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A busca do conhecimento transformou-se no maior desafio das organizações mais avançadas 
neste terceiro milênio e, tal conquista, inicia-se pela implantação de uma política agressiva e 
eficiente de atração e retenção de talentos. A vitória do capital intelectual nas relações 
corporativas é o bem mais precioso produzido na era da globalização. Nessa reviravolta de 
conceitos, os funcionários, executivos ou gerentes, foram promovidos à planilha de investimentos 
em vez de ser tratados como despesas operacionais. É nesse ponto que se constata a derradeira e 
fundamental revolução nas políticas de RH: as pessoas tornaram-se os principais ativos de uma 
empresa. Essas premissas, porém, deixaram de ser um plano de marketing ou peça bem acabada 
de retórica para se firmar como eficiente ferramenta de gestão empresarial. Não é pouca coisa. 
Este alinhamento tem o poder de transcender sua mensagem e unificar o discurso de clientes, 
parceiros e colaboradores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O comprometimento é o passo crucial do sucesso, enquanto a falta dele é a porta de entrada do 
fracasso. Este sentimento foi desnudado em uma pesquisa divulgada nos EUA pelo Instituto 
Gallup. Nela, 55% do quadro de funcionários disseram que não se sentem sintonizados com os 
propósitos da organização. Surpreendentemente, outros 19% confessaram que sabotam as 
estratégias sem dó nem piedade. É um dado alarmante revelado por um grupo de pessoas 
desmotivado, desiludido, disposto a remar contra a maré, e dono de um arsenal de destruição 
letal. Não há nada mais desagradável que conviver com um time com esse alto poder de 
explosão, num período em que a exigência dobrou nas empresas. 
 
Os tempos atuais requerem nível de performance seletivo e sofisticado, ou seja, a regra é fazer 
mais com menos. Nesse cenário pantanoso e competitivo, as corporações necessitam desenvolver 
programas que estimulem e motivem a utilização do talento da melhor maneira. No entanto, na 
outra ponta do processo, cabe as pessoas criar mecanismos para transformar o ambiente 
desalentador num centro de excelência empolgante, fértil e inovador. Este caminho, porém, é 
ardiloso, e exige o cumprimento de algumas etapas. 
 
Em primeiro lugar, há a necessidade de uma reflexão interna, para assim estabelecer um diálogo 
verdadeiro, sem fugir das verdadeiras respostas, por mais terríveis que pareçam. Em vez de 
externar suas insatisfações publicamente, atitude que só serve para desagregar e disseminar a 
cizânia, desembarace as dificuldades. Questione as dificuldades: o trabalho proporciona seu 
conforto espiritual? A empresa sabe aproveitar todo seu potencial? Você tem voz e participação 
ativas nas principais decisões do departamento? Isso tudo te levar a ser feliz? Essas, entre outras 
perguntas, atormentam as mentes dos profissionais. 
 
No entanto, convém recordar o clichê dos jogadores de futebol: "O importante é o grupo, a vitória 
é do grupo " . As frases são pertinentes nessa análise. O desempenho da equipe, cujo mérito e 
empenho dependerá o cumprimento de metas e resultados, está acima de qualquer objetivo. Isso 
significa que você não pode, não deve, nem tem o direito de emperrar o funcionamento da 
máquina. Essa verdade absoluta tem o poder de sepultar carreiras promissoras e aprisionar 
talentos devido à fogueira de vaidades. 
 

  

A liderança é que deve 
dar a harmonia ao grupo 

  



Se o capital intelectual é o bem mais precioso da era da globalização, como amarrar a equipe em 
torno de um objetivo? Cabe à liderança inspirar o grupo a atuar em harmonia. Evitar a 
concorrência interna e estimular a cooperação cria um círculo virtuoso de aprendizado. Partilhar 
conhecimento também é premissa dos novos tempos. A produção pessoal será valorizada à 
medida que o funcionário seja valorizado e respeitado acerca de suas convicções. A materialização 
dessas idéias sintetiza o nível de adesão voluntária e caracteriza o envolvimento do alto escalão, 
num processo que deve se perpetuar como treinamento constante.  
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