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O "apagão de talentos" é tema cada vez mais recorrente. Estudo da Accenture mostra que até 
2010 serão necessárias 3,5 bilhões de pessoas para ocupar todos os postos de trabalho no 
planeta. Mas há, de fato, escassez de gente capacitada? Não está faltando talento gerencial 
para reconhecer essas pessoas?  
 
Em cinco ou dez anos, a geração Y ocupará cargos gerenciais. Seu perfil é totalmente diferente 
daquilo a que o mercado está acostumado. São jovens que valorizam mais o estilo de vida do 
que a ascensão hierárquica e, principalmente, não se apegam a cargos e empresas. Assim, a 
melhor estratégia para reter esses talentos e aproveitá-los é saber liderá-los. Esta liderança 
significa transmitir confiança e transparência. O gestor deve ter uma relação próxima com seus 
subordinados, deixando claros os objetivos e planos da empresa, além de ouvir a equipe e dar-
lhe autonomia.  
 
Um fator com o qual o mercado precisa se acostumar - e ao qual a geração Y está habituada - 
é a chamada liderança virtual. Esses jovens cresceram com a tecnologia e a internet. Para 
eles, é normal e eficaz o relacionamento virtual com chefes e empresa. Além disso, a 
interatividade e agilidade da web permitem que eles desenvolvam bons relacionamentos com 
equipes de outras partes do mundo. Por isso, cabe ao líder desenvolver e motivar as várias 
equipes, tanto para cumprir objetivos e atingir metas, quanto para construir alianças e 
parcerias estratégicas, dentro de parâmetros de confiança e ética.  
 
Outro motivo pelo qual as empresas não encontram os profissionais é a falta de investimento 
interno em capacitação dos talentos que preenchem o meio da pirâmide organizacional. A base 
da pirâmide (operacional) costuma ser inserida em programas educacionais e treinamentos. O 
mesmo acontece com os executivos do topo, que recebem atenção especial, traduzida em 
altos investimentos e que têm grandes responsabilidades com o posicionamento da empresa 
no mercado.  
 
Enquanto isso, a média gerência, formada por gerentes, supervisores e coordenadores, só é 
lembrada quando, diante da necessidade de se promover um profissional, percebe-se que ele 
não está pronto. Neste contexto, quem já tem melhor formação, fala inglês ou tem vivência 
internacional, se sobressai e pode ter vantagens, desde pacotes de benefícios a bônus e 
aumentos salariais que podem chegar a 30%.  
 
São poucas as barreiras para o profissional bem preparado, considerando o aumento na 
importação de talentos por países ricos. Segundo a Organização para Cooperação Econômica e 
Desenvolvimento (OECD), houve expressivo crescimento na imigração para países ricos nos 
últimos dez anos. Ou seja, o brasileiro bem preparado nada tem a perder no exterior.  
 
Outra tendência é a recontratação de executivos já aposentados, tanto por já conhecerem a 
empresa e terem experiência no negócio, quanto por estarem preparados para treinar os mais 
novos. Executivos aposentados também têm oportunidades para integrar conselhos. Estes 
profissionais têm habilidades especiais, perfil arrojado de gestão, visão de negócios, 
experiência nacional e internacional, formação abrangente, inclusive sob o ponto de vista 
acadêmico, e capacidade de sugerir e interagir estratégias para a empresa.  
 
A falta de talentos é um desafio para as organizações. Assim, a melhor alternativa é capacitar 
e investir nos funcionários, para que não se sintam atraídos por outras empresas.  
 
Companhias conhecidas por essa prática sofrem menos. Há profissionais buscando 
oportunidades nesses locais, enquanto outras empresas sentem a redução da oferta de 
executivos. E a lacuna entre as que formam e mantêm e as que procuram e não acham deve 
aumentar.  
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