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Há mais de 25 anos os livros da série “Onde Está Wally?” divertem o público infanto-juvenil do 

mundo inteiro. Ideia básica: Achar o Wally, outros personagens e vários objetos num 

emaranhado de ambientes, coisas e pessoas. Uma espécie de Big Data Lúdico dos anos 80. 

Nos dias de hoje não são poucas as áreas e empresas de R&S que brincam de achar o Wally 

quando se trata de localizar talentos. E isso tem levado ao desespero, e não raro ao 

desemprego, milhares de recrutadores em todo o Brasil. Gestores de todos os níveis são 

implacáveis quando o assunto é a rápida e assertiva contratação de talentos. 

Se no jogo bastava achar o Wally, no mundo atual do R&S o talento nem sempre é tão listrado 

e fácil de achar como o Wally. Além disso, num cenário de alta competição por Talentos A+, 

nunca foi tão primordial ser o primeiro a localizar e abordar rapidamente essas espécies raras. 

Há também os que não conhecem nem nunca brincaram com esse jogo, mas que o jogam 

intuitivamente no seu ofício de localizar talentos. Pior, há os que praticam uma espécie de 

antítese do jogo original. Algo como “Venha Cá Wally!”, que se baseia na prática de 

simplesmente anunciar uma vaga e ficar torcendo para que o Wally a veja e se candidate a ela.  

Não há um só Wally no universo de talentos, mesmo aqueles “Em busca de novas 

oportunidades”, que goste desse jogo. Ao contrário, a maioria foge dele. Idêntica reação seria 

de se esperar de um recrutador do século 21, que vive num mundo sem fronteiras, interligado 

por nuvens e ondas cibernéticas e pleno de minas de talentos. 

Gosta do Wally? Continue jogando. Trabalha em R&S? Vá audaciosamente atrás de talentos 

aonde nenhum recrutador jamais esteve. 

Ah, ia esquecendo de dizer: Recrutar talentos não é uma diversão infanto-juvenil. 
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