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OPINIÃO
Por que as empresas 

perdem seus
maiores talentos? 

Diversos gestores já 

fi caram perplexos 

quando algum de seus 

melhores funcionários 

pediram demissão

Perder um braço direito, 
aquele funcionário que 
sempre esteve nos seus 

20%, não é algo prazeroso. 
Mais preocupante do que isso: 
geralmente estas perdas não 
são silenciosas, são acompa-
nhadas por tentativas de cha-
mar atenção para algo que não 
está dando certo na empresa. 
O que a maioria dos gestores 
pensa é que o motivo principal 
dessas saídas é o salário, mas 
raramente essa é realmente a 
razão fundamental. 

Para os top talentos, o de-
senvolvimento profi ssional e 
de carreira vem em primeiro 
lugar. Alguns motivos reais 
para essa perda podem ser:

1. O funcionário não 

sente-se valorizado - Mais 
uma vez, reconhecimento não 
se trata de dinheiro. Se você 
olhar a pirâmide de Maslow 
sob a ótica do trabalho, neces-
sidade de auto-estima e de auto 
realização são as duas maiores 
carências do ser humano. Se 
você não reforça por meio 
de gestos, elogios ou aquele 
email inesperado dizendo um 
“parabéns” por um serviço bem 
realizado, você vai falhar na 
retenção destes top talentos. 
Não é necessário de bônus 
fi nanceiro para reconhecimen-
to, afi nal palavras são de graça 
e os efeitos são poderosos.

2. O funcionário não tem 

visão de futuro - É muito 
comum que grandes talentos 
desanimem de seu trabalho 
por se sentirem estagnados, 
não desejarem fazer a mesma 
atividade pelos próximos anos 
ou por acharem que a empresa 
chegou no limite do cresci-
mento. Eles querem mais 
aspirações, mais desafi os, mais 
oportunidades de crescimento 
e aprendizado. Visões vagas 
sobre estratégia e futuro da 
empresa impactam negativa-
mente nestes profissionais, 
então converse sobre as suas 
aspirações. Procure formas de 
incentivo para projetos desa-
fi adores, cursos e eventos que 
mantenham seu top talento em 
movimento.

3. Seus líderes se apro-

priam e escondem seus ta-

lentos - Sabe aqueles líderes 
que se apropriam de ideias dos 
membros da equipe? Invaria-
velmente, líderes fracos es-
condem os talentos da equipe 
para seus superiores, sempre 
ofuscando a existência e o valor 
destes. São líderes fracos. Ser 

colocado nessa posição de infe-
rioridade quando seu trabalho 
é o que destaca a equipe é um 
motivo mais do que justo para 
querer sair. Fique atento aos 
gestores de sua empresa e sem-
pre perceba por conta própria 
o trabalho de seus funcionários 
em particular.

4. O funcionário leva tra-

balho para casa - Aquele seu 
funcionário que sempre fi ca até 
mais tarde, responde emails 
aos fi nais de semana e sem-
pre está disponível para algo 
relacionado ao profissional 
pode estar fi cando fadigado. 
Não abuse e não torne comum 
essa prática de usar da boa 
vontade de seu funcionário 
fora do ambiente do trabalho. 
Líderes precisam conter sua 
ansiedade também. Essa tarefa 
realmente precisa ser feita a 
noite, nos fi nais de semana, 
no meio de um feriado? É re-
almente urgente e tal demanda 
vai fazer alguma diferença se 
for feito na segunda-feira ao 
invés do domingo? Então deixe 
para o horário em que ambos 
estão comprometidos com o 
trabalho.

5. Conquistas não são 

celebradas - Metas batidas, 
um resultado inesperado super 
positivo, empresa crescendo 
mais do que o previsto… A 
maioria das empresas tratam 
estes acontecimentos como 
obrigação, sem elevar isto a 
uma conquista passível de 
celebração, tornando-se cha-
tas e não inspiradoras metas 
alcançadas. O reforço positivo 
e comemorar vitórias é sempre 
prazeroso e faz com que os 
funcionários sintam-se parte 
da empresa de verdade, sintam 
que estão trabalhando com um 
propósito.

Por último, um dos motivos 
da saída de top talentos são 
as ofertas de trabalho. Sim, 
grandes funcionários são asse-
diados por outras empresas o 
tempo todo. Fique ciente que 
seu top funcionário respon-
derá positivamente em um 
contato para uma nova pro-
posta se um dos pontos acima 
estiverem faltando para sua 
auto-realização profi ssional. 

Perder os melhores funcio-
nários de sua equipe pode ser 
a fagulha que faz com que seu 
negócio desande. Não deixe 
que ela se torne fogo valori-
zando cada um dos top talentos 
por tudo que ele pode oferecer.

(*) - É CMO e co-fundador do Celcoin 
(www.celcoin.com.br) aplicativo 

de serviços fi nanceiros para 
quem não possui conta em banco. 
Executivo de Marketing com MBA 

em Administração de Negócios do 
Varejo pela FIA-USP e certifi cação 
em Practitioner em Programação 

Neurolinguística.
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Após dois meses seguidos de crescimento, a ativi-
dade econômica registrou queda em agosto. O Índice 
de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) 
dessazonalizado (ajustado para o período) teve queda 
0,38%, em agosto, segundo dados divulgados ontem 
(18). Na comparação com agosto de 2016, houve 
crescimento de 1,64% (sem ajuste para o período). 

Em 12 meses encerrados em agosto, o indicador 
teve retração de 1,08%. No ano, até agosto, houve 
crescimento de 0,31%. O IBC-Br é uma forma de 

avaliar a evolução da atividade econômica brasileira e 
ajuda o BC a tomar suas decisões sobre a taxa básica 
de juros, a Selic. O índice incorpora informações sobre 
o nível de atividade dos três setores da economia: 
indústria, comércio e serviços e agropecuária, além 
do volume de impostos. 

O indicador foi criado pelo BC para tentar antecipar, 
por aproximação, a evolução da atividade econômica. 
Mas o indicador ofi cial é o Produto Interno Bruto, 
calculado pelo IBGE (ABr). 

Café produzido 
em Honduras 
foi eleito o 
melhor do 
mundo

O café é uma das bebidas 
mais populares do mundo, e sua 
melhor versão vem diretamente 
de Honduras, segundo o júri da 
2ª edição do prêmio Ernesto Illy 
International Coffee, realizado 
pela marca italiana. A premia-
ção é considerada o “Oscar” dos 
cafés e foi entregue em uma 
cerimônia em Nova York, nos 
Estados Unidos. 

Para decidir o vencedor, 
o júri analisou os cafés de 
outros oito países: Brasil, Co-
lômbia, Costa Rica, Etiópia, 
Guatemala, Índia, Nicarágua e 
Ruanda. O melhor não deveria 
ter somente um ótimo sabor, 
mas também ser produzido de 
forma sustentável. Os grãos do 
café de Honduras premiado no 
evento vieram da safra de José 
Abelardo Díaz Enamorado, que 
foi elogiado pelo CEO da marca 
italiana, Andrea Illy.

“É uma honra e um prazer 
reconhecer o sucesso de Díaz 
Enamorado e de todos os nos-
sos fi nalistas, por produzirem 
café da mais alta qualidade 
no mundo através de métodos 
sustentáveis”, disse (ANSA).

Em 12 meses, Amazônia perdeu área de fl oresta equivalente a 

quatro vezes a cidade de São Paulo.

Apesar da queda, 6.624 
km² de fl oresta foram 
devastados no período, 

o equivalente a quatro vezes 
a cidade de São Paulo. Os 
estados do Pará e de Mato 
Grosso tiveram as maiores áreas 
desmatadas, com 2.413 km² e 
1.341 km² de fl oresta a menos, 
respectivamente. 

No entanto, na comparação 
com o período anterior (agosto 
de 2015 e julho de 2016), os 
dois registraram redução no 
destamatamento, de 19% no 
caso do Pará e 10% em Mato 
Grosso. Já o estado com menor 
área desmatada foi o Tocan-
tins, com 26 km² e redução de 
55% em relação aos 12 meses 
anteriores.

De acordo com o Inpe, em 
relação a 2004, quando foi 
lançado o Plano para Prevenção 
e Controle do Desmatamento 
da Amazônia, a devastação do 

Após críticas de Trump, número ainda maior de jogadores 

realizou manifestações antes das partidas da NFL.

A National Football League 
(NFL) decidiu ontem (18) que 
os jogadores da principal liga 
de futebol americano do país 
podem se ajoelhar durante 
a execução do hino nacional 
sem sofrer nenhuma punição. 
O posicionamento foi tomado 
após uma reunião em Nova York 
entre os representantes das 32 
equipes que disputam a NFL. 

A medida da entidade, que 
administra a liga esportiva mais 
popular dos EUA, contraria o 
desejo do presidente Donald 
Trump, que pediu para os ti-
mes da NFL demitirem atletas 
que protestassem durante o 
hino. Em resposta à decisão 
da National Football League, 
o republicano escreveu em sua 
conta no Twitter que a medida 
é uma “total falta de respeito” 
pelos Estados Unidos.

O padrão Poupatempo de atendimento mantém aprovação 

recorde, com 99% de ótimo e bom.

O maior programa de des-
burocratização da história do 
Brasil, criado em 1997 pelo 
ex-governador Mario Covas, 
comemora 20 anos amanhã 
(20). Desde a abertura da 
primeira unidade, na Sé, o 
Poupatempo já prestou mais 
de 565 milhões de atendimen-
tos. Hoje, o programa tem 71 
unidades fi xas no Estado e 
uma unidade móvel que aten-
de comunidades da periferia 
da Grande São Paulo. 

O conceito do programa de 
governo é o de atender a todos 
os cidadãos, sem distinção, em 
um mesmo espaço, com efi ci-
ência e cortesia. Com 13,3 mil 
colaboradores, o Poupatempo 
presta em média 185 mil 
atendimentos por dia, ou 4,4 
milhões por mês. Durante o 
período, os postos Poupatem-
po emitiram 52,4 milhões de 
Carteiras de Identidade, 27,5 
milhões de Carteiras Nacio-
nais de Habilitação, 16 milhões 
de Atestados de Antecedentes 

William e Kate 
anunciam data 
de nascimento 
do 3º fi lho

O nascimento do terceiro 
fi lho do príncipe William e da 
duquesa de Cambridge, Kate 
Middleton, acontecerá em abril 
de 2018, informou o Palácio de 
Kensington. Em comunicado, 
Kate se diz “muito feliz” pela 
nova gravidez. No entanto, o 
sexo da criança não foi reve-
lado.

O irmão de George, 4 anos, e 
Charlotte, 2, será o sexto bis-
neto da rainha Elizabeth II e o 
quinto na linha de sucessão. O 
casal real anunciou a gravidez 
em setembro. Na ocasião, ne-
nhum informação foi divulgada, 
apenas que, como nas duas 
primeiras gestações, a duquesa 
estava sofrendo de hiperêmese 
gravídica, que provoca fortes 
náuseas e vômitos. O Palácio 
também anunciou uma visita 
de William e Kate à Noruega e 
Suécia no próximo ano (ANSA).
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Desmatamento na Amazônia 
caiu 16% em 12 meses

O desmatamento na Amazônia caiu 16% entre agosto de 2016 e julho de 2017. Os dados são do 
Inpe e foram divulgados pelos ministros do Meio Ambiente, Sarney Filho, e da Ciência e Tecnologia, 
Gilberto Kassab

uma ação: comando e controle. 
Comando e controle é poder 
de polícia”, disse Sarney Filho 
em entrevista no Palácio do 
Planalto. 

“Quando fi ca constatado que 
há um desmatamento, para lá 
se deslocam os fi scais do Iba-
ma, ICMBio, Polícia Federal e 
aí se dá o combate. Quando os 
desmatadores ilegais sabem 
que a presença do Estado bra-
sileiro está clara, eles diminuem 
suas atividades. E é isso que 
está ocorrendo”, completou 
o ministro do Meio Ambiente. 
Sarney Filho também afi rmou 
que, ao assumir o ministério, os 
orçamentos do Ibama e ICM-
Bio estavam ‘completamente 
defasados’. “Recuperamos o 
orçamento desses órgãos, con-
seguimos adicionalmente mais 
recursos do Fundo Amazônia 
e as operações voltaram como 
jamais vistas” (ABr).

bioma recuou 76%.
Sarney Filho disse que os 

dados de hoje mostram a 
tendência de regressão na 
curva do desmatamento, que, 
segundo ele, se deve a fatores 

como reforço da fi scalização e 
recomposição do orçamento 
dos órgãos ambientais. “O des-
matamento aumenta por uma 
série complexa de motivos, mas 
ele diminui basicamente por 

Poupatempo comemora 20 anos com 
mais de 565 milhões de atendimentos

Criminais e 12,9 milhões de 
Carteiras de Trabalho. 

Em duas décadas de existên-
cia, o padrão Poupatempo de 
atendimento mantém aprova-
ção recorde, com 99% de ótimo 
e bom nas pesquisas com usu-
ários. Em 2017, o Poupatempo 
foi eleito pelo terceiro ano 
consecutivo o ‘Melhor Serviço 

Público de São Paulo’ pelo 
Instituto Datafolha. 

O programa é gerido pela 
Prodesp, empresa de tecnolo-
gia do Governo de São Paulo 
que no ano passado foi eleita 
a melhor empresa da indústria 
digital no ranking ‘Melhores 
& Maiores’ da revista Exame 
(AC/Prodesp). 

NFL autoriza protesto de jogadores 
durante hino

A manifestação silenciosa dos 
jogadores começou no ano pas-
sado, em protesto contra a vio-
lência policial contra minorias 

raciais, mas ganhou uma nova 
proporção após a hesitação de 
Trump em criticar supremacis-
tas brancos (ANSA).

Atividade econômica teve queda de 0,38% em agosto

A Comissão de Meio Ambien-
te da Câmara aprovou proposta 
que estabelece metas de coleta 
e reutilização ou reciclagem de 
produtos eletrônicos de uso 
doméstico e seus componentes. 
Os fabricantes e importadores 
deverão se articular com os 
distribuidores e comerciantes 
para garantir o cumprimento 
das metas, mediante o estabe-
lecimento de pontos de coleta 
para os produtos e compo-
nentes de pequeno porte; e o 
recolhimento nos domicílios 
dos produtos e componentes 
de grande porte. 

Os catadores de materiais 
reutilizáveis e recicláveis pode-

rão participar dessas medidas, 
desde que não envolvam mani-
pulação de resíduos perigosos. 
Além disso, os fabricantes e 
importadores terão de pro-
mover campanhas de cons-
cientização do consumidor. 
Os produtos eletroeletrônicos 
destinados ao uso doméstico 
e seus componentes deverão 
ser identifi cados com símbolo 
que expresse a vedação de 
disposição na lixeira ou outro 
tipo de recipiente destinado aos 
resíduos domiciliares comuns. 
A proposta será analisada pela 
Comissão de Constituição e 
Justiça e, em seguida, pelo 
Plenário (Ag.Câmara).

Reutilização, coleta 
e reciclagem de 

produtos eletrônicos


