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A mesma pergunta que o Garrin-
cha fez ao Feola poderia ser dirigida às
empresas preocupadas em reter talentos.
O assunto virou modismo, rendeu vários
artigos e inúmeras entrevistas com os
entendidos no assunto. Para compreen-
der melhor essa questão, procuramos
alguns profissionais conhecidos, de em-
presas diferentes, que podem se enqua-
drar nessa categoria. Profissionais trans-
parentes, que "abriram" o jogo e disseram
com clareza o que os prende às empresas,
sem que soubessem a priori qual o objeti-
vo das perguntas que responderiam.
Com isso, compreendemos, um pouco
melhor, como os talentos encaram o
trabalho, a carreira e o futuro.

Imaginamos talentos como pro-
fissionais indóceis, arrogantes, com
uma auto-imagem superdimensionada,
possuidores de excesso de confiança e
outras tantas coisas do gênero. Esta
análise mostrou que não é bem assim.
Apesar de serem diferenciados e vistos
como tal, exibem tranqüilidade, sim-
plicidade, fácil relacionamento, exa-
cerbando, apenas, acentuado desejo de
crescimento. E todos com caracterís-
ticas comuns: prezam a honestidade, a
transparência e colocam o trabalho em

primeiro lugar, se necessário, antes
mesmo da família e do networking...

O conceito sobre o que é um ta-
lento pode ser o mesmo em todas as
empresas? Provavelmente, não, pois a
cultura e as condições que cercam a
gestão dos colaboradores mudam de
uma empresa para outra. O mundo
empresarial de hoje adotou as com-
petências como porta de entrada (na
seleção) e de permanência (na medida
do desempenho) e sobre elas os colabo-
radores são avaliados. A natureza e o
conteúdo dessas competências devem
variar, de empresa para empresa,
dependendo de como elas são: mais ou
menos conservadoras, rápidas ou lentas
nas mudanças, pioneiras ou seguidoras. 

Depois dessas entrevistas, resumin-
do, chegamos a três conclusões. A
primeira: o talento deseja ser explorado
em 100% de seu potencial e de suas
capacidades. Quer ter problemas com-
plexos para resolver, realizar projetos
extraordinários, tomar decisões de alto
risco, participar das reuniões do conse-
lho com direito à palavra. Não se
contenta com menos. Uma empresa já
estabililizada, conservadora, onde as
mudanças ocorrem raramente, não é o

ambiente onde ele gosta de trabalhar.
Estamos falando de gênios e gênios
querem ver as suas idéias implantadas
imediatamente. Senão, ficarão infelizes
e não resistirão ao assédio da primeira
empresa que lhes acene com possibili-
dades de trabalho nessa linha.

A segunda: o talento é, no bom
sentido, carreirista e ambicioso e vê
com bons olhos uma remuneração
diferenciada. Quer ganhar dinheiro
rapidamente. Por isso, as empresas não
podem querer mantê-lo condicionado
a uma política de remuneração
inflexível. Pelo contrário, devem ter
maleabilidade para lhe oferecer vanta-
gens e benefícios adicionais, em dife-
rentes formas, mesmo que isso venha
trazer problemas internos de eqüidade.
Por último, o talento quer ser reconhe-
cido. Ou seja, não basta que as suas
idéias e sugestões sejam colocadas em
prática imediatamente e que rendam
bônus adicionais. O talento quer cele-
bração, ser visto como fera e quer a
divulgação dos seus feitos pela mídia. 

E a empresa?

Sem dúvida, é difícil para qualquer

empresa manter um ou um grupo de
colaboradores em situação diferencia-
da, por serem classificados como talen-
to. Daí a dificuldade em reter esses
profissionais. Além do mais, o reco-
nhecimento dessa categoria de privile-
giados em qualquer empresa, natural-
mente, gerará o aparecimento de
insatisfações, inveja, concorrência
predatória e outras modalidades de
conflitos.

Por último, precisamos considerar
que esta é uma época de pouco cresci-
mento, na qual a tendência é de abafar
o colaborador altamente motivado ou
que mostra iniciativa e audácia além
daquelas que a empresa pode suportar.
Se a gestão de talentos não estiver nas
mãos de profissionais capazes de ler
nas entrelinhas, de entender a dra-
maturgia que envolve o ambiente, que
fale a linguagem deles, o risco maior é
o de se ter mais complicações do que
sucesso. E será pior ainda se a própria
empresa não oferecer os recursos que
dêem respaldo a esses profissionais.

*Darci Garçon é um dos
coordenadores do GERH – Grupo de

Estudos de Recursos Humanos

A Integração Escola de Negó-
cios acaba de divulgar o calendário
2007 da Certificação Profissional para
os subsistemas de RH: Treinamento e
Desenvolvimento, Cargos e Salários,
Departamento Pessoal e Relações Sin-
dicais e Recrutamento e Seleção. Rea-
lizada em parceria com a ABRH-SP, a
certificação tem como objetivo con-
tribuir para a melhoria contínua dos
profissionais, reconhecendo e certifi-
cando suas competências técnicas, de
modo a tornarem-se mais competitivos
no mercado de trabalho.

“No ano passado, tivemos 63

inscritos nos exames de Analista de
Cargos e Salários e 26 no de Analista de
Recrutamento e Seleção, com um nível
de aprovação de 35%”, informa o sócio-
diretor da Integração Fernando Car-
doso. “A grande maioria dos partici-
pantes é formada por profissionais já
atuantes na área que buscam obter,
além da certificação, uma radiografia de
seu conhecimento no assunto, pois
entregamos um laudo que contém infor-
mações detalhadas do seu desempenho
em cada tema pertinente ao cargo de
analista, possibilitando-lhe identificar
os pontos a serem desenvolvidos no

processo de educação continuada.”
Para participar da prova, basta se

inscrever – nenhum pré-requisito é
exigido dos candidatos, nem mesmo
diploma universitário. A certificação é

entregue aos participantes que obti-
verem nota superior a 7 (sete) no
exame, junto com o mapeamento de
sua avaliação pontuado e segmentado
por área de conhecimento.
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As principais tendências da remuneração total no Brasil

Fica cada vez mais difícil apresen-
tar novidades nas formas de remu-
neração total, principalmente de

executivos, em um mercado maduro
como o brasileiro. Entretanto, isso não
significa que a área esteja estagnada.
Ao contrário, é possível constatar
mudanças que vêm ocorrendo nos últi-
mos anos, com a adoção de formas de
compensação cada vez mais alinhadas
ao negócio.

Considerando-se que a remunera-
ção total é constituída
de salário base, incen-
tivos de curto prazo
(bônus anuais, comissão
de vendas, participação
nos lucros ou resulta-
dos), incentivos de lon-
go prazo (opções por
ações, bônus de longo
prazo) e benefícios, a
primeira constatação
feita é a migração da re-
muneração fixa para a
variável principalmente
através da adoção de
bônus anuais e incentivos de longo pra-
zo para executivos.

“A opção por ações, por exemplo,
vem crescendo rapidamente no Brasil”,
destaca o diretor de Desenvolvimento
de Negócios da Mercer Human
Resource Consulting, Marcelo Ferrari.

O banco de dados da consultoria indica
a evolução do percentual de empresas
de grande porte que concedem progra-
mas de incentivos de longo prazo. Em
1996, só 35% dos presidentes podiam
optar por ações ou bônus de longo
prazo; em 2006, esse número saltou
para 55%. Entre os diretores, o per-
centual passou de 25% para 40% nesses
dez anos.

A 4ª edição da Pesquisa de Re-
muneração Total (Strategic Com-

pensation Survey), feita
pela consultoria em Re-
cursos Humanos Watson
Wyatt com 134 empre-
sas brasileiras e estran-
geiras de diferentes seg-
mentos e divulgada em
agosto do ano passa-
do, aponta para a mes-
ma direção: embora ain-
da restritos aos níveis
hierárquicos mais eleva-
dos, os programas de
incentivos de longo pra-
zo estão presentes em

31% das companhias entrevistadas,
sendo 86% estrangeiras. “É claro que
não há comparação com o mercado
norte-americano, onde a opção por
ações é muito comum, mas podemos
confirmar essa tendência no Brasil”,
afirma o diretor da área de Capital

Humano da Watson Wyatt, Marcos
Morales.

Para ele, embora seja impossível
comparar a competitivi-
dade dos pacotes de
remuneração entre paí-
ses, por causa das dife-
renças de custo de vida
e flutuação da moeda,
pode-se afirmar que a
remuneração do execu-
tivo brasileiro está em
linha com a dos latino-
americanos e não muito
distante da dos europeus
e norte-americanos. “O
grau de mobilidade dos
executivos de multina-
cionais hoje é muito maior, sendo
assim, uma empresa não pode adotar
padrões de remuneração muito dife-
rentes entre si”, explica.

Benefícios e retenção

Responsável pela Divisão de Con-
sultoria em Remuneração e Recom-
pensa da Towers Perrin, Felipe Rebelli
aponta uma novidade nos pacotes de
benefícios oferecidos pelas empresas: o
aumento nos itens de segurança, como
carros blindados e contratação de guar-
da-costas e motoristas com treinamen-
to, para os níveis hierárquicos mais

altos da empresa.
Outro ponto destacado por Rebelli

é o fato de que os funcionários não
olham apenas a remu-
neração na hora de
escolher uma empresa
ou permanecer nela. “As
pesquisas sobre o nível
de engajamento feitas
pela Towers indicam que
os profissionais procu-
ram perspectivas de
carreira e desenvolvi-
mento, se preocupam
com a imagem da em-
presa (questões éticas e
de responsabilidade so-
cial) e buscam políticas

de remuneração que diferenciem os
melhores talentos.”

A importância da compensação
depende também do nível do profis-
sional, segundo Ferrari. Os mais jovens
consideram primeiro fatores como
oportunidade de carreira, desafios e
aprendizado, só depois o dinheiro. Já,
para as pessoas com mais de 40 anos, o
fator remuneração influencia mais. Em
ambos os casos, porém, o ambiente de
trabalho tem peso grande. “O clima
não atrai, porque é impossível saber o
que acontece numa empresa antes de
trabalhar nela, mas retém”, afirma
Morales.

Uma das constatações mais importantes é a migração, nos últimos anos, da remuneração fixa para a
variável notadamente através da adoção de bônus anuais e incentivos de longo prazo para executivos

Retenção de talentos: já "combinou" com eles?

Novas oportunidades para a Certificação Profissional

Reflexão

Marcelo Ferrari

Marcos Morales

por Darci Garçon*

Assistente de Departamento Pessoal e Relações Sindicais - 2/06

Analista de Cargos e Salários - 3/03, 16/06, 18/08, 31/08 e 8/12

Analista de Treinamento e Desenvolvimento - 10/11

Analista de Recrutamento e Seleção - 11/08

Mais informações: www.integracao.com.br ou pelo telefone (11) 3046-7878

Calendário das certificações

A nova gestão da ABRH-SP, eleita para o triênio 2007-2009, já está trabalhando
para tornar a entidade a maior, mais influente e respeitada associação de RH do
Estado de São Paulo. Torne sua empresa uma parceira dessa nova jornada.
Seja um patrocinador estratégico, apoiador ou anunciante do JRH e
ajude a construir essa história.

Mais informações: (11) 5505-0545
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