que aconteceria se descobríssemos que talento não
é nada daquilo que imaginamos? Se acreditarmos
que pessoas sem um talento natural
para determinada atividade jamais serão boas nela ou, na pior das hipóteses,
jamais terão condições de concorrer
com quem possui esse talento específico? Acabaremos aconselhando que
façam outra coisa. Diremos que não
devem nem sequer pensar no ass unto.
Induziremos nossos filhos a abandonarem o interesse que demonstrara por
arte, tênis, economia ou chinês porque,
pelo que pudemos observar, não detectamos neles sinais evidentes de talento nessas áreas. Nos negócios, vemos
constantemente os gerentes redirecionarem a carreira de seus subordinados
movidos pela frágil evidencia de alguma coisa para a qual eles teriam "jeito".
Tudo isso vem à mente quando
pensamos em talento. Trata-se de um
ponto de vista profundamente arraigado, com uma importância enorme
para o nosso futuro, para o futuro de
nossos filhos, de nossas empresas e das
pessoas que nelas trabalham. É extremamente importante compreender a
realidade do talento. É preciso saber
muito bem o que queremos expressar
com o termo. As pessoas costumam
utilizá-lo quando querem se referir simplesmente a um desempenho fabuloso,
ou a alguém de desempenho incomum.
"A guerra pelo talento", tema recorrente no mundo dos negócios, aponta
para a necessidade de atrair sempre
bons profissionais. No jargão da TV
americana, "talento" é um termo genérico que se aplica a qualquer um que
apareça diante das câmeras. Nenhum
desses significados, porém, chega à raiz
do termo. Quando utilizado de tal forma

que muda o curso da vida das pessoas,
ganha uni sentido específico. Trata-se
da habilidade de fazer algo melhor do
que a maioria dos mortais. Esse "algo"
tem um caráter bastante específico - jogar golfe, vender coisas, compor músicas, dirigir uma empresa - e aparece
cedo, antes de se revelar totalmente. É
também inato: a pessoa nasce com isso,
não há como adquiri-lo de outra forma.
Com base nessa definição, a maioria
acredita que o talento seja algo presente
em praticamente qualquer campo. Preste atenção à próxima vez que você disser algo sobre música, esporte ou jogos.
Você verá que é difícil pronunciar mais
de duas sentenças sobre as pessoas que
brilham nesses diferentes campos sem
recorrer ao termo "talento". Nos negócios, costumamos dizer que Bob é um
vendedor nato, ou que John nasceu
líder, ou que Pat tem unia cabeça boa
para números. Warren Buffctt costuma afirmar: "Já nasci programado para
alocar capitais". É sua maneira de dizer
que veio a este mundo com a habilidade
de identificar investimentos de sucesso.
Estamos todos convencidos de que
o talento existe, o que não significa que
já tenhamos parado para pensar no
assunto. Poucos o fizeram. Trata-se de
uma idéia que faz parte da nossa concepção do mundo, e vale a pena indagar
por quê. Boa parte da resposta provem
de uma fonte inusitada: os escritos de
um aristocrata e explorador inglês do
século 19 que jamais concluiu a faculdade. Francis Galton acreditava, quando jovem, que as pessoas nasciam com
as mesmas capacidades, que desenvolviam em níveis variados ao longo da
vida. Apesar da visão tradicional da
mitologia e da religião de que os diferentes dons são dádivas divinas, a idéia
de habilidades iguais havia se tornado
crença comum nos dias de Galton. Sua
origem remete às raízes dos ideais seraarço2009 ÉPOCA
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tecentistas de igualdade e serviram de
combustível às revoluções americana
e francesa. Depois, Thoreau, Emerson
e outros disseram ao mundo que todos
éramos dotados de uma força e de um
potencial maiores do que jamais tínhamos imaginado. A prova disso veio à
tona com a expansão econômica do século 19, quando o comércio e a indústria
prosperaram da Europa ã América e
da América à Ásia. Riquezas e oportunidades surgiam por toda parte, como
se fosse possível a qualquer um se
tornar aquilo que sempre desejou ser.
Galton compartilhava desse ponto de vista até que leu os livros de seu
primo, Charles Darwin. De repente,
mudou de idéia e passou a divulgar sua
nova teoria com o mesmo zelo de um recém-convertido. Boa parte da sua influência - que foi enorme e continua sendo
decisiva para muita gente - devia-se,
provavelmente, à confiança inabalável
que deixava transparecer no que escrevia. "Não tenho paciência alguma com a
hipótese vez por outra aventada, e muitas vezes implícita, sobretudo nas histórias escritas com o objetivo de ensinar
as crianças a serem boazinhas, de que
os bebês nascem todos muito parecidos
uns com os outros, e que só por meio
de um programa moral e de atividades
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regulares será possível gerar diferenças que distinguirão um menino do
outro e um homem do outro", escreveu
em sua obra seminal Hereditary Genius
("Gênio hereditário") - a possibilidade de que as meninas ou as mulheres
pudessem merecer atenção jamais lhe
ocorreu. "Oponho-me veementemente
às pretensões da igualdade natural."

HERANÇA
O ponto de vista de Galton era simples: assim como o peso e outros traços físicos tendem a ser herdados, o
mesmo se dá com a "superioridade".
Sua teoria se confirmou, disse ele,
"graças a um grande número de ocorrências em que homens mais ou menos ilustres têm, em contrapartida,
parentes em posição de destaque".
Com base em obituários colhidos
nos arquivos do Times, Galton reuniu centenas de páginas que comprovariam essa tendência entre juizes,
poetas, comandantes, músicos, pintores e clérigos, entre outros. A superioridade em determinados campos
era comum em determinadas famílias.

A capacidade de atingir tal superioridade devia, portanto, ser herdada.
Embora nos sintamos tentados a fazer
pouco de alguém cujos estudos sobre a
superioridade não negligenciaram nem
mesmo os pugilistas, não devemos ridicularizar Galton. Ao tentar aplicar os
conceitos de Darwin às características
não físicas dos seres humanos, fez com
que a ciência avançasse, propondo técnicas de correlação e regressão estatísticas que hoje são fundamentais em todos
os ramos do conhecimento. Submeteu
também o que chamou de "dons naturais" à inquirição científica, condição
que perdura ainda hoje, conforme atestam publicações acadêmicas modernas.
A idéia de dom natural - cuja definição é a mesma que usamos para
talento - conta, portanto, com uma
grande dose de energia. Mas, e se, no
fim das contas, o conceito for impróprio? Muitos pesquisadores sustentam atualmente que o dom natural,
ou talento, não é nada daquilo que
imaginávamos que fosse, se é que tem
realmente significado. Alguns poucos
chegam a afirmar que não há provas
que confirmem a existência do talento.
Esse argumento é mais forte do que
parece. Vários estudos sobre indivíduos
bem sucedidos procuraram identificar

os principais elementos de seu sucesso. Foram analisadas pessoas de quem
diríamos: "São muito talentosas". Contudo, reiteradas vezes os pesquisadores
constataram poucos sinais de êxito precoce anterior ao início do treinamento
intensivo a que se submeteram. Esses
sinais apareciam aqui e ali, mas não
eram recorrentes na maior parte dos
casos. Muitas pessoas pareciam bastante talentosas, mas, no momento em
que os pesquisadores se debruçavam
sobre os casos de sucesso, a maior par te
das que haviam se tornado extremamente competentes em seu campo não
havia demonstrado indícios precoces
de seus dons. Descobertas semelhantes foram observadas também em estudos sobre músicos, tenistas, artistas,
nadadores c matemáticos. É claro que
tais descobertas não provam que o talento não existe. Contudo, dão margem
a uma possibilidade interessante: se o
talento existe, talvez seja irrelevante.
Uma vez iniciado o treinamento,
era de se esperar que o talento aparecesse. Em um estudo sobre pianistas
americanos de renome, por exemplo, foi
impossível prever seu alto grau de desempenho mesmo depois de transcorridos seis anos de treinamento pesado.
A essa altura, a maior parte deles não se
distínguia de seus iguais. Olhando em
retrospectiva, diríamos que todos eles
eram "talentosos", mas o fato é que talento torna-se um conceito estranho se,
depois de seis anos de estudos exaustivos, ainda não há sinal dele. Mesmo nos
poucos casos em que os pais relatam
algum diferencial logo no início, os si-

nais espontâneos de talento acabam se
revelando problemáticos. Pesquisadores toparam com casos de crianças
que, supostamente, começaram a falar
ou a ler cm idade bastante precoce. No
fim das contas, porém, ficou claro que
os pais participaram ativamente de seu
desenvolvimento, estimulando-as de
várias maneiras. Dada a relação extraordinariamente próxima entre pais e
filhos, fica difícil dizer onde urna coisa
ou outra teve início. Começam então
a alimentar essa idéia de todas as formas possíveis. Já vimos isso acontecer
antes e, de acordo com estudos, interações desse tipo resultam em padrões
diferentes de habilidades infantis.

UM MITO?
Talvez alguém imagine que, na era da
pesquisa genôniica, não deveria mais
haver dúvidas sobre o que exatamente é
inato e o que não é. Uma vez que o talento é, por definição, inato, deveria haver
um gene (ou genes) corrcspondente(s).
O problema é que os cientistas não descobriram ainda a função de cada um
dos mais de 20 mil genes. Tudo o que
podemos dizer é que, no momento, não
foi descoberto nenhum gene específico
que identifique um talento em particular. Talvez isso ocorra um dia, e aí os
cientistas descobrirão o gene correspondente à capacidade de tocar piano,
de investir, o gene da contabilidade.
Por enquanto, isso ainda não aconteceu, e pelo que já se pode observar, parece que ainda vai levar muito tempo
até que se torne realidade. Os ganhos
extremos obtidos nos níveis mais elevados de desempenho em diversos
campos no século passado ocorreram
depressa demais para que pudéssemos
relacioná-los às mudanças genéticas,

que requerem milhares de anos. Portanto, é impossível afirmar que são os
genes os responsáveis por tornarem as
pessoas bem-succdidas naquilo que
fazem. O máximo que se poderia dizer
é que, se os genes têm alguma influência, esta seria bem menor do que a
explicação dada para a realização dos
níveis mais elevados de desempenho.
Quem vê com ceticismo o talento
cerca-se de muita cautela ao dizer que as
provas, quando reunidas, não provam
que o talento é um mito. Para essas pessoas, futuras pesquisas poderão mostrar que as diferenças genéticas entre
os indivíduos são responsáveis por seu
excelente desempenho. Contudo, centenas de estudos feitos ao longo de várias
décadas não comprovaram tal. fato. Pelo
contrário, a maior parte deles indica
com muita clareza que as diferenças genéticas desse tipo específico - isto é, diferenças responsáveis por níveis mais
elevados de desempenho - não existem.
O conceito de talentos específicos
mostrou-se problemático na música e
nos esportes. Nos negócios, as dificuldades são ainda maiores. Costumamos
pensar que as celebridades do mundo
empresarial devem possuir algum
tipo de dom especial em sua área de
atuação, mas as evidências mostram
que tal idéia é extremamente enganosa.
Na verdade, a impressão muito forte que resulta do estudo dos primeiros
anos de vida dos grandes astros dos
negócios é exatamente o oposto disso,
isto é, eles não manifestavam, aparentemente, indícios precoces de possuir
algum talento que se pudesse identifi-
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car, tampouco davam qualquer indicação doquc haveriam de se tornar. Basta
considerar alguns exemplos mais notáveis: Jack Wclch, eleito pela Vorlune o
administrador do século, não mostrava
nenhuma inclinação específica para os
negócios, nem mesmo quando já contava 20 e poucos anos. Wclch foi uma
criança muito boa no que fazia em sua
cidade natal, Salem, no estado de Massachusetts. Tirava notas altas, embora
"ninguém jamais tenha me ac usado de
ser brilhante", diria ele mais tarde. Foi
também capitão dos times de hóquei e
de golfe nos tempos do antigo ginásio.
Seu histórico era suficiente para
que fosse admitido em qualquer uma
das melhores universidades do país,
porém sua família não tinha os meios
necessários para isso, o que o levou a
estudar na Universidade de Massachusetts. Ele não se formou cm administração, nem eni economia, mas cm
engenharia química. Depois, foi para a
Universidade de Ilinoís e se doutorou
também nessa disciplina. Aos 25 anos,
idade em que começou a tomar mais
contato com o mundo real, Welch ainda
não sabia muito bem que direção seguir.
Foi, então, entrevistado pelo corpo
docente das Universidades deSyracuse
e West Virginia. Por fim, decidiu aceitar
uma oferta de trabalho em uma unidade de desenvolvimento do setor químico da General Electric. Seria uma tarefa
muito difícil procurar, nessa época, algo
na biografia de Welch que desse alguma pista de que ele se tornaria o administrador mais in fluente do seu tempo.

SEM PISTAS
Bill Gates, uni dos homens mais ricos
do mundo e símbolo de urna revolução
econômica radical, oferece uma pers-
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pectiva mais promissora para quem
deseja explicar o sucesso pelo talento.
Seu fascínio pelos computadores vem
da infância. Gaíes tinha 13 anos quando
criou seu primeiro software. Era um
programa que jogava o jogo da velha.
Ele e seu amigo Paul Allen, com quem
mais tarde fundaria a Microsoft, estavam sempre tentando descobrir um
meio de aumentar o tempo de uso do
comp utador nas máquinas pesadonas
daquele tempo. Os dois abriram um
negócio, o Traf-O-Data, para produção de computadores cuja função seria
analisar os dados dos monitores de
tráfego espalhados pelas ruas das cidades. Gates disse que o equipamento
funcionou, mas ninguém o comprou.
Mais tarde, foi para Harvard, onde
continuou imerso no mundo excitante
da informática, que evoluía vertiginosamente. E evidente que os primeiros
interesses de Gates o levaram diretamente à Microsoft. O problema é que
nada na história permite entrever habilidades fora do comum. Como ele
próprio fez questão de observar, uma
multidão de jovens estava interessada
nas possibilidades dos computadores
naqueles dias. Havia uma legião de
nerds em Harvard com plena consciência da revolução tecnológica em curso.
Que pista havia de que Gates se
tornaria o rei de todos eles? Resposta: nada em especial. Se analisarmos
mais de perto a questão, veremos que
o conhecimento que ele tinha sobre
software talvez não tenha sido o dado
mais importante para seu sucesso. As
habilidades mais importantes foram

sua capacidade de lançar um negócio
e recorrer, em seguida, às múltiplas
capacidades necessárias para administrar uma grande empresa. A TrafO-Data teve sua importância, mas será
inútil procurar no jovem Gates sinais
de habilidades em escala mundial.
Ao investigar a vida dos grandes
nomes dos negócios, deparamos mais
freqüentemente comhistórias como a de
Jack Welch do que com histórias como a
de Bill Gates. Faltam a essas histórias
um mínimo de inclinação, por parte de
seus personagens, ao segmento ou às
características que um dia os levariam
à fama e à fortuna. Um dos predecessores de Gates no ranking de homem mais
rico do mundo, John D. Rockefeller, é
um bom exemplo disso. De origem humilde, nascido na pobreza, Rockefeller
trabalhou duro c se distinguiu, sobretudo, por ter sido sempre um homem
sério e equilibrado. Contudo, conforme
observa Ron Chernow, seu biógrafo
mais conhecido, "sob muitos aspectos,
John não tinha nada que o diferenciasse c o destacasse dos outros meninos.
Anos mais tarde, quando surpreendeu
o mundo, antigos vizinhos e colegas
de escola tiveram muita dificuldade
em se lembrar dele e só foram capazes
de descrevê-lo de forma muito vaga".
Algo de que muitos conhecidos se
lembravam bem era a firme decisão
de John de se tornar rico. Afora isso,
porém, segundo Chernow, "não havia
nada fora do comum nos sonhos do jovem Rockefeller, uma vez que aqueles
tempos alimentavam os sonhos de cobiça em milhões de estudantes impressionáveis". A lembrança mais comum
parece ser a de uma mulher que foi preceptora dos filhos de Rockefeller e que
mais farde recordaria: "Não me íem-

bro de John se destacar especialmente
em nada. Lembro-me, sim, de que ele
se empenhava bastante em tudo o que
fazia; falava pouco e estudava muito".
Volta e meia, deparamos com essas
histórias dos tempos de juventude que
não nos dizem coisa alguma sobre o que
viria a acontecer mais tarde. Por vezes,
as histórias são até muito banais. David
Ogilvy, tido por muitos como o maior
publicitário do século 20, foi expulso de
Oxford, fez serviços pesados na cozinha
de um hotel em Pari s, vendeu fogões na
Escócia e trabalhou na lavoura na Pensilvânia, entre outras ocupações aparentemente aleatórias que consumiram
os primeiros 17 anos de sua carreira.
Seria muito difícil adivinhar que
ele se tornaria uma lenda do marketing, já que sua v ida apresentava poucos indícios de que deixaria alguma
marca. E quanto a Warren Buffetí,
também um dos homens mais ricos do mundo e que, conforme disse,
nasceu para alocar capital? Não só
apresentou muito cedo sinais para a
área em que se tornaria célebre, como
Gates, como também foi precoce.

A TRAJETÓRIA
Quando menino, Buffett revelou um
interesse enorme por empresas c investimentos. Ele queria muito ganhar dinheiro- Foi entregador de jornais e, aos
11 anos, comprou pela primeira vez um
lote de ações de classe preferencial da
Cities Service. Aos 15 anos, juntamente
com um amigo, comprou uma máquina
de fliperama usada e a instalou em uma
barbearia. Passados alguns meses, foram adicionadas mais duas máquinas.
Buffett utilizou o lucro obtido para comprar 40 acres de terras cultiváveis, que
arrendou para fazendeiros. Ele ganhou
fama também por realizar cálculos com
números enormes de cabeça, tendo
concluído o ensino médio aos 16 anos.
Mais tarde, na Universidade de Columbia, foi aluno de Benjamín Graham,
célebre autoridade na área de investimentos. Recebeu o único A+ concedido

por Graham em toda a sua carreira.
As realizações de Buffett como investidor são famosas no mundo todo,
e sua história permite compreender
facilmente por que o próprio Buffett,
e muitos outros, afirmariam que ele
nascera para fazer o que faz. Porém,
essa explicação - a de uma habilidade
inata para alocar capital - não é o único modo, e nem o mais fácil, de explicar
seu sucesso. O interesse obsessivo de
Buffett desde muito cedo por dinheiro
parece normal em alguém que cresceu
no Meio-Oeste na época da Depressão.
De igual modo, seu fascínio por ações
e investimentos não deve ser motivo
de espanto se nos lembrarmos de que
seu pai fora corretor de ações e investidor, e que o jovem Warren o idolatrava.
Foi trabalhar no escritório do pai aos
11 anos, e assim começou a aprender
a investir em uma idade ainda tenra.
Contudo, há poucos indícios, se é que há
de fato algum, de que com 20 e poucos
anos ele fosse já muito bom no que fazia.
Durante algum tempo, em seus
anos de adolescência, Buffett foi um
"grafista" apaixonado, sempre tentando prever a movimentação dos preços
das ações por meio da análise dos gráficos das movimentações anteriores.
As pesquisas mostraram a inutilidade dessa técnica para bater o mercado
(embora, a exemplo de várias outras
técnicas ineficazes, ela conte ainda
hoje com defensores). Posteriormente,
Buffett enveredou pelo market timing,
atividade que permitiria descobrir o
momento perfeito para comprar e vender ações. É também uma estratégia
equivocada a longo prazo, e por isso Buffett não obteve os resultados desejados.
Depois de se formar na Escola de
Negócios da Universidade de Columbia, Buffett, que admirava profundamente seu mestre Graham, ofereceu-se
para trabalhar gratuitamente na empresa de investimentos do professor.
Mas, nas palavras do próprio Buffett,
" Ben, como era de praxe, calculou a relação entre valor e preço e disse não".

É verdade que Buffett foi trabalhar
na empresa de Graham alguns anos
mais tarde, onde permaneceu por dois
anos, retornando em seguida para
Omaha, onde abriu sua primeira sociedade de investimentos, aos 25 anos.
A essa altura, portanto, temos a figura
de um jovem que revelou um interesse
enorme por dinheiro e investimentos
desde muito cedo, e que (como Rockefeller) tinha uma compulsão muito forte para se tornar rico, Ele se esforçou
para aprender tudo sobre a área que o
obcecava. Porém, não havia feito nada
ainda que passasse perto de um desempenho fora do comum no mundo real.
No momento em que Buffett começava a apresentar um nível de desempenho do mais alto grau, ele já contava
bem mais de 30 anos - e tinha trabalhado com afinco no campo que escolhera
mais de 20 anos antes. Havia inúmeros filhos de corretores nos tempos da
Depressão, mas só um deles se tornou
Warren Buffett. Por quê? Essa é unia
pergunta de enorme profundidade.
Mas o que importa é que o conceito de
talento inato para os negócios não parece ser uma resposta muito promissora à questão sobre como Buffett, ou
outro nome célebre dos negócios, veio
a ser quem é. Temos de reavaliar nossas idéias sobre o papel dos talentos
específicos e inatos. Discussões sobre a
existência, ou não, desses talentos, é tarefa para a pesquisa acadêmica. O fato
é que eles são, no mínimo, muito menos importantes do que imaginamos.
Não parecem desempenhar aquele
papel fundamental que costumamos
lhes atribuir. Nem sabemos que papel,
afinal de contas, desempenham.^
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