
Com foco direcionado ao trabalho
Novos executivos, que ganham cada vez mais espaço nas esferas
decisórias das empresas, têm perfil bastante distinto da geração de seus pais
CLÁUDIA BREDARIOLI

Começa a tomar corpo a
preocupação do mercado em
conhecer melhor a "geração
MBA", que talvez daqui a menos
de dez anos esteja definindo as
estratégias de comunicação das
empresas para as quais traba-
lham e, provavelmente, vetando
ou aprovando campanhas publi-
citárias e ações de marketing,
independentemente das cifras
que elas envolvam. Aponta-se,
assim, para um cenário com
o qual muitos publicitários se
preocupam, que é o da falta de
contato com profissionais sênio-
res nas empresas, mas, ao mes-
mo tempo, desvela-se o risco do
aprofundamento desse processo
dentro das próprias agências de
propaganda.

Daí os questionamentos em
torno da juniorização — bas-
tante debatida e temida, mas
indiscutível enquanto processo
crescente na maioria das empre-
sas —, a partir da qual os pro-
fissionais mais jovens assumem
funções sêniores. Isso porque
o termo juniorização refere-se
especialmente ao achatamento
salarial, mas, muitas vezes, vem
acompanhado também da redu-
ção da média de idade dos exe-
cutivos. Por isso há quem discuta
a condição na qual esses jovens
gerentes e futuros diretores to-
mam decisões importantes.

Ainda que cada vez mais eles
se preparem para exercer sua
profissão, falta-lhes experiên-
cia de vida, conforme apontam

Para Meirelles, do Data Popular, essa geração MBA não tem conflitos

análises realizadas com base em
uma pesquisa recente do Data
Popular. "Na verdade, trata-se
de uma geração sem conflitos
e que não enxerga na política
motivação social alguma", define
Renato Meirelles, do Data Popu-
lar, que coordenou o trabalho, no
qual foram entrevistados mais
de mil profissionais com idade
entre 20 e 30 anos, em diversas
capitais do Brasil.

Ele destaca que esse profis-
sional tem perfil extremamente
voltado para o trabalho, direcio-
nando suas atividades para esse
fim até mesmo nas horas livres
e no estabelecimento de suas
relações pessoais. Fruto da for-
mação voltada para o mercado,
essa geração que agora entra
nas instâncias decisórias das or-
ganizações tem o sucesso profis-
sional como principal foco. Tan-
to que 35% dos entrevistados

para a pesquisa relacionaram
diretamente esse tema como um
dos seus maiores sonhos para os
próximos cinco anos. "A grande
'saída' no estabelecimento de
outras relações com a sociedade
está no terceiro setor, que é por
onde eles se vêem inseridos",
reforça Meirelles, a partir da
pesquisa.

INDIVIDUALISMO
Esses profissionais moldam-

se de acordo com o cenário atu-
al da sociedade capitalista, que
promove o individualismo e atua
contra o incentivo à retenção de
talentos nas empresas. Trocam
de emprego com freqüência
e buscam resultados a curto
prazo. Como são muito ambi-
ciosos, esforçados e compe-
tentes, conseguem êxito nessa
escalada profissional constante,
já que "dar certo na vida" é o
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principal foco desses jovens.
No final, conforme destaca

Meirelles, esse comportamento
beneficia o consumo, visto que,
para esse público, não basta ter
sucesso profissional, é preciso
aparentar essa condição. Daí o
interesse em ostentar ícones,
especialmente os de alta tecno-
logia, no meio em que circulam.
"Eles querem diferenciar-se dos
outros pelo consumo, por isso
buscam exclusividade", diz.

Reflexo ou não do acirra-
mento da concorrência no mer-
cado de trabalho — em virtude
da precarização do emprego
—, esse processo está presente
também nas empresas de co-

municação. Tanto que o tema
já esteve, por exemplo, no 13a

Fórum de Debates, promovido
pela Associação dos Profissio-
nais de Propaganda (APP),
com a presença de Meio &
Mensagem. Naquela oportu-
nidade, aliás, a discussão girou
em torno de "por que está tão
difícil encontrar interlocutores
à altura do negócio". E continua
pautando polêmica, mas mesmo
aqueles que não põem em dúvi-
da a qualificação dos profissio-
nais de comunicação no Brasil
concordam que muitas vezes
há exagero nas decisões para
cortar custos, o que se reflete
nessa juniorização.

Mas essas discussões come-
çam a deixar o âmbito dos fó-
runs especializados e chegam ao
mercado. Tanto que já há quem
tenha optado por percorrer o
caminho inverso. Um exemplo é
a Fischer América. No ano pas-
sado, a agência extinguiu sua
área de atendimento para elimi-
nar intermediários e reforçar a
produtividade, transformando-a
em um setor de operações e ne-
gócios. Dessa maneira, há mais
de um ano não existem mais
profissionais juniores tratando
diretamente com clientes, e
essa responsabilidade foi as-
sumida pelas áreas de criação
e planejamento. "Os clientes
agora dialogam diretamente
com especialistas que lideram
todo o processo de desenvol-
vimento das soluções criativas
e estratégicas. Tudo ficou mais
rápido e integrado", diz Isabelle
Perelmuter, vice-presidente de
planejamento da Fischer.
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