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VIVEMOS tempos difíceis,
com gestores que não estão
preparados para lidar com di-
ficuldades. A verdade é que a
maioria dos gestores que es-
tão hoje à frente das empre-
sas já nasceu após o Plano
Marshall, em pleno contexto
de crescimento económico.
As crises do petróleo no iní-
cio da década de 70 ou das
Guerras do Golfo nas últimas
duas décadas não estiveram
sequer perto dos efeitos da
crise de 29, talvez o contexto
mais próximo do momento
que vivemos.

Por outro lado, a velocidade
da mudança pressiona os ges-
tores para a obtenção de re-
sultados cada vez mais rápi-
dos, forçando a uma quase
«navegação à vista», em que
muitas vezes se tomam deci-
sões sem olhar para os efeitos
a prazo. Os tempos que cor-
rem criaram assim «gestores
apressados». Gestores que não
hesitam em cortar nos custos
com pessoal das organizações
como se estivessem a prescre-
ver uma dieta milagrosa.

A propósito deste problema,
a McKinsey publicou um es-
tudo intitulado «Making ta-
lent a strategic priority»
(2008), continuação do já clás-
sico «The War for Talent», no
qual chega a conclusões polé-
micas e fracturantes: ao fim
de 10 anos, continuamos mal
preparados para lidar com a
competição pelo talento. Os
investimentos feitos em siste-
mas e processos de recursos
humanos com vista à gestão
do talento foram insuficien-
tes, dando pouco ou nenhum
retorno! Porquê? A resposta
que a McKinsey encontra
para este grande flop é aquilo
a que eu resolvi chamar o
Efeito Laplace.

Laplace foi um matemático,
físico e astrónomo francês,
que viveu no dealbar do sécu-
lo XVIII para o século XIX, e,
entre muitos contributos para
a ciência, postulou a existên-
cia de buracos negros, ou seja,
um objecto com um campo
gravitacional tão intenso que
absorve toda a massa em seu
redor (incluindo a luz). Na
gestão do talento, o efeito si-
milar ao de um buraco negro
é aquele que resulta da gestão
de curto-prazo, que olha ape-
nas para os resultados ime-
diatos, adoptando uma postu-

ra meramente táctica, em vez
de assumir uma postura es-
tratégica, de visão a médio e
longo prazo.

Ora isto tem efeitos devas-
tadores na gestão do talento
por duas ordens de razões: a)
Porque estamos a falar de ge-
rir a carreira e as expectati-
vas de pessoas cujo conheci-
mento é crítico para as orga-
nizações; b) Porque essas
pessoas têm de decidir colocar
esse conhecimento ao serviço
das organizações;

Assim, não podemos come-
ter alguns erros clássicos,
como ter apenas planos de in-
centivos para os talentos, em
vez de ter planos de desenvol-
vimento de carreira ou não
ter em conta as necessidades
de aprendizagem e
networking dos talentos, ou
ainda mudar sistematica-
mente os planos de carreira
ou a estratégia de gestão do ta-
lento atendendo à evolução
dos números de negócio de
curto prazo, apostando nos
processos de RH em vez de
apostar na relação de cumpli-
cidade que os líderes devem
ter com os seus talentos.

O imediatismo provoca um
ciclo vicioso, em que resulta-
dos de negócio adversos le-
vam a cortes nas estratégias
de retenção e desenvolvimen-
to de talento, que por sua vez
levam à degradação dos ní-
veis de talento na empresa,
que fazem com que os resul-
tados de negócio tendencial-
mente se degradem cada vez
mais, o que leva a mais cortes
no que é (mesmo que não as-
sumidamente) considerado
supérfluo: as pessoas. E é isto

o Efeito Laplace… um imenso
«buraco negro» de imediatis-
mo que faz desaparecer qual-
quer réstea de talento em seu
redor…

Como se combate? Trazen-
do a gestão das pessoas e do ta-
lento para a agenda estratégi-
ca, o que obriga os profissio-
nais de recursos humanos a
conhecerem bem o negócio,
assumindo uma postura de
business partner, com uma
atitude de marketing interno
e assumindo uma abordagem
inclusiva da gestão do talen-
to, em que não só contam os
top performers como os B
players, em que se conside-
ram as motivações e interes-
ses de múltiplas gerações e
culturas, assumindo que dife-
rentes segmentos de contri-
buidores são igualmente es-
senciais numa cadeia de valor
em que o conhecimento tem
de fluir da interacção entre to-
dos e não apenas brotar de um
conjunto de iluminados.

Um dos efeitos colaterais
deste fenómeno é a existência
de uma nova «classe de des-
empregados», com 10 ou mais
anos de experiência profis-
sional, com formação supe-
rior em cursos que, à partida,
teriam emprego «garantido»...
no entanto, com a crise, mui-
tos deles não voltam a ter um
emprego tradicional. E o pa-
radoxo desta situação é que se
está a criar uma bolsa de com-
petências por aproveitar, que
a maioria do nosso tecido em-
presarial (PME e micro-em-
presas) bem necessita neste
momento difícil. Todavia, não
têm massa crítica para lhes
oferecerem um emprego tra-
dicional de executivos.

É por isso de saudar o surgi-
mento de movimentos em-
preendedores que congregam
estes talentos por aproveitar,
como sejam a rede Gtnet, um
projecto com carácter pro bono
que tem como objectivo princi-
pal colocar no mercado de tra-
balho profissionais com vastos
conhecimentos e experiência e
jovens com elevadas qualifica-
ções em situação de desempre-
go (http://gtnet.gestaoto-
tal.com) ou a APCS - Associa-
ção Portuguesa de Consultores
Seniores (http://apcs.org.pt). E
ainda dizem que não há espíri-
to empreendedor em Portugal?
Basta inspirarmo-nos nos bons
exemplos...

O Efeito Laplace e o
empreendedorismo

Não é novidade que Portugal é
um país muito parco em termos
de recursos. As Pessoas são, sem
dúvida, um desses poucos recur-
sos.
Um recurso, diria, ainda perfei-
tamente virgem no seu potencial
aproveitamento, quer em termos
educativos, como profissionais,
como, até ocupacionais.
Apesar de se reconhecer um au-
mento médio das qualificações
académicas em Portugal nos úl-
timos anos, estamos ainda muito
longe dos índices dos países
mais desenvolvidos, quer em ter-
mos de escolaridade mínima
obrigatória, como em termos de
percentagem de cidadãos com
formação superior.
Mesmo assim, nomeadamente
no que respeita a estes últimos,
vem-se assistindo de há uns anos
a esta parte a uma emigração de
luxo de jovens recém-formados
ou em início de formação supe-
rior para países desenvolvidos,
quer da Europa, como da Améri-
ca do Norte. Isto é particular-
mente verdade no domínio da In-
vestigação, de algumas áreas da
Engenharia, Tecnologia e Saúde.
Sem podermos, de forma algu-
ma, aceitar como admissível esta
fuga de crânios para países mais
desenvolvidos (um pais que se
preze, aproveita os seus recur-
sos), é ainda mais lamentável
que a mesma ocorra, hoje, em
profusão para os Palops’s, em
particular Angola.
Não porque Angola não possa re-
presentar uma boa oportunidade
para tantos portugueses, mas an-
tes pela tendência de massifica-
ção que esta emigração configu-
ra no muito curto prazo e, ainda,
pelo facto, de já não se ficar ape-
nas nos rejeitados pelo «exigen-
te» mercado de emprego portu-
guês, como eram, até há bem
pouco tempo, os desempregados
(ou mal-empregados) com mais
de 40 anos de idade.
Não, para Angola estão também
já a ir numa quantidade, diria,
alarmante, jovens quadros, aca-
bados de sair das Faculdades ou
em início de actividade e que na-
turalmente perante o cenário de
um salário de 800 euros em Por-
tugal e, em muitos casos, a reci-
bo verde, e um salário de 6.000
dólares, sensivelmente 4.500 eu-
ros, ou seja, 5,5 vezes mais do
que ganhariam em Portugal, não
hesitam.
Apesar da política de angolaniza-
ção em prática em Angola, a ver-
dade é que a dimensão territo-
rial deste país, as suas imensas

riquezas naturais e as suas lacu-
nas em termos de mão-de-obra
qualificada vão atrair cada vez
mais portugueses.
Os nossos dirigentes perante
tudo isto nada fazem. Transmi-
tem, mesmo, uma ideia de satis-
fação, talvez porque tal contribui
para conter as estatísticas do de-
semprego em Portugal e porque,
gulosos, esperarão que as remes-
sas deste novo contingente de
emigrantes, contribua para o
bolo fiscal que uma máquina es-
tatal cada vez mais devoradora
se encarregará de deglutir rapi-
damente.
Esquecem-se, todavia, e são bas-
tos os exemplos nesse sentido,
que apontam para que a emigra-
ção para Angola seja diferente
da emigração até agora ocorrida
com os portugueses para outros
países.
Segundo dizem, Angola primeiro
estranha-se e depois entranha-se.
Muitos dos mais de 100.000 por-
tugueses já em Angola vão iden-
tificar verdadeiros projectos de
vida por lá e vão querer fazer as
suas apostas futuras em Angola,
sem olhar para este pequeno rec-
tângulo europeu que os desapro-
veitou.
Em Angola, estes portugueses
encontram muita coisa por fazer,
são confrontados com desafios,
sentem-se úteis, válidos e valio-
sos, ao contrário do que ocorre
em Portugal.
O seu valor intelectual vai, mui-
to justamente, pelas condições
proporcionadas, ser deixado em
Angola, para já não falar no va-
lor acrescentado económico e fi-
nanceiro. Vendo um projecto de
vida a mais longo prazo, os «por-

OPINIÃO

Ou como uma
espécie de País

deixa fugir os seus
talentos

PorquêAngola
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