
s boas notícias prosseguem no cenário socioeconômico e político do 

nosso país. Tudo indica que as vendas vão continuar com tendência de 

crescimento em diversos setores da economia. Se, por um lado, as opor

tunidades de vendas são muitas, por outro lado, quando se cresce, há necessi

dade de mais gente em todos os níveis. E se a necessidade for por um profissional 

que sabe fazer algo muito específico, certamente, a sua carência será sentida 

primeira. 

Técnicos que executam funções especializadas e que até então não represen

tavam grandes problemas, ou até mesmo jovens em início de carreira, começam 

a faltar nas organizações. A prosseguir o atual ritmo de crescimento, é possível 

que a rotatividade aumente entre os talentos, profissionais experientes, bem-for-

mados e cotados para posições de diretoria. Esses poderão ser disputados a peso 

de ouro, pelos headhunters. 

O que existe de mais novo na gestão de pessoas no Brasil é que, muito 

provavelmente, a motivação e a retenção de profissionais deverão ocupar os 

debates, substituindo a terceirização, ou a montagem financeira da remuneração 

variável, ou outros tantos temas ligados à redução de custos. Como motivar as 

pessoas a prosseguir na empresa, declinando de convites para ganhar mais em 

outras empresas, já está tirando o nosso sono. 

Motivar para reter é o mesmo que tornar a empresa um excelente lugar para 

trabalhar e, são muitas as dicas que chegam com os rankings das "Melhores 

Empresas para Trabalhar". Gostaria, entretanto, de me concentrar na questão da 

liderança. 

Se liderar é influenciar pessoas, o primeiro passo da liderança é conhecer pes

soas. Sob a denominação impessoal de empregado, funcionário, colaborador, há 

um ser humano que tem uma história de vida, uma família, uma trajetória que 

ajudou a formar a sua identidade. Tem consciência do que ele é, e do que ele 

quer. Uma ótima empresa para trabalhar depende de quem somos nós. Há aque

les que desejam uma carreira, como os mais jovens, há os que esperam uma 

oportunidade para realizar, colocar projetos em prática, e há também quem dese

je apenas poder ter boas ideias e espaço para sugerir mudanças. Cada um de nós 

recusaria um convite para trocar de emprego se houvesse algo na empresa que, 

para cada um de nós, é diferente. 

Motivar para reter nos obriga a despertar nos líderes sensibilidade para as 

questões humanas, cultivar o agir com generosidade, desenvolver habilidades de 

comunicação com foco na linguagem e nas formas de expressão do outro. 

Ensinar aos gestores a gestão individualizada, sem cometer injustiças, poderia ser 

uma enorme e relevante contribuição. E, sobretudo, é preciso oferecer segurança 

a eles para romper com antigas concepções de gestão, baseadas no controle e na 

impessoalidade. 
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