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Na maior parte das empresas de hoje, a área de recrutamento de pessoal encontra-se em 
estado lamentável. Os chefes que antes se preocupavam com as batalhas para conquistar 
profissionais talentosos estão anunciando congelamento de contratações, demissões em massa 
ou cortes salariais. Os mercados financeiros em colapso e a economia em rápida deterioração 
provocaram uma corrida reduzir as despesas.  
 
Em algumas áreas da economia americana, no entanto, a caçada por estrelas capazes de 
mudar o jogo permanece surpreendentemente intensa. Os concorrentes nas áreas de 
entretenimento, investimento de risco e pesquisa médica continuam na corrida para contratar 
as pessoas certas e deixá-las livres para desenvolver projetos vitoriosos. Encontrar o próximo 
grande sucesso pode salvar o dia, mas não ter profissionais talentosos é uma receita para a 
extinção.  
 
Então rebeldes como Michael Moritz, o investidor de risco do Vale do Silício, não estão ligando 
para a conversa de colapso econômico e procuram vencedores assim mesmo. "Um período de 
declínio pode ser uma boa hora para erguer uma empresa", sustenta. "Os arrivistas e os 
aspirantes desapareceram. As únicas pessoas que querem estabelecer uma empresa em um 
tempo como esse são aquelas que têm mais convicção".  
 
A companhia de Moritz, a Sequoia Capital, ganhou muitos pontos por ajudar a Cisco Systems a 
se expandir durante o recesso tecnológico no final dos anos 1980. Agora Moritz, ex-jornalista 
que ficou bilionário financiando a Yahoo! e a Google, espiona não só nos Estados Unidos, mas 
também na China, Índia e Israel. "Estamos plantando nossa versão de trigo de inverno", 
declara.  
 
É claro, só conversa não garante sucesso. Mas nas áreas em que selecionar sucessos é 
decisivo, os executivos dizem ser vital continuar atraindo candidatos, não importa a tensão 
econômica. Nas entrevistas mais longas, sete desses caçadores de talentos disseram que o 
sucesso duradouro só pode vir de adicionar mais dos melhores profissionais às suas equipes.  
 
As especialidades desses executivos são tão diversas quanto arquitetura, biotecnologia e 
country music. Solicitados a partilhar seus princípios de recrutamento, eles mencionaram um 
punhado de temas simples e recorrentes. Entre eles: aposte em pessoas entusiasmadas no 
início de suas vidas profissionais, concentre-se no que pode dar certo, ofereça prêmios que 
ninguém mais pode alcançar e use as lições aprendidas na sua própria carreira.  
 
Um ponto de partida preferido para os olheiros é lançar uma grande rede, encontrar 
candidatos interessantes que podem nunca aparecer nas telas de radas dos concorrentes. Em 
Mill Valey, na Califórnia, a recrutadora de executivos Robin Reed ganha a vida dessa forma.  
 
Ela começa relacionando os 50 estudantes formados mais promissores de nove escolas de 
engenharia de elite nos Estados Unidos. É difícil determinar seus nomes e mesmo mais difícil 
imaginar no que eles estão trabalhando, mas ela ainda não está os aliciando para clientes 
corporativos. Ela afirma que vale a pena observá-los desenvolvendo suas carreiras. Até onde 
ela pode dizer, nenhum outro recrutador está fazenda nada do gênero.  
 
Para ampliar sua lista de contatos, Robin assina 31 periódicos, como a Technology Review e 
publicações de nicho como a WaterWorld. Ela se orgulha de ter participado do primeiro festival 
Burning Man em Nevada e da primeira conferência TED, na Califórnia. Ela tem feito contatos 
nesses eventos para engenheiros e em muitos outros desde então.  
 
Como resultado, Robin tem sido capaz de penetrar num vasto grupo de candidatos não-óbvios 
no decorrer dos anos para encontrar um diretor de informações para a Amazon.com, um 
especialista em confiabilidade de site para a eBay e 275 outras colocações desde que fundou a 
Reed Shay & Company há quase 20 anos.  
 



Os clientes muitas vezes não sabem exatamente o que querem no começo, diz ela. Então 
Robin primeiro apresenta a eles alguns dos candidatos - e então os ajuda a serem mais 
precisos sobre quais talentos, traços de personalidade e potencial são mais importantes. Uma 
de suas principais perguntas é essa: "Imagine daqui a um ano. Como você vai saber que essa 
foi uma excelente contratação?" Enquanto os pretendentes articulam suas respostas, diz ela, 
suas prioridades podem passar por mudanças drásticas, quase sempre para melhor.  
 
Outra pessoa acostumada a lançar uma rede muito ampla é Daniel J. Socolow, que administra 
os programas da McCarthur Foundation conhecidos como "genius grant". Esses prêmios de 
US$ 500 mil cada um, entregues em parcelas ao longo de cinco anos, são conferidos em 
setembro para perto de 25 pessoas. Entre os recentes premiados estão um astrofísico, um 
artesão, um saxofonista e um designer de iluminação de palco.  
 
Embora o tobogã do mercado acionário tenha reduzido os ativos da fundação, o trabalho de 
seleção para as premiações deste ano prossegue normalmente. Por enquanto, não há planos 
para diminuir os prêmios.  
 
Socolow defende que o projeto é uma atividade filantrópica única do gênero que está bem 
distante da seleção de talentos das empresas. Não se espera que os associados da McCarthur 
executem qualquer trabalho para a fundação, diz ele. Os sócios estão livres para gastar o 
dinheiro como acharem melhor. E embora a fundação, que tem sede em Chicago, espere que 
os prêmios ajudem os premiados a deixarem suas marcas no mundo, ninguém será 
repreendido se não deixarem.  
 
Mesmo assim, entidades como a Harvard Business Review têm analisado o programa da 
fundação McCarthur para encontrar possíveis paralelos com as buscas por talento das 
empresas. Receber o maior número de conselhos possíveis é vital para o programa McCarthur. 
A fundação depende de centenas de indicados de todos os tipos de disciplinas para apontar 
nomes para os prêmios. Os indicados servem só por oito semanas e depois são substituídos, 
de forma que as novas ideias continuem surgindo. "Estamos constantemente desafiando a nós 
mesmos a pensar até alcançar nossos sonhos", diz Socolow. Quando o programa McCarthur 
começou, em 1981, muitas de suas primeiras escolhas já eram figuras bem conhecidas, como 
o escritor Robert Penn Warren. Quando as premiações se tornaram amplamente conhecidas e 
cobiçadas, os vencedores tenderam a ser muito mais ecléticos, muitas vezes ganhando 
destaque em áreas que de outro modo não teriam conquistado muita atenção. 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 19 mar. 2009, Plano Pessoal, p. D7. 


