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o Dicionário Aurélio, talento é definido como inteligência excepcional, algo que pode ser capturado pelos testes que medem
o coeficiente de inteligência, o QI. No co-

tidiano das empresas, a definição de ta-

lento ganha outros contornos e a avaliação é muito mais
prática. No dia a dia, o profissional é considerado fora
da curva, como se diz no meio corporativo, quando consegue transformar seu conhecimento em resultado. Ainda assim, as companhias têm formas diferentes de qua-

lificar a pessoa que tem desempenho diferenciado. Para as organizações, o atributo que melhor descreve um
empregado excepcional está associado a uma característica que a cultura daquela companhia valoriza. Essa é a
conclusão de um levantamento feito com 138 organizações do Guia VOCÊ S/A-EXAME-As Melhores Empresas para Você Trabalhar. São nove as habilidades que elas atrib u e m aos talentos. No conjunto, elas representam as
qualificações que o mercado mais busca em um candidato a uma vaga de emprego.
A maioria das empresas, 54 das que responderam à
sondagem, valoriza a alta performance. Ou seja, profissionais capazes de bater suas metas repetidas vezes, independentemente do contexto. "São pessoas que ao
comentar seus projetos m o s t r a m que põem a mão na
massa. Elas t ê m um perfil tático e ao m e s m o t e m p o
operacional, pois não ficam esperando as coisas acontecerem. Elas sabem o que têm que fazer para chegar
lá e fazem", diz Marcelo Cuellar, gerente da divisão de
RH da Michael Page, consultoria especializada no rec r u t a m e n t o de executivos. A segunda competência
mais destacada, por 39 organizações, está relacionada
à capacidade do profissional de assumir novos desafios. Você deve estar se perguntando: "Como é que os
recrutadores reconhecem um candidato com essas aptidões?". Quem responde é a headhunter carioca Jacqueline Resch, sócia diretora da Resch Recursos Humanos:
"Vejo se o candidato trabalha ou trabalhou em projetos
interdisciplinares, como ele reage diante da rotina e se
pede para ser incluído em projetos mais desafiadores".

Como elas avaliam

Valmir Buscarioli, diretor de recursos h u m a n o s da

Em comum, as empresas t ê m a necessidade, n u m ce-
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nário de economia aquecida, de identificar e reter esse
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sempenho anual que, internamente, é chamada de Ta-
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em baixa, sólida, superior ou excepcional. Os superio-

em agosto deste ano, seguiu para a Bélgica, para assu-
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não esconde que teve Vários convites

o funcionário chega como operador

para deixar a Electrolux. Todos recu-

e, conforme a avaliação anual, pode

sados. "0 plano de carreira traçado pa-

se candidatar a cursos oferecidos pe-

ra m i m sempre foi m u i t o claro e me

la companhia nas áreas de manufa-

deu muita segurança, meus gestores

tura ou logística, para seguir carrei-
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ra técnica. Em média, 30% do quadro

jogavam aberto, apresentando as opor-

operacional é selecionado anualmen-

tunidades que existiam", afirma. "Fi-

te para participar dos treinamentos. A Electrolux, por-

camos quase dois anos conversando sobre a m i n h a ex-

tanto, está entre o grupo majoritário de organizações

patriação, qual seria o melhor m o m e n t o e que função

que valorizam a alta performance.

seria desafiadora para mim."

Tanto no nível administrativo quanto no operacional, as avaliações de d e s e m p e n h o feitas pelo superior

Como elas identificam

direto são calibradas por pares do colaborador, f u n -

Todo m u n d o é importante, m a s não dá para afirmar

cionários de outras áreas para as quais ele preste ser-

que todo m u n d o é talento, na avaliação de Celso Mar-

viço e subordinados, se for o caso. Essas avaliações de-

ques de Oliveira, diretor de recursos humanos do Ban-

finem quem tem direito a aumento por mérito. As ava-

co Votorantim. "Talento é aquele que tem um desem-

liações de d e s e m p e n h o d e f i n e m ainda o treinamen-

penho diferenciado e potencial para ocupar posições

to ao qual o talento será submetido para atingir o pró-

de maior responsabilidade", diz. "É um profissional que

ximo degrau na sua carreira na companhia. "Temos

tem uma inquietação interna, consegue colocar seu po-

turnover de menos de 1%, não temos perdido profissio-

tencial em prática e precisa estar inserido n u m ambien-

nais de alto potencial, m a s nesses casos t a m b é m po-

te de desafios, não pode ficar preso à rotina do dia a

demos lançar mão de um retention package, com um

dia." 0 Banco Votorantim está no segundo grupo de

bônus para manter determinado colaborador", afirma

empresas que associa o talento à capacidade do profis-

sional de assumir novos desafios. A instituição usa

que sempre teve u m a dose de ousadia e inovação. "Ca-

programas de estágio e trainee para recrutar profissio-

racterísticas que a empresa me ajudou a desenvolver."

nais que já t e n h a m o perfil de talento. Além disso, as

Ela já passou pela experiência de trabalhar em um pro-

avaliações de desempenho, semestrais, são fundamen-

jeto que começou no Brasil e terminou reunindo fun-

tais para mapear os colaboradores de alto desempenho.

cionários da área financeira da ArcelorMittal no mun-

"Também cruzamos as competências e os resultados al-

do todo, para discussões em Luxemburgo — u m a das

cançados pelo profissional. Aqueles que têm performan-

armas da empresa para reter e desenvolver seus talen-

ce superior são nossos talentos e vão receber tratamen-

tos. "Mais do que programas de sala de aula, focamos

to diferenciado", diz Celso. As medidas para reter os ta-

os on the job training e as expatriações", diz Vanderlei

lentos vão de ações de remuneração a programas de job

Schiller, vice-presidente de RH. Segundo ele, os prin-

rotation, passando por treinamentos

cipais atores da identificação de talen-

específicos. "É importante cuidar dos

tos são os gestores. Uma vez por ano,

talentos, mas, mais que isso, é impor-

o comitê de carreira da'ArcelorMittal

tante que os talentos se sintam cui-

se reúne para validar os talentos.

dados pela empresa", diz o diretor.

Já na Caterpillar, os colaboradores

"Se um talento nosso analisa um con-

da área administrativa têm uma pági-

vite para deixar o Banco Votorantim,

na pessoal no sistema da empresa, que

é sinal de que não soubemos cuidar

atualizam u m a vez por ano. Nela, eles

dele." Nesse sentido, uma medida pre-

colocam os cursos que fizeram, os pro-

ventiva é monitorar os projetos do

jetos que desenvolveram, quais foram

banco que atraem o interesse de seus talentos, b e m co-

suas grandes conquistas nos últimos 12 meses, suas

mo as oportunidades nas empresas pelas quais eles

ansiedades e sonhos. Os gestores conversam com seus

deixam o Votorantim.

liderados sobre a atualização dessas páginas e falam
sobre lacunas e oportunidades de melhoria. "E, sem-

Como elas desenvolvem

pre que o RH precisa de um talento, ele tem todo um

Joel Dutra, professor da Fundação Instituto de Admi-

banco de potenciais no sistema da empresa", explica

nistração (FIA) e um dos coordenadores da pesquisa

Suely Agostinho, diretora de recursos h u m a n o s e as-

do Guia, acredita que é possível, sim, criar e cultivar

suntos corporativos da empresa. Mas quem são os ta-

talentos. Ele explica: "Às vezes, o profissional t e m o

lentos da Caterpillar? São os profissionais que combi-

perfil, m a s ainda não teve todas suas competências

n a m potencial e vontade de aproveitar as oportunida-

desenvolvidas. Nesse caso, resta à companhia dar con-

des que surgem. "E, principalmente, os profissionais

dições para essas competências desabrocharem". Um

que t ê m brilho nos olhos", diz a diretora. "Nós avalia-

trabalho que a ArcelorMittal Brasil faz bem. Conside-

mos bastante isso." A Caterpillar, portanto, está entre

rada um talento pela empresa, Raquel Cerqueira Bas-

o grupo de companhias que prezam pela atitude do

ques, de 33 anos, gerente de crédito da companhia, diz

funcionário no trabalho.

Fonte: Você S/A Ed. Especial, São Paulo, p. 24-28, set. 2010.

