
E
m 1905, um jovem professor que
trabalhava como um burocrata
no Instituto de Patentes da cida-
de de Zurich, na Suíça, publicou
a primeira parte de uma teoria
que revolucionaria a física e, a

partir dai, seria considerado um dos
maiores gênios da humanidade. Seu no-
me: Albert Einstein. O jovem Einstein
foi um aluno inexpressivo na escola. Ne-
nhum de seus professores poderia ima-
ginar que ele se tornaria mais tarde um
dos grandes nomes da ciência. Para sua
família, ele era um fracassado. Entretan-
to, o jovem Einstein desenvolveu uma
grande habilidade para a matemática.
Ele era extremamente curioso e obstina-
do, e essas eram características marcan-
tes de sua personalidade inquieta. Mas,
o que fez Albert Einstein ser realmente
diferenciado foi a sua enorme capacida-
de mental de imaginar. E, com isso, de-
senvolver aquela que seria a teoria mais
revolucionária da história da ciência: a
Teoria da Relatividade.

Cem anos se passaram e as teorias de
Einstein continuam de difícil com-
preensão aos olhos das pessoas co-
muns. Da mesma forma que ainda é difí-
cil para muitos compreender o que é o
“talento”. Palavra constante no vocabu-
lário do mundo corporativo, é o ativo
mais desejado pelas empresas hoje em
dia. Todas as organizações querem em
seus quadros pessoas capazes de fazer a
diferença. Mas, afinal, o que é o talen-
to? Onde encontrá-lo? Essas são as per-
guntas que considero as mais pertinen-
tes na gestão de pessoas do novo milê-
nio.

Os conceitos de habilidade, compe-
tência e talento se confundem em inter-
pretações equivocadas. Por isso, diver-
sos programas de desenvolvimento pes-
soal e profissional falham. Em cinco
anos estudando a motivação humana e
o que é capaz de levar as pessoas fazer
diferença naquilo que fazem, criei con-
ceitos próprios para explicar o significa-
do de cada uma dessas palavras no uni-
verso do trabalho. Vou tentar resumir.

Habilidade é a conjunção entre o co-
nhecimento e o treinamento. Se você
aprende como fazer uma tarefa e treina
para executá-la, você desenvolve uma
habilidade. Portanto, todos nós pode-
mos desenvolver habilidades. O mundo
está cheio de pessoas hábeis em vários
aspectos. Mas, ter habilidade não é a
única condição para termos sucesso na-
quilo que fazemos. Hoje, já se sabe que
o sucesso depende de um outro fator: o
comportamento.

Quando se junta habilidade com
comportamento adequado, criamos
uma competência. O profissional com-
petente é aquele que tem capacidade de
entregar a tarefa pronta com qualidade,
dentro de prazos e em conformidade
com os padrões desejados. Quando o as-
sunto é competência a peneira começa
a ficar mais fina. É possível contar nos
dedos quantas pessoas podemos cha-
mar de competentes dentro das organi-
zações? Talvez sim. Produzir uma com-
petência é bem mais difícil porque exigi-
rá comportamentos, e nem todas as pes-
soas conseguem mudar comportamen-
tos facilmente.

Mas, existe ainda um outro nível aci-
ma da competência: a excelência. Mi-
nha interpretação de excelência não é
entregar apenas bem feito, é entregar
acima das expectativas, surpreender!
Para atingir a excelência é preciso a con-
junção da competência com outra con-
dição chamada talento.

Defino talento como uma predisposi-
ção nata do indivíduo para executar de-
terminada tarefa. É algo com o qual nas-
cemos. Está em nosso DNA. Um talento
não se cria, ele se descobre. E é isso que
os estrategistas nas organizações não
enxergam. A maioria das políticas de
gestão de pessoas está focada na capta-
ção e retenção de talentos, como se fos-
se fácil acha-los prontos no mercado.
Os programas de treinamento estão fo-
cados no desenvolvimento de habilida-
des e esquecem comportamentos. Ou
seja, não produzem competências. E o
mais importante, poucos gestores são
atentos aos talentos de seus colaborado-
res. Os processos de gestão ainda tra-
tam as pessoas de forma generalizada, e

esse é o maior entrave para revelar no-
vos talentos.

Recentemente, a Petrobras realizou
uma pesquisa de clima interno para
identificar o grau de satisfação dos cola-
boradores em várias de suas gerências.
A gerência mais bem avaliada apresen-
tou um resultado de mais de 90% de sa-
tisfação. Perguntaram ao gerente o que
ele fazia para conseguir índices tão ele-
vados e ele respondeu apenas que co-
nhecia as características de cada um
dos seus colaboradores e tratava-os de
forma individualizada. Dessa forma ele
era capaz de descobrir o talento de cada
membro da sua equipe criando oportu-
nidades para ele alcançar a excelência e
a realização no seu trabalho.

Albert Einstein poderia ter passado
sua vida inteira dentro de um escritório
no Instituto de Patentes escrevendo arti-
gos sem nenhuma repercussão se suas
ideias, aparentemente absurdas, não ti-
vessem chamado a atenção de um outro
cientista alemão já renomado na época
chamado Max Planck. Planck enxergou
valor no que Einstein dizia e ajudou a re-
velar o talento daquele jovem professor
considerado fracassado e que se torna-
ria um dos homens mais importantes
do século XX.

Existem milhares detalentos adorme-
cidos e esquecidos dentro das organiza-
ções esperando a descoberta, esperando
quealgumgestor osenxerguem. Vocêpo-
de ter um talento do seu lado, nesse exa-
to momento. Já parou para observá-lo?
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Existem milhares de talentos
esquecidos dentro das
organizações esperando que
algum gestor os enxergue.
Você pode ter um talento do
seu lado, nesse momento.
Já parou para observá-lo?
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Text Box
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