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A guerra por talentos é mais acirrada em períodos econômicos positivos e a sobrevivência em 
mercados cada vez mais competitivos requer que as empresas joguem com os melhores 
atletas e os melhores condicionamentos. E ofereçam condições para mantê-los. 
 
Escritórios de advocacia, por exemplo, se estruturam como empresas para enfrentar a 
concorrência e a solução tem sido oferecer atrativos vantajosos para ter em seus quadros os 
melhores profissionais. Entre outros benefícios, oferecem bolsas de estudo para cursos de 
aprimoramento técnico - nos níveis de especialização, mestrado e doutorado, políticas de 
premiação e de participação nos resultados, ajuda no custeio de cursos de idiomas e de 
extensão universitária. 
 
Mas não são apenas escritórios de advocacia que podem se beneficiar do momento apostando 
no diferencial humano. Quanto vale uma equipe engajada com as metas da empresa, satisfeita 
com o trabalho e o clima organizacional? Se os acionistas pretendem vender a empresa para 
algum fundo de private equity ou se escolherem continuar crescendo no mesmo mercado, sem 
perder seus melhores talentos, portanto, sua tecnologia, terá de decifrar e reagir 
positivamente a esse o desafio. Toda boa empresa não vacilará em dizer que vale muito ter 
uma equipe qualificada, motivada e engajada, e isso pode ser até seu principal ativo. 
 
Dirigentes de alto astral transmitem e propagam esse clima para toda a empresa, gerando 
bons índices de companheirismo e incentivando a multifuncionalidade. O clima de bem-estar 
cria confiança e credibilidade, promove o senso de justiça, inspira respeito e estimula o 
sentimento de camaradagem e o orgulho dos funcionários de pertencerem àquela empresa. 
 
Por isso, a preocupação incessante em garantir um bom clima organizacional é cada vez mais 
frequente nas melhores corporações, que tratam de desenvolver esse bom clima sob as mais 
diversas formas. Seja por meio de programas nas áreas de saúde ou esportes (ou 
simplesmente "fitness"), ouvia patrocínios culturais ou campanhas de melhoria nas condições 
de trabalho, por meio da implantação de programas que incentivem uma modalidade esportiva 
ou foquem uma causa comum, como faz um bom projeto social. 
 
Em cidades como São Paulo, esse investimento pode significar uma real melhoria na qualidade 
de vida, à medida que as empresas oferecem serviços que agregam benefícios para a vida 
pessoal dos funcionários e garantem até a redução real do tempo de trabalho. Os programas e 
benefícios oferecidos dependem da criatividade e da cultura da empresa. Mas, 
independentemente da solução encontrada, não resta dúvida de que uma companhia que se 
esforça em proporcionar um bom ambiente é mais valorizada e terá mais sucesso em reter 
seus talentos. 
 
Além dos benefícios, as empresas devem fortalecer sua comunicação interna, para explicitar o 
que querem de seus talentos e o que podem oferecer a eles, obter o engajamento de 
empregados e lideranças com seus objetivos e melhorar o clima organizacional. 
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 30 jan. 2010, Primeiro Caderno, p. 14. 


