
COMO SURGEM OS
TALENTOS

Para a descoberta e desenvolvimento de novos
talentos é necessário contar com mentores prepara-
dos e que sejam inspiradores

Paula Oliveira

Hoje em dia temos muitas oportunidades
de abordar temas relacionados a talen-
tos. Geralmente falamos de estratégias
de captação, seleção e retenção deles.

Mas fica uma questão fundamental para o floresci-
mento desses talentos: a existência de um ambiente
propício para seu desenvolvimento. Afinal, quais

seriam as características desse ambiente? A primeira
coisa é dar espaço para a iniciativa. Talentos surgem
ao serem estimulados a resolver problemas e, se não
souberem, desejam aprender, pois o verdadeiro talen-
to não desperdiça oportunidades. Apreciam padrões
de excelência elevados porque gostam de ser desa-
fiados. Mas, como qualquer pessoa, mesmo sendo
talentosa, não gostam de se confrontar com metas
inalcançáveis. C) sucesso é um reforço ao talento, pois
além de ser reconhecido, sua autoconfiança e credibi-
lidade em suas potencialidades aumentam e com isso
ele se envolve cada vez mais com a organização.

Um talento não surge em situações de grande res-
trição. E não estamos falando de restrições de tempo
ou de recursos, mas sim daquelas que limitam o cres-
cimento. Atividades restritivas, com pouca amplitude
de ação, excesso de detalhes e normas, que devem
ser obedecidas estritamente, não permitem que o
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talento surja — apenas garante que as ordens serão
cumpridas. Assim, se a organização usar "descrições
de cargo" que deixem espaços e dêem liberdade para
que o profissional possa expressar seu talento, seja ele
qual for, a possibilidade de ter mais talentos dentro
da organização aumenta. Dessa forma, fronteiras



muito rígidas são pouco frutíferas quando a meta é
criar um ambiente propício para a inovação e a gera-
ção de diferenciais. Outro requisito de um ambiente
propício ao surgimento de talentos é a forma como
se lida com falhas e insucessos. Na medida do possí-
vel, esses devem ser tratados como oportunidades de
aprender, com feedbacks abertos e construtivos. Não
é por ser um talento que uma pessoa tem uma atua-
ção à prova de erros. Aliás, uma cultura que valoriza
o aprendizado é em sua essência aberta e compre-
ensiva a estas situações. Portanto, se você quer que
talentos se manifestem e cresçam, mostre que você
também está constantemente aprendendo.

Incentive o surgimento de mentores que possam
servir de referência e acima de tudo como inspira-
dores. Essas pessoas necessitam ser valorizadas por
desempenharem esse papel e certamente se farão
disponíveis e serão um forte estímulo para que novos
talentos se revelem e desenvolvam. A organização
não precisa, necessariamente, formalizar um pro-
cesso de recompensa, mas deve ter em sua cultura
espaço para que estas pessoas sintam e percebam
que o seu trabalho é valorizado. Compartilhamento
de informações é outro fator que cria ambiente pro-

pício para o surgimento de talentos. Muitas idéias,
novas informações e conhecimento podem surgir.
É a criação de uma bola de neve, um círculo virtu-
oso, que só leva à expansão. Reconhecimento é um
estímulo fundamental, mas por motivos verdadeiros,
proporcionais ao feito. E, para completar tudo isso,
um ambiente em que não haja medo de surgir alguém
melhor, de falhar, de perguntar e de crescer e assumir
responsabilidades. Sabemos com muita clareza que
a construção de uma cultura de desenvolvimento e
retenção de talentos é um dos pilares de sustentação
da longevidade de uma organização e que acima de
tudo é um trabalho árduo e delicado, pois requer que
os principais executivos da empresa tenham abertura
para o novo e para o desconhecido, o que dependerá
principalmente da autoconfiança e segurança destes
profissionais, assim como da disponibilidade e vonta-
de de investir tempo, energia e coração nessa jornada.
Afinal, somos todos exemplos para a geração que
está chegando.
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