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Quando o tema é gestão de pessoas, não podemos hoje nos orgulhar de termos inovado de 
maneira significativa. Nos últimos 20 anos, a gestão das empresas se transformou. Se 
antigamente fornecedores e clientes mediam seu poder de barganha para estabelecer preços, 
hoje eles pensam em cooperação. Se, antes, a cada semana se faziam cotações para gerar 
uma solicitação de compras, hoje contratos de fornecimento são negociados em bases anuais e 
os pedidos, disparados eletronicamente sempre que o estoque atinge determinado nível. No 
marketing, um bom plano de mídia costumava contemplar cerca de 70% das verbas em 
novelas no horário nobre. 
 
Hoje, os sites da internet, os patrocínios e o marketing viral por meio de ações inusitadas 
absorvem parte significativa das verbas. A cooperação entre varejo e fabricantes, na formação 
de equipes de vendedores e no esforço de propaganda, é uma realidade. Isso sem falar nos 
contratos globais, no relacionamento intenso com uma base gigantesca de clientes, etc., etc. 
 
Paralelamente, embora algumas práticas de gerir pessoas tenham se sofisticado com apoio da 
tecnologia, excluindo a terceirização intensiva, as formas de trabalho mudaram pouco nas 
duas últimas décadas. Em especial, não tivemos alterações relevantes no significado das 
pessoas para o mundo do trabalho e nas relações entre os profissionais e as empresas. Chamo 
a atenção para a necessidade de inovação nesse terreno. Nós nos deparamos, recentemente, 
com uma crise internacional num momento em que a economia investia no crescimento, o que 
significava aumento da produção, conquista de novos mercados e se falava mesmo num 
"apagão de talentos", uma preocupação de gestores em diversos países. Bastou que a crise 
batesse à porta e o que vimos foi exatamente o contrário: demissões sem poupar os talentos. 
Ao menos no Brasil, a economia vai voltar a crescer e tenho certeza de que em breve 
retornaremos ao já recitado mantra da ausência de talentos. 
 
Mas sempre existe possibilidade de contratarmos estagiários e trainees, pois jovens são ávidos 
para ingressar no mercado de trabalho, o que é ótimo, diriam alguns, mas eles não podem ser 
vistos como uma reserva de talentos, pois lhes falta vivência que só vem com o tempo. No que 
diz respeito às relações pessoais, olhamos com perplexidade as longas e inevitáveis jornadas 
de trabalho que limitam o lazer e impedem os profissionais de buscar a sua atualização 
permanente. 
 
Deixo aqui o convite para uma inovação significativa na gestão de pessoas. Sugiro começar 
por reconhecer as pessoas como talentos que podem garantir melhores acordos e idéias no 
plano dos negócios. Pessoas que podem encantar os clientes, desenvolver relacionamentos e 
vender mais. Da mesma forma com que se preservam o capital imobiliário e o capital 
financeiro, é preciso cuidar bem do capital intelectual. Um bom começo será, sem dúvida, não 
esquecer os contratos de trabalho que definem o limite de horas trabalhadas. Conciliar a 
necessidade das empresas com os desejos das pessoas implica um melhor equilíbrio entre 
profissão e vida pessoal. E, por fim, o respeito pessoal, indispensável na vida em sociedade, 
não pode ser negligenciado no mundo do trabalho. 
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