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A chamada "guerra por talentos" tem algumas coisas em comum com a chamada "guerra ao 
terrorismo". Ambas são caras e envolvem uma busca aflita e prolongada por algo difícil de 
descrever. 
 
O debate sobre o talento se tornou terrivelmente exagerado. A palavra foi desvalorizada ao ser 
usada como sinônimo de "pessoas". Orson Welles — este sim tinha talento. John Lennon. 
Michelangelo. Agora, qual é o grau de talento dos 350 administradores indicados para 
possíveis posições de liderança? 
 
Mesmo assim, é possível entender porque todo mundo fica entusiasmado com o talento, seja 
ele real ou imaginário. Hoje, todos podemos proclamar facilmente que "nosso pessoal é nosso 
maior ativo". E até onde diz respeito ao "nosso pessoal", isso às vezes pode ser verdade. Em 
uma economia do conhecimento você precisa atrair e manter as pessoas que sabem muito. 
 
A liderança pode ficar muito preocupada quando "estrelas" de maior desempenho parecem à 
beira de deixar a companhia. Rumores surgiram de que Anthony Thompson, diretor de varejo 
da revigorada Marks and Spencer, estaria para pedir demissão, até que Stuart Rose, o diretor-
presi-dente, conseguiu convencê-lo a ficar. Talvez a Thompson tenha sido oferecida a chance 
de comandar a J. Sainsbury, caso o sonho de Rose de adquirir essa rede de supermercados se 
concretize. 
 
No centro financeiro de Londres, Sebastian Grigg, destacado banqueiro do Goldman Sachs, 
decidiu abandonar o barco, preparando-se para começar a trabalhar para o Credite Suisse em 
junho. Esses movimentos foram alvo de grande cobertura da imprensa e de muitos 
comentários. 
 
Por que toda essa atenção? 
Porque aí estão dois exemplos muito raros de uma luz sendo lançada no normalmente 
nebuloso negócio da "retenção de talentos". Embora os jornalistas gostem de receber 
telefonemas de pessoas que lhes dizem quem está saindo ou entrando nas empresas, no nível 
executivo isso não acontece muito. 
 
Nessa ocasião, porém, tivemos atualizações semanais sobre o estado de espírito de Thompson 
e sua possível saída iminente. A partida de Griggs também foi monitorada, antes de se 
transformar em fato. Os patrões detestam ver seus assuntos internos analisados 
publicamente. Mas, se você realmente acredita que estamos numa "guerra por talentos", 
deveria esperar um pouquinho de correspondência de guerra. 
 
As especulações sobre a movimentação bastante pública de Thompson foram acompanhadas 
de um forte sinal de que ele vinha "conversando com caçadores de talentos". E aqui chegamos 
ao cerne da questão. Quando líderes empresariais pensam em "talento", freqüentemente eles 
pensam em "caçadores de talentos". Mas esse comércio ainda misterioso parece ser parte do 
problema, tanto quanto parte da solução. 
 
Segundo especialistas do setor, em média uma a cada três missões de busca nunca é 
preenchida. Isso representa muitos clientes insatisfeitos. E há um paradoxo evidente, é claro. 
Esta deveria ser uma era de desempenho mensurável, de resultados. As empresas precisam 
de boas pessoas para fazer isso. Mas os intermediários, que existem para ajudar a encontrar 
esses profissionais têm dificuldade em conseguir isso. 
 
Críticos do processo convencional de caça de talentos apontam para uma ou duas falhas 
graves do processo. Eles afirmam que o setor está cheio de "segundos carreiristas"— pessoas 
que podem ou não ter sido bem sucedidas em uma área, mas que podem não ter nenhuma 
aptidão ou disciplina para detectar indivíduos talentosos. Essas pessoas possuem suas redes 
pessoais de contatos, mas talvez não tenham muito mais que isso. 



E pior: a verdade da "busca" é que as melhores pessoas raramente estão disponíveis. "Sem- 
pre há demanda pelos bons", diz Martin Armstrong, diretor da AMG, uma nova empresa de 
"agenciamento", que mantém executivos graduados em seu catálogo como clientes, ao invés 
das corporações. 
 
Alguns de nós sonhamos em ser alvo de um "caça de talentos". Mas, se a hgação telefônica 
tão esperada um dia acontece, não devemos ser tão ingênuos a ponto de pensar que eles 
estão trabalhando para nós: seus clientes são corporativos. Conforme explica John Purkiss no 
livro "How to be Headhunted": "Colocando a coisa de uma maneira direta, se os headhuntes 
gastassem todo seu tempo ajudando as pessoas a encontrar empregos, não durariam nessa 
área". 
 
No longo prazo, criar seus próprios talentos e mantê-los sempre será uma abordagem mais 
eficaz e barata, do que sair em busca desses talentos no mercado. Lembre-se daquela dica útil 
para produzir aspargos perfeitos: "É preciso cavar um buraco, três anos antes".  
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