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Gestão de Talentos: 
uma proposta de alto desempenho organizacional e humano 

 

 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho aborda a questão da Gestão de Talentos humanos nas organizações, o 

principal objetivo do trabalho foi pesquisar através da perspectiva dos gestores o que são os 

talentos nas organizações e a melhor maneira de gerenciá- los. A pesquisa trata-se de um 

estudo exploratório qualitativo dividido em pesquisa bibliográfica e estudo de campo por 

meio de entrevistas com líderes de empresas (gerentes e diretores) com o intuito de entender o 

processo da gestão de talentos nas organizações estudadas. Os principais resultados da 

pesquisa apontam a necessidade de humanizar o ambiente de trabalho para obter o real talento 

das pessoas. 

 

Palavras-chave: Gestão de Talentos. Gestão de Pessoas. Comportamento Organizacional. 

 

 

ABSTRACT  

 

The thesis will regard the management of human talent into organizations. 

The main goal of this study was to assess from a managerial point of view, the talents within 

the organizations and the best way to take lead of it. The research involves an exploratory 

qualitative study, divided into bibliographic research and field researches, through interviews 

with company managers and directors with the view of understanding the talent management 

process in the companies analyzed. The most relevant outcome taken from the research 

indicated the need to humanize the companies in order to extract the real talent from the 

people. 

 

Keyords : Talent Management. People Management. Organizational Behavior. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 O mundo globalizado sob o modelo capitalista dominante na era da acumulação 

flexível do capital e caracterizado na atualidade pela hipercompetição entre empresas, nações 

e blocos econômicos, trouxe para as organizações um ambiente de instabilidade e de 

mudanças cada vez mais rápidas e profundas. 

  

 O perfil dos profissionais que na revolução industrial eram caracterizados pelos 

operários explorados pela demanda da sua força física, deu lugar hoje para os profissionais do 

conhecimento  que continuam sendo explorados, agora pela demanda de suas competências e 

de seu talento. 

  

 Na tentativa de se manterem vivas no mercado, cada vez mais voraz, as organizações 

buscam a cada dia novas formas de serem mais competitivas e eficazes para melhorar o seu 

desempenho. 

 

 Assim, surge a indagação: De que maneira as organizações podem melhorar seu 

desempenho por meio da gestão de seus talentos? 

 

 Este trabalho tem como principal objetivo pesquisar através da perspectiva dos 

gestores o que são os talentos nas organizações e a melhor maneira de gerenciá- los.  

 

 Para alcançar o objetivo principal apresentado surgem os seguintes objetivos 

específicos: 

 

 - Entender o processo evolutivo das demandas organizacionais referentes aos 

trabalhadores, desde o homem-operário até os talentos humanos; 

 

 - Pesquisar referências bibliográficas brasileiras e estrangeiras que possam contribuir 

na elucidação do conceito de talento e suas formas de gestão; 
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 - Buscar por meio de entrevistas o entendimento dos gestores sobre o conceito de 

talentos humanos e como gerenciá- los; 

 

 - Verificar as possíveis relações entre as políticas de R.H das organizações e a eficácia 

na gestão dos talentos; 

 

 - Discutir de que maneira a humanização e a valorização das pessoas nas organizações 

podem contribuir no desempenho organizacional e no desenvolvimento dos indivíduos. 

 

 A partir da delimitação do objeto de pesquisa e a definição dos seus objetivos, 

surgiram algumas hipóteses que representavam uma idéia prévia do pesquisador sobre o tema 

pesquisado, são elas: 

 

 1 -  Apesar da retórica do termo talento nas organizações ser freqüente, os gestores 

possuem dificuldades na gestão dos profissionais talentosos em virtude  da falta de uma 

cultura organizacional voltada para a identificação e desenvolvimento de talentos; 

 

 2 -  A gestão de talentos eficaz ocorre apenas em empresas de grande porte as quais 

possuem área de R.H estratégica e políticas de gestão de pessoas bem estruturadas; 

 

 3 -  O principal ator de uma gestão de talentos eficaz é o próprio gestor por estar mais 

próximo das pessoas e ser o meio pelo qual as políticas de R.H ganham vida.   

 

 O trabalho conta com seis capítulos além das considerações finais.  

 

 No primeiro capítulo é abordada a evolução histórica da Administração com o intuito 

de entender como se deu o processo evolutivo dos trabalhadores operários da revolução 

industrial até a atualidade com os trabalhadores do conhecimento e os talentos. 

 

 O segundo capítulo trata da era do conhecimento ou da acumulação flexível do capital 

e os seus impactos nas organizações. 
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 Para o terceiro capítulo ficou reservada a discussão da conceituação de talento e de 

competência para ampliar o entendimento do processo da Gestão de Talentos. 

  

 O Quarto capítulo traz a discussão da importância e o valor dos talentos para as 

organizações e como se dá uma cultura organizacional voltada para os talentos. 

 

 No quinto capítulo está tratada a questão de como se pode implementar um processo 

de Gestão de Talentos em uma abordagem com enfoque conceitual e não de manualidade. 

 

 No sexto capítulo está a discussão do processo de Gestão de Talentos como uma 

estratégia corporativa baseada na humanização. 

  

 O sétimo capítulo expõe com detalhes os procedimentos, resultados e a análise da 

pesquisa realizada em campo. 

 

 Por fim o trabalho apresenta as considerações finais da pesquisa e aponta sugestões 

para pesquisa futuras. 

 

Metodologia: 

 

 O Trabalho desenvolvido trata de um estudo exploratório qualitativo que desenvolveu 

pesquisa bibliográfica baseada em livros, artigos de revistas científicas da Administração e em 

especial das áreas de Gestão de Pessoas, Recursos Humanos e Gestão estratégica de R.H. 

  

 Também foi realizada uma pesquisa de campo no período de 20 de outubro a 15 de 

dezembro de 2006 junto a  12 pessoas1 que exercem cargos de liderança (gerentes e diretores) 

em 12 instituições, sendo que 10 trabalham em empresas privadas de ramos de atividades 

diversos, 1 em uma instituição pública e a última atua como gestor de uma equipe esportiva. 

  

  

 

                                                 
1 Os nomes das instituições pesquisadas e dos gestores estão na tabela 2 p. 67. 
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 O método utilizado foi o de entrevista do tipo estruturada com um formulário (vide 

apêndice A pág.100) que possui questões referentes ao perfil dos entrevistados e das 

organizações, as políticas de Recursos Humanos das empresas e as percepções dos gestores 

sobre a Gestão de Talentos. Os dados foram anotados no momento da entrevista.  

  

 Entretanto, a entrevista realizada com o gestor esportivo com o intuito de melhor 

aproveitar a visão do gestor sobre o tema geral da pesquisa foi feita de maneira semi-

estruturada (vide apêndice B pág.108) para maior liberdade nas opiniões fornecidas. Os dados 

desta entrevista foram gravados com a autorização do entrevistado. 

 

 O tratamento dos dados coletados na pesquisa  foi feito de forma qualitativa e foram 

apresentados, primeiramente, com uma descrição dos dados coletados e em seguida foi feita 

uma análise dos dados obtidos buscando correlacionar as variáveis existentes nos formulários 

aplicados nas entrevistas. 

  

 Em virtude de preservar as fontes de informação, buscando não estabelecer elos entre 

os entrevistados e pesquisas futuras, na qual a escolha deverá ser novamente feita por outros 

pesquisadores que realizarem outros estudos com as mesmas empresas, adotou-se um nome 

fictício para citar os entrevistados.  

 

 As pessoas escolhidas o foram por julgamento do pesquisador e o número de 12 

buscou justificar em estudo multicaso na área de Gestão de Pessoas (Yin, 2005). 
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CAPÍTULO I – A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA 

ADMINISTRAÇÃO: DOS OPERÁRIOS AOS TALENTOS  

 

1 - Introdução 

 

 A demanda por talentos nas organizações não é algo que sempre fez parte das pautas 

dentro das organizações, a utilização deste termo e a concreta percepção desta necessidade 

por parte das empresas surgiu ao longo da história da Administração devido as mudanças 

sócias, políticas e econômicas que o mundo passou desde a primeira revolução industria l até a 

atualidade. 

 

 A idéia de remontar brevemente parte desta história originou-se com o objetivo de 

entender porque as organizações contemporâneas recorrem freqüentemente ao termo talento e 

ao mesmo tempo fazer uma reflexão crítica de como as pessoas compõem este cenário 

turbulento e confuso da hipercompetitividade e são atingidas por ele. 

  

 Entender as causas das pessoas terem se tornado ao longo do tempo apêndices 

primeiramente das máquinas das fábricas e hoje dos computadores, aparenta a idéia de que as 

organizações continuam tratando as pessoas ainda como um recurso descartável e que, 

provavelmente, assim como as organizações se viram obrigadas a se transformar durante os 

anos, em especial, na demanda do perfil de seus profissionais vão ter que continuar se 

transformando, ou melhor, evoluindo também nas relações de trabalho para não se 

apresentarem no futuro próximo insustentáveis.  

  

 O mundo do trabalho está em um processo de profunda reflexão sobre a relação 

capital-trabalho e seus desdobramentos na sociedade contemporânea. 

  

 Afinal, os talentos dentro das organizações são manifestados por meio do seu trabalho 

e os resultados que este produz . 

  

 O trabalho organizado sempre fez parte da vida humana desde o Homo Sapiens, com 

atividades relacionadas à sobrevivência humana tais como a caça, a construção de abrigo e 

confecção de vestimentas. 
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 No entanto, há uma ruptura em torno do conceito de trabalho com o início da 

revolução industrial na Inglaterra no século XVIII, que significou o final do mercantilismo e o 

início da indústria. 

  

 Antes da revolução industrial, as pessoas realizavam tarefas que as envolviam com  

sentido, a manufatura e as  corporações de ofício propiciavam aos artesãos que produziam 

uma cadeira, mesa ou qualquer outro tipo de produto, todo o processo de concepção e 

produção do objeto.  

 

 A seqüência lógica do desenvolvimento do produto era condição fundamental para os 

artesãos conseguirem produzir o que pretendiam. As pessoas trabalhavam para sustentar a sua 

sobrevivência e sabiam o que produzir e a quantidade necessária para o seu sustento, todo o 

trabalho realizado tinha valor de uso e estava inserido em um contexto lógico e social. 

  

 O talento nesta época era para o próprio trabalhador, ele era o maior beneficiado 

quando manifestava o seu potencial. 

   

 Com o estabelecimento da indústria, por meio da  primeira revolução industrial 

iniciada na Inglaterra no século XVIII, uma nova ordem comercial e social aparece, na qual 

máquinas a vapor surgiram devido ao descobrimento de Watt sobre a capacidade do vapor de 

mover engrenagens, dando início à produção em massa.  

  

 A idéia de Adam Smith (In: MOTTA, VASCONCELOS, 2004) de livre mercado 

levou a crença de que todo homem é frio, calculista e egoísta. Este pensamento liberal 

acreditava que o mercado, isoladamente, era capaz de gerar riquezas e fazer os ajustes 

necessários para o crescimento econômico sem qualquer tipo de regulamentação. 

  

 Desta forma, a aceleração do capitalismo, trazia como novidade um sistema de 

produção que deixara de ser artesanal, as atividades dos artesãos deram lugar a uma 

concepção industrial que sugeria um aumento significativo da produção com o intuito de 

promover desenvolvimento econômico. 
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1.1 – Administração Cientifica X O Conceito de Mais-Valia 

 

 Em conseqüência da transformação da  primeira revolução industrial, surgem as 

primeiras iniciativas para uma melhora nos índices de produção da industria. Com Frederick 

Winslow Taylor (1990), no final do século XIX, um dos precursores da Administração 

Científica, surge a segunda revolução industrial que tinha como principal objetivo o aumento 

da produtividade, utilizando como método o parcelamento de tarefas e otimização do tempo 

de trabalho por meio da cronometragem das tarefas.  

 

 Com a aplicação dos princípios da Administração Científica, Taylor alcançou 

resultados expressivos para o que ele havia se proposto a realizar, estudou e implementou 

diversas ações nas atividades dos antes artesãos, agora operários para alcançar os seus 

objetivos.  

  

 Observando e cronometrando os movimentos das pessoas no trabalho, para que elas 

não fizessem movimentos desnecessários os quais poderiam retardar a produção, dividindo as 

funções das pessoas e organizando o espaço de trabalho, conseguiu otimizar a produção e 

reduzir custos de maneira expressiva.  

  

 Nesta época o talento dos operários não tinha destaque nas fábricas, uma vez que eram 

nos músculos dos trabalhadores que os donos de fábrica estavam interessados. 

  

 As ações da Administração Científica, contribuíram para o aumento da burocracia, 

pois este modelo se apresentava adequado para os propósitos de eficiência nas fábricas da 

época. 

   

 O  modelo burocrático se tornou um modelo social dominante, Weber (2004) dizia que 

o modelo burocrático envolvia a sociedade no que ele chamou de “gaiola de ferro”,  que 

significa o envolvimento das pessoas dentro de um sistema forte no qual predomina a 

impessoalidade nas relações, autoridade racional- legal, uma racionalidade instrumental 

(analítica), hierarquia rígida e especialização de funções, competências estabelecidas por lei, 

objetivos explícitos e estrutura formalizada, além dos direitos e deveres estarem embasados 

em igualdade burocrática. 
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 O modelo burocrático pode ser enquadrado como uma forma de controle social, uma 

maneira de “enquadrar” as pessoas em um padrão social de comportamento (BERGER, 1978) 

que no caso específico da relação capital-trabalho, conduziu as pessoas a uma crise de sentido 

do trabalho justamente pela rigidez do modelo. 

  

 A partir destas características, Weber (2004) atribuiu a perda de sentido a crescente 

burocratização da sociedade, com a passagem do ser imanente (mágico, mítico) para o ser 

transcendente racional que possui como características a impessoalidade, a tecnificação, 

especialização, a hierarquia. Weber (2004) entendia que a ciência assim como a religião são 

formas de busca de sentido do ser transcendente. 

 

 Desta forma com ambientes envolvidos pelo modelo burocrático, a manifestação do 

talento era praticamente nula, uma vez que o forte controle do modelo impossibilitava as 

pessoas de criarem novas coisas, justamente porque a burocracia já trazia consigo tudo de 

maneira organizada rígida e pronta. Não havia espaço para inovação. 

  

 Os artesãos que sabiam o quanto trabalhar, o porque do seu trabalho e necessitavam do 

seu talento para criar e vender as suas mercadorias, deram lugar aos operários que realizavam 

tarefas repetitivas e alienadas. Não mais sabiam quais eram os desdobramentos e 

conseqüências do seu trabalho, uma vez que a especialização e o empobrecimento das tarefas 

era a realidade dos trabalhadores no início das atividades industriais. 

  

 O trabalho deixou de ser propriedade das pessoas para se tornar propriedade do 

capital, em um conjunto de fragmentação do trabalho,  aumento do ritmo e da  racionalização 

das operações dos trabalhadores e ao conceito de mais-valia que dava o tom para o 

crescimento do lucro do capital.   

  

 O conceito de mais-valia é introduzido por Karl Marx (1982) quando o autor escreve a 

sua principal obra “O Capital” com o intuito de compreender o capitalismo como modelo 

social. 

  

 Marx (1982) desenvolve em sua obra a relação trabalho-valor separando o resultado 

do trabalho humano em dois instantes, o trabalho com valor de uso (concreto) e o trabalho 

com valor de troca (abstrato), este último o responsável para o incremento da mais-valia, pois 
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é a mais-valia produzida pelos trabalhadores a fonte dos lucros sobre os quais o capitalismo, 

enquanto um sistema econômico, se apóia.  

 

 A competição entre capitais, capitalistas ou individuais, companhias ou mesmo 

nações, evidenciam cada um tentando obter a maior parte da mais-valia, o que  leva à 

formação de uma taxa geral de lucro.  

  

 A concorrência também dá lugar a uma tendência para uma queda na taxa de lucro, 

que é a causa fundamental das crises que atordoam regularmente o sistema capitalista. 

  

 Com o cenário apresentado, Taylor, Fayol e posteriormente Henri Ford apresentaram 

formas para o incremento da gestão nas fábricas com o objetivo de aumentar a produção a 

partir da melhora dos processos e organização da empresa. 

  

 Quanto às pessoas, os operários, eles acreditavam que o ser humano era previsível, 

com comportamento pouco variável, entendiam que os problemas dentro da organização 

estavam todos relacionados a questões estruturais, ou seja, encontrar a maneira certa de 

executar o trabalho. 

  

 Fayol (1960) no início do século XX com a publicação de “Administration industrielle 

et générale”, entendia que a organização era uma das principais funções do administrador, 

com um entendimento ampliado deste conceito, acreditava que a empresa precisava de uma 

grande divisão do trabalho para maior eficiência, um número elevado de departamentos, 

pequeno números de subordinados para cada chefe, com poder de decisões extremamente 

centralizadas para maior controle.  

  

 Organizar adequadamente as tarefas era mais importante do que fazer o mesmo com os 

homens em uma lógica de que o homem segue a estrutura e não o inverso. Desta maneira as 

funções do administrador para Fayol estavam concentradas em planejar, organizar comandar e 

controlar.  

  

 Henry Ford também no início do século XX (In: MOTTA, VASCONCELOS, 2004), 

neste processo de racionalização e massificação da produção e do trabalho, criou a linha de 

montagem na indústria automobilística com o intuito de fabricar automóveis em larga escala a 
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baixo custo, desta forma, os operários movimentavam-se o mínimo possível pela fábrica 

permanecendo maior tempo em sua posição de trabalho. Neste método de produção, assim, o 

esforço mental do operário era o mínimo possível.  

  

 A fábrica de Ford produzia um único modelo de veículo na cor preta para que pudesse 

obter ganhos de escala, além disso, pagava os operários por produtividade, o que propiciava 

uma otimização do trabalho na linha de montagem. 

  

 Nesta nova ordem, a relação tempo-espaço das pessoas entraram em uma 

metamorfose, uma vez que surge a divisão do tempo de trabalho e o tempo de não trabalho, 

deixando assim de existir um “tempo único” para as pessoas que a partir de então encaram o 

trabalho como um tempo distinto em suas vidas. 

  

 Quando o homem trabalhava para subsistência, os tempos de trabalho e das outras 

atividades humanas misturavam-se, o que dava um caráter  homogêneo à vida das pessoas, 

havia um sentido nas atividades do trabalho, justamente pelo entendimento do próprio 

trabalho,  sua importância na vida das pessoas,  o tempo de trabalho e não-trabalho era um só.

  

 A partir do momento em que o homem se torna operário e o seu trabalho serve de 

sustento para o sistema capitalista, suas atividades são empobrecidas com a realização de 

tarefas repetitivas nas quais o trabalhador parece um apêndice das máquinas e ele não mais 

tem a visão completa do processo de produção, o trabalho do operário torna-se alienado, o 

homem não é mais dono do seu trabalho, ele se tornou subalterno do novo sistema que é 

totalizante e proprietário do trabalhador (ANTUNES, 2002). 

  

 Esta apropriação por parte do capital do trabalho do homem, causou um descompasso 

entre a vida do trabalhador dentro das fábricas e fora delas, pois o tempo de trabalho alienado 

não era harmonioso com o tempo de não-trabalho, que era muito reduzido pelas longas 

jornadas dentro das fábricas. O trabalho e o trabalhador entraram em um processo de 

subordinação ao capital.  

  

 No entanto, na década de 1920 apareceram os primeiros estudos sobre o 

comportamento humano nas organizações por meio da Escola das Relações Humanas, que 

ganharam destaque a partir de 1930 com a crise da bolsa do Estados Unidos em 1929, que 
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abalou pela primeira vez, de forma intensa o mundo capitalista que buscava soluções para a 

crise.  

  

 Diferentemente da Teoria Clássica da Administração que considerava como únicos 

fatores significativos para a produção o controle e a diminuição de movimentos ineficientes 

na execução do trabalho, a fadiga dos operários, as máquinas e a deficiência do ambiente 

físico, a Escola das Relações Humanas, a partir de estudos realizados por professores da 

Universidade de Harvard na Western Eletric, produtora de equipamentos telefônicos em 

Hawthorne, notou-se que além dos fatores já apontados na Teoria Clássica de Administração, 

a informalidade dos trabalhadores dentro da organização através de comportamentos fora do 

estabelecido oficialmente pela burocracia organizacional, eram componentes também 

influenciadores da produção (MOTTA, VASCONCELOS, 2004).  

  

 Observou-se que o homem não era tão previsível quanto se imaginava, diferentemente, 

do homo economicus considerado um ser humano previsível, controlável, altamente racional e 

motivado por dinheiro, o homo social da Escola de Relações Humanas apresentava como 

principais características um comportamento que não segue um esquema mecanicista, mas 

está condicionado por influências sociais, biológicas e com múltiplas necessidades (MOTTA, 

VASCONCELOS, 2004). 

 

 Como pesquisadores da época destacam-se Mary Parker Follett, Elton Mayo e Chester 

Barnard. 

  

 Mary Parker Follett é considerada a principal precursora da Escola das Relações 

Humanas (In: MOTTA, VASCONCELOS, 2004) e como importante contribuição escreveu 

que a unidade da sociedade não se encontrava nos indivíduos, mas sim nos grupos sociais nos 

quais os indivíduos estão inseridos que formam a sua identidade e desenvolvem o seu 

potencial humano. O talento estava em compreender o papel do indivíduo no grupo a qual 

pertencia e sua área de atuação. 

  

 Elton Mayo era australiano e psicólogo industrial, foi professor da Universidade de 

Harvard e foi um dos participantes dos experimentos em Hawthorne. Mayo acreditava que a 

produtividade estava ligada diretamente a satisfação no trabalho, o grupo para ele era uma 

tendência natural do indivíduo, assim como a relação indivíduo-organização (In :MOTTA, 
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VASCONCELOS, 2004). O principal talento seria a capacidade de influenciar o grupo de 

trabalho. 

  

 Chester Barnard (1971) ao contrário de Mayo, escreveu que existem conflitos de 

interesses entre a organização e o indivíduo, por entender que as organizações são construídas 

com objetivos específicos que muitas vezes se chocam com os interesses dos indivíduos que 

lá atuam. Para Barnard, cada indivíduo escolhe as coisas como lhe convém e possui vontade 

própria, as organizações só existem em virtude dos indivíduos que lá estão e por não 

conseguirem alcançar seus objetivos isoladamente, utilizam-se da organização para realizá-

los.  

  

 No entanto, Barnard (1971) também acreditava que ao ingressar na organização o 

indivíduo era envolvido por uma espécie de personalidade organizacional que se sobrepunha a 

personalidade do indivíduo. Segundo o autor, a grande missão do executivo era criar métodos 

de incentivos e recompensas para os funcionários com o intuito de fazê-los cooperarem 

através de valores comuns e ética. O talento para Chester Barnard estava em conquistar a 

lealdade dos membros de trabalho através de uma liderança carismática. 

 

1.2 - Toyotismo 

 

 Entre os anos de 1970 e 1980 surge no Japão um novo modelo de administrar 

empresas, que teve na Toyota sua fonte de inspiração dando o nome do que é conhecido hoje 

como toyotismo. 

  

 O modelo toyotista tinha como principais características à gerência participativa, a 

integração horizontal, estabilidade na corporação, uma cultura organizacional forte com o 

comprometimento do empregado com a empresa, círculos da qualidade total, melhoria de 

processos com constantes mudanças (MOTTA, VASCONCELOS, 2004).  

  

 Estas características faziam do modelo toyotista uma forma, aparentemente, mais 

harmoniosa do indivíduo com a organização, contudo, o resultado deste modelo foi a 

apropriação do indivíduo por parte da organização por meio do estímulo ao funcionário a 

participar dos processos decisórios e de melhorias na empresa, o funcionário terminou 
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confundindo a sua identidade com a  da própria organização, porque com o compartilhamento 

de responsabilidades e metas entre trabalhador e organização, aliado ao desejo de promoção 

para ascensão na empresa, o indivíduo se via na obrigação consigo próprio para com os 

resultados da empresa, ou seja, o indivíduo era a organização.  

 

 Apresenta-se neste período do modelo toyotista um esboço de uma possível gestão de 

talentos nas organizações, contudo, um processo de gestão de talentos burocrático, pois ainda 

existe um sistema forte com muito controle e rigidez dos processos e também das pessoas. 

  

 Com a evolução dos estudos das teorias administrativas, nota-se que mesmo com o 

advento da Escola das Relações Humanas e do modelo toyotista que deram maior destaque ao 

papel do indivíduo na organização, isto não foi o suficiente para o regaste ontológico do ser 

humano no espaço de trabalho. A história da Administração se construiu em uma base 

burocrática e rotinizante. 

  

 A necessidade de uma transformação do modelo capitalista para uma retomada do 

crescimento do capital, fez com que o caminho a ser seguido fosse o aumento de mercados 

por meio da expansão global e o início da competição entre pólos econômicos até então 

hegemônicos como Japão, Alemanha e Estados Unidos. O processo de globalização começa a 

ganhar força.  

  

 No final da década de 1990 e no início do novo milênio, o modelo do taylorismo e do 

fordismo parece se perpetuar com uma nova configuração, na qual, atualmente o capital não 

mais se apropria da força física do trabalhador, mas sim, da sua capacidade cognitiva, por 

meio de processos como a gestão do conhecimento, inteligência artificial e inteligência 

investigativa de negócios,  quando o conhecimento tácito do trabalhador é a todo o momento 

conduzido para uma condição de conhecimento explícito, armazenado em bancos de dados 

cada vez mais imponentes com a idéia de trocar mais uma vez o homem pela máquina, para 

reduzir custo e aumentar lucratividade.   

  

 As organizações deixam de recrutar trabalhadores (operários) para se apropriar da sua 

força física e passam a demandar por Trabalhadores (profissionais do conhecimento) que 

sejam capazes de inovar e criar por meio de sua inteligência, capacidade cognitiva e talento 

(DRUCKER, 1993). 
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 As empresas em uma visão estratégica baseada em recursos, passam a enxergar no 

conhecimento humano por meio das suas competências um recurso valioso para o sucesso dos 

seus negócios. 

  

 O talento neste momento é visto como um recurso intangível manifestado pelas 

competências das pessoas. As organizações aparentam que vão, a busca de contratar 

competências e não pessoas. 

  

 Nesta transição dos operários para os talentos, as pessoas ainda sofrem com esta voraz 

precarização do trabalho em virtude do crescimento do desemprego estrutural, fazendo com 

que elas ainda se submetam a condições desumanizadas de trabalho. 

  

 Os métodos de controle sobre as pessoas ganharam novos contornos desde a época de 

Taylor e Ford até a atualidade, pois hoje, o controle sobre as pessoas é mais sutil e maior, o 

discurso da sociedade em rede (CASTELLS, 1999) em que o mundo tornou-se globalizado e 

que não pára por um segundo, faz com que as pessoas em um ritmo frenético de vida, se 

vejam obrigadas a buscar realizar diversas coisas simultaneamente, assim a globalização 

ganhou força e notoriedade com o advento das novas tecnologias principalmente com a 

consolidação da Internet. 

  

 Para entender melhor o processo de controle contemporâneo sobre as pessoas na 

sociedade em rede, pode-se tomar como exemplo um executivo de empresa.  

  

 A organização lhe oferece um aparelho celular como um benefício, entretanto, o 

mesmo aparelho serve para encontrar o executivo por 24 horas e em qualquer lugar do 

mundo, ou seja, faz-se um controle não decla rado (ou declarado) e rígido com estes 

profissionais. Na realidade, o benefício é para o executivo ou para a empresa? Outros 

aparelhos como notebooks, carros com gps2 que são concedidos como benefícios também 

servem de rastreadores de pessoas, os e-mails concedidos pelas empresas também contribuem 

como modo de controle, uma vez que é permitida a organização ter contato livre com as 

mensagens enviadas e recebidas pelas pessoas. 

  

                                                 
2 Global posicioning system – equipamento que serve para dar coordenadas via satélite e orientar ou localizar 
equipamentos.  
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 Os novos métodos de controle que advém dos avanços tecnológicos são eficientes na 

alimentação do capital perante o trabalho. Neste cenário, causa a impressão de que muitas 

pessoas, principalmente os executivos de modo geral, ainda não se aperceberam deste 

controle feito sobre elas. 

  

 Nogueira coloca que chegou a hora dos gestores no que diz respeito ao sofrimento da 

precarização do trabalho, não mais apenas os trabalhadores na base da pirâmide hierárquica 

das organizações que sofrem com a instabilidade e piora das condições de trabalho, agora os 

gestores também sofrem deste mal (informação verbal)3. 

 

 O breve relato da evolução histórica da Administração com o intuito de mostrar a 

passagem da conceituação dos trabalhadores operários para a conceituação de talentos, ou 

seja, os profissionais do conhecimento, além de evidenciar uma nova era para as 

organizações, no sentido de se tornarem mais competitivas no mundo globalizado e por isso a 

demanda por inovação, criatividade, qualidade e conseqüentemente talentos, apresenta 

também que esta passagem não conseguiu eliminar as condições desumanizadas de trabalho 

para as pessoas. 

  

 Uma reflexão crítica sobre o “novo” mundo globalizado da era da acumulação flexível 

do capital que demanda profissionais cada vez mais competentes e talentosos se faz necessária 

uma vez que não está apenas em jogo a sobrevivência e/ou competitividade das organizações, 

pois as organizações não são formadas apenas de concreto e computadores, por isso a 

discussão do papel e das condições das pessoas neste contexto é muito importante. 

 

 O próximo capítulo aborda com maior profundidade a era do conhecimento ou da 

acumulação flexível do capital e os seus desdobramentos para as organizações e 

principalmente para as pessoas que trabalham na organização. 

  

                                                 
3 Argüição do Professor Dr. Arnaldo José França Mazzei Nogueira em banca de qualificação de mestrado na 
Universidade Metodista de São Paulo do aluno Marcelo de Souza Bispo em 30 de outubro de 2006. 
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CAPÍTULO II - A ERA DO CONHECIMENTO E SEUS 

IMPACTOS NAS ORGANIZAÇÕES: A ACUMULAÇÃO 

FLEXÍVEL DO CAPITAL       

 

2 – Introdução 

 

   Tratar sobre a gestão do conhecimento nas organizações e seus impactos, é de suma 

importância para o entendimento da Gestão de Talentos, pois é a partir do início da gestão do 

conhecimento que as organizações começam efetivamente a valorizar os seus recursos 

intangíveis e a partir daí surgem novos horizontes para a questão dos talentos. 

 

 Contudo é importante observar como se deu e como está a gestão do conhecimento na 

atualidade, para que seja possível uma evolução na própria gestão do conhecimento 

alcançando também a gestão por competências e a própria Gestão de Talentos. 

 

 O mundo do trabalho assim como o capitalismo e a burocracia vêm em transformação, 

na década de 1990, autores como Drucker (1993) observam sobre uma nova era, um novo 

momento global com o pós-capitalismo, ou seja, a era da informação e do conhecimento.  

  

 Desta maneira, Drucker (1993) destaca a evolução do trabalhador operário para o 

trabalhador do conhecimento, ou seja, o trabalhador que tem a importância do seu trabalho 

pautada na sua inteligência. 

  

 Com os avanços tecnológicos que permitiram a substituição do trabalhador que vendia 

sua força de trabalho por máquinas que fazem o mesmo trabalho em maior quantidade, menor 

tempo e maior precisão, inicia-se uma nova ordem nas relações de trabalho e no próprio 

capitalismo. 

  

 Os avanços tecnológicos também promoveram o desenvolvimento da massificação dos 

meios de comunicação e informação, entre eles, o que ganhou maior notoriedade foi o 

advento da Internet, que possibilitou a ampliação do mundo globalizado e o estabelecimento 

das sociedades em rede (CASTELLS, 1999).   



 28 

 Demissões em massa ocorreram principalmente nas fábricas que substituíram seus 

trabalhadores operários por máquinas, desta maneira, as pessoas que até então apenas 

necessitavam de boa condição física para serem contratadas pelas empresas, se vêem na 

necessidade de mudar sua relação com o trabalho que havia se estabelecido nos primórdios da 

Administração Científica. 

  

 As empresas passam a procurar pessoas que não mais utilizam os seus músculos para a 

realização do trabalho outrora realizado por máquinas, mas sim pessoas que possuíam grande 

capacidade de cognição, inteligência e informação. A era do conhecimento e informação se 

estabelece e traz consigo a demanda por trabalhadores do conhecimento identificados pela sua 

criatividade e capacidade de inovação. 

  

 A demanda por tal perfil profissional se fez devido ao grande nível de qualidade e 

produção já alcançadas pelas indústrias que não possuíam mais vantagem competitiva apenas 

com o aumento da produção e da qualidade. Estes novos profissionais do conhecimento 

possuem como principal missão à perpetuação dos avanços tecnológicos e dos meios de 

comunicação, assim como a geração de inovação e descoberta de novas demandas até então 

não exploradas. 

  

 Parece até contraditório dizer que as empresas mudaram a linha de pensamento desde 

a época de Taylor quando o trabalhador era recrutado não para pensar sobre a sua tarefa e a 

empresa, mas apenas para executar o trabalho da forma e tempo determinado.  

 

 Atualmente, principalmente a partir da década de 1990, as organizações buscam 

profissionais voltados para a inteligência, raciocínio, criatividade e comunicação. Pessoas que  

não pensam, inclusive na empresa, parece algo inimaginável na realidade contemporânea. 

  

 Entretanto, apesar de parecer que esta mudança da era industrial para a pós- industrial 

seja um avanço para a sociedade contemporânea, o mesmo não se pode dizer com relação ao  

trabalho, as empresas parecem que apenas mudaram os seus focos de apropriação, da força 

motriz do trabalhador, para a capacidade de cognição. 
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2.1 – A Mudança de Paradigmas 

 

 O advento da era do conhecimento faz com que os discursos deste novo momento 

sejam direcionados no sentido de colocar o conhecimento como a principal fonte competitiva 

das organizações, dando início a busca de um aprofundamento sobre o assunto, 

principalmente com a gestão do conhecimento nas organizações. 

  

 Um dos primeiros trabalhos sobre este assunto, é a “Criação de Conhecimento na 

Empresa” de Nonaka e Takeuchi (1997), no qual os autores fazem uma teorização sobre como 

é criado o conhecimento nas organizações. Suas pesquisas têm início na década de 1980 e os 

estudos estão embasados no conhecimento tácito e explicito das pessoas. 

  

 O conhecimento tácito, é o conhecimento inerente de cada pessoa, no qual ela sabe 

algo, no entanto, não sabe como aprendeu e não consegue explicar o conhecimento de 

maneira objetiva, utiliza-se de metáforas ou analogias para explicação (NONAKA; 

TAKEUCHI, 1997). 

  

 O conhecimento explicito, por sua vez, é o conhecimento adquirido por meios formais 

e organizados (livros, manuais, etc) em que o indivíduo através da linguagem entende e 

explica o conhecimento (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). 

  

 De uma forma genérica, pode-se dizer que o conhecimento tácito é aquele que surge, 

ou melhor, ele aparece inesperadamente, este conhecimento está envolvido com as crenças, 

valores e modelos mentais do indivíduo, possui um caráter altamente subjetivo. Por outro 

lado, o conhecimento explicito, é aquele que passa, ou seja, é transmitido por meios 

estruturados de linguagem e facilmente reproduzido desde que haja um entendimento prévio 

do que se é ensinado.  

  

 Assim, Nonaka e Takeuchi, desenvolvem todo um pensamento referente à criação de 

conhecimento nas empresas, utilizando, as conexões entre o conhecimento tácito e explicito. 
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 Com isto, são possíveis quatro combinações como segue abaixo: 

 

• Conhecimento tácito em tácito (socialização) 

 

 Esta combinação, de conhecimento tácito em tácito, denominado socialização, está  

ligado em transmissão de experiência, isto pode ser exemplificado quando um indivíduo 

através da observação consegue aprender determinada coisa com quem está trabalhando, 

contudo, não  consegue explicar de maneira objetiva como aprendeu. 

  

 Na socialização é importante ressaltar que é na intersubjetividade dos indivíduos 

envolvidos que surge o conhecimento e a partir desta interação, pode-se manifestar o talento 

das pessoas, como por exemplo, o aparecimento de um grande jogador de futebol, que se 

destaca no cenário esportivo e que aprendeu jogar futebol com outras pessoas que não 

desenvolveram o mesmo talento, fica difícil explicar tal fato apesar de ser comum, não apenas 

no meio esportivo como também empresarial e acadêmico, onde pessoas interagem e 

aprendem juntas, mas algumas se destacam frente outras.  

 

• Conhecimento tácito em explicito (externalização) 

  

 No processo de combinação de conhecimento tácito em explicito ou, externalização, é 

quando se consegue passar um conhecimento adquirido tacitamente (subjetivamente) de uma 

forma objetiva e organizada, ou seja, este conhecimento pode se transformado em um livro ou 

manual para que outras pessoas possam aprendê- lo por estes meios. 

  

 É utilizando este modo de aquisição de conhecimento que muitas organizações buscam 

se apropriar dos conhecimentos de seus colaboradores para ter o domínio do que as pessoas 

produzem de conhecimento na empresa. 

 

• Conhecimento explicito em explicito (combinação) 

  

 A transformação de conhecimento explicito em explicito, também chamado de 

combinação, é a forma mais fácil de ser aplicada, pois é quando algo é aprendido em um meio 

formal de instrução como uma aula ou um livro e pode ser passado para outras pessoas 

também de uma maneira organizada e direta. 
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• Conhecimento explicito em tácito (internalização) 

  

 A transformação de conhecimento explicito em tácito, conhecido também como 

internalização, é a capacidade que um indivíduo possui de aprender algo em aulas, palestras, 

livros, etc e construir algo novo próprio daquele indivíduo e que este novo conhecimento 

ganha as características do conhecimento tácito. 

 

 Semelhante a socialização, a internalização é um processo de aquisição de 

conhecimento que abre espaço para o aparecimento e desenvolvimento do talento, uma  vez 

que apesar do conhecimento ter uma origem definida e organizada, abre possibilidades de  

transformações da matriz de conhecimento original para novos conhecimentos. 

  

 Nonaka e Takeuchi (1997) entendem que a criação de conhecimento na empresa se 

baseia nestas combinações em forma de um espiral, no qual, todas estas combinações se 

interagem continuamente para a criação de novas coisas. Os autores ainda destacam que para 

que estes processos ocorram, a organização precisa fomentar um contexto favorável à criação 

do conhecimento. 

  

 Nonaka e Takeuchi (1997), dizem que o conhecimento da organização parte do 

indivíduo, desta forma, a organização não produz conhecimento sem pessoas, são as pessoas 

que promovem o conhecimento, compartilham com seus grupos de trabalho, para depois 

ganhar conotação organizacional, dentre outros fatores, os autores dão grande valor ao 

respeito da individualização das pessoas neste processo de criação do conhecimento. 

  

 Realizando uma análise das idéias de Nonaka e Takeuchi, percebe-se a importância da 

geração de conhecimento dentro das empresas, porém, é necessário dar uma maior 

valorização ao conhecimento tácito, pois, é nele que existem as maiores e melhores 

possibilidades de criatividade e inovação para a organização. 
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 Esta idéia pode ser reforçada se considerarmos que a linguagem verbal, mesmo com o 

seu grande poder de comunicação e expressão, não consegue dar conta de transmitir de 

maneira objetiva e organizada todos os elementos do conhecimento tácito, tendo em vista que, 

as pessoas ao tentar ensinar ou simplesmente explicar o conhecimento, não encontram na fala 

ou na escrita, um meio eficaz de transmitir o desejado.  

  

 São nas interações que envolvem o conhecimento tácito que podem surgir grandes 

manifestações de talento das pessoas. 

  

 Assim, as organizações devem ter uma atenção especial para este tipo de 

conhecimento, uma vez que, os talentos das organizações, podem estar ocultados nestes 

conhecimentos tácitos não expressos e que não podem ser perdidos.  

  

 Guevara e Dib (2005, p.213) destacam com outras palavras a importância da 

subjetividade do conhecimento, principalmente o conhecimento que surge no interior do 

indivíduo a partir de suas crenças, valores e experiências relatando que: 

 

O novo perfil de trabalho e trabalhador está cada vez mais valorizando a 

capacidade empreendedora e criativa, entendendo-se que a criatividade pressupõe 

imaginação e realização, e está às voltas com o conhecimento que vem do interior e 

o conhecimento da realidade vivida. 

 

 Apesar de se mostrar como algo indispensável e de extrema importância para as 

organizações contemporâneas, a gestão do conhecimento utilizada atualmente possui algumas 

características que nos remontam a perceber que  muitas  empresas estão fazendo da gestão do 

conhecimento uma maneira de apropriação da inteligência e cognição das pessoas. 

  

 Em muitas oportunidades, a insistência das organizações de transformar 

conhecimentos tácitos em explícitos, indica uma tentativa das empresas de se apropriarem das 

mentes dos indivíduos, ou seja, uma forma de tentar estocar conhecimento e transformá-lo de 

algo intangível em tangível. 
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 Não é sem propósito que a tecnologia da informação está sempre ressaltada qua ndo se 

fala em gestão do conhecimento, afinal, é por meio dos computadores e banco de dados que 

as organizações buscam estocar e armazenar conhecimento.  

  

 Existem autores, que corroboram com a idéia de que o conhecimento seja uma 

propriedade da empresa. 

   

  Stewart (1998, p.97) metaforicamente ressalta a importância para a empresa da 

apropriação do conhecimento humano: 

 

 O capital humano, a seiva que flui da casca de uma árvore, produz inovação e 

crescimento, mas esse crescimento torna-se madeira maciça, parte da estrutura da 

árvore. O que os líderes precisam fazer? (...) é conter e reter o conhecimento, para 

que ele se torne propriedade da empresa. 

  

 Stewart (1998, p. 97), acrescenta ainda que “como transformar  a potência de seus 

profissionais nos cavalos-vapor da empresa, e não em algo que vai embora às 5 da tarde?” 

  

 O autor mostra preocupação com a propriedade do conhecimento por parte do 

profissional, dando a entender que não importa a pessoa, o indivíduo, desde que o 

conhecimento dele fique na empresa. Ainda nas palavras de Stewart (1998, p.97) “é o 

conhecimento que não vai para casa depois do expediente.”  

  

 Mais uma vez, a máquina poderá substituir o homem, não apenas para trabalhos 

repetitivos e que exijam força, mas agora para trabalhos também cognitivos, a apropriação do 

intangível torna-se muito forte. 

  

 Partindo deste ponto de vista, o trabalho alienado e abstrato oriundo dos tempos da 

industrialização, que com o advento do trabalhador do conhecimento poderia ganhar uma 

nova significação, mais uma vez, se vê diante de uma situação alienante e estranhada, na qual 

o trabalhador deixa de ser apêndice da máquina para virar apêndice do computador. 
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 Esta incoerência está justamente nas estratégias empresarias, uma vez que, o discurso 

prega que na atualidade tudo que o concorrente faz é possível copiar, exceto, as pessoas, que 

podem dar sustentabilidade competitiva. Portanto, os computadores se já não podem, estão 

muito próximos de copiar as pessoas, logo não há mais vantagem competitiva sustentável, 

porque até as pessoas antes únicas, podem ser reproduzidas no que tange a sua inteligência e 

cognição por computadores, que por sua vez, também podem ser copiados pelos concorrentes. 

  

 Ao dar destaque ao conhecimento tácito, busca-se um caminho alternativo de Gestão 

de pessoas e de Gestão de Talentos, que possa ser ao mesmo tempo, competitivo e 

humanizado, que conta como principal objetivo, não a mensuração ou armazenamento da 

criatividade e inteligência das pessoas, mas sim, uma forma de preservar a essência humana 

no trabalho.  

  

 O conhecimento tácito, por possuir um caráter imanente, dá ao indivíduo uma 

peculiaridade que pode ser extremamente estratégica por possibilitar uma oportunidade de 

dificultar a apropriação inadequada deste conhecimento por parte das empresas, respeitando 

assim a  privacidade humana.   

  

 Apenas para esclarecer, não se está fazendo aqui, uma campanha contra a gestão do 

conhecimento, o que está em discussão, é como é feita a gestão do conhecimento nas 

empresas que privilegiam a máquina em detrimento do homem e que buscam se apropriar do 

conhecimento humano em uma relação unilateral, na qual apenas a organização ganha. 

  

 Para uma gestão do conhecimento mais humanizada é preciso que se respeite à 

individualidade das pessoas, no sentido de criar conhecimento e compartilhá- lo em grupo não 

com o único intuito de apropriação, mas como uma possibilidade de desenvolvimento de 

novos conhecimentos e que de forma sinérgica e organizada, possa gerar resultados positivos 

para as pessoas e as organizações as quais estão compondo. Isto implica necessariamente no 

desenvolvimento de talentos com ações como coaching e mentoring. 
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 A gestão do conhecimento trabalhada na forma em que se apresenta na atualidade, 

aliada a inteligência artificial e a gestão investigativa de negócios, fazem perpetuar a  

desumanização do trabalho, conduzindo as pessoas a buscar sentido na vida apenas no tempo 

livre, que por sua vez, também está cada vez mais escasso. 

  

 Esta discussão abre espaço para que seja feita uma análise também do que vem a ser o 

talento dentro das organizações, uma vez que o “trabalhador do conhecimento” recebe a 

devida atenção das empresas justamente pelo recurso intangível que ele proporciona que é o 

seu talento. 

 

 Para uma melhor compreensão da Gestão de Talentos e as possibilidades de 

identificação e desenvolvimento de pessoas nas organizações, torna-se necessário uma 

discussão e análise dos conceitos de gestão de pessoas, competências e talentos para que seja 

possível um avanço neste tema. 

 

2.2 – A Gestão Estratégica de R.H e a Visão Baseada em Recursos 

 

 Nos últimos anos com os avanços na discussão do papel do R.H nas organizações, o 

surgimento do termo gestão de pessoas e os estudos no sentido das competências, para uma 

melhor compreensão sobre os talentos e a Gestão de Talentos nas organizações, é preciso que 

sejam analisados e discutidos todos estes conceitos. 

 

 Para abordar o papel do R.H nas organizações, não está aqui sendo levado em 

consideração o R.H operacional, mas um R.H estratégico que está mais próximo do conceito 

de Gestão de Talentos compreendidos por este autor, Marras (2000, p.253) conceitua a gestão 

estratégica de Recursos Humanos (AERH) como “a gestão que privilegia como objetivo 

fundamental, através de suas intervenções, a otimização dos resultados finais da empresa e 

da qualidade dos talentos que a compõem.” 

 

 Na sua conceituação Marras (2000) destaca que uma gestão estratégica de R.H passa 

necessariamente pela questão dos talentos nas organizações, isto evidencia a importância dos 

talentos na sua composição estratégica. Além disso, é possível notar que a Gestão de Talentos 

não é sinônimo de gestão estratégica de R.H, mas é um processo importante que a integra. 
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 Em continuidade a discussão iniciada com a AERH, é importante colocar e entender o 

conceito de gestão de pessoas que apresenta sua importância devido à dependência de 

qualquer organização em maior ou menor grau do desempenho humano para o seu sucesso.  

 

 Fischer (2002, p.12) define o modelo de gestão de pessoas como “a maneira pela qual 

uma empresa se organiza para gerenciar e orientar o comportamento humano no trabalho.” 

 

 Para gerenciar e orientar o comportamento humano no trabalho para otimizar o 

desempenho das pessoas, Fischer (2002) acrescenta ainda que este modelo ocorre com as 

organizações definindo princípios, estratégias, políticas e práticas ou processos de gestão. 

 

 Tanto a preocupação com a qualidade dos talentos nas organizações quanto a 

necessidade de gerenciar e orientar o comportamento das pessoas no trabalho são formas que 

as empresas buscam para melhorar o seu desempenho. 

 

 A partir da definição do modelo de gestão de pessoas apresentado por Fischer (2002), 

é possível agregar o conceito de visão baseada em recursos (PETERAF, 1993) que juntos 

podem de certo modo justificar a atenção que as organizações tem com relação aos talentos. 

 

 A visão baseada em recursos (VBR) destaca que cada organização é repleta de 

recursos diversos e que a utilização produtiva e efetiva destes recursos, dependem 

necessariamente da visão e habilidade estratégica dos gestores. 

 

Wilk e Fensterseifer (2003) na abordagem da visão baseada em recursos apontam que  

Se esses recursos são de algum modo raros, escassos, especializados, 

complementares e capazes de adicionar valor efetivo aos produtos ou serviços, eles 

podem ser utilizados como fontes de vantagem competitiva, conduzindo as empresas 

que os utilizam a uma performance superior. Este é o princípio central da Visão da 

Firma Baseada em Recursos. 
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 Portanto, os talentos por possuírem as características de raridade, escassez e serem 

capazes de adicionar valor efetivo às organizações, terminam enquadrados como recursos 

valiosos dentro da empresa. 

  

 Desta maneira antes de conceituar competência ou talento, é importante entender que a 

palavra que norteia todo este processo é desempenho organizacional, como já discutido 

anteriormente, toda discussão sobre a Gestão de Talentos tem como pano de fundo o mundo 

capitalista globalizado na era da acumulação flexível do capital. 

 

 Na visão de Nogueira, “a gestão por competências e talentos é a versão ‘liberal’ da 

gestão de R.H que está atrelado ao ‘individualismo’ das pessoas (informação verbal)4.”  

 

 Esta afirmação alerta para uma questão delicada nas organizações tanto nas relações 

entre pessoas como nas relações de trabalho, no sentido de não se deixar esconder no discurso 

da gestão por competências e da Gestão de Talentos uma maneira velada de precarizar ainda 

mais o trabalho sob a idéia de que “só os melhores sobrevivem” estimulando uma competição 

desleal entre profissionais demarcando uma condição de individualismo.

                                                 
4 Argüição do Professor Dr. Arnaldo José França Mazzei Nogueira em banca de qualificação de mestrado na 
Universidade Metodista de São Paulo do aluno Marcelo de Souza Bispo em 30 de outubro de 2006. 
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CAPÍTULO III – ASPECTOS CONCEITUAIS DE TALENTO E 

COMPETÊNCIA 

 

3 - Introdução 

  

 A partir dos conceitos de R.H estratégico e visão baseada em recursos, a necessidade 

de compreender os aspectos que envolvem o conceito de talento ganham importância para o 

aprofundamento do objeto de pesquisa e também para direcionar a discussão sobre a Gestão 

de Talentos no caminho de um processo que vise apresentar possibilidades tanto para as 

organizações quanto para as pessoas. 

 

 Para iniciar a investigação do conceito de talento humano, primeiramente, é 

importante compreender o conceito de competência, por compor a base da discussão do 

próprio conceito de talento. 

 

 Quanto maior for a reflexão, análise e discussão entorno da questão dos talentos nas 

organizações, maior serão as possibilidades do desenvolvimento do potencial humano no 

espaço de trabalho, possibilitando as organizações melhorarem seus resultados corporativos  e 

conseqüentemente a sua competitividade. 

 

 Ao buscar um entendimento dos conceitos de competência e talento e do seu processo 

de gestão, o objetivo é apresentar uma concepção da Gestão de Talentos que busca valorizar o 

trabalho e o trabalhador ao invés de precarizar ainda mais as relações de trabalho. 

 

 As pessoas devem ter o direito de encontrar no seu espaço de trabalho, um ambiente o 

qual seja possível desenvolver uma atividade de maneira prazerosa que possibilite um retorno 

profissional e moral para o trabalhador, além dos resultados financeiros para a organização.   
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3.1 -  O conceito de Competência 

 

 O conceito de competência passou por uma evolução desde a década de 1970 até a 

atualidade. 

 

 Nos Estados Unidos, os primeiros conceitos de competência  estavam atrelados ao 

estoque de qualificações que as pessoas tem para executar uma atividade com alto 

desempenho (DUTRA, 2002). 

 

 As competências estavam delimitadas pelos cargos ou funções existentes na 

organização. 

 

 As pessoas eram enxergadas pelo cargo ou função que exerciam, isto significa dizer 

que nesta concepção de competência, pessoas que exerciam ou ocupavam o mesmo cargo 

eram enxergadas como indivíduos com capacidades semelhantes.  

 

 O conceito norte-americano de competência ficou conhecido como o conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes do indivíduo (CHA), entendendo que a alta 

performance das pessoas estão fundamentadas na sua inteligência e personalidade. Os 

principais autores da época eram McClelland, Spencer e Spencer, Mirabile e McLangan 

(FLEURY, 2002). 

 

 Na França o debate sobre competências iniciado também nos anos 1970 procura ir 

além do conceito de qualificação e formação profissional, pois se notou um desarranjo  da 

formação nas escolas e o que era observado e demandado no mercado de trabalho (FLEURY, 

2002). 

 

 Ainda nos anos 1990, Prahalad e Hamel (1994) apresentam o conceito de competência 

organizacional (core competence) com o objetivo de integrar competências organizacionais e 

humanas. Desta forma, os autores apontam no sentido de alinhar as competências das pessoas 

com as estratégias da organização. 
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 No Brasil as discussões sobre competências iniciaram-se baseadas no modelo 

americano do CHA5, entendendo que as competências são algo que o indivíduo possui. 

Posteriormente, com o incremento de autores ingleses como Elliott Jacques e franceses, entre 

eles Zarifian e Lê Boterf, os entendimentos sobre competência se ampliaram e ganharam 

novos contornos (FLEURY, 2002). 

  

 Zarifian (2001) no seu conceito de competência aponta que quanto maior a 

complexidade das situações, maior será a inteligência demandada com base nos 

conhecimentos adquiridos. Este conceito baseia-se na capacidade da pessoa se adaptar as 

situações de trabalho, ter iniciativa de maneira responsável e ser reconhecida. 

 

 Le Bortef aborda o conceito dizendo em competência em ação, ou seja, a capacidade 

de mobilizar conhecimentos em diferentes contextos, isto se dá em virtude da experiência de 

vida, educacional e profissional das pessoas ( DUTRA, 2002; FLEURY, 2002). 

 

 Fleury (2002, p. 55) define competência como “saber agir responsável e reconhecido 

que implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos, habilidades, que agregue 

valor econômico à organização e valor social ao indivíduo.”  

 

 Dutra (2002) entende que não adianta as pessoas possuírem conhecimentos, 

habilidades e atitudes desejadas pela organização se a pessoa não se dispõe a entregar o que 

tem. Para o autor o importante é a capacidade de entrega da pessoa para a organização, ou 

seja, o que ela conseguiu na prática por vontade própria agregar de valor para a organização. 

 

  

 

 

 

 

 

  

                                                 
5 Conhecimentos, habilidades e atitudes – CHA. 
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 Para melhor ilustrar a evolução do conceito de competência, Fleury (2002, p. 56) 

apresenta um quadro com os diversos conceitos apresentados até a atualidade. 

 

 

Figura 1 – Evolução histórica do conceito de competência 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A abordagem do conceito de competência é extremamente importante para o 

entendimento do conceito de talento, pois ambos são muito próximos e parecidos e muitas 

vezes são tratados como sinônimos entre gestores e pesquisadores. 

 

 Na parte seguinte do trabalho ao se tratar do conceito de talento, tentar-se-á apresentar 

uma comparação que busca apontar a diferença conceitual. 

 

 

 

McClelland 

Alta performance 
CHA 

Dutra 

Entrega 

Zarifian 

Inteligência prática 

Le Boterf Fleury 

Saber agir responsável 
Não se limita a estoque de conhecimento 
Agrega valor econômico à organização 

Agrega valor social ao indivíduo 

Encruzilhada: 
Pessoa 

Formação profissional 
Experiência profissional 

Pessoa 

 Experiência 

Fonte: Adaptado de Fleury 2002. 
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3.2 - Talento: Em Busca de Avanços Conceituais  

 

 Ao se propor uma reflexão sobre o que é talento nas organizações, não se pretende 

aqui de nenhuma maneira ser conclusivo na conceituação do termo, dado a sua complexidade 

e pelo número de elementos que envolvem o conceito. 

  

 A real proposta aqui é refletir e analisar as várias maneiras até agora apresentadas, 

para avançar na discussão dos talentos nas organizações. 

 

 Como fontes de pesquisa foram utilizados livros de autores que abordam o assunto, 

uma busca etimológica da origem da palavra e a opinião dos gestores pesquisados sobre o 

entendimento deles sobre o tema. 

  

 Ao começar de uma análise etimológica da palavra talento, identificou-se que o termo 

tem origem do latim talentum que se derivou do grego tálanton, ambos os termos eram 

utilizados como nomes de moedas. Depois por influência da parábola evangélica dos talentos 

(S. Mateus, XXV, 14-30) passou a significar disposição, determinação, vontade, desejo, 

engenho, qualidade inata de inteligência (BUENO, 1967), se aproximando do que o senso 

comum concebe como talento atualmente. 

 

Para enriquecer a discussão sobre o entendimento do conceito de talento humano, 

alguns autores contribuem com algumas idéias. 

 

 Sarsur, Pedrosa e Sant’Anna (2003) apresentam em sua pesquisa uma tendência de 

atrelar o conceito de talento a pessoas jovens em início de carreira, talvez em virtude de 

muitas empresas associarem aos programas de trainee, os quais recruta jovens recém 

formados, o termo talento. 

  

Todavia, parece ser uma visão um tanto quanto limitada do que possa ser talento, uma 

vez que não existem pesquisas que demonstrem que o talento das pessoas só se manifeste ou 

tenham o seu auge na juventude, no período no qual o profissional é recém formado na 

faculdade. 
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Chowdhury (2003b, p.14) define talento nas organizações como “a capacidade 

aplicada à criação de valor que seja reconhecido e recompensado pelos principais 

envolvidos – proprietários, gerentes e clientes.” 

 

Na sua definição, o autor destaca três pontos interessantes para a análise, a capacidade 

aplicada da pessoa de criar valor para a organização e como conseqüência a importância do 

reconhecimento e da recompensa por parte dos proprietários do negócio, gestores e os 

clientes. 

 

Michaels, Handfield e Axelrod (2002) apontam o talento como um conjunto de 

habilidades de uma pessoa. Este conjunto de habilidades se manifesta por meio de dons, 

experiência, inteligência, discernimento, conhecimento, atitude, caráter e impulsos inatos, 

incluindo sua capacidade de aprender. 

  

 Os autores na sua definição exemplificam o que Chowdhury (2003b) coloca como 

“capacidade aplicada à criação de valor” destacando o conhecimento, inteligência, 

discernimento, experiência, caráter e impulsos inatos e a atitude como para o processo. 

 

 Estas definições, se aproximam com o conceito de competência já apresentado, no 

entanto, utilizando a idéia de Dutra (2002) de entrega, o conceito de talento parece um 

desdobramento do conceito de competência no sentido de que o talento é o máximo de 

entrega que o indivíduo pode oferecer a organização utilizando-se de suas competências 

proporcionando um desempenho superior, sendo reconhecido e recompensado pela criação de 

valor à organização.  

 

 Esta concepção de talento, em parte, pode explicar o que Chowdhury (2003b) coloca 

como muitas pessoas não conseguem definir talento, mas sabem reconhecer um quando se 

encontram com ele.  
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 Esta colocação foi percebida quando durante as entrevistas com os gestores 

pesquisados, muitos deles tinham dificuldade em definir talento, mas afirmam que sabem 

quem são estas pessoas em suas empresas, dizendo inclusive o nome delas.  

 

 Com base neste pensamento, é importante se remeter que as atitudes no sentido de 

entrega são fruto da base de valores dos indivíduos, Agle e Cadwell (1999) defendem que o 

valor guia o comportamento do indivíduo em relação ao que lhe é importante. 

 

 É por isso que a necessidade do indivíduo sentir prazer na sua atividade profissional é 

de fundamental importância quando existe o interesse por parte da organização em atuar com 

um processo de Gestão de Talentos. 

 

 Quando os valores da organização se aproximam dos valores das pessoas que as 

compõe, a possibilidade de êxito da manifestação dos talentos das pessoas no espaço de 

trabalho são muito maiores.  

 

 É preciso que haja uma identificação das pessoas com a organização e também com a 

atividade exercida. Isto possibilita que o alinhamento entre estratégia organizacional e 

colaboradores, resulte em uma organização mais eficaz e competitiva.  
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CAPÍTULO IV -  A Importância e o Valor do Talento para as 

Organizações 

 

4 – Introdução 

 

 A busca por talentos não é uma novidade no mundo corporativo, entretanto, na 

atualidade o discurso da importância e da valorização dos talentos dentro das organizações 

ganhou destaque. 

  

 Chowdhury (2003a, 2003b) aponta que se está vivendo a Era do Talento e destaca os 

talentos como o motor da nova economia. 

  

 Para o autor os talentos são tão importantes e imprescindíveis nas organizações que 

devem ser tratados como os melhores clientes da empresa. 

 

 Cavalcanti (informação verbal)6 concorda que se está vivendo a era do talento, para ela 

o Talento é o DNA das organizações contemporâneas. 

  

 Johnson (2004) ressalta que devido ao despertar das empresas para os talentos e pela 

escassez destes profissionais no mercado, está acontecendo uma “guerra” de caça aos talentos 

na qual as empresas estão cada vez mais dispostas a atrair e reter os talentos existentes no 

mercado. 

  

 Com uma visão diferente em relação a Johnson (2004), O’Reilly III e Pfeffer (2001) 

apresentam que não é necessário uma “guerra” por talentos em uma busca desenfreada por 

pessoas excelentes fora da empresa.  

 

 Os autores defendem que as organizações devem aprimorar os seus processos de 

identificação de talentos dentro da própria empresa e dizem ainda que o grande desafio dos 

gestores contemporâneos é descobrir os Talentos Ocultos que existem em suas organizações.  

                                                 
6 A terminologia Talento como DNA  das organizações foi apresentada pela Profa. Dra. Marly Cavalcanti em 
aula no dia 12/09/2006 na disciplina Estratégia e Organizações do programa de mestrado em Administração da 
Universidade Metodista de São Paulo.  
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O potencial humano e o investimento no desenvolvimento de talentos será o que vai 

determinar o quanto e até onde uma organização poderá avançar. Para isso é imprescindível 

que as pessoas estejam imbuídas em um processo de aprendizado e desenvolvimento 

contínuo.  

 

Neste aspecto, o executivo deve utilizar parte do seu tempo para desenvolver e assistir 

potenciais talentos que irão substituí- lo no futuro, desta maneira será possível atribuir sucesso 

tanto para o executivo com os resultados da sua equipe, quanto para o próprio talento, que 

poderá enxergar um ponto motivador para o aprendizado contínuo e o desenvolvimento da sua 

carreira (CHOWDHURY, 2003b).    

 

4.1 – A Cultura dos Talentos 

 

 A importância e o valor dos talentos para as organizações passa necessariamente pela 

discussão de um ambiente voltado para uma cultura de talentos. 

  

 Isto significa ir além de um discurso para os talentos, mas criar uma linguagem dos 

talentos, uma cultura que propicie o ambiente necessário para que o talento se manifeste e 

desenvolva facilitando o processo de gestão do potencial humano. 

 

 Para compreender a cultura voltada para os talentos, antes se faz necessário abordar o 

conceito de cultura organizacional.  

 

 Schein (1992, p.12) um dos mais importantes autores sobre o tema, define cultura 

organizacional como 

 Um padrão de pressuposições básicas compartilhadas, aprendidas por um 

grupo, na medida em que resolveram seus problemas de adaptação externa e 

integração interna, e que funcionaram suficientemente bem para serem 

consideradas como válidas e, portanto, ensinadas aos novos membros como o modo 

correto de perceber, pensar e sentir em relação a esses problemas. 

  



 47 

 Para o autor o conceito de cultura organizacional está na consolidação de práticas 

organizacionais que  quando apresentam resultados positivos se tornam verdades e devem ser 

perpetuadas na organização como a maneira correta de perceber, pensar e sentir os problemas. 

 

 Tal entendimento da cultura organizacional demonstra uma idéia de que os elementos 

que compõem a cultura, demonstram o empenho da organização para sobrevivência, ou seja, a 

organização deve estar em constante adaptação ao meio ambiente de negócios para aprimorar 

estratégias em busca de melhores condições de competitividade. 

  

 Desta forma o conceito de cultura organizacional (SCHEIN, 1992) possui as premissas 

de que é uma variável que muda com o tempo, é percebida por meio de linguagem, mitos, 

ritos, arquitetura, valores entre outros artefatos e é resultado de um processo de adaptação ao 

ambiente e integração do grupo organizacional. Tudo isso, considerando a cultura como um 

conjunto de premissas básicas institucionalizadas na organização. 

 O mais importante ao se abordar o tema da cultura organizacional, é compreender que 

o assunto refere-se sempre a uma questão grupal, ou seja, de comportamentos dos indivíduos 

em grupo, trata-se de uma observação coletiva da manifestação de hábitos e costumes. 

 Marras (2000) atribui a Administração Estratégica de Recursos Humanos (AERH) o 

papel da gestão da cultura organizacional, observando principalmente as questões de 

identificação, fixação e manutenção. 

 

 O autor apresenta cinco passos  (MARRAS, 2000, p. 294) que a AERH deve utilizar 

como metodologia para gestão da cultura organizacional: 

 

 1 – Analisar e diagnosticar o perfil cultural da empresa. 

 2 – Identificar os elementos que compõem o conjunto cultural da   

       organização (cruzando o real e o desejado). 

 3 – Negociar e fixar junto aos grupos componentes da estrutura    

      organizacional os valores e crenças compartilhadas que deverão     

      sustentar o programa de cultura da empresa. 

 4 – Desenvolver as lideranças como referenciais de fixação dos elementos   

      culturais e multiplicadores internos. 
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 5 – Acompanhar e avaliar o processo através de instrumentos de pesquisa de 

clima e de cultura organizacional, recebendo o feedback e os subsídios necessários 

para a introdução de eventuais ajustes. 

 

 É possível observar que não se trata de uma missão fácil a gestão da cultura 

organizacional, justamente pelo alto envolvimento da subjetividade humana no processo. 

Trata-se de um trabalho minucioso e constante na base de valores das pessoas e da 

organização. 

 

 Desta forma ao se abordar uma cultura voltada para os talentos humanos, é preciso 

compreender que se trata em trabalhar os valores organizacionais com o objetivo de 

identificar e desenvolver talentos, em um processo de valorização e respeito às 

individualidades, além de alinhar o potencial das pessoas de maneira equilibrada no seu grupo 

de trabalho para o alcance de objetivos compartilhados entre os componentes do grupo e a 

organização. 

 

 Uma cultura organizacional que priorize os talentos está além de um discurso formal e 

institucionalizado, sua base está alicerçada em uma linguagem dos talentos, de modo que 

entre as principais preocupações da organização e do gestor esteja a identificação e o 

desenvolvimento do potencial das pessoas. 

 

 Este trabalho tem que acontecer na organização de maneira tal natural como as demais 

atividades cotidianas exercidas pelas pessoas e principalmente pelos gestores. 

 

 O estabelecimento de uma cultura organizacional voltada para os talentos representa o 

primeiro passo de qualquer organização que deseje adotar um processo de Gestão de Talentos 

eficaz e sustentável. 

 

 Não é possível gerir talentos de maneira eficaz e sustentável adotando-se apenas 

projetos que visem sistemas baseados na manualidade, é necessário uma base de valores forte 

intrínsecos na cultura organizacional. 
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CAPÍTULO V -  O PROCESSO DA GESTÃO DE TALENTOS   

 

5 – Introdução 

 

 Antes de abordar diretamente a o processo de Gestão de Talentos nas organizações, é  

importante a compreensão do que vem a ser um processo de modelo de gestão. 

  

 Dutra (2002, p. 41) em uma conceituação metafórica sobre o assunto, afirma que         

“o modelo de gestão é uma lente que nos ajuda a enxergar a realidade em sua totalidade e 

complexidade, descortina o invisível, ou seja, as relações ou situações subjacentes a nossa 

compreensão, das quais temos notícias apenas por seus efeitos.”  

 

 Este conceito aponta o modelo de gestão como um processo que possibilita o gestor 

antecipar, controlar ou pelo menos prever eventos e se preparar para aproveitá-los, evitá- los 

ou ainda minimizá- los para que os resultados dos eventos não sejam apenas percebidos por 

seus efeitos positivos ou negativos.    
 

 Da mesma maneira deve ocorrer com os talentos nas organizações, pois não se pode 

admitir que uma empresa tenha um talento e não saiba que ele existe ou ainda não o aproveite 

de maneira a obter o máximo de seu potencial. 

 

 O processo da Gestão de Talentos é dividido por muitos autores como Chowdhury 

(2003a, 2003b), Gubman (1999), Ghoshal e Bartlett (2000), O´Reilly III e Pfeffer (2001), 

Johnson (2004) em três momentos, a seleção, o desenvolvimento e a retenção dos talentos 

dentro das organizações. 

   

 Cada um desses processos conta com características peculiares, contudo, todos estão 

concatenados em um único processo de gestão. 
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 Esta divisão dentro do processo da Gestão de Talentos apesar de se apresentar de 

forma simples, na realidade quando da sua aplicação prática, proporciona aos gestores um 

cenário diferenciado. 

  

 Na realidade os três momentos que envolvem a seleção, desenvolvimento e retenção 

de talentos, devem ser trabalhados de forma integrada, uma vez que o sucesso no processo da 

gestão de talentos se dá justamente na integração harmoniosa e equilibrada dos três 

momentos. 

  

 Gubman (1999) coloca que uma maneira para equilibrar e harmonizar a gestão de 

talentos está em alinhar, engajar, avaliar e implementar os talentos existentes na organização. 

  

 O autor escreve ao longo de sua obra o papel de cada etapa na Gestão de Talentos, 

resumidamente o processo consiste em: 

 

• Alinhar: está relacionado ao conceito de implementar estratégias por meio das 

pessoas buscando estilos diferenciados de gerenciar os talentos com lideranças 

flexíveis que possam se adaptar constantemente. Tudo isso deve buscar um 

alinhamento entre as estratégias, as pessoas e os  resultados almejados. 

 

• Engajar: após o processo de alinhamento, surge a necessidade de engajar o talento 

as estratégias e cultura da organização com o intuito de promover uma motivação 

coletiva entorno dos resultados desejados, isto sempre focado em métodos 

inovadores. 

 

• Avaliar: consiste em  atribuir critérios de avaliação, no qual o controle da gestão 

de talentos possa ser avaliado durante todas as etapas do processo e as correções 

necessárias possam ser realizadas. Importante ressaltar que o controle é sobre o 

processo e não sobre as pessoas. 

 

• Implementar: consiste em aperfeiçoar a implementação das estratégias iniciais. 
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 Apesar de se apresentar um modelo de certa maneira pragmático, a idéia  sugerida por 

Gubman (1999) no processo da gestão de talentos sugere dentro de cada  etapa a  

possibilidade de ações e medidas flexíveis, além de ter como ponto forte à valorização das 

pessoas dentro do processo, enaltecendo como positivo as diferenças de competências e 

comportamentos das pessoas envolvidas. 

  

 Para uma evolução no paradigma da gestão de talentos nas organizações, é preciso que 

seja ampliado por parte das empresas e seus gestores o entendimento de quem são os talentos 

dentro das organizações. 

 

 Isto implica em um primeiro momento, a contratação por parte das empresas não mais 

apenas de competências isoladas, mas de pessoas.  

  

 Desta forma, será possível para os gestores ampliarem sua capacidade de visão e 

entendimento de como eles podem trabalhar melhor não apenas com um grupo de 

competências exigidas para uma determinada tarefa ou função, mais também com todas as 

outras competências que a pessoa contratada pode oferecer. 

 

 Contratar pessoas e não competências isoladas que servem apenas para o exercício de 

uma determinada função ou atividade são o primeiro passo no caminho de avançar na gestão 

de talentos proporcionando maior autonomia para o colaborador e ao mesmo tempo uma 

multifuncionalidade fluída dentro das organizações. 

 

 Esta maneira de tratar os talentos, propiciará que os líderes nas organizações possam 

encontrar os talentos ocultos citados por O´Reilly III e Pfeffer (2001) e ao mesmo tempo dar 

um tratamento individualizado para as pessoas mas com um forte poder coletivo na troca 

harmoniosa e equilibrada das diferenças apresentadas pelos talentos.  
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5.1 – O Equilíbrio entre Pessoas e a Organização 

 

 O equilíbrio entre pessoas e organização no sentido de oportunidades, capacidades e 

de valores éticos devem sempre estar nas discussões para alcançar o sucesso desejado por 

ambas as partes. 

 

 Em análise dos pontos de vista sobre como se dá um processo de Gestão de Talentos 

nas organizações, é possível apresentar um modelo de diretrizes gerais que podem servir 

como referência para implementação de processos de Gestão de Talentos em organizações de 

diversas características e segmentos. 

  

 No quadro 1 está representado o modelo proposto, o quadro está dividido em diretrizes 

gerais que contribuem e, ou influenciam na identificação, desenvolvimento e retenção de 

talentos. 

 

Quadro 1 - O Processo de Gestão de Talentos 

 

Diretrizes Gerais para Implementação 

de um Processo de Gestão de Talentos 

Identificação 

de Talentos 

Desenvolvimento 

de Talentos 

Retenção 

de 

Talentos 

Criar uma cultura organizacional que tenha 

nos talentos uma de suas principais 

prioridades. 

X X X 

Criar o espírito de reconhecimento e 

recompensa na organização. 
 X X 

Mobilizar os gestores para a questão dos 

talentos. 
X X X 

Educar e desenvolver os gestores da 

organização para identificar, desenvolver e 

reter talentos. 

X X X 

Alinhar as estratégias da organização com o 

processo de recrutamento, seleção, 

acompanhamento e desenvolvimento de 

X   
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pessoas, incentivando a participação efetiva 

dos gestores em todos os processos. 

Desenvolver métodos de avaliação de 

desempenho nos quais as pessoas possam 

manifestar suas opiniões, críticas, sugestões 

e sejam avaliadas no mínimo por mais de 

uma pessoa. 

X   

Garantir que as opiniões, críticas e sugestões 

das pessoas sejam observadas 

criteriosamente e não gere demissões e, ou 

penalidades. 

  X 

Elaborar um modelo de plano de carreira que 

possibilite o encaminhamento e a 

movimentação dos talentos na organização. 

 X X 

Possibilitar que os gestores tenham liberdade 

em alterar a remuneração de seus talentos 

utilizando os níveis salariais da função. 

  X 

Buscar sempre possibilitar que as pessoas 

atuem nas áreas e, ou locais onde tenham 

preferência. 

 X X 

Identificar as potencialidades das pessoas 

para posicioná- las onde podem render mais. 
X   

Elaborar programas nos quais as pessoas 

possam atuar de maneiras e, ou locais 

diferentes para possibilitar o encontro de 

novas potencialidades e quebrar a rotina. 

X X  

Estimular e contribuir para que as pessoas 

tenham oportunidades de atualização e 

desenvolvimento profissional, financiando e 

disponibilizando tempo para estas 

atividades. 

 X  

Alinhar os conhecimentos e habilidades 

adquiridas nos programas de atualização e 
 X  
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desenvolvimento profissional com atividades 

dentro da organização. 

Desenvolver políticas que orientem a 

organização a dar oportunidades iguais para 

todas as pessoas. 

X  X 

Fazer um hábito por parte dos gestores a 

observação das pessoas, não para controle, 

mas para identificação de potencialidades. 

X   

Incentivar para que os gestores tenham 

diálogos individuais e freqüentes com os 

membros de sua equipe com o objetivo de 

identificar possíveis problemas e promover 

confiança mútua. 

 

X X X 

Valorizar o caráter e a ética das pessoas mais 

que os talentos. 
X X X 

Contratar pessoas e não apenas 

competências. 
X X X 

 

Fonte: Elaboração do autor desta dissertação 

 

 As diretrizes do quadro não representam um modelo único e rígido de como deve ser 

um processo de Gestão de Pessoas nas organizações, pelo contrário, o modelo proposto trata-

se de idéias gerais que sugerem um caminho para que os talentos nas organizações possam ser 

mais bem aproveitados. 

 

 Dentro de cada diretriz proposta, devem ser elaboradas e desenvolvidas uma série de 

ações dentro da organização para que o resultado esperado com um processo de Gestão de 

Talentos ocorra. 
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 No quadro cada uma das diretrizes sugeridas está relacionada com uma das etapas do 

processo de identificação, desenvolvimento e retenção de talentos. Entretanto como já citado 

anteriormente, as três fases deste processo são interligadas e portanto muitas das diretrizes 

expostas influenciam mais de uma das fases simultaneamente. 

 

 É importante que haja sempre mentores para o desenvolvimento e execução do 

processo, desta forma é possível conduzi- lo com maior certeza, além de facilitar a orientação 

dos envolvidos. 

 

 Outro ponto importante a ser destacado nas diretrizes expostas no processo de Gestão 

de Talentos é a importância de valorizar o humano juntamente com a questão da ética e do 

caráter dos indivíduos inseridos neste contexto. 

 

 Valorizar o humano em tempos de hipercompetição e precarização do trabalho sugere 

uma alternativa estratégica para as organizações, principalmente, para contar com o talento 

das pessoas. 

 

5.2 – Como Ultrapassar Barreiras para a Gestão de Talentos 

 

 A principal idéia para ultrapassar possíveis barreiras para a Gestão de Talentos, é 

entender que entre as organizações e as pessoas existe algo que é de interesse mútuo, não que 

seja o único elemento que una pessoas e organização, mais se apresenta como um forte elo 

entre as partes, este é justamente o talento humano.  

 

 Por parte das organizações, como já visto anteriormente, o talento é um recurso muito 

valioso e que é capaz de tornar as organizações mais competitivas para obter melhores 

resultados. 

 

 Para as pessoas, a possibilidade de manifestar e desenvolver o seu talento, é uma 

maneira de sentir prazer na sua atividade profissional e melhorar a percepção de qualidade de 

vida. 
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 Portanto, para uma Gestão de Talentos eficaz, é preciso entender que o processo 

envolve necessariamente uma composição de interesses dos trabalhadores, proprietários do 

talento e, da organização que utiliza este talento em busca do melhor desempenho e resultado 

corporativo. 

 

 Isto significa dizer que a Gestão de Talentos implica em uma sociedade que dê maior 

atenção, va lor e prestígio ao trabalhador, não como um discurso de bondade, mas como uma 

necessidade para o sucesso dos negócios.   

 

 As organizações que não compreenderem ou não acompanharem esta idéia de 

proporcionar ao trabalhador maior satisfação profissional e pessoal, certamente, não precisam 

de talentos ou não durarão por muito tempo. 

 

 O processo da Gestão de Talentos conduzirá as organizações para uma cultura 

individualizada, na qual as pessoas serão tratadas individualmente, ou seja, cada pessoa da 

organização será vista, orientada e desenvolvida de maneira específica para geração de 

resultados também específicos. 

 

 Isto não quer dizer que as organizações devem promover o individualismo, algo que é 

recorrente em muitas das organizações contemporâneas, mas buscar compreender cada 

indivíduo da organização para obter o maior retorno possível do talento das pessoas. 

 

 Desta forma, as organizações ganham em desempenho e ao mesmo tempo possibilitam 

maior qualidade de vida para as pessoas que as compõe. 
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CAPÍTULO VI -  A GESTÃO DE TALENTOS COMO 

ESTRATÉGIA CORPORATIVA: UM MODELO COM FOCO 

NA HUMANIZAÇÃO   

 

6 – Introdução 

 

     Ao se abordar a questão da Gestão de Talentos humanos nas organizações, abre-se um 

espaço para uma profunda reflexão sobre o papel e o comportamento das pessoas no ambiente 

organizacional e fora dele no sentido de qualidade de vida das pessoas. 

 

 Ao se adotar um processo de Gestão de Talentos por parte das organizações como 

fator estratégico, a humanização apresenta-se como uma alternativa de base estratégica deste 

processo.  

   

 Tal reflexão se faz necessária em virtude da demanda não só por uma evolução nos 

processos de gestão como um todo dentro das organizações, mas também pela necessidade 

que já vem sendo discutida em várias áreas do saber de um novo mundo social, cultural, 

ambiental e econômico para se viver. 

 

 A abertura desta discussão de um novo mundo, já deixou de ser um modismo para se 

tornar uma questão essencial para a manutenção da vida do homem na Terra. Trata-se 

evidentemente, de uma questão de sustentabilidade para as pessoas no planeta onde vivem. 

 

 Assim, quando abordado o tema de gestão, ou mais precisamente, a gestão de pessoas 

nas organizações, um espaço para análise e reflexão do papel do humano enquanto ser 

biopsicosocial não pode ser ignorado. 

 

 Nahas (2006 p. 39) acrescenta nesta discussão referindo-se a empresa saudável que o 

autor  define como “aquela que tem um enfoque inovador, privilegiando o sadio, o ambiente 

salubre, o trabalho seguro e a produção limpa, a qualidade de vida e a produtividade, 

envolvendo, além da saúde, as áreas de educação e lazer.” 
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6.1 – Gestão de Talentos e Qualidade de Vida 

 

 Não se pode pensar em uma gestão eficaz de pessoas e talentos sem promover um 

ambiente organizacional que proporcione qualidade de vida para as pessoas. 

 

 Para Nahas (2003, p.14) “qualidade de vida refere-se à percepção de bem-estar 

resultante de um conjunto de parâmetros individuais e sócioambientais, modificáveis ou não, 

que caracterizam as condições em que vive o ser humano.” 

 

 O autor destaca que não são apenas as condições fornecidas que geram qualidade de 

vida, mas a percepção das pessoas destas condições, ou seja, pessoas com condições 

semelhantes de vida podem ter níveis diferentes de “qualidade de vida”. 

 

 Isto reforça a idéia de observar as pessoas individualmente no ambiente de trabalho na 

tentativa de atender as diversas demandas que os profissionais possuem. Esta situação se faz 

necessária para o indivíduo e também para a manifestação dos talentos das pessoas, pois se 

parte do princípio que a manifestação do talento humano (intensidade da entrega) só pode 

acontecer em um ambiente no qual a pessoa sinta bem-estar.   

    

 Talvez o grande ganho que exista em se falar em gestão de talentos está justamente na 

possibilidade de um processo flexível e dinâmico e humanizado. 

  

 Organizações que buscarem obter ambientes de trabalho mais personalizados não só 

para os seus clientes, mas também parceiros, entre eles em especial, seus colaboradores, 

estarão dando início à criação de um espaço propício aos talentos. 

  

 Alguns autores já manifestam em seus pensamentos algumas idéias de ambientes 

organizacionais que podem nos conduzir para o caminho de uma gestão de talentos mais 

eficaz. 

  

 Ghoshal e Bartlett (2000) apontam o caminho da Organização Individualizada, 

destacando a importância das pessoas enquanto indivíduos dentro do espaço organizacional, 

dando a idéia de personificação do ambiente corporativo. 
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 Bouchikhi e Kimberly (2003) também entendem que há uma necessidade de mudança 

na evolução do modelo capitalista e conseqüentemente das organizações. A contribuição dos 

autores está na idéia de  Local de Trabalho Personalizado, no qual a empresa deve 

equilibrar os seus interesses estratégicos e os interesses dos indivíduos da organização. Para 

eles, o capitalismo no século XX precisou vencer a batalha da livre empresa, agora o 

capitalismo deverá ser capaz de aceitar a pessoa livre. 

  

 Ainda na idéia de local de trabalho personalizado, Ulrich (2003, p.238) destaca a 

importância deste processo dizendo que “a personalização em relação aos funcionários 

também ocorrerá mais freqüentemente. Para atrair grandes talentos para uma empresa, 

acordos especiais serão feitos”. Esta afirmação evidencia a necessidade da valorização das 

diferenças dentro da empresa e que todas elas devem ser tratadas de maneira individualizada. 

  

 Para reforçar a idéia de organização flexível, fluída e com multiplicidade de olhar, 

Kanter (2003) destaca a idéia de Pensamento Caleidoscópio, que valoriza a inovação 

organizacional por meio da criatividade pessoal, que por sua vez é possível se a organização 

buscar obter vários pontos de vista sobre um mesmo assunto, sabendo trabalhar de maneira 

integrativa os fragmentos de cada olhar sugerido.  

 

 Para a autora, as estratégias organizacionais devem ser pensadas em múltiplas 

dimensões e locais, desta maneira o caleidoscópio representa a constante mudança gerando 

inúmeras possibilidades por meio da imaginação humana (talento). 

  

 Apesar de autores como Bouchikhi e Kimberly (2003) reconhecerem que ainda os 

modelos acima propostos não são uma realidade majoritária dentro das organizações, entende-

se que está surgindo uma nova tendência, um novo paradigma que deverá ser o caminho para 

as organizações nos próximos anos. 
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 É possível verificar com os pensamentos expostos, que uma estrutura mais adocrática 

das organizações construídas de maneira individualizada, personificando o trabalho e 

valorizando a visão caleidoscópica, pode construir um ambiente favorável a inovação e a 

criatividade que facilitará o desenvolvimento dos talentos dentro da empresa. 

  

 A idéia da consolidação de ambientes organizacionais que valorizam o humanismo 

como uma possibilidade de libertação intelectual (BERGER, 1978) dentro da empresa, em 

relações mais éticas, poderá servir de base na construção de organizações mais talentosas por 

meio das pessoas que nelas trabalham. 

 

6.2 - Ética nos Negócios e os Talentos nas Organizações     

 

 Nos últimos anos, a questão da ética foi resgatada como um elemento fundamental não 

só nas ações humanas (ex. ciências biológicas, mídia) mais também no mundo dos negócios 

(LIPOVETSKY, 2005).  

  

 Ações organizacionais que se sustentem não só no seu valor econômico mas também 

em valores sociais, contribuem para dar elementos significativos para uma longevidade no 

mundo dos negócios e também para as pessoas que os envolvem.  

  

 Uma nova sociedade mais humana vai trazer em seu bojo a questão da ética um de 

seus elementos fundantes, não como um discurso esvaziado que apenas serve de pano de 

fundo para uma valorização simplesmente econômica, na qual por meio de ações de 

marketing utilizam a bandeira da ética e da responsabilidade social como elementos que 

possam maquiar ações financeiras especulativas e de caráter individualista. 

  

 O que realmente se espera ao envolver a éticas nos negócios, é um espaço de criação e 

prioridade para valores humanos, que realmente destaquem o humano como principal ator do 

mundo e que este mesmo humano, possa reconhecer em suas ações, resultados de 

sustentabilidade nos modelos de gestão, que possam ir além da sustentabilidade financeira e 

alcancem o proveito de organizações realmente humanizadas, com um modelo ético 

construído coletivamente e que possa representar as pessoas envolvidas no processo. 
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 Assim, falar em manuais de conduta ética, é dizer que a ética é construída por um 

individualismo que pode ser representado por qualquer pessoa que queira desenhar o seu 

próprio modelo do que seja conduta ética e forçosamente empurrá-la como a única maneira de 

ser ético nas organizações. 

  

 É continuar a encarar as pessoas como corpos dóceis (FOUCAULT, 1996) que podem 

ser adestradas como animais irracionais ou ainda, moldadas como argila ou gesso. 

  

 As organizações que realmente desejarem buscar como diferencial humano, 

econômico e competitivo valores éticos, devem proporcionar um espaço de interação e 

integração entre as pessoas para se evidenciar um pacto de ética intersubjetivo. 

  

 Isto está relacionado à busca do que Weber (2004) chamou de ética por convicção que 

está atrelada a essência humana, isto implica na diminuição da conduta humana no sentido da 

ética por responsabilidade, ou seja, aquela na qual as pessoas buscam ser éticas por medo da 

punição. 

  

 Esta nova linguagem de uma sociedade, tendo como um de seus pilares os valores 

éticos, impulsionam as organizações para um contexto mais humanizado, que por sua vez, 

eleva o papel do humano para além da máquina que repete mas para um papel do humano que 

cria, inova e apresenta o seu talento nas organizações.  

  

 Deixam de limitar as pessoas com treinamentos adestradores para funções repetitivas 

(FOUCAULT, 1996), para um caminho  de desenvolvimento dos colaboradores no sentido de 

que possam expandir sua capacidade de contribuição por meio do seu talento. 
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 Fischer (2001, p.21-22) argumenta a importância dos valores humanos para a 

organização afirmando que: 

 
(...) ela nunca precisou tanto daquilo que há de mais humano no indivíduo, os 

chamados fatores intangíveis: o conhecimento, a criatividade, a emoção e a 

sensibilidade. Por outro lado, as organizações estimulam a criação de um ambiente 

de trabalho em que esse caráter humano encontra pouco espaço para prosperar, 

uma vez que acirra a competição entre desempenho e resultados. O relacionamento 

entre pessoas e organizações torna-se, assim, mais distante, impessoal e desprovido 

de sentido afetivo. Será mesmo possível obter envolvimento e desempenho 

tipicamente humano nessas condições? 

 

 As palavras do autor representam bem a preocupação com que as organizações devem 

ter com a humanização, caso contrário, muito pouco ou quase nada poderá ser aproveitado 

dos talentos das pessoas no ambiente organizacional. 

 

6.3 – Gestão de Talentos: Modismo Gerencial, ou Alternativa para o 

Desenvolvimento de Pessoas na Organização? 

 

 Após a discussão e análise do conceito de talento e do processo de Gestão de Talentos, 

torna-se necessária à abertura de uma nova discussão que envolve este assunto. 

 

 Será que o processo de Gestão de Talentos não é mais um modismo gerencial? 

 

 A cultura do  management que é colocada por Wood Jr. e Paes de Paula  (2002) como 

pop-management, ganha cada vez mais espaço nas salas de aula, livros e outras publicações 

no Brasil. A idéia de novos métodos de gestão “mágicos” apresentados por gurus empresariais 

na maioria das vezes tratando de assuntos relacionados à gestão com superficialidade é 

crescente e preocupante. 

 

 Os autores apontam este tipo de produção como algo de consumo rápido justamente 

pela sua falta de profundidade e base teórica, tornando-se assim uma “moda” gerencial com 

prazo de validade. 

 



 63 

 A cultura do management é definida (WOOD JR,; PAES DE PAULA, 2002, p.95) 

como  

 
um conjunto de pressupostos compartilhados nas empresas e, em larga medida, no 

tecido social. Estes pressupostos envolvem: 

• a cresça numa sociedade de mercado livre; 

• uma visão do indivíduo como empreendedor individual; 

• o culto da excelência como forma de aperfeiçoamento individual e coletivo; 

• o culto de figuras emblemáticas, como os gerentes-heroi e os gurus 

empresariais; 

• a crença em tecnologias gerenciais que permitem racionalizar as atividades 

organizadas grupais. 

 

Os autores na sua definição acrescentam que “a cultura do management manifesta-se 

em artefatos como livros e revistas de negócios, na retórica de consultores e gurus 

empresariais e nas ementas e no conteúdo dos cursos de Administração.” 

 

 

 É justamente pela existência do pop-management que surge a necessidade de uma 

reflexão se o processo de Gestão de Talentos também não é um destes modismos gerenciais 

que não passam de uma maneira de alavancar vendas de livros e revistas quando não atuam 

como auto-ajuda. 

 

 Contudo, vale ressaltar que não é necessariamente a terminologia utilizada que vai 

caracterizar necessariamente se o que é apresentado é ou não um modismo gerencial, mas sim 

a forma de abordagem e profundidade que são aplicadas ao tema. 

 

 Portanto cabe dizer que é possível que se encontre literaturas que abordem o processo 

de Gestão de Talentos como um modismo gerencial, entretanto, nesta pesquisa o objetivo não 

está em apresentar um manual prático de Gestão de Talentos para executivos e empresas, mas 

em refletir, analisar e discutir de maneira conceitual e consistente como as organizações 

podem aproveitar melhor os seus talentos humanos com uma abordagem que prestigie as 

pessoas na organização. 

 



 64 

 É por isso que durante todo o trabalho não se buscou em nenhum momento discutir e, 

ou apresentar “o modelo” de Gestão de Talentos, justamente porque entre as principais 

crenças do pesquisador está que a questão dos talentos nas organizações deve ser um processo 

cultural no qual cada organização a partir de linhas gerais possa criar e implementar o seu 

próprio modelo de Gestão de Talentos.  

 

 Como expectativa, espera-se que a abordagem dos talentos nas organizações sirva para 

além de uma oportunidade de melhora no desempenho organizacional, que ela apresente-se 

principalmente como uma alternativa para valorizar as pessoas no espaço de trabalho 

propiciando um ambiente mais humanizado dentro das empresas. 

 

 A Gestão de Talentos precisa ser uma alternativa de oportunidades para as 

organizações e também para as pessoas. 

 

 Isto mais uma vez, evidencia que o talento humano é um elo importante entre pessoas 

e organizações. Quanto maior for o equilíbrio entre as relações das organizações com as 

pessoas, maior também será a possibilidade de manifestação do talento humano no ambiente 

de trabalho. 

 

 Desta maneira, uma organização mais humanizada deixa de ser um discurso para se 

tornar uma linguagem organizacional, pois não é a venda de uma imagem desejada, mas uma 

necessidade corporativa para poder aproveitar o talento humano.    
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CAPÍTULO VII – PESQUISA DE CAMPO 

 

7 – Introdução 

 

 Com o objetivo de qualificar o trabalho sobre Gestão de Talentos foi realizada uma 

pesquisa de campo no período de 20 de outubro a 15 de Dezembro de 2006 junto a 12 pessoas 

que exercem cargos de liderança (gerentes e diretores) em 12 instituições, sendo que 10 

trabalham em empresas privadas de ramos de atividades diversos, 1 em uma instituição 

pública e a última, atua como gestor de uma equipe esportiva. 

 

 A opção em fazer, também, uma entrevista com um dirigente esportivo se deu em 

virtude dos esportes em nível de alto rendimento em geral possuírem forte atenção na questão 

dos talentos humanos para alcançar os resultados esperados.  

 

 Desta maneira tentou-se buscar algumas práticas esportivas focadas no talento humano 

que também poderiam ser adotadas em outros tipos de organizações. 

 

 Com exceção da entrevista com o dirigente esportivo que foi gravada, as demais 

tiveram as respostas anotadas pelo entrevistador (o próprio pesquisador) no ato da entrevista. 

 

 O tempo de entrevista variou de acordo com a disponibilidade de tempo do 

entrevistado, entretanto, as entrevistas tiveram um tempo médio de duração entre 45 minutos 

e 1 hora. 

 

7.1 - Métodos da Pesquisa 

 

 É importante ressaltar que foram contatadas para a realização da entrevista 20 

organizações das quais 12 concederam a entrevista, 6 não responderam o e-mail encaminhado 

com a solicitação da entrevista, 1 gestor se disse não ser a pessoa adequada para responder 

questões referentes ao objeto de estudo da pesquisa, justificando que não era a área de atuação 

profissional dele, mesmo com o pesquisador tendo esclarecido que a pesquisa tem como foco 

as opiniões de profissionais que não atuam diretamente com a área de R.H. Por fim, uma das 
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empresas do ramo de atividade bancário não quis conceder a entrevista após tomar contato 

com o formulário, o gestor alegou que muitas das perguntas contidas no formulário 

abordavam informações de sigilo estratégico da empresa e não poderiam ser divulgadas. 

  

 Foram selecionados gestores que não tinham atuação direta com a área de Recursos 

Humanos com o intuito de tentar compreender como o processo de Gestão de Pessoas e de 

Gestão de Talentos acontecesse na prática sob modo gerencial dos participantes da pesquisa.  

 

 O Motivo da escolha deu-se por entender que a gestão efetiva de pessoas não está no 

departamento de Recursos Humanos das empresas mas com os gestores de cada equipe. 

  

 Partiu-se do princípio que cabe ao setor de Recursos Humanos (MARRAS, 2000) 

coordenar, orientar, assessorar e apoiar os gestores das demais áreas das organizações no 

sentido de implementar as melhores práticas de gestão de pessoas. 

  

 A pesquisa utilizou como técnica de investigação o modelo de entrevista estruturada  

(vide formulário apêndice A pág.100) que Marconi e Lakatos (2006, p. 93-94) definem como: 

 
Aquela em que o entrevistador segue um roteiro previamente estabelecido; as 

perguntas feitas ao indivíduo são predeterminadas. Ela se realiza de acordo com 

um formulário (...) elaborado e é efetuada de preferência com pessoas selecionadas 

de acordo com um plano. 

 
 Entretanto na entrevista com o dirigente esportivo, utilizou-se o método da entrevista 

semi-estruturada (vide Apêndice B pág.108) para dar maior liberdade ao entrevistado 

apresentar suas opiniões sobre o objeto da pesquisa. 

 

 Em virtude de a pesquisa possuir um caráter exploratório e qualitativo, a técnica da 

entrevista proporciona entre outras vantagens (GIL, 2006), a obtenção de dados sobre o 

comportamento humano com profundidade, captação de itens que enriquecem a pesquisa 

como a possibilidade de percepção do tom de voz e expressão corporal dos entrevistados, 

além de possibilitar ao entrevistador possíveis esclarecimentos sobre as perguntas realizadas 

para os entrevistados. 
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 As entrevistas foram realizadas face a face com os gestores pelo pesquisador nas 

empresas nas quais os entrevistados trabalham, com o intuito de não apenas obter as respostas 

para as perguntas do formulário mas também, conhecer um pouco mais das empresas.  

 

 A idéia de entrevistar também uma instituição pública e uma equipe esportiva é de 

enriquecer e ampliar a visão da Gestão de Talentos, na busca de compreender como este 

processo é desenvolvido em instituições que notoriamente possuem modelos de gestão 

diferenciados das empresas privadas em geral. 

 

 Principalmente com relação ao esporte, a questão dos talentos é sempre recorrente e 

fator de preocupação entre os dirigentes das equipes esportivas, o intuito de  pesquisar 

também este segmento é de que a Gestão de Talentos no esporte pode apresentar maneiras, 

guardadas as devidas proporções, de como gerenciar talentos nas organizações. 

  

 A modalidade esportiva escolhida foi o handebol e a entrevista foi realizada com o 

dirigente da equipe 8 vezes campeã da liga nacional que também foi técnico da seleção 

brasileira em Olimpíadas, campeonatos mundiais entre outros eventos. 

  

 Segue abaixo quadro com as instituições pesquisadas. 

 

Quadro 2 - Empresas Pesquisadas 

 

 

EMPRESA SEGMENTO ENTREVISTADO CARGO 

Rio Quente 

Resorts 

(Brasil) 

Turismo L. S 
Gerente 

Comercial 

ADP Brasil 

(E.U.A) 

Tecnologia da 

informação 
D. S 

Gerente de 

Atendimento 
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Farmais 

(Brasil) 

Farmácia / 

Varejo 
R. S 

Gerente de 

Informática 

CVC Turismo 

(Brasil) 
Turismo A. P. T 

Gerente de 

Vendas 

Terra 

(Espanha) 
Internet K. V. N 

Gerente de 

Planej. 

Estratégico 

ABL e 

Associados 

(Brasil) 

Educação de 

Nível Técnico 
M. L 

Diretor 

Geral 

Joy Viagens 

(Brasil) 
Turismo V. C 

Diretor 

Financeiro / 

Comercial 

Puma Esportes 

(Alemanha) 

Varejo / 

Material 

Esportivo 

T. S 
Gerente de 

Loja 

HSM do Brasil7 

 

Educação 

Executiva 
L. U 

Diretora de 

Marketing 

Marriott 

(E.U.A) 
Hotelaria R. O 

Gerente de 

Operações 

Polícia Militar 

do Estado de 

São Paulo 

(Brasil) 

Segurança 

Pública 
L. A 

Ten. Cel. 

Comandante 

do 2º 

Batalhão 

Metodista São 

Bernardo Besni 

(Brasil) 

Esportes A. R 
Gerente de 

Esportes 

                                                 
7 A HSM não possui atualmente nacionalidade definida, uma vez que o capital da empresa está pulverizado nas 
mãos de investidores de diversas nacionalidades, entretanto a empresa nasceu no Brasil e hoje tem sua sede na 
Argentina. 
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 A análise dos dados coletados será qualitativa que Richardson et al (1999, p. 90) 

define como “a tentativa de uma compreensão detalhada dos significados e características 

situacionais apresentadas pelos entrevistados, em lugar da produção de medidas 

quantitativas de características ou comportamentos.” 

 

 Duarte (2005, p.78) aponta que na descrição e análise de entrevistas  

 

o  pesquisador assume a posse das informações colhidas nas entrevistas e as 

articula, com o objetivo de conduzir o leitor. Na prática, entretanto, o investigador 

tem por primeiro objetivo organizar suas próprias reflexões, dialogando com o 

papel e avançando na estruturação consistente do trabalho. 

 

 Os resultados da pesquisa são aproveitados durante o texto como maneira de ilustrar as 

reflexões teóricas da revisão de literatura e também em um outro momento no capítulo de 

descrição e análise dos resultados. 

 

7.2 - Descrição dos Resultados da Pesquisa 

 

 A descrição dos dados obtidos com a pesquisa de campo está dividida em três partes 

para melhor compreensão dos dados e facilitação da análise. 

  

 As partes de descrição dos dados são baseadas no formulário de entrevistas e estão 

divididas em: 

 

 A – Perfil dos entrevistados e das organizações (Questões de 1 a 9); 

 B – Políticas de Recursos Humanos das Empresas (Questões de 10 a 25); 

 C – Gestão de Talentos (Questões de 26 a 31) 

 

 A divisão em três partes foi para tentar buscar influências na Gestão de Talentos no 

que tange o perfil dos entrevistados e das organizações pesquisadas, de que maneira as 

políticas de R.H ou a falta delas  por parte das empresas afetam ou não a Gestão de Talentos e 

por fim perguntas mais específicas de como os gestores entendem e, ou aplicam a Gestão de 

Talentos com as suas equipes nas organizações pesquisadas. 
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 Os dados apresentados a seguir referem-se apenas as organizações privadas 

pesquisadas e a Polícia Militar do Estado de São Paulo.  

  

 Quanto à equipe de handebol Metodista São Bernardo Besni, a descrição e a análise 

dos dados estão apresentadas durante a análise da pesquisa como maneira de ilustrar e 

comparar os resultados com as demais organizações pesquisadas. 

  

 É importante lembrar que o instrumento e método de coleta de dados da equipe 

esportiva são diferentes em virtude do formulário utilizado com as demais organizações não 

ser adequado para a realidade de uma equipe esportiva de alto rendimento, necessitando assim 

de um instrumento de coleta de dados diferente para melhor aproveitar a entrevista sobre o 

tema em questão.  

 

7.2.1 - Perfil dos Entrevistados e das Organizações 

 

 Nesta parte da descrição dos resultados são apresentados os perfis dos entrevistados 

incluindo o gestor da equipe esportiva  e das organizações para facilitar a análise posterior das 

informações coletadas. 

  

Gráfico 1 – Idade  

 

Idade

1

7

2

2

Entre 18 e 28
Entre 29 e 39
Entre 40 e 50
Acima de 50 anos

 
Idade Entrevistados 

Entre 18 e 28 1 
Entre 29 e 39 7 
Entre 40 e 50 2 
Acima de 50 anos 2 
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Gráfico 2 - Gênero 

 

Gênero

5

7

Feminino Masculino
 

Gênero Entrevistados 
Feminino 5 
Masculino 7 

 

 

Gráfico 3 - Grau de instrução 

 

Grau de instrução

1

4
7

Ensino Médio Completo

Nível Superior Completo

Pós-Graduação
Completa

 
Grau de instrução Entrevistados 
Ensino Médio Completo 1 
Nível Superior Completo 4 
Pós-Graduação 
Completa 7 
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Gráfico 4 - Anos de atuação na área 

 

Anos de atuação na área

2

1

5

4

Entre 1 - 5

Entre 6 - 10

Entre 11- 20

Mais de 20 anos
 

Anos de atuação na 
área Entrevistados 

Entre 1 - 5 2 
Entre 6 - 10 1 
Entre 11- 20 5 
Mais de 20 anos 4 

 

 

Gráfico 5 - Anos trabalhando na empresa 

 

Anos trabalhando na empresa

3

4

3

2

Entre 1 - 5

Entre 6 - 10

Entre 11 - 20

Mais de 20 anos  
Anos trabalhando na 

empresa  
Entrevistados 

Entre 1 - 5 3 
Entre 6 - 10 4 
Entre 11 - 20 3 
Mais de 20 anos 2 
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Gráfico 6 - Setor econômico de atuação da empresa 

 

 

Setor econômico de atuação da 
empresa
2

8

1
1

Comércio

Serviços

Segurança Pública

Outros
 

Setor econômico de 
atuação da empresa  

Empresas 

Comércio 2 
Serviços 8 
Segurança Pública 1 
Outros 1 

 

 

 

Gráfico 7 - Segmento que a empresa atua 

 

 

Segmento de atuação

1
1

4

2

2

1
1

Tecnologia da Informação

Internet

Turismo e Hotelaria

Educação

Varejo

Segurança Pública

Esportes
 

Segmento de atuação Empresas 
Tecnologia da 
Informação 1 
Internet 1 
Turismo e Hotelaria 4 
Educação 2 
Varejo 2 
Segurança Pública 1 
Esportes 1 
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Gráfico 8 - Número de funcionários 

 

 

Número de funcionários

3

41

2

2

Até 100 funcionários

Entre 101 e 500 

Entre 501 e 1000

Entre 1001 e 5000

Mais de 10000
 

Número de 
funcionários 

Empresas 

Até 100 funcionários 3 
Entre 101 e 500  4 
Entre 501 e 1000 1 
Entre 1001 e 5000 2 
Mais de 10000 2 

 

 

 

Gráfico 9 - Nacionalidade de origem da empresa 

 

Nacionalidade de origem da empresa

7
2

1

1
1

Brasileira

Norte-Americana

Alemã

Espanhola 

Sem nacionalidade definida
 

Nacionalidade de 
origem da empresa  Empresas 

Brasileira 7 
Norte-Americana 2 
Alemã 1 
Espanhola  1 
Sem nacionalidade 
definida 1 
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7.2.2 - Políticas de Recursos Humanos das Empresas 

 

 Com o objetivo de identificar possíveis influências das políticas de R.H ou a falta 

delas nas organizações, foram formuladas questões que em linhas gerais as quais poderiam 

oferecer as informações necessárias para delinear uma visão macro da organização neste 

quesito. Neste bloco de questões, a equipe esportiva não está incluída. 

 

 A primeira questão sobre as políticas de R.H é justamente para saber se existe uma 

área específica de recursos humanos e qual o seu posicionamento estratégico na organização. 

 

10 – Existe a área de Recursos Humanos e, ou Gestão de Pessoas na empresa? Caso 

positivo, qual é a função mais importante desta área? (ex: supervisão, gerência, 

diretoria) 

 

- Rio quente resorts: Sim - Gerência 

- ADP: Sim - Diretoria 

- Farmais: Departamento pessoal - Coordenação 

- CVC: Sim - Diretoria 

- Terra: Sim - Diretoria 

- ABL: Não, as funções ficam por conta do diretor da escola 

- JOY: Não, as funções ficam por conta do diretor da empresa 

- Puma: Departamento pessoal – Coordenação (no Brasil) 

- HSM: Sim - Gerência 

- Marriott: Sim – Diretoria 

- Polícia Militar: Departamento pessoal vinculado a Secretaria de Segurança Pública do 

Estado. 

 

 A próxima pergunta é para verificar se existem estratégias de recrutamento e seleção 

de pessoas nas organizações e tentar identificar se já neste processo existe alguma 

característica que possa favorecer a identificação de talentos. 
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11 – Quando a empresa necessita contratar um profissional, ela o recruta por meio de 

(utilize mais de uma resposta se for necessário): 

 

Banco de currículos na Internet: CVC, Terra, HSM, Marriott. 

Agências de Recursos humanos: ADP, Puma, HSM, Marriott. 

Indicações de funcionários: Rio quente resorts, Farmais, ABL, JOY 

Indicações de amigos: Farmais, ABL, JOY 

Outros: Rio quente resorts (site panrotas), JOY (cursos da empresa), Marriott (faculdades, 

sindicatos), Polícia Militar (Concursos). 

 

 Para complementar a questão anterior, foi formulada uma pergunta mais específica 

sobre possíveis estratégias para recrutamento e seleção de talentos em níveis hierárquicos 

diferentes da organização. 

 

12 – Existe diferença no recrutamento para profissionais de cargos e/ou áreas 

diferentes?  

 

- Rio quente resorts: Não. 

- ADP: Sim para cargos de confiança, são utilizadas indicações de amigos e/ou Headhunter. 

- Farmais: Não. 

- CVC: Sim para cargos de liderança, são utilizadas indicações das chefias. 

- Terra: Sim, processo de recrutamento interno (obrigatório). 

- ABL: Não. 

- JOY: Não. 

- Puma: Sim para cargos de liderança, são utilizadas indicações e/ou headhunter. 

- HSM: Sim,  processo de recrutamento interno. 

- Marriott: Não. 

- Polícia Militar: não. 
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 Com o intuito de identificar formas de desenvolvimento de talentos nas organizações 

foi questionado aos entrevistados como de dá os processos de treinamento e desenvolvimento 

das organizações pesquisadas. 

 

13 – Como são desenvolvidos os cursos e treinamentos na empresa? 

 

Por profissionais da própria empresa: Rio quente resorts, ADP, CVC, JOY, Puma, HSM, 

Marriott, Polícia Militar. 

Por consultorias: ADP, Farmais, CVC, HSM. 

Por instituições de ensino: HSM. 

Outros: Terra (treinamentos via Internet), ABL (professores de instituições de ensino), 

Polícia Militar (Instituições de Segurança Pública de outros países). 

 

 Como outra maneira de tentar verificar como as organizações identificam e 

desenvolvem os seus talentos foram feitas as duas próximas questões. 

 

14 – Existe Avaliação de Desempenho das pessoas que trabalham na empresa? Qual o 

método? Quem são os colaboradores que participam? 

 

- Rio quente resorts: Sim, método próprio top down e todos participam. 

- ADP: Sim, método próprio top down e todos participam. 

- Farmais: Não. 

- CVC: Não, mas existe um projeto em implantação. 

- Terra: Sim, método próprio top down e todos participam. 

- ABL: Não. 

- JOY: Não. 

- Puma: Não. 

- HSM: Sim, método 360° utilizado pelo segundo ano consecutivo. 

- Marriott: Sim, vários métodos próprios realizados durante todo o ano com todos os 

associados. 

- Polícia Militar: Sim, método próprio top down e todos participam. 
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15 – Qual é o retorno dado para as pessoas após a avaliação? 

 

- Rio quente resorts: Feedback dado ao colaborador pela chefia imediata. 

- ADP: Feedback dado ao colaborador pela chefia imediata. 

- Farmais: Não se aplica. 

- CVC: Não se aplica. 

- Terra: Feedback dado ao colaborador pela chefia imediata e o resultado influência no PLR8 

- ABL: Não se aplica. 

- JOY: Não se aplica. 

- Puma: Não se aplica. 

- HSM: Feedback dado ao colaborador pela chefia imediata. 

- Marriott: Feedback dado ao colaborador pela chefia imediata e o resultado pode gerar 

aumento de até 6% no salário. 

- Polícia Militar: Feedback, a avaliação vale pontos para futuras promoções. 

 

 Para verificar formas espontâneas das pessoas apresentarem suas potencialidades, foi 

elaborada a seguinte questão: 

 

16 – Existe um programa institucional para receber críticas e sugestões dos 

colaboradores? Como é encaminhado e desenvolvido este assunto? 

 

- Rio quente resorts: Existe um serviço de atendimento ao cliente (SAC) interno e externo e 

os assuntos são tratados pelas chefias responsáveis pela área. 

- ADP: Não. 

- Farmais: Não. 

- CVC: Não. 

- Terra: Não. 

- ABL: Não. 

- JOY: Não. 

- Puma: Não. 

- HSM: Não. 

                                                 
8 PLR – Participação nos lucros e resultados da empresa. 
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- Marriott: Uma vez por ano é realizada uma pesquisa de satisfação com os associados que 

gera planos de ação elaborados pelos próprios associados, além de canais diretos com as 

chefias e o próprio presidente. 

- Polícia Militar: sim, caixa de sugestões onde os relatos são encaminhados para a 

comunicação social da Polícia e depois encaminhados para os comandos dos batalhões. 

 

 A próxima questão se trata basicamente de como as empresas pesquisadas retem ou 

atraem talentos tomando como base a remuneração. 

 

17 – Como funciona o sistema de remuneração da empresa? Existe alguma política e/ou 

estratégia especial neste quesito? 

 

- Rio quente resorts: Média de mercado. 

- ADP: Média de mercado. 

- Farmais: Não existe uma política definida. 

- CVC: Média de mercado. 

- Terra: Média de mercado. 

- ABL: Não existe uma política definida, mas os mais antigos ganham uma bonificação. 

- JOY: Média de mercado. 

- Puma: Média de mercado. 

- HSM: 10% acima da média de mercado. 

- Marriott: Média de mercado. 

- Polícia Militar: Remuneração fixa mais tempo de casa e auxílio local do exercício9 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Local do exercício é uma classificação de periculosidade feita pela polícia para remunerar melhor os policiais 
que atuam em áreas consideradas de maior risco. 
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 Para identificar mais formas de retenção de talentos foi perguntado aos gestores 

pesquisados o seguinte: 

 

18 – A empresa tem algum tipo de bonificação para funcionários e, ou equipes de 

funcionários que apresentam alto desempenho? Caso positivo, quais são os benefícios 

oferecidos? 

 

- Rio quente resorts: Já existiu, não existe mais, contudo estão estudando o retorno de 

benefícios neste sentido. 

- ADP: Apenas o PLR. 

- Farmais: Não. 

- CVC: Não. 

- Terra: Existe uma remuneração variável de 20% do salário de acordo com a lucratividade. 

- ABL: Não. 

- JOY: Não. 

- Puma: Bônus salarial e materiais esportivos da empresa. 

- HSM: PPR10 e educação por meio de cursos de pós-graduação e eventos no exterior. 

- Marriott: Evento de reconhecimento e citação no jornal interno da empresa. 

- Polícia Militar: Elogios públicos e condecorações. 

  

 Foi perguntado aos gestores como as organizações pesquisadas trabalham a questão do 

desenvolvimento de talentos utilizando-se de meios de educação formais. 

 

19 – Existe algum incentivo da empresa no sentido de aperfeiçoamento profissional com 

o financiamento total e/ou parcial para o funcionário realizar cursos fora da empresa 

(ex: idiomas, nível superior, pós-graduação)? Caso positivo, quais são as condições para 

que isto ocorra? 

 

- Rio quente resorts: Existia, mas não existe mais. 

- ADP: Apenas para alguns cargos de liderança. 

- Farmais: Não. 

                                                 
10 Plano de participação nos resultados da empresa. 
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- CVC: Não, mas existe um projeto de pagamento de graduação e pós-graduação para      

executivos. 

- Terra: MBA e cursos de idiomas para executivos. Casos especiais devem ser autorizados 

pelo diretor da área do colaborador e com aval do R.H. 

- ABL: Sim, de acordo com o interesse do colaborador e disponibilidade financeira da 

empresa. 

- JOY: Sim, a empresa valoriza a educação em detrimento do aumento salarial na maioria das 

vezes. 

- Puma: Gerência e diretoria os cursos de idiomas são pagos 100% e pós-graduação 50%. 

- HSM: Cursos de idioma 80% e pós-graduação 50%, mas é a liderança que escolhe quem 

pode fazer os cursos de pós-graduação de acordo com o desempenho. 

- Marriott: Existe um programa de incentivo profissional Marriott que pode financiar os 

cursos de maneira parcial ou total. 

- Polícia Militar: Existe uma verba governamental para financiamento de até 100% do curso 

para realização no Brasil ou exterior. Os cursos podem oferecidos por indicação do 

comandante do batalhão ou ainda solicitado pelo policial com o aval do comandante.  

 

 Apesar de não obter resultados precisos das organizações pesquisadas, lhes foi 

perguntado sobre a rotatividade de colaboradores como meio de verificar se realmente há na 

organização um ambiente propício para retenção de talentos. Neste item, a maioria das 

empresas não tinha um número ou percentual para oferecer, portanto os dados obtidos 

sinalizam uma observação empírica dos gestores. 

 

20 - O turn over dentro da empresa é elevado?  

 

- Rio quente resorts: Alto. 

- ADP: 20%. 

- Farmais: Baixo. 

- CVC: Alto. 

- Terra: baixo, com exceção da área editorial. 

- ABL: Baixo. 

- JOY: Baixo, com exceção da área de monitoria (animadores). 

- Puma: Baixo. 

- HSM: baixo (call center média de 3,5 anos e demais funções 6 anos). 
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- Marriott: Baixo. 

- Polícia Militar: Baixo. 

 

 Mais uma maneira de descobrir métodos de retenção de talentos por parte das 

organizações pesquisadas foi realizar a seguinte questão: 

 

21 – A empresa possui algum tipo de política e, ou programa para realizar contra-

propostas para colaboradores que são convidados para trabalhar em outras empresas? 

Caso positivo, como funciona? 

 

- Rio quente resorts: Não existe uma política, mas os gerentes têm como viabilizar se achar 

necessário. 

- ADP: Não. 

- Farmais: Não existe uma política, mas os diretores têm como viabilizar se achar necessário. 

- CVC: Não. 

- Terra: Os gestores trabalham com steps salariais e podem utilizar se acharem necessário. 

- ABL: Se o diretor achar necessário pode ser viabilizada. 

- JOY: Se o diretor achar necessário pelo potencial do colaborador é viabilizada. 

- Puma: Se for um colaborador chave, cobrem a proposta e incluem um valor adicional. 

- HSM: São raras as vezes que esta situação acontece. 

- Marriott: Não. 

- Polícia Militar: Não se aplica. 

 

 Como uma maneira de verificar se existe uma preocupação com o desenvolvimento 

dos talentos foi perguntado aos gestores pesquisados sobre a sucessão de pessoas que deixam 

cargos em aberto. 
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22 – Você seria capaz de apontar alguém na sua equipe que poderia lhe substituí-lo de 

imediato, caso necessário? 

 

- Rio quente resorts: Não, a entrevistada disse que não pessoas interessadas em aprender 

mesmo havendo uma política da empresa neste sentido. 

- ADP: Sim. 

- Farmais: Atualmente não, a entrevistada disse que renovou sua equipe em virtude da 

promoção dos membros antigos treinados por ela. 

- CVC: Atualmente não, a entrevistada disse que a loja que atua é nova e por isso ainda não 

tem um substituto, mas ela disse ter preocupação com este assunto. 

- Terra: Não, o entrevistado não tem equipe própria, trabalha com colaboradores liderados 

por outros gestores. 

- ABL: Sim. 

- JOY: Não. 

- Puma: Sim. 

- HSM: Sim, existe uma política de backup´s na organização.  

- Marriott: Sim, existe um programa de sucessão na organização. 

- Polícia Militar: Sim, o plano de sucessão faz parte da carreira militar. 

 

 Uma outra forma de tentar identificar o grau de preocupação das organizações com o 

desenvolvimento e retenção dos seus talentos foi perguntado o seguinte; 

 

23 – Existe na empresa algum tipo de política e, ou programa que procure dar 

oportunidades para as pessoas que apresentam desempenho acima da média? Caso 

positivo, como funciona? 

 

- Rio quente resorts: Ocorre a promoção quando há vagas. 

- ADP: Não. 

- Farmais: Não. 

- CVC: Não. 

- Terra: Não Formalmente, mas é uma preocupação dos gestores. 

- ABL: Não. 

- JOY:  Não formalmente, mas quando estas pessoas precisam de alguma coisa a empresa 

busca ajudar. 
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- Puma: Não. 

- HSM: Não Formalmente, mas é uma preocupação dos gestores. 

- Marriott: Para os executivos há aumento salarial. 

- Polícia Militar: Promoção. 

 

 A próxima pergunta tinha como objetivo verificar se existe oportunidade igual para as 

pessoas nas organizações buscarem seu desenvolvimento de carreira dentro da organização. 

 

24 – Quando se abre uma vaga que será utilizada em recrutamento interno, existe a 

possibilidade de todos da empresa participarem?  

 

- Rio quente resorts: Não, indicação da chefia. 

- ADP: Sim. 

- Farmais: Não, indicação da chefia. 

- CVC: Não, indicação da chefia. 

- Terra: Sim. 

- ABL: Sim. 

- JOY: Não se aplica pela estrutura da empresa (muita terceirização). 

- Puma: Não, indicação da chefia. 

- HSM: Sim. 

- Marriott: Sim. 

- Polícia Militar: Não se aplica. 

 

 Na questão seguinte o objetivo é verificar se todos os gestores se acharem necessário e 

quiserem podem ter acesso aos dados dos colaboradores da empresa para promoção ou 

convocação para participação em projetos. 
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25 – Existe um banco de dados disponível para os gestores com informações sobre todos 

os colaboradores da empresa, que contemple principalmente seus conhecimentos e 

habilidades?  

  

- Rio quente resorts: Não. 

- ADP: Não. 

- Farmais: Não. 

- CVC: Sim, mas só o R.H tem acesso. 

- Terra: Não. 

- ABL: Não se aplica. 

- JOY: Não se aplica. 

- Puma: Não. 

- HSM: Sim. 

- Marriott: Sim, mas só o R.H tem acesso. 

- Polícia Militar: Não se Aplica. 

 

7.2.3 - Gestão de Talentos: Uma Visão de Mercado 

 

 Para as questões referentes à Gestão de Talentos nas organizações, a maneira de 

descrição será diferenciada em relação aos dois itens anteriores em vir tude de exigirem dos 

entrevistados maior reflexão sobre as perguntas e as respostas se apresentarem de forma 

heterogênea. 

 

 Portanto a descrição destas questões está apresentada de maneira resumida, mas o seu 

conteúdo é mais bem aproveitado durante a dissertação e na análise dos resultados pela 

riqueza das informações fornecidas pelos entrevistados. 

 

 Sobre a pergunta que aborda se as organizações entrevistadas possuem um programa 

de Gestão de Talentos, apenas a empresa Marriott possui um programa neste sentido que 

busca identificar e recompensar os profissionais que a empresa denomina de high potencial11 

que segundo a entrevistada são tão raros que é comum um empreendimento não ter um high 

                                                 
11 High Potencial  – alto potencial, no Marriott são os talentos. 
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potencial e incomum existir duas ou mais pessoas como estas em um empreendimento ou 

setor da organização. 

 

 O Rio quente resorts possui um setor na empresa que se chama Captura dos Talentos 

Humanos (CATH) no qual treina e identifica possíveis talentos, entretanto este programa 

funciona apenas para os colaboradores que atuam no resort. 

 

 As demais empresas pesquisadas não possuem um programa ou política definida sobre 

este assunto, mas muitos dos gestores se mostraram interessados e atentos a questão dos 

talentos em suas respectivas organizações. 

 

 Para as demais questões que abordam a definição de talento, como poderia se 

implementar uma gestão de talentos eficaz e a pergunta sobre a humanização no ambiente de 

trabalho, estas respostas serão mais bem trabalhadas na análise da pesquisa. 

 

7.3 - Análise dos Dados da Pesquisa 

 

 Após as entrevistas com os gestores das empresas, o comandante da Polícia Militar do 

Estado de São Paulo e o dirigente da equipe de handebol da Metodista São Bernardo Besni, 

foi possível tecer algumas análises sobre a questão dos talentos, principalmente nos aspectos 

de conceituação do que possam ser considerados talentos e quais podem ser os caminhos de 

gestão destes talentos nas organizações. 

 

 O Primeiro ponto da análise apresenta que as empresas pesquisadas possuem de 

alguma maneira atenção para a questão dos talentos, algumas com maior destaque e outras 

com um pouco menos.  

 

 Foi possível perceber que existe uma palavra que faz com que as empresas busquem 

identificar e reter os seus talentos, esta palavra é desempenho que Marras (2000, p. 174) 

define como “o ato ou efeito de cumprir ou executar determinada missão ou meta 

previamente traçada. É diretamente proporcional a duas condições do ser humano: ‘o querer 

fazer’ (...) e o ‘saber fazer’ (...)”. 
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 Devido ao aumento da competitividade entre as empresas e a necessidade de 

diferenciais competitivos, as empresas enxergam nas pessoas a possibilidade de fomento de 

suas vantagens competitivas. 

 

 Desta forma, pessoas de maior capacidade em suas atividades tornam-se valiosas 

dentro de seus ambientes de trabalho e recebem atenção especial dos gestores para que elas 

sejam aproveitadas no máximo de sua capacidade para a organização.  

 

 Prova disto é quando L.U diretora de Marketing da HSM do Brasil  relata que é difícil 

achar bons talentos e que os gestores estão sempre observando as pessoas. 

 

 R.O gerente de operações de um dos hotéis da rede Marriot diz que a empresa 

classifica as pessoas em níveis de potencialidade e que na empresa é comum não ter nenhum 

high potencial em um setor ou unidade de negócio, entretanto é praticamente impossível 

encontrar dois ou mais. 

 

 Isto demonstra que os talentos são raros e que existe um limite de talentos que a 

organização comporta. Normalmente, organizações maiores podem contar com um número 

maior de talentos. 

 

  Para melhor eluc idar a visão dos gestores pesquisados sobre o conceito de talento, 

seguem algumas das definições apresentadas por eles: 

 

 A.P.T, gerente de vendas da CVC define talento como “é quando você olha para uma  

pessoa e vê potencial para fazer além daquilo que ela já exerce.” 

 

 Para V.C diretor da Joy Viagens, os talentos “são pessoas que procuram 

conhecimento, crescimento pessoal, ser feliz e conciliar harmonicamente a vida profissional e 

pessoal. Eles estão de corpo, alma e coração!” 

 

 R.S gerente de informática da Farmais diz que “é uma pessoa que tem a percepção e a 

capacidade de transformá-la em uma atividade produtiva. Ela faz acontecer!” 
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 Na opinião de K.V.N gerente de planejamento estratégico do portal Terra, o talento “é 

um cara que sabe se relacionar com pessoas e tem conhecimento da função exercida e busca 

se superar, ele sempre surpreende.”     

 

 Na maioria dos depoimentos é possível notar que para os gestores pesquisados os 

talentos são pessoas que criam grande expectativa entorno do resultado do seu trabalho, isto 

mais uma vez corrobora com a idéia do “máximo de entrega” das pessoas com relação aos 

conhecimentos, habilidades e atitudes que possuem utilizando-se de inteligência racional e 

emocional. 

 

 A.R, dirigente da equipe de handebol da Metodista São Bernardo Besni, acredita que 

quando uma pessoa faz o que gosta, o difícil se torna fácil, a pessoa de talento gosta do que 

faz. 

  

 Ainda na opinião de A.R, quando o trabalho se torna prazeroso, as pessoas produzem 

melhor. 

  

 As pessoas se sentiram mais valorizadas em virtude de serem reconhecidas 

principalmente por aquilo que elas são e não apenas por aquilo o que elas sabem. 

  

 A partir das análises das políticas de R.H da empresas pesquisadas, algumas 

considerações sobre as influências destas políticas na Gestão de Talentos puderam ser 

consideradas.  

  

 O que foi possível notar é que a Gestão de Talentos não depende exclusivamente de  

uma política ou setor de R.H nas empresas para acontecer, pois tanto o tamanho e estrutura do 

R.H quanto a abrangência de políticas nesta área, são muito mais uma demanda pelo porte da 

empresa do que propriamente uma necessidade vital para a Gestão dos Talentos. 

 

 Isto foi percebido quando durante as entrevistas havia empresas com a área de 

Recursos Humanos bem estruturada em nível de diretoria mas que não possuía nenhum tipo 

de política específica voltada para a gestão dos talentos,  por outro lado, foi pesquisada uma 

empresa que não possui área de R.H devido ao seu tamanho ser de pequeno para médio porte, 

mas que o diretor da empresa incentiva os seus colaboradores a estudar financiando os 
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estudos, possui um índice de rotatividade baixo das pessoas e busca adequar as condições de 

trabalho dos seus colaboradores para que eles sintam-se felizes e valorizados dentro das 

possibilidades da empresa. 

 

 Estes exemplos de maneira ainda discreta e empírica, apontam que a Gestão de 

Talentos possui maior dependência dos gestores do que propriamente de uma política de R.H. 

 

 Isto não quer dizer que as políticas e a área de R.H dentro das empresas não tem 

importância  ou não agregam no processo de Gestão de Talentos, mas indica que se não existir 

uma preocupação efetiva dos gestores neste sentido, a Gestão de Talentos deixa de ser uma 

questão estratégica para se tornar um assunto operacional e burocrático. 

 

 Entretanto, esta análise abre a perspectiva da Gestão de Talentos para empresas de 

pequeno e médio porte que mesmo não possuindo um setor de R.H podem efetuar a gestão de 

seus talentos com sucesso.  

 

 Para um papel maior e efetivo do R.H na Gestão de Talentos, é preciso que as 

organizações adotem uma gestão estratégica de R.H para que as ações de R.H sejam mais 

articuladas no sentido de aproveitar melhor o potencial das pessoas dentro da organização e 

também fora dela. 

  

 Outra observação feita mediante os resultados da pesquisa é de que as organizações, 

em geral, não podem ter mais talentos do que elas comportam, este ponto é bem ilustrado 

quando L.U diz que “não adianta ter talentos se não tem onde colocar!”.  

 

 A afirmação de L.U faz sentido quando se pensa que os talentos estão sempre em 

busca de novos desafios e oportunidades, caso contrário ficam desmotivados ou então saem 

da organização. 

 

 Portanto, a idéia de possuir apenas pessoas de talento nas organizações deve passar 

primeiro pela observação se há de fato oportunidades para estes talentos, caso contrário, 

corre-se o risco de que o que poderia ser um sucesso, tornar-se um fracasso. 
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 A Gestão de Talentos passa em saber quem são os talentos, como estão sendo 

aproveitados e qual o número ideal de talentos é possível ter em uma organização e, ou área 

da empresa. 

  

 Nas entrevistas com os gestores pesquisados, lhes foi perguntado o que na opinião 

deles poderia ser uma Gestão de Talentos eficaz. L.U da HSM destaca os seguintes pontos: 

 

 - Pessoa certa no lugar certo; 

 - Delinear o crescimento das pessoas (plano e acompanhamento); 

 - Tentar alinhar as pessoas com o que gostam de fazer dentro da organização; 

 - Colaborar para que as pessoas sintam-se felizes na organização. 

 

 L.U faz uma ressalva importante dizendo que não adianta uma organização estar cheia 

de talentos se não existe a possibilidade de oferecer oportunidades para todos, segundo ela o 

número de talentos nas organizações devem ser limitados a quantidade que elas suportam. 

 

 R.S da Farmais acrescenta a necessidade de incentivar as pessoas para o estudo e 

desenvolvimento pessoal e profissional. 

 

 Para A.P.T da CVC, além dos pontos já mencionados, ela acredita que reconhecimento 

e oportunidade são fundamentais para que a pessoa não desanime e deixe de ser um talento. 

  

 É possível notar que não há um “modelo” de Gestão de Talentos híbrido e pronto, o 

que se torna muito importante no sentido de respeitar as pessoas e as próprias organizações, 

esta flexibilidade demonstra que o Processo de Gestão de Talentos nas organizações está mais 

voltado para questões culturais das próprias empresas e das pessoas. 

 

 As diretrizes apontadas pelos gestores entrevistados evidenciam felizmente que possa 

haver um processo de gestão dentro das organizações que gerem valor e lucro para as 

empresas, sem agredir ainda mais as pessoas nas relações de trabalho, ou seja, há pelo menos 

a noção de que as pessoas precisam ser respeitadas no seu local de trabalho e devem se sentir 

satisfeitas e felizes com o que fazem. 
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 Assim tanto as pessoas quanto as organizações podem usufruir o talento para melhora 

do desempenho pessoal e organizacional. 

  

 Por outro lado, existe também a discussão de valores e ética por parte dos profissionais 

que atuam na organização. 

 

 Esta abordagem foi destacada na entrevista com A.R. Para ele, antes do talento, é mais 

importante a questão da índole da pessoa, uma pessoa de caráter duvidoso pode ser mais 

prejudicial a organização do que a escassez de talentos. 

 

 Em relação à questão formulada sobre a possibilidade de humanizar os ambientes 

organizacionais, os entrevistados de modo geral, se mostraram interessados pelo assunto e 

alguns curiosos sobre como se dá este processo na empresa. 

 

  A maioria dos entrevistados acredita que sempre há maneiras de melhorar o aspecto 

da humanização nas organizações e ampliar esta perspectiva de forma a contribuir para o 

desenvolvimento e satisfação das pessoas, gerando conseqüentemente um aumento no 

desempenho da empresa. 

 

 A.P.T gerente de vendas da CVC diz que “criar um ambiente em que a pessoa se sinta 

feliz em estar ali é fundamental, isto parte da liderança.” A satisfação das pessoas no 

trabalho é algo que ficou evidenciado na fala da maioria dos gestores e eles entendem que isto 

é muito importante para desenvolver um bom trabalho. 

 

 R.S gerente de informática da rede Farmais faz, contudo, um alerta, sobre a 

humanização nas organizações dizendo que “não pode confundir humanização com 

tolerância excessiva, é ter um ambiente adequado de trabalho nos aspectos cultural e físico.”   

  

 R.S relatou também que falar com as pessoas e saber como elas estão, se preocupar 

com elas, contribui para tornar o ambiente mais humanizado. Ela exemplificou suas idéias 

sobre o assunto, contando que atualmente quando ela começa uma reunião ela pergunta como 

as pessoas estão enquanto pessoas e não como profissionais. 
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 A valorização das pessoas enquanto seres humanos que devem ser respeitados foi um 

ponto muito discutido pelos gestores entrevistados, como um ponto fundamental para um 

melhor desempenho das empresas no ambiente competitivo atual. 

 

 Esta importância das pessoas na organização L.U exemplifica dizendo que “não 

adianta ter uma pessoa boa em um lugar ruim ou ainda um lugar bom com uma pessoa 

ruim”. 

 

 Esta perspectiva de os gestores observarem e se preocuparem mais com as pessoas 

favorece na identificação e reconhecimento dos talentos na empresa, pois os gestores apontam 

uma maior preocupação em obter o máximo que as pessoas podem oferecer.  

 

 Entretanto, essa questão deve ser avaliada e observada com muita cautela, pois não se 

pode esquecer que o pano de fundo no qual as organizações atuam é o do sistema capitalista 

de acumulação flexível do capital, ou seja, se for interessante para o capitalista cuidar das 

pessoas para obter mais lucro, sem dúvida isto será feito.  

 

 Mesmo assim a possibilidade de um ambiente melhor de trabalho para as pessoas e a 

possibilidade de demonstrarem o seu talento e serem reconhecidas por isso, apresenta-se 

como um grande ganho no ambiente de relações de trabalho. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Ao final deste trabalho foi possível tecer algumas considerações a respeito do objeto 

de pesquisa que trata da Gestão de Talentos nas organizações. 

 

 Acredita-se que apesar de não se ter encontrado uma resposta exata ou definitiva de 

que maneira as organizações podem melhorar seu desempenho por meio da gestão de seus 

talentos, foi possível perceber que a Gestão de Talentos não se trata de um processo pronto, 

híbrido e que pode ser adotado igualmente por qualquer organização. 

 

 Talvez a melhor resposta para este problema seja que as organizações só poderão 

usufruir os talentos das pessoas a partir do momento em que as pessoas sintam que podem 

receber algo em troca. 

 

 Isto significa dizer que um ambiente organizacional mais humanizado no qual as 

pessoas enxerguem possibilidades de desenvolvimento e qualidade de vida, se torna uma 

premissa básica para que as pessoas manifestem seu talento de forma plena e com resultados 

significativos para a organização. 

 

 Uma relação mais equilibrada entre pessoas e organização é o caminho pelo qual os 

indivíduos vão suportar e prestigiar o seu trabalho, enquanto as organizações conseguirão se 

manter competitivas e com um modelo de gestão sustentável.  

 

 Desta maneira todas as fontes pesquisadas neste trabalho apontam que o desempenho 

organizacional cresce à medida que a satisfação das pessoas também cresce com a 

organização e o seu ambiente de trabalho. Entretanto, a abordagem do assunto aparenta estar 

ainda predominantemente no campo da retórica do que propriamente em ações práticas. 
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 Quanto à questão conceitual sobre o talento, é notório a dificuldade de uma definição 

do termo, tal situação foi notada nas entrevistas com os gestores quando lhes foi solicitado a 

definição de talento, contudo, durante o trabalho foi possível apresentar uma conceituação de 

talento, mas com o intuito apenas de contribuir e avançar neste paradigma, pois entende-se 

que a definição apresentada não é definitiva e merece uma maior reflexão para a evolução do 

conceito. 

  

 Foi possível perceber também que a Gestão de Talentos não é exclusividade de 

grandes empresas com área de R.H ou Gestão de Pessoas em nível estratégico, ficou evidente 

a importância da participação dos gestores neste processo, justamente para sair do discurso e 

implementar a prática da questão. 

 

 Em algumas entrevistas os gestores relataram iniciativas próprias no caminho de uma 

Gestão de Talentos, mesmo em organizações que não possuem uma área de R.H, entretanto, 

algumas empresas com o R.H em nível de diretoria, não apresentam políticas e ações efetivas 

para gerenciar seus talentos. Isto demonstra a necessidade do amadurecimento em relação ao 

tema.  

 

 Com isto, a hipótese preliminar de pesquisa que os gestores são os principais 

responsáveis pela efetiva gestão dos talentos nas organizações ficou reforçada. 

 

 Contudo a idéia de que apenas empresas de grande porte com forte estrutura de R.H 

poderiam ter realmente uma Gestão de Talentos, não se confirmou, apesar de a pesquisa 

apontar algumas empresas que adotam algum modelo ainda tímido para a gestão de seus 

talentos. 

 

 Outra hipótese que ganhou força ao final da pesquisa é a de que os gestores que 

possuem dificuldades para gerenciar os seus talentos, as têm justamente por falta de uma 

cultura que priorize esta questão em suas empresas. 

 

 Foi possível notar que a Gestão de Talentos nas organizações pesquisadas não se 

apresenta ainda como algo consolidado, seja pela dificuldade de conceituação do termo 

talento ou mesmo pela sua gestão efetiva. Em algumas empresas existiam apenas algumas 
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poucas políticas de R.H ou iniciativas isoladas de alguns gestores que iam efetivamente ao 

encontro desta questão. 

  

 Para pesquisas futuras sobre o tema, sugere-se que os estudos abordem a Gestão de 

Talentos a partir da perspectiva dos trabalhadores e que se possa cruzar os dados desta 

pesquisa com a opinião dos trabalhadores e do R.H das empresas para possibilitar uma visão 

ampliada do tema. 

 

 Outra sugestão de pesquisa é uma abordagem que busque uma correlação entre a 

manifestação do talento humano e o sentido do trabalho, tentando buscar qual é o grau de 

influência entre estas duas variáveis. 

 

 Por fim, como uma das certezas que ficam para este pesquisador, é de que valorizar o 

talento das pessoas, é dar a elas uma oportunidade de trabalhar em um ambiente mais 

humanizado aumentando a sua percepção de qualidade de vida dentro e fora da organização. 
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Apêndice A - Formulário para Entrevistas 

 

Nome: _________________________________________________________________ 

Empresa: _______________________________________________________________ 

Cargo / Função: __________________________________________________________ 

Área em que atua:_________________________________________________________ 

 

1 – Idade: 

(A) Entre 18 e 28 anos 

(B) Entre 29 e 39 anos 

(C) Entre 40 e 50 anos 

(D) Acima de 50 anos 

 

2 – Gênero: 

(  ) Feminino 

(  ) Masculino 

 

3 - Grau de instrução  

(A) Ensino fundamental completo 

(B) Ensino médio completo 

(C) Curso Técnico Profissionalizante: curso?_______________________________________ 

(D) Nível superior cursando: curso? ______________________________________________ 

(E) Nível superior completo: curso? ______________________________________________ 

(F) Pós-graduação cursando: curso? ______________________________________________ 

(G) Pós-graduação completa: curso? _____________________________________________ 

 

4 – Quantos anos possui de atuação na área? 

(A) Entre 1 e 5 anos 

(B) Entre 6 e 10 anos 

(C) Entre 11 e 20 anos 

(D) Mais de 20 anos 

5 – Há quantos anos você está trabalhando na empresa? 

Resposta:______________________________________ 
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6 – Qual é o setor econômico da empresa na qual trabalha? 

(A) Industria 

(B) Comercio 

(C) Serviços 

(D) Agronegócio 

(E) Outro: Qual?________________________________________________ 

 

7 – Qual é o segmento no qual a empresa atua? (ex: aviação, educação, alimentício, turismo) 

Resposta: _____________________________________________________ 

 

8 – Quantos funcionários aproximadamente trabalham na empresa? 

(A) Até 100 funcionários 

(B) Entre 101 e 500 funcionários 

(C) Entre 501 e 1000 funcionários 

(E) Entre 1001 e 5000 funcionários 

(F) Entre 5001 e 10000 funcionários 

(G) Mais de 10000 funcionários 

 

9 – Qual é a nacionalidade de origem da empresa? 

(A) Brasileira 

(B) Estrangeira: País? __________________________________________  

 

10 – Existe a área de Recursos Humanos e/ou Gestão de Pessoas na empresa? Caso positivo, 

qual é a função mais importante desta área? (ex: supervisão, gerência, diretoria) 

Resposta: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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11 – Quando a empresa necessita contratar um profissional, ela o recruta por meio de (utilize 

mais de uma resposta se for necessário): 

(A) Banco de currículos na Internet 

(B) Agências de Recursos humanos 

(C) Indicações de funcionários 

(D) Indicações de amigos 

(E) Outros: Quais? ___________________________________________________________ 

 

12 – Existe diferença no recrutamento para profissionais de cargos e/ou áreas diferentes? 

Porquê? 

Resposta: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

13 – Como são desenvolvidos os cursos e treinamentos na empresa? 

(A) Por profissionais da própria empresa 

(B) Por consultorias: Quais?___________________________________________________ 

(C) Por instituições de ensino: Quais?____________________________________________ 

(D) Outros: Quais? __________________________________________________________ 

 

14 – Existe Avaliação de Desempenho das pessoas que trabalham na empresa? Qual o 

método? Quem são os colaboradores que participam? 

Resposta: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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15 – Qual é o retorno dado para as pessoas após a avaliação? Existem ações específicas para: 

(A) Pessoas que ficaram abaixo do esperado, quais?__________________________________ 

(B) Pessoas que atingiram o nível esperado, quais?__________________________________  

(C) Pessoas que atingiram nível acima do esperado, quais?____________________________  

Observações:________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

16 – Existe um programa institucional para receber críticas e sugestões dos colaboradores? 

Como é encaminhado e desenvolvido este assunto? 

Resposta: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

17 – Como funciona o sistema de remuneração da empresa? Existe alguma política e/ou 

estratégia especial neste quesito? 

Resposta: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

18 – A empresa tem algum tipo de bonificação para funcionários e/ou equipes de funcionários 

que apresentam alto desempenho? Caso positivo, quais são os benefícios oferecidos? 

Resposta: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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19 – Existe algum incentivo da empresa no sentido de aperfeiçoamento profissional com o 

financiamento total e/ou parcial para o funcionário realizar cursos fora da empresa (ex: 

idiomas, nível superior, pós-graduação)? Caso positivo, quais são as condições para que isto 

ocorra? 

Resposta:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

20 - O turn over dentro da empresa é elevado? Existe diferença no índice de rotatividade de 

pessoas entre setores da empresa? 

Resposta: 

 

 

21 – A empresa possui algum tipo de política e/ou programa para realizar contra-propostas 

para colaboradores que são convidados para trabalhar em outras empresas? Caso positivo, 

como funciona? 

Resposta: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

22 – Você seria capaz de apontar alguém na sua equipe que poderia lhe substituí- lo de 

imediato, caso necessário? Caso positivo, quantas pessoas e o por quê delas? 

Resposta:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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23 – Existe na empresa algum tipo de política e/ou programa que procure dar oportunidades 

para as pessoas que apresentam desempenho acima da média? Caso positivo, como funciona? 

Resposta: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

24 – Quando se abre uma vaga que será utilizada em recrutamento interno, existe a 

possibilidade de todos da empresa participarem?  

(A) Sim                                              (B) Não 

 

25 – Existe um banco de dados disponível para os gestores com informações sobre todos os 

colaboradores da empresa, que contemple principalmente seus conhecimentos e habilidades? 

Caso positivo, como este banco é utilizado? 

Resposta: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

26 – Existe algum programa de Gestão de Talentos na empresa? Caso positivo como 

funciona? 

Resposta: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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27 – Na sua opinião o que é um Talento? 

Resposta: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

28 – Você seria capaz de apontar Talentos na sua equipe? Quem são eles? 

Resposta: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

29 – Na sua opinião como deve ser uma Gestão de Talentos eficaz? 

Resposta: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

30 – Qual a importância para você da Gestão de  Talentos tanto para as pessoas como para a 

organização? 

Resposta: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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31 – Você acredita que é possível um ambiente mais humanizado dentro da organização? 

Qual a importância que você dá para isto? 

Resposta: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Apêndice B - Formulário para Entrevista (Dirigente esportivo) 

 

Nome: _________________________________________________________________ 

Empresa: _______________________________________________________________ 

Cargo / Função: __________________________________________________________ 

Área em que atua:_________________________________________________________ 

 

1 – Idade: 

(A) Entre 18 e 28 anos 

(B) Entre 29 e 39 anos 

(C) Entre 40 e 50 anos 

(D) Acima de 50 anos 

 

2 – Gênero: 

(  ) Feminino 

(  ) Masculino 

 

3 - Grau de instrução  

(A) Ensino fundamental completo 

(B) Ensino médio completo 

(C) Curso Técnico Profissionalizante: curso?_______________________________________ 

(D) Nível superior cursando: curso? ______________________________________________ 

(E) Nível superior completo: curso? ______________________________________________ 

(F) Pós-graduação cursando: curso? ______________________________________________ 

(G) Pós-graduação completa: curso? _____________________________________________ 

 

4 – Quantos anos possui de atuação na área? 

(A) Entre 1 e 5 anos 

(B) Entre 6 e 10 anos 

(C) Entre 11 e 20 anos 

(D) Mais de 20 anos 

5 – Há quantos anos você está trabalhando na empresa? 

Resposta:______________________________________ 
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6 – Qual é o setor econômico da empresa na qual trabalha? 

(A) Industria 

(B) Comercio 

(C) Serviços 

(D) Agronegócio 

(E) Outro: Qual?________________________________________________ 

 

7 – Qual é o segmento no qual a empresa atua? (ex: aviação, educação, alimentício, turismo) 

Resposta: _____________________________________________________ 

 

8 – Quantos funcionários aproximadamente trabalham na empresa? 

(A) Até 100 funcionários 

(B) Entre 101 e 500 funcionários 

(C) Entre 501 e 1000 funcionários 

(E) Entre 1001 e 5000 funcionários 

(F) Entre 5001 e 10000 funcionários 

(G) Mais de 10000 funcionários 

 

9 – Qual é a nacionalidade de origem da empresa? 

(A) Brasileira 

(B) Estrangeira: País? __________________________________________ 

 

10 – Comente o que você entende sobre talento 

Resposta: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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11 – Como gerenciar uma equipe com muitos talentos? 

Resposta: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

12 – Na sua opinião qual é a melhor maneira de desenvolver talentos? 

Resposta: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

13 – Para você o talento é o mais importante em um atleta? 

Resposta: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO A - A desesperada corrida pelo talento 

 

 Fonte: http://portalexame.abril.uol.com.br/revista/exame/edicoes/0885/gestaoepessoas/m0121371.html 
acesso em 05/02/2007 às 23h.  

Com o aprofundamento da globalização, o avanço tecnológico e o crescimento acelerado da 

economia mundial, chegamos ao ápice da disputa pelos melhores cérebros do mercado. As 

empresas estão preparadas?  

Por Cristiane Correa e Cristiane Mano 

EXAME  

No final da tarde de 30 de maio de 2006, um grupo de executivos da Embraer acompanhava, 

tenso, uma ousada investida de sua maior concorrente, a americana Gulfstream, líder mundial 

no mercado de jatos executivos. Daquela vez, não havia clientes globais envolvidos. O plano 

de ataque da Gulfstream tinha como alvo um grupo de 40 dos mais importantes engenheiros 

da Embraer. Para chegar até eles, a empresa americana decidira publicar um anúncio em 

inglês no jornal Vale Paraibano, com circulação na região de São José dos Campos, no 

interior de São Paulo -- cidade onde está ins talada a sede da Embraer. Naquela tarde, 

representantes da Gulfstream realizavam na sala de convenções do Novotel seu primeiro 

encontro com os engenheiros brasileiros. O objetivo era apresentar os pacotes de salários e 

benefícios e as condições de trabalho que seriam oferecidos aos profissionais selecionados. 

Enquanto os estrangeiros tentavam seduzir os especialistas brasileiros, o time da Embraer, 

formado por representantes das áreas jurídica e de recursos humanos, finalizava uma 

estratégia para tentar evitar a debandada de uma parcela expressiva de seus profissionais mais 

qualificados. A saída encontrada teve lances policialescos -- e um tanto quanto polêmicos. 

Com base numa brecha legal, a Embraer conseguiu que um oficial de Justiça interrompesse a 

reunião no hotel. No dia seguinte, os engenheiros da companhia brasileira tiveram de voltar 

ao trabalho como se nada tivesse acontecido. "Nenhuma empresa estrangeira pode iniciar um 

processo de seleção no país sem uma autorização oficial do Ministério do Trabalho, e a 

Gulfstream não tinha essa autorização", diz Júlio Franco, vice-presidente de desenvolvimento 

de negócios e pessoas da Embraer. "O movimento da concorrente representou o risco de um 

desfalque perigoso para o andamento da companhia, num momento em que  estamos 

expandindo nossos negócios." A disputa entre as duas empresas continua na Justiça -- e por 
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ora a Embraer tem uma proteção judicial que impede a Gulfstream de voltar a sondar seus 

funcionários em território brasileiro, sob pena de uma multa de 2 milhões de reais diários caso 

ignore a determinação. 

O que os funcionários querem 

A consultoria Accenture fez uma pesquisa 

mundial com mais de 4100 pessoas que 

buscavam novos empregos para descobrir o 

que uma companhia deve oferecer para atrair 

bons profissionais. Veja os cinco fatores que 

os entrevistados mais procuram num 

potencial empregador 

1 
Oferece um trabalho interessante 

e desafiador 
60% 

2 
Reconhece e premia os 

resultados 
58% 

3 
Dá oportunidade de crescimento 

rápido na carreira 
44% 

4 
É uma empresa financeiramente 

saudável 
42% 

5 Valoriza as pessoas 42% 

A disputa entre a Embraer e a Gulfstream por esse grupo de 40 engenheiros ilustra um 

fenômeno recente que cada vez mais desafia empresas -- e países -- de todo o mundo: a busca 

e a manutenção dos melhores talentos. A percepção de que os melhores profissionais são 

vitais para a prosperidade dos negócios não é exatamente nova. Mas a realidade que agora se 

impõe soa assustadora. As empresas não apenas precisam desesperadamente dos profissionais 

mais brilhantes -- aqueles capazes de inovar e criar valor com essas inovações -- como 

necessitam de um número cada vez maior deles. Seria tudo mais fácil se talentos fossem 

artigos abundantes. Mas, além de raros, muitas vezes eles estão escondidos em lugares que as 
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empresas simplesmente desconhecem. Em vez de estar sentados nos bancos dos cursos de 

MBA, os talentos de que as companhias necessitam hoje podem estar num laboratório de 

pesquisa na Rússia, numa fazenda no interior da Argentina, numa universidade americana ou 

numa fábrica de aviões no interior do Brasil. A guerra dos talentos, prevista num clássico 

estudo da consultoria McKinsey no final da década de 90, atinge agora seu ápice com o 

aprofundamento da globalização e o crescimento acelerado da economia mundial. O mercado 

de talentos também vem sendo inflacionado com o avanço da tecnologia e a necessidade cada 

vez maior de inovação, pontos que exigem profissionais com novas habilidades. Hoje, há 

demanda por programadores de computador na Índia, engenheiros aeronáuticos nos Estados 

Unidos, radiologistas na Europa, especialistas em financeiras no Brasil. Não há tantos bons 

profissionais disponíveis para todas as grandes empresas -- e, para piorar, muitos deles, graças 

aos computadores, celulares e blackberries, vêm trocando a vida nas empresas pelo trabalhado 

solo. Em seu livro O Mundo É Plano, o jornalista americano Thomas Friedman mostra um 

exemplo real do que é essa nova era. Ele atende pelo nome de Ken Green, é americano e dono 

de uma empresa especializada em produzir vinhetas para comerciais de televisão. Green vive 

atormentado porque ganhou inúmeros novos concorrentes, os freelancers -- profissionais que 

trabalham em casa por opção e que podem fazer as mesmas coisas que são produzidas numa 

grande empresa graças ao acesso à tecnologia. 

 

 

Muitas vagas, poucas contratações 

Em agosto de 2006, a consultoria Manpower 

fez uma pesquisa com 32 000 empresas(1) 

para saber se teriam contratado mais nos seis 

meses anteriores caso tivessem encontrado 

profissionais qualificados.Ao lado, a lista 

dos países cujas empresas mais responderam 

“sim”à questão 

Peru 46% 
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Estados Unidos 45% 

Japão 45% 

México 41% 

África do Sul 37% 

Costa Rica 34% 

Índia 33% 

Austrália 32% 

Nova Zelândia 32% 

China 31% 

(1) O Brasil não fez parte da pesquisa 

 

Trata-se de uma mudança fantástica e angustiante. Nunca houve tamanho equilíbrio de forças 

entre as corporações e os profissionais que nelas trabalham. O que essa nova geração de 

trabalhadores conectados e globalizados deseja? Onde e como as empresas podem encontrá-

los -- já que eles estão dispersos pelo planeta e não mais concentrados em meia dúzia de 

universidades americanas e européias de primeira linha? Como retê- los? Uma pesquisa 

recente realizada pela consultoria americana Manpower com 32 000 empresas em 19 países 

mostra que, em média, 30% delas teriam contratado mais gente nos seis meses anteriores à 

enquete se tivessem encontrado profissionais qualificados. Em países como Estados Unidos e 

Japão, a situação é ainda mais dramática, e praticamente metade das companhias -- 45% delas 

-- tinha vagas disponíveis por absoluta falta de gente capaz de ocupá- las. Há previsões de que 

a escassez aumente nos próximos anos, à medida que a geração atual de profissionais com 

uma carreira já estabelecida comece a sair de cena. Estudos da consultoria Deloitte indicam 

que o número de executivos que vão se aposentar nos próximos anos é gigantesco -- no setor 

automotivo, por exemplo, 40% dos gestores que estavam na ativa em todo o mundo no início 
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desta década terão se aposentado até 2008. Além disso, o fortalecimento de economias como 

a China exige que milhares de novos profissionais sejam despejados no mercado a cada ano. 

Estimativas da McKinsey mostram que em, 2005, a China contava com um número máximo 

de 5 000 executivos de primeira linha. Até 2020, serão necessários pelo menos 75 000. 

A própria McKinsey teve de se adaptar aos novos tempos. Apesar de ser uma das primeiras 

escolhas para jovens talentos do mundo todo, a consultoria hoje enfrenta a concorrência de 

competidores relativamente novos, como os fundos de hedge e as empresas de private equity. 

Com o dinheiro farto que circula pelo mundo, o mercado financeiro torna-se cada vez mais 

atraente. Para tentar driblar a rarefação de cérebros, a McKinsey decidiu incluir outro tipo de 

alvo em seu radar de contratação: cientistas. "Hoje, 20% dos 150 consultores do escritório 

brasileiro são Ph.D.", afirma o brasileiro Vijay Gosula, ele próprio um Ph.D. em física e um 

dos 15 sócios da McKinsey responsáveis por programas de atração e retenção de talentos em 

todo o mundo. Recentemente, a consultoria também teve de rever sua política de plano de 

carreira. Até pouco tempo atrás, qualquer jovem analista recém-contratado obedecia ao 

seguinte roteiro: dois anos na consultoria, um ano em outra empresa (normalmente cliente da 

McKinsey) e depois um MBA. "Os jovens que chegam agora têm outras necessidades", diz 

Gosula. O mineiro Igor Xavier Correia Lima é um representante típico dessa nova geração. 

Aos 25 anos de idade, engenheiro mecânico formado pelo ITA, ele está afastado da McKinsey 

desde maio passado, depois de ficar dois anos na empresa. Lima decidiu trabalhar durante um 

ano no Colégio 7 de Setembro, escola tradicional de Fortaleza, no Ceará. "É uma experiência 

diferente, que vai contribuir para minha formação", diz ele. A McKinsey mantém contato 

regular com Lima e já avisou que irá bancar seu curso de MBA no exterior assim que ele 

terminar a temporada no Nordeste. "A empresa está fazendo todo o investimento possível para 

que depois eu volte para lá", diz Lima. 

Mais dinheiro para os executivos 

Para reter talentos, mais empresas 

apostam em incentivos de longo prazo, 

como opções de ações 

Pesquisa realizada pela consultoria Mercer 

com 261 empresas brasileiras mostra que o 

número de profissionais que recebem 
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remuneração de longo prazo aumentou nos 

últimos dez anos... 

Presidente 

1996 35% 

2006 55% 

Diretor 

1996 25% 

2006 40% 

Gerente 

1996 10% 

2006 20% 

Profissionais especializados 

1996 3% 

2006 8% 

...e que o valor dos bônus recebidos, em 

média, também cresceu 

Cargo 

Presidente 

1996 4 salários 

2006 6 salários 
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Diretos 

1996 3 salários 

2006 5 salários 

Gerente 

1996 1,5 salários 

2006 2,5 salários 

Profissionais especializados 

1996 0,8 salários 

2006  0,5 salários 

A queda das barreiras geográficas na concorrência por profissionais qualificados fica evidente 

num dos setores mais aquecidos mundialmente -- o de serviços terceirizados de tecnologia. 

Tome o exemplo da Procwork, uma das maiores consultorias de tecnologia brasileiras, com 

faturamento de 350 milhões de reais em 2006. Em meados do ano passado, o carioca Luiz 

Carlos Felippe, fundador e presidente da Procwork, perdeu dez de seus analistas para uma 

concorrente canadense que nem sequer atua no Brasil. "Foi a primeira vez que ouvi falar na 

tal empresa", diz Felippe. A busca por novos profissionais nessa área é tão grande que 

empresas como a TCS, braço de tecnologia do grupo indiano Tata, chegam a contratar 

engenheiros antes mesmo que eles se formem -- não como estagiários, como é praxe em todas 

as grandes companhias, e sim como funcionários. No ano passado, a subsidiária brasileira da 

TCS, uma associação da Tata com a brasileira TBA, contratou 165 funcionários que ainda 

estavam na universidade. Outros 150 começaram como contratados no dia 2 de janeiro deste 

ano. "Foi a saída que encontramos. Hoje, só não crescemos mais porque falta gente", diz 

Joaquim Rocha, diretor de recursos humanos da TCS. A carência de gente qualificada em TI 

ameaça inclusive a Índia, que até pouco tempo atrás era vista como uma fonte quase 

inesgotável de programadores de software. Como apenas uma parcela de 10% da população 

jovem tem acesso a universidades, o país não está conseguindo formar novos profissionais no 
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ritmo que o mercado exige. Analistas fazem previsões de que até 2010 mais de 500 000 vagas 

estarão abertas em todo o mundo na área de terceirização de TI -- e não haverá gente 

qualificada para ocupá- las. Um dos efeitos mais imediatos dessa insuficiência é a inflação dos 

salários. Na Índia, os salários dos recém-formados aumentaram até 15% recentemente -- o 

que, no longo prazo, pode significar diminuição da competitividade global das empresas 

indianas. 

Não apenas as companhias estão sendo obrigadas a reajustar os salários como cada vez mais 

precisam atrelar a remuneração de seu pessoal a incentivos de longo prazo, como plano de 

ações. "A relação entre empresas e funcionários hoje está cada vez mais apoiada em entrega e 

premiação de resultado", diz Marcelo Ferrari, diretor da consultoria especializada em recursos 

humanos Mercer. "Uma das maneiras de manter os melhores é aumentar a parcela de bônus 

de longo prazo." Um levantamento da consultoria mostra que, hoje, 55% das grandes 

empresas instaladas no Brasil oferecem recompensa de longo prazo para o nível de 

presidência. Há uma década eram apenas 35%. O tamanho da recompensa também aumentou 

de quatro para seis salários anuais, em média, para esse nível hierárquico (veja quadro na pág. 

24). Nos Estados Unidos, essa solução está sendo levada ao limite. No final de 2006, o 

Goldman Sachs anunciou que pagaria a Lloyd Blankfein, seu presidente executivo e 

chairman, cerca de 54 milhões de dólares em 2006 em bônus e opções de ações -- um recorde 

até mesmo para os agressivos padrões de Wall Street. A explicação para tamanha 

generosidade é matemática: sob o comando de Blankfein, o lucro do Goldman Sachs cresceu 

70% no ano passado, alcançando 9,5 bilhões de dólares, e o banco não tem nenhuma intenção 

de ver seu precioso "ativo" bandear-se para outra instituição. Para um banco de investimentos, 

a perda de um executivo importante, muitas vezes, implica também a perda de clientes -- e o 

Goldman Sachs já aprendeu essa lição. Em meados do ano passado, o italiano Corrado Varoli 

deixou a presidência da instituição para a América Latina e abriu seu próprio negócio, um 

banco especializado em fusões e aquisições. Embora trabalhe praticamente sozinho 

(exatamente como no movimento descrito por Thomas Friedman), Varoli foi seguido por pelo 

menos dois grandes clientes do Goldman Sachs. 

Oferecer possibilidades reais de crescimento na carreira pode ser tão sedutor para um talento-

alvo quanto dinheiro. Em 2004, o paulista Luiz Henrique Didier, de 34 anos, recebeu um 

convite do Itaú para trabalhar na Taií, financeira que o grupo estava montando. "A oferta era 

de um salário não muito maior do que eu já tinha", diz ele, que na época ocupava uma 

gerência de produtos no banco Ibi, ligado à rede de varejo C&A. "O que me atraiu foi 
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sobretudo o tamanho do desafio e a visibilidade que eu teria caso tivesse sucesso." Por ser um 

profissional com conhecimento ainda raro do mercado, desde que entrou no banco Didier foi 

promovido duas vezes e seu salário dobrou. Hoje, ele é responsável por uma das operações 

mais importantes da financeira, o funcionamento de 250 postos da Taií na Lojas Americanas. 

A possibilidade de crescimento é também o motor de Cassiano Hissnauer, diretor de 

suprimentos da Ambev para a América Latina. Funcionário da empresa há uma década, 

Hissnauer é considerado um dos grandes talentos da companhia. Já mudou de função nove 

vezes, é sócio desde 1999, recebe bônus generosos e, por diversas vezes, foi despachado para 

treinamentos no exterior. Há cerca de um ano, a belga Inbev, controladora da Ambev, 

promoveu uma palestra com o guru Ram Charan, em Wharton, nos EUA, uma das mais 

prestigiadas escolas de negócios do mundo, exclusivamente para 36 de seus executivos -- 

Hissnauer era um deles. Com todos esses sinais de que pode avançar cada vez mais na 

companhia, Hissnauer sonha alto. "Talvez chegue a presidente. Quem sabe?", pergunta em 

tom de brincadeira. 

As empresas que já entenderam as novas regras do jogo começam a tirar partido do 

"achatamento" do mundo, do avanço da tecnologia e da especialização de seu pessoal. O 

Fleury, um dos maiores centros de medicina diagnóstica do país, acaba de fechar um contrato 

de prestação de serviços de telerradiologia com o instituto radiológico Gaer, da cidade do 

Porto, em Portugal. A equipe de quase 100 médicos especialistas do Fleury receberá imagens 

de tomografias e ressonâncias magnéticas realizadas na clínica portuguesa, analisará os dados 

e enviará laudos ao cliente português -- que hoje enfrenta dificuldades em contratar médicos 

locais. O contrato é resultado de uma forte política de investimento em funcionários adotada 

pelo Fleury nos últimos anos. "Instalamos conceitos como meritocracia, fomos buscar Ph.Ds. 

e estimulamos a inovação o tempo todo", afirma o médico Mauro Figueiredo, presidente do 

Fleury. "Na última década, não perdemos mais que dez médicos para a concorrência." E, para 

se resguardar, nem foi preciso buscar proteção judicial. 

 
 

 


