
Olhar para si é a marca dos profissionais mais jovens  
Igor Giannasi 
 
Pesquisas apontam individualismo e ansiedade nos líderes do futuro  
 
Acostumada desde cedo com a velocidade e o excesso de informações da internet, a geração 
de profissionais que ingressa hoje no mercado de trabalho carrega consigo características 
próprias de quem viveu o estopim da revolução digital. 
 
Apelidados de geração Y -ou geração milênio-, os futuros líderes empresariais são identificados 
como ansiosos, preocupados com o equilíbrio entre qualidade de vida e trabalho e interessados 
em construir uma carreira que não dependa da empresa em que trabalham. 
 
Esse perfil foi constatado pelos estudos das consultorias Stanton Chase International e Robert 
Half, aos quais a Folha teve acesso com exclusividade. 
 
O primeiro, realizado com o Ibope Inteligência, traçou o perfil das gerações de executivos em 
oito países da Amé- rica Latina, incluindo o Brasil. Aqui, foram ouvidos 1.319 profissionais, 
desde estagiários até diretores (leia ao lado). 
 
A geração Y -mais nova do que a X, que tem entre 30 e 39 anos- teve duas subdivisões: 
internet, de 25 a 29 anos, e juniores, com menos de 24 anos. 
 
No geral, trata-se de jovens atraídos por empregos que lhes permitam sentir-se bem com 
projetos, crescer rapidamente e ter boa remuneração. Preocupam-se com o ambiente de 
trabalho e com o tempo livre. 
 
"Eles não desejam ser empreendedores no sentido de terem o próprio negócio. Querem ser 
empreendedores dentro de suas carreiras", analisa Cássia Zanini, diretora de desenvolvimento 
do Grupo Foco. 
 
A idéia de trabalhar até a aposentadoria no mesmo lugar é descartada pela nova geração, 
segundo Zanini. Esse desapego, pondera, é reflexo de um senso de individualidade maior: "A 
carreira vai embaixo do braço, com o notebook". 
 
Audaciosos 
 
Em sintonia com a pesquisa, o analista de produto Sandro Marques da Silva, 27, é um dos que 
dizem não ter medo de colocar sua capacidade à prova. 
 
"Se chegasse o momento em que não tivesse metas, não me submeteria a ficar na empresa 
por acomodação", diz. 
 
Esse ritmo frenético, quando gera excesso de ansiedade, é visto como fator negativo dessa 
geração por Fernando Mantovani, gerente da Robert Half. Em parceria com o site Yahoo! 
Hotjobs, a consultoria fez um estudo sobre a nova geração, tendo como base a juventude 
universitária norte-americana. 
 
Um dos traços marcantes dos entrevistados é não terem medo de arriscar, aponta o estudo. 
 
Ainda vista com cautela por empresas tradicionais, essa característica é bem-vinda em firmas 
como a produtora de filmes publicitários Maria Bonita, cuja maioria dos 40 funcionários tem 
menos de 30 anos. 
 
"Aqui, arriscar é o que faz a diferença", comenta o cineasta João Vicente de Castro, 25. 
 



 
 

 
Leia mais: 
 
Brasil tem a maior proporção de juniores da América Latina  
 
Os jovens executivos brasileiros trazem características peculiares em relação aos nossos 
"hermanos" latino-americanos, indica a pesquisa da Stanton Chase International. 
 
O levantamento também foi feito em outros países: Argentina, Chile, México, Equador, 
Colômbia, Venezuela e Peru. 
 
Uma particularidade do Brasil é a força dos programas de estágio e trainee. 
 
Entre os respondentes com menos de 24 anos, 20% são estagiários que, futuramente, deverão 
assumir cargos de responsabilidade na companhia. 
 
Brasil e Chile estão em extremos opostos na proporção dessa faixa etária. Enquanto aqui esse 
segmento de jovens representa 25% do ambiente corporativo, lá eles são apenas 10%. 
 

 
Leia mais: 
 
Conflito de gerações no trabalho requer adaptação  
 



Resolução de desentendimentos exige atuação de gerência madura 
 
O conflito de gerações no trabalho sempre existiu, e isso não é diferente com quem estréia 
hoje no ambiente corporativo. 
 
Sendo profissionais que exigem muito mais "feedback" dos superiores sobre o seu 
desempenho, as dificuldades surgem com os que atuam como chefes, mas não como líderes. 
Essa é a avaliação Sérgio Amad, consultor da FGV Projetos, da Fundação Getulio Vargas. 
 
Contudo, não é por pertencerem a uma geração anterior que os executivos mais experientes 
são incapazes de se adaptarem às práticas modernas e inovadoras dos iniciantes, diz Amad. 
 
Esses desentendimentos intergeracionais, para a professora Célia Marcondes Ferraz, 
coordenadora do Núcleo de Gestão de Pessoas da ESPM (Escola Superior de Propaganda e 
Marketing), são mais fáceis de serem resolvidos se o gestor é profissionalmente maduro. 
 
"Caso contrário, é preciso preparar a liderança para trabalhar com essa nova variável. E os 
resultados serão mais efetivos do que se tentarmos mudar a cabeça da geração Y." 
 
Já para Jacqueline Resch, diretora da consultoria Resch RH, a convivência harmoniosa deve ser 
resultado de uma adaptação de ambas as partes. 
 
"As empresas também precisam dessas características [da geração Y], porque o mundo está 
diferente", observa Resch. 
 
Terapia de gerações 
 
Para Alcino Therezo Júnior, superintendente de recursos humanos do banco Santander, o 
"sangue novo" é a aposta da empresa para a criação de produtos diferenciados em relação a 
outras instituições bancárias. "Eles têm a cabeça mais aberta, são menos paradigmáticos." 
 
A porta de entrada para começarem a carreira no banco são os programas de trainee. Para 
equacionar divergências, tanto os jovens funcionários como os seus superiores passam por 
sessões de "coaching". 
 
"Informamos os gestores mais velhos sobre como essas cabecinhas brilhantes funcionam", 
brinca Therezo Júnior. 
 
Na HP, não há tratamento diferenciado entre os funcionários de gerações diferentes, conta Jair 
Pianucci, diretor de recursos humanos da fabricante de produtos de informática. 
 
O executivo considera que é mais importante ter um ambiente que abrigue a diversidade do 
que "criar silos comunitários dentro da empresa". 
 
"Hoje o mundo corporativo aprendeu a conviver com todas as idades juntas. Os profissionais 
de 60 anos ainda estão trabalhando, enquanto os de 20 estão chegando para construir seu 
futuro dentro das corporações", comenta Pianucci. 
 

 
Leia mais: 
 
Ascensão é acelerada entre jovens  
 
Pelo estudo da Stanton Chase International, 22% dos jovens entre 25 e 29 anos chegam a 
cargo gerencial, em média, após cinco anos de atuação. 
 
"O crescimento profissional dessa geração está muito mais rápido", constata a coordenadora 
de processos de qualidade da HP, Regiane Trindade, 25. 
 



Ainda que tenha benefícios na carreira, Trindade diz que, por ter assumido responsabilidades 
precocemente, abriu mão de atividades comuns a pessoas de sua faixa etária. 
 
Em dois anos, a analista de risco do banco Santander Else Nogueira, 25, quer ser gerente. 
"Estou muito bem encaminhada." 
 
Entretanto, Fernando Mantovani, gerente da Robert Half, alerta que pode ser perigoso chegar 
a cargos elevados sem tanta maturidade profissional. 
 

 
Leia mais: 
 
Profissionais com mais de 40 voltam a entrar no foco  
Denise Ribeiro 
 
Atualizados e proativos, fazem da idade vantagem competitiva  
 
Se, de um lado, o mundo corporativo começa a se ajustar com a chegada da geração Y, do 
outro, volta a olhar para quem, há pouco, vinha sendo cada vez mais deixado de lado: o 
profissional pós-40 anos. 
 
O administrador Rogério do Carmo, 41, é um exemplo desse aparente reaquecimento. Assim 
que perdeu o emprego de supervisor de logística em 2007, imaginou que seria difícil encontrar 
recolocação, tendo em vista a faixa etária considerada "ideal" pelos anúncios que consultava -
de 25 a 40 anos. 
 
Contrariando suas expectativas, em apenas dois meses es-tava outra vez na ativa, em uma 
empresa de perfil mais jovem. O que o deixa ainda mais surpreso é que as propostas de 
trabalho não param de chegar. 
 
"Mudei do setor de autopeças para o de confecção de "surfwear". O cargo é o mesmo, e o 
salário, semelhante, mas os benefícios, melhores", afirma. Uma das vantagens é o subsídio de 
50% para a pós-graduação. 
 
Para Marcelo Abrileri, presidente da Curriculum.com.br, a preferência por profissionais mais 
jovens segue predominante, mas hoje há espaço para os mais experientes. 
 
O segredo é fazer da idade uma vantagem competitiva. "O homem que é "jovem há mais 
tempo" constitui um perfil desejado por empresas para os cargos importantes", destaca 
Abrileri, que recomenda interagir com blogs, praticar esportes e ter hábitos saudáveis. 
 
Mente aberta 
 
Formada em história e com MBA em administração, Alexandra Maria Teixeira Alvarez, 44, é 
gerente de faturamento de uma clínica oftalmológica. Está feliz no novo trabalho, mesmo 
ganhando menos do que no emprego anterior. 
 
"Tenho mais qualidade de vida", ressalta Alvarez, que diz enfrentar hoje as dificuldades com 
mais humildade e paciência, "sem o ímpeto da juventude", e se sentir "mais aberta". 
 
Na avaliação do consultor de carreira Renato Waberski, o Brasil ainda é muito preconceituoso 
em relação à idade, mas há um aumento da demanda por profissionais experientes nos 
últimos 18 meses. "Hoje estamos recolocando executivos com até 59 anos", comenta. 
 
O profissional mais valorizado tem "cabeça moderna", não se abate com a idade e corre atrás 
de atualização, como formação contínua e idiomas. "Tem de ser proativo e garimpar as 
chances", diz Waberski. 
 



Escarafunchar a internet atrás de novidades na área de tecnologia sempre foi um hábito de 
Artur Borioli, 44, demitido em novembro do ano passado e recolocado em março. 
 
Consultor da área comercial para o mercado corporativo de uma autorizada da TIM, Borioli 
atualiza diariamente suas leituras on-line. "Hoje todo mundo é muito antenado. Não dá pra 
correr o risco de deixar um cliente sem resposta", ensina. 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 1 jun. 2008, Caderno de Empregos , p. 2-5. 


