
Os gestores estão preparados para receber a nova geração de profissionais?   
Eline Kullock  
 
Estava com minha equipe analisando os resultados de uma pesquisa para detalhar dados de um 
levantamento desenvolvido pelo Grupo Foco. Nesta pesquisa, jovens trainees entre 21 e 24 anos 
tinham demonstrado sua expectativa de ocupar posição de chefia nos próximos 4 anos.   
 
Não tinha sido uma amostra pequena: 7115 respostas de todo o Brasil em 3 semanas era o 
suficiente para confirmar outras questões levantadas. Chamou a atenção a opinião categórica da 
maioria dos jovens candidatos a trainee sobre o assunto "liderança": querem ser chefe em 4 anos. 
As justificativas:  
 
"- Ter pouca experiência não nos desqualifica para exercer uma função de chefia. Há chefes mais 
velhos e extremamente autoritários. Não escutam, não sabem usar o nosso potencial".   
 
Isso era uma verdade. Mas eu ainda ficava boquiaberta com a firmeza das respostas.  
 
Dias depois, uma das perguntas que escutei na apresentação da nossa pesquisa em Campinas 
para um grupo de Clientes, na maioria diretores e gerentes de Recursos Humanos, me fez refletir:   
 
- "Mas nós também já fomos assim, ousados e contra tudo o que parecia ir de encontro às nossas 
vontades. Esse não é o grande dilema das gerações?", questionou um dos presentes.  
 
Não é a mesma coisa. O gap entre gerações está maior. É isso que nos preocupa. E o que me 
aflige mais é que os gestores não estão percebendo esse distanciamento que separa as duas 
gerações. Há um corte epistemológico. Quem se prepara para entrar no mercado é mais ousado, 
mais autocentrado; acredita mais no seu potencial. Não quer uma vida tão estressada como 
"como a de seus pais".   
 
Está chegando a turma do "joy stickers": eles querem satisfação, aliada à adrenalina e a auto-
estima. Ganham satisfação pessoal por sobrepor obstáculos, conquistar novos espaços, bens, 
enfim, por vencer! E mais: vencer sem tédio e com diversão! Esta vivência pode criar o 
encorajamento para aplicar as atitudes que aprenderam no jogo ao seu dia-a-dia. Inclusive nas 
situações novas, indefinidas. Eles apegam-se à busca da felicidade, ao mesmo tempo em que 
passaram grande parte de suas vidas jogando. Estão mais acostumados ao risco. A culpa não é 
tão grande quando alguma coisa dá errado. Também, pudera! Nos jogos eletrônicos, quando eles 
perdem, é só dar "reset" e "restart". Não há conseqüências, e a vida começa de novo!  
 
Quisera eu que, nas organizações, quando projetos não dão certo, pudéssemos apertar um botão 
que elimina aquele investimento, como se nunca tivesse sido realizado. Em termos financeiros e 
nos impactos sobre a cultura e a motivação das pessoas.   
 
Em cada revista que tenho aberto - Veja, Isto É Dinheiro, Exame - entre tantas outras, há sempre 
uma referência ao crescimento exponencial do mercado de games. E como os mais velhos estão 
jogando!  
 
Quem tem mais de 34 anos, como eu, não vê a menor graça nestes jogos. Raro achar um 
profissional da minha geração que tenha acompanhado a vida dos games depois do Mario Bros e 
do Pac Man. Quando falo com meu filho de 21 anos, ele me diz que joga pouco. Que a geração 
que vem por aí joga muito mais!   
 
A questão que se apresenta claramente é: temos nos dado conta de como isso pode interferir na 
percepção dos jovens sobre a vida e a forma como a sociedade se organiza? Em primeiro lugar, 
nos jogos, eles não aprendem com um professor. Assim, na vida real, não acreditam que um 
chefe é a grande figura de autoridade. Nos jogos, é a didática da tentativa e do erro.  



No máximo, recebem dicas dos amigos. É natural, assim, acharem que seus chefes têm pouco a 
acrescentar. Na mesma linha, eles têm um raciocínio mais simplista, quase binário. Trabalham 
com regras claras e definidas antes do jogo começar (como se a dinâmica do ambiente 
corporativo não existisse...).   
 
Não há quase espaço para planejamento. O nome do jogo é ação. E, se não estão satisfeitos com 
seu emprego, com seus pares afetivos, com um produto, mudam com facilidade. "Não vale a pena 
batalhar e gritar para melhorar a sociedade." A tribo vem mais individualista. É uma tribo, ainda 
segundo nossa pesquisa, que escolhe a carreira por vocação (72% deles responderam essa opção, 
deixando em segundo plano fatores como remuneração, status, carreiras tradicionais e até a 
influência familiar. Comprova a teoria dos "joy-stickers". Eles querem é ser felizes, trabalhando 
naquilo que gostam.   
 
O que me provoca e me faz escrever este artigo é a questão central sobre o futuro das empresas. 
Queremos ajustar essa "tribo" a este novo perfil? Ou enquadrar a garotada, fazê-la aceitar um 
ambiente no qual eles se sentirão pouco à vontade, desconfortáveis e, por conseguinte, 
desmotivada para despenhar suas funções.   
 
Desnecessário dizer que daqui a dez anos, quando estivermos nos aposentando, é esta tribo que 
vem aí que estará tocando as empresas, assumindo riscos, tomando decisões, liderando equipes, 
definindo caminhos estratégicos das nossas empresas.  
 
Temos que lapidar melhor estes jovens que acreditam tanto na sua capacidade, que custamos 
tanto a selecionar e que estão dispostos a sair das nossas empresas se não lhes preenchermos as 
expectativas.  
 
É fundamental conciliarmos nossas idéias de gestão e a urgência de vida e de participação no 
processo decisório da empresa que aflora por todos os seus poros.  
 
Esta discussão mobiliza o Grupo Foco neste momento. Não são programas tradicionais de 
treinamento em chefia e liderança, de planejamento e controle, de gestão de processos que vão 
motivá-los. Precisamos, antes, entender como eles aprendem e o que não sabem. E precisamos 
aprender o que eles sabem fazer melhor do que nós. É um longo processo de redesenho que 
temos que fazer, sob o risco de perdermos o trem (espaçonave?) da história.   
 
Olho para os lados, nesse aeroporto caótico da vida, esperando por mais um avião e vejo alguns 
membros dessa tribo. Uns quatro estão com i-pod no ouvido, movendo o corpo, meio alheios ao 
que se passa em volta. Alguns estão de boné, o que acho razoavelmente estranho, porque são 
21:30 horas e não há sol algum.   
 
Mas o mais extraordinário mesmo é este rapaz do meu lado, absorto na música que escuta. O que 
me surpreende é este relógio que ele usa, onde o ponteiro (vermelho!) dos segundos é muito 
maior que o ponteiro (também vermelho!) das horas e dos minutos, como a me sinalizar, 
tiquetaqueando, que a vida passa rápido demais e ele tem muita pressa.  
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