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Se você é líder, invista para ser um desenvolvedor de potenciais. 
 
Toda vez que ouço alguém dizer que há um apagão de talentos no País, penso o que são os 
cerca de 80 milhões de brasileiros que hoje estão trabalhando. Temos o menor índice de 
desemprego da história e, pela primeira vez, conhecemos um fenômeno chamado de bônus 
demográfico. Em outras palavras: um período no qual a população economicamente ativa 
supera largamente a de dependentes, composta por idosos e crianças. Há milhares de 
brasileiros ocupados, inclusive você e eu. - Isso sem contar os 250 mil novos empregos que 
devem ser criados no País até dezembro para o comércio, conforme estimativas da 
Confederação Nacional do Comércio. Destes trabalhadores, 50% devem ser efetivados, ainda 
conforme a previsão. 
 
Mas os líderes das organizações continuam sentindo a falta de talentos. Isso é verdade? Sim. É 
verdade, mas qual a razão dessa situação? Mas, afinal, o que é um talento? Existem pessoas 
com talento e pessoas sem talento? Um talento se cria ou nasce pronto? Bons exemplos estão 
nos campos de futebol. O Brasil produz bons jogadores porque há milhares de crianças nas 
escolinhas de futebol motivadas para serem os novos craques. 
 
Ou seja: em um dos negócios mais bem-sucedidos do País, temos a prática de educar e treinar 
por longos anos os talentos do futuro. E, além disso, investimos não só grandes somas de 
dinheiro e tempo para desenvolvê-los, mas entendemos que se não treinarem, não 
aprenderem de maneira estruturada, se não tiverem grandes instrutores e se não tiverem uma 
estrutura (clube ou escola, no caso) coordenando o processo, não haverá sucesso e formação 
de craques, mesmo se aquele talento já estiver dentro dele. Há dois pontos importantes nesse 
exemplo: o primeiro é que o talento, por mais que seja nato, só é talento e só serve para algo 
se for desenvolvido e aprimorado. E o segundo é que o processo de desenvolvimento de 
talentos requer investimento, tempo e foco no resultado final de longo prazo. Temos no 
futebol, então, uma fórmula bem-sucedida de desenvolvimento de talentos. Por que não temos 
algo tão estruturado para formar o restante dos brasileiros que atuam nas empresas ou que 
empreenderam? A resposta já temos: não investimos em formação de talentos, não temos 
tempo, não temos visão de longo prazo, não temos paciência e, como consequência, estamos 
agora pagando salários altíssimos para funcionários não necessariamente preparados. Com 
certeza você, leitor, conhece alguém que se encaixa perfeitamente nessa descrição, não é 
mesmo? 
 
Além disso, temos também gargalo em produtividade, qualidade técnica, qualificação 
educacional e, principalmente, comportamentos profissionais que levem as pessoas a trabalhar 
melhor. 
 
A decisão de não formar pessoas e tentar encurtar o caminho é tomada pelos líderes. E não só 
presidentes, diretores e donos de empresas, mas todo e qualquer chefe de seção, qualquer 
gerente de loja, qualquer gerente de empresa, enfim por qualquer um que execute uma 
função de liderança e tome decisão sobre suas equipes no dia a dia. 
 
Se você é um líder ou gestor, o problema é seu também. Não fuja da responsabilidade. É a 
você que cabe a função de formar talentos, desenvolvê-los, motivá-los e retê-los. Cabe ao 
líder querer que sua equipe seja melhor no dia a dia, treinando cada membro com poucos 
recursos, usando muitas vezes seu exemplo e práticas como treinamento intensivo, feedback e 
paciência. 
 
E aqui ressalto um ponto fundamental: liderança é um exemplo. É o que mostramos para as 
pessoas que fazemos (não o que falamos). É ser líder em todos os momentos, tanto nos dias 
bons quanto nos dias ruins. Isso é difícil, mas precisamos de líderes que ajam como líderes, 
que tenham paixão por pessoas, que se mexam para desenvolver os seus potenciais talentos 
no dia a dia. Líderes tem que gostar de pessoas e, principalmente, ter uma preocupação 
genuína pelo ser humano que lidera. A ut
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Não acredito que faltem talentos. Encontramos, todos os dias, diversos talentos não lapidados 
e desperdiçados. Faltam líderes que sejam realmente líderes, não apenas na nomenclatura de 
um cargo. Vivemos um apagão de líderes e não podemos mais achar que o problema está nos 
outros, comportamento tão comum na cultura brasileira. 
 
Se você é líder, invista alguns minutos de seu tempo se autoavaliando como desenvolvedor de 
potenciais. Se a conclusão não for boa ou se você não conseguir chegar a lugar algum, procure 
uma formação como líder urgente. Afinal, assim como talentos, líderes não nascem prontos. O 
caminho para o aprendizado é longo e cabe a cada um traçá-lo da melhor maneira para ter 
sucesso. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 25 out. 2011, São Paulo, p. C8. 
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