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Por que precisamos reter os talentos? A resposta é simples. O talento inova, é criador, quebra 
regras, inicia mudanças e gera conhecimento. Possui uma mentalidade vencedora. Busca a 
próxima realização e energiza seus colegas. Assume mais responsabilidade pelo sucesso e pelo 
fracasso. Cria o senso de urgência, pode implementar a estratégia certa no momento certo e 
utilizar recursos de um jeito mais eficiente para incrementar a produtividade. 
 
Em um tempo de alta competitividade, o crescimento de qualquer empresa é proporcional ao de 
seus talentos. As estratégias de retenção acabam impactando no seu desempenho. Sem talentos, 
a empresa enfraquece. 
 
São eles que contribuem ao máximo para o negócio e, por isso, precisam ser reconhecidos, 
estimulados e potencializados para maximizarem os resultados positivos que podem alcançar. 
 
O talento se demite quando não é reconhecido ou recompensado, seja social, emocional ou 
financeiramente. Quando não é valorizado ou é explorado, deixará a empresa, independente de 
quanto esteja recebendo em dinheiro. 
 
Em contrapartida, tenderá a permanecer se tiver a certeza de que contribui com algo importante, 
pelo que é devidamente reconhecido e recompensado. O tratamento para o talento é um processo 
um pouco delicado, mas não complicado. Eles buscam liberdade e suporte, não gerenciamento. 
 
O ambiente de trabalho para o talento deve propiciar um cenário em que ele produza o máximo 
em conhecimento e em inovação. Pessoas talentosas prosperam em ambientes desafiadores. 
Quanto mais bem sucedida a empresa, mais desafiadora será sua cultura. Desafio não significa 
cobrança insana e crítica constante, mas respaldo e incentivo. Os desafios positivos criam 
produtos, estratégias e serviços melhores. Também geram um senso de urgência para produzir 
algo melhor. 
 
Um ambiente desafiador é aquele onde é possível enterrar a burocracia e a hierarquia rígidas; 
onde se pode aprender continuamente; recompensar o alto desempenho; remover as barreiras de 
cor, raça, idade e gênero. Não existe medo. Nele, as pessoas podem assumir riscos e realizar 
mudanças. 
 
Potencializar os próprios talentos fica mais fácil quando se conta com práticas de gestão que 
promovem o trabalho em equipe, oferecem desafios e um trabalho significativo a ser realizado. 
Outra prática importante é envolver os talentos em projetos especiais e com produtos de 
destaque. Oferecer planos de participação nos lucros ou opções de ações que criem um senso de 
propriedade; mensurar o desempenho da equipe e o individual; tornar públicos os talentos 
criando uma imagem e uma identidade para eles; criar empolgação no trabalho; fornecerá as 
bases para a comunicação sincera e criará vínculos sociais com os mais talentosos. 
 
Para operar em favor dos negócios, a retenção de talentos deve ser estruturada com base na 
implementação de um sistema de identificação segundo as necessidades atuais e futuras do 
negócio. Também deve se definir as práticas de gestão a serem adotadas, acompanhá-las 
constantemente e reformulá-las quando necessário. É preciso dar constante atenção às mudanças 
do mercado e acompanhar as novas competências requeridas para o negócio. 
 
A retenção de pessoas talentosas precisa estar em nível estratégico, caso contrário as práticas 
acidentais deixam de gerar valor e passam desapercebidas pelos talentos, que, com certeza, irão 
buscar oportunidade em outra organização. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13 fev. 2006, Eu & Carreira, p. D6. 


