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No país pentacampeão, e em ano de Copa do Mundo, vale uma alusão às grandes equipes de 
futebol: o que as faz vencedoras? Por que equipes com grandes craques que - teoricamente - 
seriam as favoritas ao título, muitas vezes ficam no meio do caminho? A resposta pode estar 
na máxima popular "pessoa certa, no lugar certo". 
 
Não dá para negar que todo técnico ou gestor gostaria de trabalhar com um grupo de talentos. 
Mas é difícil montar a "equipe de ouro", afinal, talentos não são abundantes e são disputados a 
preço de ouro no mercado, certo? Errado. Uma "equipe de ouro" não é feita só de 
"contratações de ouro". Na realidade, a equipe de ouro é fruto da gestão que favorece a 
sinergia e que reúna o melhor de cada integrante da equipe. Nisso, a gestão de equipes em 
empresas se assemelha muito a de um time de futebol. Mas é fato também que, assim como 
no futebol, talentos naturais elevam o nível das equipes, trazendo inspiração e puxando o 
desempenho. Mas eles são geralmente escassos, e a importância da organização e da sincronia 
crescem. 
 
Nesse contexto, o papel do gestor na sincronia desta equipe é fundamental. Ele precisa 
conhecer o grupo e muitas vezes utilizar o seu "sentimento" para promover a interação mais 
produtiva entre os funcionários. É preciso reconhecer as diferenças e as peculiaridades de cada 
um de seus colaboradores, para tratá-los de maneira única. Não há "regra mágica" de 
gerenciamento que sirva igualmente a todos: as formas de motivação e de reconhecimento 
são únicas para cada pessoa. Mas, na prática, o que podemos fazer de diferente para 
atingirmos esse nível de otimização? 
 
Ao tentar entender o que faz a diferença entre um grande gestor de pessoas e os outros, a 
Gallup entrevistou mais de 80 mil gerentes em todo o mundo para entender seus estilos. O 
resultado mostra que os melhores adotam as seguintes práticas, independente de indústria, 
país ou cultura: selecionam por talentos; definem expectativas, motivam funcionários e 
desenvolvem pessoas. Estes quatro passos - aparentemente simples e que deveriam ser 
intrínsecos ao gestor - fazem realmente a diferença. 
 
São regras simples, mas que tendem a adquirir o nível de complexidade do ser humano. É isso 
mesmo. Pessoas, como bem sabemos, são muito diferentes, e para um desempenho 
realmente destacado da equipe é essencial que o gestor reconheça pelo menos dois aspectos: 
1. Lidar com pessoas exige uma boa dose de talento natural; 2. Nada substitui o diálogo. 
 
De fato, só através de muito diálogo e interação pode-se ter um bom desempenho nos quatro 
pontos acima, e fazer isso lutando contra a sua natureza não é tarefa das mais fáceis. Por isso, 
é importante que cada gestor encontre o seu caminho mais curto, adaptando o seu estilo 
gerencial. 
 
Mas estando o gestor adequado gerenciando as pessoas... Como assim selecionar por 
talentos? 
Diversos são os fatores que direcionam gestores a selecionarem equipes para projetos. 
Enquanto disponibilidade, disposição, experiência e conhecimento técnico são importantes, é 
essencial que se observem também as características pessoais únicas de cada candidato a 
membro da equipe, os seus pontos fortes ou talentos naturais. 
 
Mas afinal, como caracterizar um "talento"? Para a Gallup, que pesquisa o assunto há mais de 
50 anos, talentos são padrões recorrentes de comportamento, sentimento e pensamentos das 
pessoas. Ou seja, tudo o que é de mais natural e espontâneo em cada um. Esta definição 
surgiu de pesquisas sobre o comportamento humano, que envolveram mais de dois milhões de 
pessoas no mundo, inclusive no Brasil. Nesta abordagem, talento não é nada extraordinário, 
glamoroso ou reservado a poucos. TODOS têm talentos: a diferença é como cada pessoa os 
utiliza! Busque momentos de excelência, desempenhos extraordinários em determinadas 
funções ou atividades. Enfim, observe com outra lente buscando identificar os talentos de cada 
um. 



 
Agora, você pode se perguntar: "Se todos têm talentos, por que é comum encontrar 
funcionários desanimados, clima desagradável e resultados pífios em algumas equipes?". Bom, 
o título deste artigo pode explicar bem: será que a pessoa está no lugar certo, onde possa 
realmente explorar e utilizar o que tem de melhor e de mais natural, ou seja, seus talentos? 
Será que seus colegas de trabalho, com quem ele desenvolve seus projetos, também estão no 
lugar certo, onde possam desenvolver todo seu potencial e utilizar seus talentos? Será que há 
sincronia e diversidade nesta equipe, para que eles se completem e consigam um resultado 
final excelente? Em sua grande maioria, os talentos estão camuflados em funções inadequadas 
ou em parcerias pouco produtivas. E entra aí, novamente, a importância do gestor: é ele o 
grande maestro, responsável por trazer à tona o que há de melhor em cada funcionário, 
respeitando suas singularidades, formas preferidas de reconhecimento e motivação, para 
garantir a harmonia e os resultados perfeitos em sua equipe. 
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