
Gerir talentos de maneira integrada é diferencial desejado 
 
Existe um consenso generalizado sobre a importância do capital humano como fator diferencial 
de uma empresa, mas a questão é saber como as organizações supervisionam os talentos, se 
de forma integrada ou apenas encarando essas pessoas como profissionais talentosos.  
 
Segundo o Estudo Global de Capital Humano 2008, realizado pela IBM em colaboração com a 
The Economist Intelligence Unit, a maioria das empresas continua centrada na conquista de 
talentos individuais, quando o diferencial e o que produz líderes é gerir o talento de maneira 
integrada e de acordo com os objetivos empresarias.  
 
Para isso, é necessário que o setor de RH leve em conta seis fatores em seus programas de 
gestão de talentos: 1 identificar o indivíduo talentoso; 2 desenvolver suas capacidades; 3 
designá-lo para o cargo/posto adequado na organização; 4 no momento certo; 5 com a 
motivação adequada e 6 com o menor custo.  
 
De acordo com o estudo, para o qual foram entrevistados mais de 400 diretores e executivos 
de RH em todo o mundo, apenas 6% das organizações pesquisadas reconhece ser capaz de 
gerir o talento sob uma perspectiva integrada, incluindo para isso os seis fatores descritos 
acima, alinhados com os objetivos empresarias.  
 
Falta de ferramentas  
Isso não significa que o resto das empresas não gestionem seus talentos, mas não dispõem 
das ferramentas necessárias para fazer isso de forma integrada. Segundo o informe, 39% das 
empresas entrevistadas são eficazes ao gerir o talento individual, mas se trata de uma gestão 
parcial e que aborda só alguns aspectos, já que não inclui todos os seis fatores requisitados 
para realizar uma gestão integrada de talentos.  
 
Para os executivos de RH pesquisados, conseguir essa gestão integrada de talento é um dos 
três principais objetivos enfatizados por seus consultores. As outras prioridades são: 
desenvolver uma equipe de líderes com novas posturas, e fazer com que seus funcionários se 
adaptem rapidamente às mudanças.  
 
De acordo com esse informe, 75% das companhias se mostram preocupadas com a 
necessidade de desenvolver os dotes de liderança de seus executivos. A menor quantidade de 
profissionais qualificados, derivada do progressivo envelhecimento da população junto com 
novos valores e expectativas das atuais gerações, estão forçando as empresas a desenvolver 
novos líderes com novos dons e capacidades, que guiem as pessoas nesse contexto, e 
impulsionem seu rendimento.  
 
As novas condutas são: gerir equipes globais, dispersas geograficamente e com idiomas e 
posturas diferentes; comunicar e motivar os empregados em tempo real ou não, por meio do 
uso de novas tecnologias (wikis, redes sociais, blogs, mensagens instantâneas, Second Life); 
evitar a sensação de isolamento e de não pertencer à equipe e organização, que pode ocorrer 
com o trabalho virtual.  
 
Outras condutas a serem adotadas: promover o uso de novas ferramentas de colaboração para 
facilitar que as pessoas se conectem, apesar de estarem dispensas pelo mundo, a fim de 
compartilhar informações, gerar idéias e transmitir paixão pelo negócio; ser capaz de utilizar 
ferramentas para captar informações em tempo real sobre os empregados, e tomar decisões 
rápidas segundo as informações disponíveis; reforçar continuamente a comunicação de 
estratégia e objetivos da empresa para as equipes de trabalho.  
 
Força de trabalho adaptável  
Devido a diversas pressões internas e externas, as empresas devem lidar de forma ágil com as 
mudanças, ser mais flexíveis na maneira de operar, centralizar sua atenção em suas 
responsabilidades básicas, e desenvolver maior capacidade de recuperação diante das 
ameaças externas.  
 



Desenvolver um quadro de pessoal adaptável às mudanças se converteu em algo essencial, 
entretanto, segundo o estudo, apenas 14% dos executivos diz que seus funcionários são muito 
eficientes na hora de se adaptar a mudanças.  
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