que operam no Brasil práticas de ges-
tão de pessoas que rivalizam com o
que há de melhor em países altamen-
te competitivos e economicamente
mais bem posicionados.

Após toda sorte de reestrutura-
ções, reengenharias, rightsizings,
downsizings etc., as organizações re-
sultantes, mais enxutas e eficientes,
propõem desafios de gestão às lide-
ranças. Com menos pessoas, é neces-
sário que os profissionais tenham um
elenco mais amplo de habilidades e
responsabilidades e, portanto, é pre-
ciso atrair os melhores e mais quali-
ficados. É preciso também evitar per-
das relevantes de profissionais. Hoje,
eles fazem mais falta do que nos ve-
lhos tempos quando a mão-de-obra
era abundante e barata.

Os primeiros desafios das lideran-
ças estão na busca, identificação e ava-
liação de pessoas, e logo a seguir o
desafio da própria capacidade de atra-
ção dos melhores talentos disponíveis.

Porém, se a atratividade da empresa

Estratégias bem
articuladas de
recrutamento,
em que há um

trabalho sério de
identificação de

fontes de talento,
começam pelos

talentos da
própria casa

nais. É bom lembrar que, se sua em-
presa conta com ótimos profissionais,
ela seguramente será fonte e mercado
para seus concorrentes e, sem dúvida,
perderá alguns. Se esse for o caso, não
desanime, todas as boas empresas
perdem alguns talentos.

Temos observado, nessas empre-
sas, algumas práticas que evidenciam
a presença de uma liderança atuante
e capaz: As práticas de busca e atra-
ção de profissionais não são ativida-
des desempenhadas de forma casual
ou reativa. Pelo contrário, são estra-
tégias bem articuladas de recruta-
mento, em que há um trabalho sério
de identificação de fontes de talen-
to, a começar pelos talentos da pró-
pria casa. Tais lideranças acabam por
granjear para a empresa a reputação
de ser um bom lugar para se traba-
lhar e, além disso, fazem com que as
estratégias de recrutamento sejam
uma parte relevante da implemen-
tação de seus planos de negócios.

As conseqüências dessas práticas
da boa gestão de pessoas saltam aos
olhos. É possível observar que as pes-

soas contratadas estão, em sua maio-
ria, bem qualificadas para o pleno
desempenho de seus papéis desde a
sua contratação. Já o nível de perda
de profissionais relevantes é baixo. As
pessoas estão bem integradas à cultu-
ra da empresa, e, muito importante, o
recrutamento sempre se inicia pela
busca interna. Em outras palavras,
quando a gestão de pessoas é feita
com competência, os empregados
gostam de suas empresas e de traba-
lhar para seus líderes ou gestores.

Gerenciar pessoas, atrair os melho-
res profissionais, desenvolvê-los e retê-
los requer muito talento para liderar
pessoas e consistência na prática diá-
ria. As lideranças são o ponto essen-
cial, mas há outros aspectos que com-
plementam um bom trabalho de ges-
tão: a competitividade da remuneração,
a qualidade do time, a reputação da
empresa como empregadora, seus pro-
dutos e imagem institucional e as opor-
tunidades que ela pode proporcionar
para o desenvolvimento das pessoas.

Por fim, ainda no que se refere às
lideranças, há a destacar a importân-
cia de alguns atributos pessoais e pro-
fissionais de grande valor para a ges-
tão de pessoas. Eles são os fundamen-
tos sobre os quais se cria o compro-
misso dos empregados para com a
organização. Eles forjam as bases de
confiança do empregado na gerência
e alta direção. Sobre eles se apoiam a
segurança de que a empresa está sen-
do bem dirigida e o futuro da relação
de emprego. O compromisso das pes-
soas também se assenta na integrida-
de da empresa e de suas lideranças na
condução dos negócios, criando-se,
dessa forma, um forte alinhamento de
valores e propósitos. A perda de bons
profissionais muitas vezes decorre da
quebra dessa confiança.

Como, então, assegurar o desen-
volvimento e a permanência das pes-
soas e das competências críticas para
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permitir incorporar em seu time
os profissionais certos, ape-
nas metade da batalha pelo ta-

lento estará vencida. O
desafio seguinte é o de-
senvolvimento, o com-
prometimento e a re-

tenção desses profissio-



a empresa? Esses profissionais e
competências são alguns fatores que
constituem a chave para o sucesso
dos negócios. Como desenvolvê-los
ao máximo e evitar perdê-los?

Algumas empresas sabem muito
bem que, para obter bons resultados e
conseguir bons níveis de desenvolvi-
mento das pessoas e de suas competên-
cias, a cultura e o estilo de liderança
são os elementos essenciais. São orga-
nizações cuja cultura gerencial possi-
bilita o contínuo aprendizado de todos
e a produção de capital humano, a par-
tir do desenvolvimento das pessoas.

Podemos dizer que essas empresas
têm uma sólida cultura de aprendiza-
do contínuo, na qual são esperados por
todos a predisposição e o desejo ge-
nuíno de compartilhar informações,
conhecimentos e vivências. São cultu-
ras em que há um acesso fácil entre os
distintos níveis da estrutura organiza-
cional - é usual poder-se falar ou man-
dar um e-mail ao chefe do chefe ou ao
presidente - e onde há pouco apego à
burocracia. Diria até que há, nessas
culturas, pouco amor à hierarquia.

Por outro lado, e voltando à nossa
realidade das estruturas enxutas, en-
contramos ambientes do tipo: faça-
mais-com-menos, estrutura de poucos
níveis, menos sinais de hierarquia etc.
Temos, hoje, recursos mais escassos
e necessariamente multifuncionais. O
lado positivo desse admirável mundo
novo do trabalho é que nessas estru-
turas mínimas e eficientes há toda sor-
te de oportunidades para evitar o iso-
lacionismo, os guetos, os conheci-
mentos não-compartilhados. Há tam-
bém um novo ambiente de trabalho,
resultante do uso maciço da tecno-
logia da informação em
nossos escritórios e plan-
tas, que possibilita o
uso extensivo de re-
des de comunicação
que funcionam bem, nas quais o

Entre os aspectos
de um bom
trabalho de

gestão estão a
boa reputação da

empresa como
empregadora e as

oportunidades
que ela

proporciona
para o

desenvolvimento
das pessoas

conhecimento flui e estimula tanto o
intercâmbio de informações quanto a
homogeneidade cultural.

Além disso, nessas culturas empre-
sariais, a disponibilidade dos meios
tecnológicos quase sempre encontra
alguns fortes aliados. O principal é a
forte vinculação entre o aprendizado e
a estratégia de negócios. Tudo nessas
empresas é aproveitado para aprender;
sejam oportunidades de negócios, di-
ficuldades e ameaças. A empresa, suas
lideranças e demais profissionais pa-
recem estar em constante processo ati-
vo de aprendizado, o tempo todo bus-
cando novas formas de aprender e fa-
zer melhor. Ainda que isso possa, num
primeiro momento, parecer algo como
um rat race pelo conhecimento, um
olhar mais atento nos revela processos
bem definidos para criar, absorver,
compartilhar e agir sobre novos conhe-
cimentos. Aqui se revela a boa lideran-
ça, pois adquirir conhecimentos e
aprender é uma característica que exi-
ge gestão rigorosa de processos. Nada
é deixado ao acaso.

Podemos dizer que a gestão de pes-
soas, e a retenção daqueles que a em-
presa não deveria nunca perder para
os seus concorrentes, sob risco de
perder sua posição no mercado, tem
de levar em consideração alguns itens
muito importantes. São eles: as práti-
cas de mercado; os custos; o conteú-
do do trabalho em si e oportunidades
de desenvolvimento que propicia; a
relevância do trabalho sob a perspec-
tiva do próprio empregado; o am-
biente organizacional e relacionamen-
to com a chefia; a competitividade
das condições de emprego; e a ne-

cessidade de equilíbrio e alinha-
mento de qualquer plano de reten-
ção à estratégia de negócios.




