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Em tempos de crescimento e de forte retomada na busca e contratação de profissionais, temos 
vivenciado uma nova etapa na antiga "guerra por talentos". Uma guerra que, infelizmente, tende 
a se agravar. A retomada do crescimento do PIB, que deve se projetar para os próximos anos - 
seguindo uma tendência mundial -, já indica um alto nível de utilização da capacidade produtiva 
do Brasil, criando espaço para um novo ciclo de investimentos, a partir de 2005. Porém, para 
suportar esta fase, precisaremos de "gente capaz". E onde eles estão? É aí que reside o nosso 
grande desafio. 
 
Esta escassez de gente tem alguns motivos. Em primeiro lugar, é preciso lembrar que, nos 
últimos anos, todos os níveis de investimentos em treinamento e desenvolvimento de pessoas, 
promovido pelas empresas em geral, foram baixos, fruto da forte preocupação no controle de 
custos. Um segundo aspecto refere-se ao grupo de profissionais que, por um motivo ou outro, 
deixaram ou perderam seus trabalhos, sendo colocados no mercado. Muitos não se recolocaram, 
passando a atuar em outros segmentos ou mesmo abrindo seus próprios negócios. Alguns destes 
perderam a capacidade de se desenvolver, ficando assim relativamente desatualizados com novos 
conceitos, ferramentas e práticas. Neste cenário econômico mais positivo que começa a se traçar, 
eles poderiam - e querem - voltar ao mercado, mas encontram barreiras e dificuldades, porque 
não estão se sentindo mais aptos. 
 
Outro ponto é a questão da queda da qualidade de ensino em todos os níveis, incluindo os 
programas de pós-graduação. Não só as grades curriculares encontram-se muitas vezes 
desconectadas do mundo real dos negócios, como também há um nivelamento por baixo, 
forçando os cursos superiores a fazerem o papel do ensino médio e, em muitos casos, os de pós-
graduação ou MBA. É triste ouvir de diversas grandes e importantes empresas que não foi 
possível preencher todas as posições corporativas disponíves em um programa de trainee. 
 
Afora estes pontos, podemos ainda acrescentar a questão da abertura econômica e da inserção do 
Brasil numa economia globalizada. Cada vez mais são exigidas habilidades como conhecimentos 
sobre o mundo externo ao Brasil, domínio de língua estrangeira e experiência em lidar com 
diferentes culturas. Quantos profissionais de fato têm se preocupado com estas questões? 
Infelizmente ainda poucos, frente a uma grande demanda. 
 
Diante do cenário traçado, o número de oportunidades crescerá desproporcionalmente ao número 
de profissionais qualificados e a guerra por talentos ficará cada vez mais acirrada. As empresas 
devem se preocupar com este ponto. Hoje, o mercado vê os profissionais talentosos como um 
diferencial e está de olho neles. Por isto, mais do que atrair, o desafio é manter os talentos. Todos 
terão que alinhar seu pessoal com as estratégias de seus negócios, avaliá-los, desenvolvê-los e, 
na existência de lacunas, buscar novas competências como forma de garantir e sustentar seus 
negócios. A guerra pelos talentos, com certeza, se intensificará. Serão vencedoras aquelas 
empresas que conseguirem atrair e reter os melhores do mercado. 
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