


Não se pode precisar quando se configurou
esse cenário de empresas competindo
pesadamente para recrutar os melhores

profissionais, os mais talentosos, mas a frase
de Winston Churchill, "Os impérios do futuro
serão os impérios da mente", num discurso na
Universidade de Harvard, em 1943, vem sendo
evocada no contexto de "as batalhas do futuro
serão as batalhas por talento".
Na verdade, foi com as pontocom, em seu
boom ainda nos anos 90, que afloraram várias
publicações de consultores de gestão sobre a
guerra por talentos. Destaque para The war
for talent, de Ed Michaels, Helen-Handfield
Jones e Beth Axelrod, consultores da McKinsey,
exortando empresas a mover céus e terras para
recrutar e promover os melhores profissionais.
No entanto, é interessante notar que as
empresas não têm a mesma definição sobre
o que é talento. Não houve um acordo sobre'
isso. Imagine, então, o que é gerenciar algo
cujo conceito não é claramente definido, muito
menos consensado.
Uma alternativa para isso foi associar "talento"
às pessoas denominadas "alfas" no Admirável
Mundo Novo, obra de Aldous Huxley: são
os detentores de conhecimento, aqueles que
pertencem à casta alta. Nas organizações, são os
que estão na parte superior da curva de Gauss
- e não precisam vestir sempre cinza. Outros
empregam a denominação como um sinônimo
para toda a força de trabalho, uma definição tão
abrangente quanto sem sentido, imprecisa.
Nem mesmo a estocagem de talentos parece
proteger as companhias de erros espetaculares.
Os resultados dependem muito mais de uma
boa gestão do que contratar the best and the
brightest. Uma gestão efetiva desses seres acima
da média requer recompensar o desempenho,
valorizar a competência, observar os códigos
de conduta, dar feedback sobre atitudes, gerar
oportunidades de desenvolvimento.
Mudanças estruturais fazem desses profissionais
algo ainda mais importante. A mudança mais
profunda é o crescimento de bens intangíveis e
intensivos em talento. Baruch Lev, professor de
contabilidade na New York University, afirma,
que bens intangíveis - variando de força de
trabalho capacitada até know-how patenteado -
respondem por mais da metade da capitalização
de mercado de empresas públicas americanas.
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Um estudo da Accenture calcula que, de 1980
até 2006, os bens intangíveis aumentaram de
20°/o a até 70°/o o valor da companhia.
A McKinsey abordou a mesma questão de
outra forma. Dividiu os empregos americanos
em três categorias: transformational (extração
de matéria-prima, bruta, ou sua conversão em
produto acabado); transactional (interações
que podem ser facilmente roteirizadas e
automatizadas) e tacit (interações complexas
que requerem um nível de julgamento). De 1999
até 2005, o número de empregos americanos
que enfatizam interações tácitas cresceu duas
vezes e meia em comparação ao número de
transactional jobs e três vezes o número de
empregos em geral. Uma pesquisa da consultoria
RHR International afirmava, em 2006, que nos
cinco anos seguintes as 500 maiores empresas
dos EUA perderiam metade dos gestores mais
sêniores - isto é, quando a próxima geração
de potenciais líderes estiver dizimada pela
reengenharia e downsizing das últimas décadas.
Graças a todas as formas de demissão em
massa, como práticas recorrentes de gestão,
o velho contrato entre empresa e colaborador
- segurança do trabalho em troca do
comprometimento - foi quebrado, primeiro na
América e depois nos outros países. A Society
for Human Resource Management (SHRM),
numa pesquisa de 2003, apontava que 83°/o
dos trabalhadores estariam provavelmente
procurando um novo emprego. Por isso,
comenta-se que a lealdade está desaparecendo
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entre os mais novos. Discordo: a lealdade
que está desaparecendo refere-se ao contrato
tradicional de trabalho, mas a nova geração
(também conhecida como millennials) é leal,
sim, a seus princípios. Defende seus valores
(trabalho social, voluntário, não trabalham para
determinados segmentos de indústria) ainda que
isso cause seu desemprego.
Além de se tornar mais desimpedida, a força
de trabalho está menos padronizada. Surge de
todas as formas e tamanhos. Isso faz com que
os gestores precisem não somente tratar com
diferentes tipos de pessoas, mas também saber
gerenciar trabalhadores em diferentes países,
com diferentes funções. Isso significa ainda mais
competição por pessoas com habilidades de gestão
totalmente em sintonia com essas demandas.
Em 2005, The Yankee Group estimava que 2,3
mil empresas tinham adotado alguma forma
de tecnologia para gestão de talentos. Previa
também que esse mercado dobraria até 2009.
Todos terão de lutar muito por esses novos
profissionais, tanto quanto aprender a abrir e
gerenciar novas fontes de recrutamento.
Empresas sempre quiseram reter seus talentos.
Na metade dos anos 50, a GE lançava sua
universidade corporativa em Crotonville, perto
de Nova York, apelidada por isso de "Harvard-
on-the-Hudson" - e a empresa, depois, foi
denominada de fábrica de CEOs: quando Jack
Welch escolheu Jeffrey Immelt para sucedê-
lo em 2001, os rivais desapontados foram

rapidamente abduzidos: Bob Nardelli foi para
Home Depot e Jim McNerney para a 3M.
Agora, há cerca de 1,6 mil universidades
corporativas livremente inspiradas em
Crotonville. Consultorias e bancos de
investimento tornaram-se escolas para futuros
líderes corporativos. Lou Gerstner (IBM), Ken
Chenault (American Express), Meg Whitman
(eBay) e Chuck Conaway (K-Mart) começaram
em consultoria.

Como gerenciar talentos

Empresas começam a gerenciar talentos
de uma forma mais organizada. Analisar
criteriosamente esses profissionais inclui atentar
para os candidatos "passivos", aqueles que não
estão procurando emprego, mas que poderiam
ser seduzidos a aceitar outras propostas. É
fundamental criar mercados internos para eles,
encorajá-los a buscar na própria companhia
outras posições.
Mas não há consenso sobre a melhor forma de
gerenciá-los. Quanto mais valioso o talento,
mais difícil será a tarefa de administrá-lo.
Além disso, soluções que se provaram exitosas
num lugar não necessariamente funcionarão
em outro. O talento manifesta-se muitas
vezes de forma inesperada. As empresas estão
impulsionadas por uma combinação de medo e
de esperança: medo de sofrer com a escassez de
talentos e esperança de que eles realmente se



transformem em vantagem competitiva.
Se a guerra por talentos é global, assim é a
sua escassez. Até os governos participam dessa
disputa, com ações ligadas à imigração. Embora
muitas economias não tivessem prosperado
se não fossem os imigrantes, estes são ainda
apontados como um problema em alguns
países. No entanto, como reflexo do mundo
corporativo, as pessoas de boa formação e
educação têm maior mobilidade do que os
pobres e os refugiados.
Um receio dos EUA é não ser mais atrativo para
a maioria dos cérebros disputados. À primeira
vista, parece ser um receio infundado: é a
residência de muitos ganhadores de Nobel (só
em Física, metade dos laureados entre 1999
e 2006); um quarto das empresas do Vale do
Silício começaram com indianos e chineses;
fundadores e co-fundadores da Intel, Sun
Microsystems e Google são imigrantes; mais da
metade das pessoas com Ph.D. morando naquele
país é composta de imigrantes.
Mas a preocupação dos EUA em perder essa

guerra procede. O sistema americano de
imigração é ultrapassado, obstruindo as ações
de trabalhadores qualificados. Um terço das
companhias americanas reportou sérios atrasos
em levar profissionais para o país. No momento
em que a mobilidade é uma alternativa para a
busca de talentos, as autoridades de imigração
estão tornando a vida mais difícil para os
estrangeiros. Some-se a isso que índia e China
estão pegando de volta seus expatriados. Os
mais qualificados, obviamente.

Equilíbrio do poder

Ainda assim, os,,EUA têm vantagens nessa batalha:
a qualidade das universidades (que dominam
as listas globais) e o ambiente de negócios, com
disponibilidade, acesso a venture capital - a
Califórnia tem mais venture capital do que qualquer
outro país -, estrutura de gestão e postura de
pagar mais pelos melhores profissionais. A Europa
tem menos razão para comemorar: o ambiente
de negócios é rígido e muito regulamentado. O
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A nova força de
trabalho está menos
padronizada.
Isso faz com que
os gestores precisem
saber gerenciar
trabalhadores
em diferentes
países, com
diferentes funções

investimento em pesquisa e desenvolvimento é 30°/o
menor do que o dos EUA.
Daniel Pink, autor de Free Agent Nation: How
America's New Independent Workers Are
Transforming The Way We Live, não tem dúvidas
sobre a mudança no equilíbrio de poder no mundo
corporativo: pessoas talentosas precisam menos
das organizações do que estas precisam dessas
pessoas. A mobilidade é intensa, sim: numa
sociedade em que o conhecimento substituiu os
recursos físicos como principal roda motriz do
crescimento econômico, a portabilidade é implicita.
Uma economia do conhecimento é mensurada pelo
registro de patentes, investimentos em PEtD e a
proporção de trabalhadores do conhecimento.
A tecnologia é, em parte, responsável por
essa mudança, o que fez com que Pink a
denominasse de "a vingança de Karl Marx": os
meios de produção, na forma de computadores,
estão agora nas mãos dos trabalhadores.
Para atender aos "princípios", esses meios
de produção são acessíveis para aquisição,
pequenos para armazenagem e fáceis de operar.

Pink argumenta que free agents podem desfrutar
de mais segurança do que profissionais com
empregos comuns: eles diversificam o risco e
não dependem da "sabedoria" de seus chefes.
As alterações na condução de negócios são
intensas. E um dado comprova essa segurança:
das 100 maiores firmas industriais nos EUA em
1974, metade já havia desaparecido em 2000.
Há um declínio no número de profissionais
que desejam um emprego tradicional nas
organizações. O número de one-man-business
nos EUA cresce como no Brasil: de 4°/o a 5°/o ao
ano. Ao mesmo tempo, cai o tempo médio de
permanência na mesma empresa. Obviamente, as
organizações ainda têm algo a oferecer, como o
sentimento de pertencer a um grupo, de participar
dos rituais da vida de escritório, um espaço
de habilidades que dificilmente é replicado. O
talento está no interior das pessoas, mas também
é fomentado pelo espaço organizacional.
O primeiro passo que qualquer empresa deve dar
para atrair e manter profissionais talentosos para
seu quadro é enfocar a proposição de valor do
emprego, do trabalho oferecido; ou seja, aquilo
que um profissional obteria ao trabalhar para
essa empresa. A proposição de valor precisa estar
sintonizada com a demografia dos mercados de
talentos. Remuneração e benefícios importam
bastante, mas as oportunidades de desenvolvimento
são fundamentais para esses profissionais. O
sucesso na disputa por talentos dependerá de como
a organização se torna um espaço de aprendizado,
isto é, de realização das potencialidades desses
homens e mulheres acima da média.
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