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No começo dos anos 80, com a desilusão dos teóricos
e dos profissionais das organizações com os pressu-

postos das teorias organizacionais em vigor, e em função
de um novo contexto que surgia, onde o mundo percebia
o aumento do tamanho das organizações, o surgimento
das infra-estruturas de teleinformática, o processo de
globalização em curso, as novas formas e relações de
trabalho com uma crescente profissionalização da mão de
obra, economias apresentando estagnação, turbulências
freqüentes nos mercados e problemas ecológicos, já àque-
la época, alcançando níveis preocupantes, além de outras
questões relevantes, surgem novas teorias como urna
opção à tradição mecanicista e racionalista em vigor.

Passamos a apreciar, então, a preocupação dos tra-
balhos com a investigação de temas mais polêmicos,
como exploração, repressão, injustiça, relações de poder e
comunicação distorcida, além do uso mais intensivo das
ciências sociais para descrever um novo clima social e um
período histórico de mudanças na sociedade e nas organi-
zações, onde novas abordagens de estudo surgiam.

Nos desenvolvimentos dos pesquisadores pós-
modemistas, por exemplo, teve grande influência sobre
seus conteúdos o novo enfoque de um sujeito humano
complexo, em contraposição àquele sujeito consciente,
unitário e autônomo, típico das abordagens e discursos
racionalistas dominantes à época. Assim, a preocupação
com o ser humano nas organizações, que já era ponto
relevante no arcabouço teórico de alguns desenvolvi-
mentos, até mesmo em períodos anteriores a esse citado

acima, a partir daí, passa realmente a ganhar uma expres-
são condizente com a sua real importância.

Recentemente, uma pesquisa levada a termo nos
EUA, com cerca de 1200 empresas de todos os portes e
inúmeros segmentos de negócios, apontou que a maior
preocupação de seus executivos para o futuro imediato,
aí entendidos os próximos cinco anos, é a atração e
retenção de talentos. Esta preocupação, citada por quase
60% dos respondentes, esteve à frente das preocupações
tradicionais com elevação de market-share e aumento da
base de clientes. E o ser humano, finalmente e felizmen-
te, ocupando o seu devido lugar nas preocupações dos
executivos e líderes: o primeiro lugar.

Este processo que agora se vislumbra, com as organi-
zações sendo compelidas a enfocar o ser humano como
preocupação estratégica, e não mais como uma "linha"
nos relatórios e demonstrativos de resultados, vem pegá-
las de surpresa, não porque já não estivessem conscientes
dessa necessidade, mas porque não se prepararam ade-
quadamente para esse novo desafio.

Nós, os seres humanos, somos bastante diferen-
tes, aqui enfocando o ambiente de trabalho. Cada um
de nós possui uma rara combinação de conhecimen-
tos e comportamentos, que nos faz individualmente,
e principalmente em grupo, experimentarmos dife-
rentes padrões de competência e motivação para as
diversas tarefas que assumimos na vida, especialmente
no mundo corporativo, onde passamos a maior parte
do nosso tempo acordados. Diante disso, pergunto:



será que as empresas, em geral, estão adequadamente
preparadas para descobrir que diferenças são essas e
como usá-las, no sentido ético e produtivo do termo,
para tornar tais pessoas produtivas e felizes? Não
podemos nos esquecer que as organizações foram
historicamente criadas para "organizar" a sociedade
de forma produtiva e atender às necessidades dos
seres humanos que dela dependem (tanto os internos,
os trabalhadores, quanto os externos, os clientes).
Logo, é para os seres humanos que elas existem,
estando eles dentro ou fora dela.

Não é demais lembrar que, quanto mais eficiente,
produtiva e agradável for a conexão entre esses dois
contingentes de seres humanos que dela dependem (os
trabalhadores e os clientes), mais chances de lucratividade
e sobrevivência a organização terá. E, como mostram os
estudos recentes, a conexão só se dará dessa forma, ou
seja, uma percepção excepcional dos "clientes externos"
com respeito à dedicação que lhes emprestam os "clientes
internos", se tivermos dentro das organizações os seres
humanos que se identifiquem de verdade com os seus
valores, atitudes e comportamentos, e sejam produtivas,
recompensadas, felizes e, portanto, motivadas.

Vejo com preocupação que persiste um processo de
identificação de talentos (passo inicial e fundamental para
podermos criar os outros processos, o de atração e o de
retenção) baseado quase que exclusivamente em reconhe-
cimento de competências técnicas, aqui entendidas como
as "competências do saber", com pouca ou nenhuma pre-
ocupação com as "competências do comportamento". É

como se uma boa graduação, somada a um bom MBA,
fossem as senhas que as empresas precisam para se asse-
gurar de que estão contratando um grande talento. Não
é preciso trazer nenhum exemplo para desmontar esta
crença equivocada, pois tenho certeza que o leitor pode,
em alguns minutos, exemplificar inúmeros.

Antes de qualquer processo de identificação, atração
e retenção de talentos, dentro e fora da organização (lem-
brando que toda organização é um manancial de talentos,
bastando-nos aprender a identificá-los), é preciso estabe-
lecer as expectativas a serem atendidas quanto às diversas
demandas de conhecimento e comportamento que as
inúmeras funções e cargos dentro da organização ense-
jam. Não faz sentido, como costumo ver, começar um
processo desses sem esse direcionamento básico inicial.

Feito isso, podemos sair em busca de identificar as
pessoas (dentro e fora) e suas combinações de saber e
comportamento, construindo uma espécie de inventário
de talentos humanos.

Com esse banco em mãos, podemos classificar
as pessoas em quatro grandes grupos: o grupo de
encaixe (as pessoas que têm o saber e o compor-
tamento desejados ), o grupo de ajuste (as pessoas
que têm o comportamento desejado, mas não o



saber), o grupo de desenvolvimento (as pessoas
que têm o saber desejado, mas não o comporta-
mento) e o grupo de risco (as pessoas que não têm
nem o saber nem o comportamento desejados por
aquela organização).

Nos quadrantes de encaixe, ajuste e risco, as conclu-
sões e ações a serem tomadas são mais simples e imedia-
tas. O grupo de encaixe está pronto para assumir suas
diversas funções, o de ajuste precisa ser encaminhado a
processos de treinamento e aquisição de conhecimento e
o de risco recomenda-se que seja mantido em um banco
de informações para futuros processos onde, quem sabe,
possam se encaixar.

O grupo de desenvolvimento requer um trabalho
mais complexo, uma vez que nem todo comporta-
mento pode ser trabalhado com facilidade para se
ajustar àquele requerido pelos cargos e funções da
organização.Logo, é preciso avaliar que habilidades
comportamentais são necessárias de se desenvolver,
e manter neste quadrante apenas aquelas pessoas cujo
comportamento seja viável ajustar com um trabalho de
desenvolvimento (refiro-me, por exemplo, ao trabalho
de coaching, que tem demonstrado excelentes resulta-
dos em inúmeras situações), direcionando as demais
para o quadrante de risco.

Considero esta rotina um modelo simples
e eficaz de abordagem para a identificação de
talentos, pois ele pode ser aplicado com rapidez e
resultados extremamente satisfatórios.

É hora de fazermos a inserção definitiva do planeja-
mento de recursos humanos no planejamento estratégico
das organizações. Essa visão acima é um componente
importantíssimo desse processo e precisa ser encarada
pelas organizações como uma questão estratégica.

Caso contrário, continuaremos mantendo válidas
as velhas e já desgastadas teorias do século passado,
onde o ser humano ou era "insumo", ou então,
sequer era considerado. 9
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