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Na atual era globalizada, a dinâmica empresarial exige a performance cada vez mais 
elevada de todos os integrantes de uma empresa. Não é errado afirmar que a busca 
incansável em atingir metas e o aprimoramento da performance da empresa são os 
grandes desafios dos atuais prestadores de serviços e, conseqüentemente, de gestores 
de talentos humanos. 
 
A alta competitividade entre as empresas nos mercados interno e externo, a pesquisa 
e desenvolvimento de novas tecnologias e o aprimoramento do segmento produtivo 
são os componentes imprescindíveis para que as empresas se mantenham ativas e 
sobrevivam no atual cenário econômico. 
 
Inúmeros são os parâmetros para a análise de desempenho das empresas e, no 
segmento da prestação de serviços, imperiosa é a existência de um gestor de recursos 
humanos. 
 
Referido profissional, hábil e capaz na captação e manutenção de talentos, humanos, 
permite que as empresas invistam na pluralidade de talentos e, com isso, aprimorem 
sua capacidade de investimento junto ao seu segmento de atuação. 
 
É sabido que o talento é a mais poderosa ferramenta de trabalho dentro de uma 
organização corporativa e, modernamente, é consenso geral que o sucesso de uma 
empresa depende da capacidade seleção, treinamento e aprimoramento de suas 
equipes de trabalho. 
 
Por isso, cada vez mais, a existência de um gestor de RH para a execução específica 
dessas atividades, faz com que empresas de alto nível explorem e revelem os talentos 
já existentes em seus quadros, tornando-se cada vez mais competitivas, sem perder, 
contudo, a visão estratégica da manutenção perene de três itens básicos de sucesso 
empresarial: o desenvolvimento contínuo, o oferecimento de ferramentas e de suporte 
às equipes de trabalho e o aprimoramento constante das metas. 
 
Na esteira dessas considerações, a adoção de práticas motivacionais como elemento 
diário na condução dos negócios da empresa, gera a satisfação do empregado e inibe 
litígios internos e externos. 
 
Fazer com que as equipes trabalhem em conjunto, compartilhando responsabilidades, 
buscando obter resultados individuais e comprometidas com a solução de problemas e 
a prospecção de novos interesses é modelo ideal de gestão de pessoas. 
 
Somente por intermédio da administração estratégica de talentos - denominada gestão 
de recursos humanos - será possível a adequada comunicação do planejamento 
estratégico na organizacional da empresa e o conseqüente aprimoramento dos índices 
de qualidade e de produtividade. 
 
Ainda, é função do gestor saber escolher os membros integrantes de cada equipe, 
evitando os conflitos decorrentes de personalidades muito diferentes; deixar claro para 
as equipes quais são os resultados pretendidos, indicando as metas e prazos 
pretendidos pela empresa na execução de determinadas atividades; ser imparcial na 
tomada de decisões e, acima de tudo, motivar as equipes e seus integrantes. 
 



Não nos esqueçamos, nunca, que o talento humano é o recurso mais valioso para as 
empresas, cabendo ao gestor de recursos humanos adotar técnicas que permitam que 
a estrutura organizacional, na sua integralidade, atinja as metas e resultados 
previstos. 
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