
A organização de jovens  
 
As empresas estão cada vez mais jovens. Resta saber se o RH está preparado para geri-los 
 
Nos últimos anos, convencionou-se acreditar na teoria de que a média de idade dos funcionários 
das empresas estava ficando cada vez mais baixa devido, simplesmente, à evolução tecnológica. 
Mas adotar este discurso é negar as qualidades dos jovens de hoje que, entre outras atribuições, 
possuem uma boa formação acadêmica e, principalmente, vontade de fazer a diferença. Mas o 
que se nota também é que as cadeiras de altos cargos das corporações têm sido preenchidas por 
pessoas na faixa dos 30 anos, o que prova a ocorrência de uma quebra de paradigmas, que 
condicionavam a liderança à experiência.  
 
Segundo Sérgio Frota, diretor da Amcham de Campinas, o motivo principal que leva as empresas 
a querer pessoas mais novas gira em torno da voracidade e da gana desse pessoal. Para ele, não 
só a tecnologia demandou um perfil profissional diferente nas organizações, mas a concorrência 
exacerbada e as variações na qualidade dos serviços fizeram com que as características do jovem 
profissional se tornassem fundamental no cotidiano do mundo corporativo. "Quanto aos cargos de 
gerência, isso também se aplica. Só não há mais jovens em posições altas por causa, muitas 
vezes, do preconceito do tipo ‘essa pessoa é jovem demais para exercer tal função’, ou mesmo 
em decorrência da falta de experiência em determinadas áreas". Mas é claro que existem muitos 
exemplos de pessoas jovens em cargos de diretoria, ou até mesmo de presidência, que foram 
muito bem-sucedidas. "A falta de experiência acaba sendo compensada de acordo com as 
qualidades dessa pessoa. Muitas empresas ganham com a agilidade, a visão e a garra do novo 
líder".  
 
Mas, sem dúvida, muitas vezes essa noção, de que a liderança nas mãos de um jovem é sempre 
vantajosa, acaba sendo frustrada. Há uma fantasia de que o jovem, na média, é mais pujante e 
tem mais pique do que as pessoas mais experientes. Embora isso possa ser, em parte, verdade, 
Rolando Pelliccia, diretor da Hay Group, diz que não é tão difícil encontrar indivíduos, na faixa dos 
20 aos 30 anos, acomodados. "Agora, isso não anula aquela pujança e aquele desejo do jovem 
em mostrar que a organização tomou uma decisão acertada quando o contratou", explica e 
ressalta que a oxigenação de idéias que a presença de alguém mais novo traz para uma 
corporação, também representa um aspecto importante.  
 
O perfil do jovem  
 
Mas quem é o jovem dos dias atuais? O que eles querem das empresas? A que dão mais valor? O 
que os motiva? Essas e outras questões são muito importantes para que se possa entender as 
características de um profissional que, em pouco tempo, pode estar sentado na cadeira mais alta 
de sua empresa. Conforme foi salientado, esse jovem profissional de hoje é dinâmico e tem uma 
enorme vontade de aprender, estando sempre aberto a treinamentos, ou a qualquer tipo de 
aprendizagem. Mas o que move esse jovem, e o faz querer vencer, é uma incessante busca por 
desafios.  
 
Para Sérgio Frota, os jovens trabalham em cima de metas e, assim que essas metas são 
alcançadas, eles já vão atrás de outros desafios. Os jovens não gostam muito de rotina, querem 
sempre um problema novo para resolver. "Este profissional quer se sentir parte da empresa, 
comprometido com os anseios e as dificuldades da mesma", afirma.  
 
Em contrapartida, há um forte sentimento no jovem da busca pela realização pessoal. Porém, 
muitas vezes, essa meta não pode ser conjugada com as realizações demandadas pela empresa, 
o que traz uma tendência ao individualismo nas equipes de trabalho, apesar do discurso em 
entrevistas de seleção e dinâmicas em grupo estar bem afinado com o requisitado. "Eles 
passaram muito tempo ouvindo sobre a importância do trabalho em equipe, porém, nem sempre 
isso é verificado na prática", explica Rolando.  



 
Quanto aos benefícios, o que atrai os jovens são auxílios à educação, como treinamentos e bolsas 
de estudo, possibilidade real de crescimento e reconhecimento, o sentimento de que as chances 
de diálogo com os seus superiores são imediatas e, principalmente, a qualidade de vida. Se por 
um lado, o jovem sente a necessidade de conversar e explicar seus anseios, de acordo com suas 
condições de vida, por outro, esse profissional passou a dar muito mais importância à qualidade 
de vida, mesmo que seja em detrimento de salários fartos.  
 
Segundo Cláudio Neszlinger, diretor de Recursos Humanos da Microsoft no Brasil, os benefícios 
que mais chamam a atenção dos colaboradores da empresa são os que os incentiva à prática 
esportiva. "Eles dão muito valor a eventos esportivos organizados por nós e, também, aos 
descontos em academias que oferecemos", detalha.  
 
Já Rolando Pelliccia ressalta a importância de um ambiente de trabalho harmonioso e produtivo 
como a principal forma de motivação desses jovens. Para ele, esse ambiente deve ser um espaço 
onde as pessoas são tratadas dignamente, e onde possam ser responsabilizadas pelos resultados 
da organização, mas que ao mesmo tempo seja um ambiente assertivo e franco, que mostre, 
claramente, qual é a real velocidade de uma carreira naquela empresa, sem tentar seduzir esse 
jovem com promessas de títulos e cargos em curto prazo. "É nesse sentido que digo que a 
organização tem de oferecer um bom ambiente para o jovem profissional. Ele deve ter 
informações fidedignas sobre o futuro na corporação".  
 
Com tudo isso, ficam cada vez mais claras as diferenças entre o jovem dos dias atuais e da 
geração anterior. Por exemplo, é notável o menor grau de vínculo entre a empresa e o 
colaborador hoje em dia. Talvez por causa de sua busca por desafios, os jovens não queiram a 
monotonia de mais de três ou quatro anos em um mesmo lugar. Isso, não necessariamente, 
compromete a qualidade do quadro de funcionários das empresas, pois muitas vezes, elas 
ganham com essa rotatividade no ambiente, pois estimula o florescimento de novas idéias.  
 
Outro aspecto importante é o da remuneração. Os salários altos não têm mais tanta importância 
quanto antes. Segundo Rolando Pelliccia, os jovens estão mais dispostos a trabalhar em uma 
empresa preocupada com seus ideais e que esteja na área de atuação que lhes interessa, do que 
em trabalhar pura e simplesmente por dinheiro. "Isso é algo que deve ser repensado. Você 
oferece para o jovem licença paternidade, programa de aposentadoria e facilitação na compra de 
um apartamento, e o jovem diz ‘legal, mas eu queria tempo livre para poder trabalhar e estudar’", 
afirma.  
 
O RH está preparado para gerir esses jovens?  
 
Segundo Neszlinger, essa resposta vai variar de segmento para segmento. Há ainda muitas 
empresas resistentes a entrada dos jovens e, principalmente, à ocupação de altos cargos. "Mas 
isso tem mudado. As empresas, gradativamente, estão se sensibilizando com relação a isso". O 
que se observa é que esse processo não depende apenas do RH, e sim, do modelo da empresa e 
de seus diretores. "Porém, conscientizar a direção da importância de trazer pessoas mais jovens 
para as empresas, é papel fundamental dos profissionais de Recursos Humanos", afirma.  
 
Quanto a gestão, uma preocupação constante é a respeito da retenção destes jovens talentos. 
Conforme se constatou, mais do que dinheiro, eles querem mais poder de decisão e mais 
responsabilidade. "Diria que os melhores RH’s que conheço estão sensíveis a essa realidade", 
confirma Pelliccia.  
 
Na busca por um ambiente de trabalho harmonioso, é unânime a noção de que uma mescla entre 
jovens e pessoas mais experientes se faz necessária.  
 



Muitas vezes o RH tem de estimular mais uns e frear o ímpeto de outros, mas certamente, é 
dessa forma que uma organização terá condições de conquistar um ambiente, de fato, saudável e 
propício ao crescimento de sua empresa. "Acredito que as decisões devam ser tomadas sempre 
em conjunto. Obviamente, o pessoal na posição de gerência e diretoria dá a decisão final, mas 
com a participação de todos, pode se evitar constrangimentos e descontentamentos dentro de um 
grupo de trabalho", finaliza Sérgio Frota.  
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