
Formar e reter talentos são desafios do RH 
João Paulo Freitas 
 
Desenvolver e reter os melhores talentos, antecipar as mudanças culturais e demográficas e 
preparar a organização para novos cenários serão os grandes desafios a serem enfrentados 
pelos departamentos de recursos humanos até 2015. É o que aponta o relatório Creating 
People Advantage, da consultoria de estratégia empresarial The Boston Consulting Group 
(BCG), apresentado ontem, na 34ª edição do Congresso Nacional sobre Gestão de Pessoas 
(Conarh), em São Paulo.  
 
O estudo identificou oito desafios globais para a área de RH nos próximos anos. Os objetivos 
foram agrupados em três blocos temáticos retenção de talentos, antecipação de mudanças e 
preparação da empresa. No total, foram consultados mais de 4,7 mil executivos de 83 países, 
que responderam questões sobre 17 tópicos de gestão de pessoas. A etapa global foi realizado 
no segundo semestre do ano passado, enquanto a européia aconteceu em janeiro de 2007.  
 
Segundo o diretor do BCG no Brasil, Christian Orglmeister, em todas as regiões analisadas o 
item gerenciar talentos (atrair, desenvolver e reter os profissionais de destaque) apareceu 
como um grande dilema para os próximos anos. Para ele, as profundas mudanças pelas quais 
a sociedade tem passado estão influenciando o modo das pessoas se relacionarem com seus 
empregos. "Hoje, o capital humano flui rapidamente. Não existe mais aquele profissional que 
fica anos na mesma companhia", adverte.  
 
O segundo item da lista (desenvolver a liderança) está intimamente ligado à gestão de 
talentos. Para Orglmeister, os líderes são importantes porque "personificam a missão e os 
objetivos da organização e são capazes de mobilizar pessoas."  
 
As transformações sociais parecem ter influenciado também a escolha do terceiro desafio: 
gerenciar o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Para o diretor do BCG no Brasil, as 
pessoas estão, hoje, mais informadas sobre temas como saúde, ecologia e bem-estar. Além 
disso, os profissionais atuais são muito diferentes dos de antigamente. "Nossa geração está 
sendo educada em um mundo online, rápido. Temos a possibilidade de fazer escolhas", explica 
Orglmeister. "Muitos funcionários procuram mais do que um salário no final do mês."  
 
Responsabilidade social  
 
Visando identificar particularidades regionais, o estudo também inclui análises por continentes 
e países. Na América Latina (Argentina, Brasil e Chile), gerenciar o equilíbrio entre trabalho e 
vida pessoal aparece como principal desafio para setor de RH. O diferencial é o surgimento do 
conceito de "gerenciamento de responsabilidade social corporativa" como segundo item da 
lista. Para Orglmeister, isso deve-se às más condições socioeconômicas da região e à 
ineficiência do Estado, que não zela pelas necessidades básicas da população nesses 
países.Assim como na América Latina, no Brasil o item mais destacado foi o gerenciamento do 
equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, seguido pelo gerenciamento de talentos e a otimização 
da gestão de desempenho e recompensas. Diversos entrevistados afirmaram que as 
alternativas para lidar com a questão do equilíbrio entre trabalho e vida pessoal são limitadas 
no País devido às rigidez das leis trabalhistas. Por isso, horários flexíveis e trabalho à distância 
são vistos como soluções para o futuro, não para o presente.  
 
Outro grande desafio a ser enfrentado é a necessidade de reter talentos, já que o sistema de 
ensino nacional apresenta problemas agudos, o que gera carência de bons profissionais no 
mercado. Ao mesmo tempo, quando qualificado, o capital humano brasileiro é reconhecido no 
exterior, o que provoca, muitas vezes, o êxodo de profissionais para outros países.  
 
Línguas diferentes  
 
Um aspecto importante revelado pelo estudo diz respeito à falta de sintonia e entendimento 
entre os executivos que estão preocupados com os resultados e aqueles que estão 
preocupados com o pessoal. Para Orglmeister, os departamentos de RH brasileiros ainda são 



distantes do board das empresas. "Por isso, os executivos da área não têm sua importância 
devidamente reconhecida", afirma.  
 
Para contornar o impasse, ele diz que é fundamental que os líderes de recursos humanos 
conheçam a fundo a atuação da empresa e o mercado no qual ela atua. "As métricas de RH no 
Brasil são mais voltadas para os processo do que para medir o impacto da gestão de pessoal 
nos negócios. É necessário traduzir as estratégias de negócios em estratégias de RH", declara.  
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 22, 23 e 24 ago. 2008, Vida Executiva, p. C9. 


