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Cabe ao gestor questionar-se sobre o impacto das perdas em potencial de profissionais.  
 
Dentre as formas mais eficazes para reconquistar continuamente seu próprio pessoal estão, sem 
sombra de qualquer dúvida, o envolvimento e a comunicação. É através de um processo regular 
de compartilhamento das informações acerca dos negócios e das decisões que afetam a empresa 
e seus profissionais que se consegue manter uma equipe comprometida com o trabalho e com a 
empresa.  
 
O trabalho diuturno do gestor para a retenção de seus talentos implica, em primeiro lugar, fazer 
com que estes se dêem conta de sua importância para a empresa. É, portanto, uma tarefa 
essencial do gestor, pois a perda do interesse e do compromisso do empregado pode ter efeitos 
tão devastadores no desempenho e produtividade quanto a perda de profissionais importantes 
para a concorrência. Em outras palavras, o nobre esforço de reconquista do talento visa, dentre 
outras funções gerenciais críticas, evitar perdas de talentos e competências empresariais-chave, 
perdas em produtividade, quedas na qualidade do trabalho, desmotivação e aumento dos custos 
de recrutamento, contratação e treinamento.  
 
A importância dessa responsabilidade se confunde com a própria razão de ser da função de gestão 
de pessoas. Assim, cabe ao gestor estar sempre alerta e questionar-se sobre o impacto que as 
perdas potenciais de profissionais poderão ter sobre seus resultados de curto e longo prazo, sobre 
o nível de assédio que seus melhores profissionais estão recebendo do mercado, sobre as vagas 
abertas em sua área e sobre o nível de dificuldade para atrair novos talentos. Para bem 
compreender esse contexto e a complexidade da retenção do conhecimento, é muito útil 
questionar-se sobre as razões que levam as pessoas de sua empresa/unidade a incorporar-se à 
organização ou a deixá-la. O que esses profissionais querem? Os salários e benefícios oferecidos? 
O trabalho em si?  
 
A oportunidade de aprender e manter-se atualizado em sua área? A oportunidade de fazer 
trabalhos interessantes e desafiadores? Será a autonomia e o poder de influenciar decisões e 
resultados? Uma combinação de alguns desses fatores? Que outras razões trazem e levam as 
pessoas de sua empresa? Sobretudo, dentre os membros da equipe, importa saber quais são 
aqueles que representam os maiores ou mais prováveis riscos de perda.  
 
O que acontecerá se um ou mais saírem e quais são os mais críticos para a operação em termos 
de impacto sobre os resultados operacionais e financeiros. Quais os efeitos de uma saída sobre o 
moral da equipe que continua na empresa? Por fim, o trabalho de reconquista contínua de seus 
próprios talentos exige que o gestor se pergunte o que tem feito para chegar à situação em que 
se encontra. Também, e mais importante, precisa investir tempo, dinheiro e energia para evitar 
perdas maiores de recursos para substituir o conhecimento e o talento que a concorrência 
conseguiu seduzir.   
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 4 jan. 2006, Opinião, p. A-3. 


