
empre que um aluno apresenta uma resposta simplista como solução para 
um problema complexo, os bons professores insistem para que a análise 
seja feita de diversas perspectivas. Acredito que esse é o caminho correto 

para falarmos sobre o "apagão de talentos", tema que tem ocupado boa parte dos 
debates dos profissionais de recursos humanos. 

O primeiro fato que, acredito, deva merecer uma análise cuidadosa, é que 
existem atividades à porta de entrada do jovem no mercado de trabalho que são 
- e sempre serão - de curta permanência e de alto turnover. Hoje, como já eram 
no passado, continuam sendo a recepção e os call centers, além dos postos de 
auxiliares de informática e tantas outras atividades, o "negócio" efetivo de muitas 
empresas da "nova" economia. Surgiram na virada do século, na esteira dos 
serviços, apoiadas pela internet, cumprindo a exigência legal, ou de mercado, de 
abrir o diálogo com consumidores. Se esse é o seu negócio, a rotatividade deve 
ser parte do seu preço. Pois, os jovens desejam uma saída rápida do telefone e da 
recepção. E como é impossível ser diferente, o RH dessas empresas deveria pen
sar na possibilidade de combinar um quadro de jovens em início de carreira, 
talvez com pessoas já aposentadas para reduzir turnover. 

Fato bastante diferente é a falta de engenheiros especializados em robótica, 
de estatísticos, e até de antropólogos. Trata-se de áreas do conhecimento que 
não são novas, mas que até bem pouco tempo, eram vistas como de oportu
nidades de trabalho restritas, e procuradas somente por aqueles que desejavam 
carreiras acadêmicas, ou nos órgãos de pesquisa ligados ao governo, ou empre
sas privadas de pesquisa. Os empregos nesses setores são bastante recentes e, 
como o principal fator de decisão para a escolha de um curso é o mercado de 
trabalho disponível, ter um maior número de profissionais para essas funções 
implica em começar a divulgar as oportunidades no curso médio, quando o 
jovem escolhe a profissão e, consequentemente, a carreira. Empresas que 
necessitam de tais profissionais hoje e têm dificuldade de encontrá-los, precisam 
pensar talvez em buscá-los fora do Brasil. Fidelizar os atuais funcionários não é 
apenas pagar bem. É oferecer um horizonte de possibilidades. Antigamente, 
debatíamos bastante as carreiras em Y para profissionais técnicos especializa
dos. O tema permanece em pauta. 

Outra questão importante é a necessidade de se evitar que duas dezenas de 
jovens talentosos, selecionados num estafante processo seletivo de trainees acei
tem esperar de cinco a dez anos para assumirem um posto de direção na empre
sa, tempo, aliás, mais do que interessante dada à redução dos níveis hierárquicos. 
Nesse caso, recomendamos um processo seletivo diferente, e a comunicação das 
reais oportunidades na empresa. 

Enfim, sem a pretensão de esgotar o tema, recomendo olhar a questão sob 
ângulos distintos. 
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