
O fato de o mercado ter uma grande
quantidade de profissionais com
pouca idade - apesar de representar
uma maior probabilidade de se
encontrar pessoas capacitadas e
com talento - não é suficiente para
justificar porque cada vez mais
os comandos das organizações e
os seus principais cargos são por
elas ocupados. Um dos fatores
que explicam essa preferência é a
incorporação da tecnologia no mundo
corporativo. "É um ponto positivo
para os mais jovens, porque eles
nasceram e foram educados em um
ambiente em que a tecnologia faz
parte" afirma Malena Martelli (foto ao
lado), presidente do Comitê de Gestão
de Pessoas da Câmara Americana de
Comércio (Amcham) e consultora
especializada em Recursos Humanos.

Ao exigir uma nova forma de fazer
negócios, a globalização também joga
a favor da atual geração. A facilidade
de se adaptar a essa realidade somada
à mentalidade digital, fruto do meio
que a obriga a se comunicar o tempo
todo, explica Malena, faz com que
essa geração traga para as empresas
questões como a valorização da
colaboração. "São profissionais com

menos paradigmas, que questionam as
informações o tempo todo e com mais
liberdade. Além disso, são melhores
preparados e não temem partir para
o sacrifício. Não é à toa, portanto,
que com 30 anos já possuem MBA
(Master of Business Administration)
e falam o Ingiês e outras línguas"
diz o administrador André Raduan,
superintendente da Amway, líder
mundial de vendas diretas, e que
aos 28 anos de idade já era gerente
geral de uma unidade de negócios da
DuPont para a América do Sul.

Também são preocupados com
a preservação do meio ambiente
e com a solução das mazelas
sociais, como forma de garantir
um planeta mais sustentável, o
que demonstra urna visão clara de
futuro e uma nova forma de liderar.
Esse modelo, que ainda resiste em
empresas hierarquizadas, é cada
vez mais aceito nas que entendem
que devam ser conduzidas pela
capacidade de liderança cooperada
de seus profissionais, o que
inspira os liderados a seguirem os
comandantes pelo compartilhamento
de informações e pela forma como
conduzem as ações.



Integrantes da chamada "Geração
Y" (nascidos após 1978), são
independentes, não suportam a
burocracia e são dotados de grande
auto-estirna. Não se apegam a uma
organização, por não verem no
rompimento dessa relação uma falta
de lealdade. Isso não significa que
deixem os empregos em troca de
salários melhores. Querem trabalhar
"em cirna" de projetos que englobam
bons salários, oportunidades de
crescimento, flexibilidade, autonomia
e, principalmente, desafios. Diferente
portanto, da geração Baby Boomer
(1946-1964), que contemplava
valores como lealdade à empresa,
respeito à hierarquia e cumprimento
de políticas e procedimentos
padronizados, e da geração X
(1965-1977), que surgiu quando os
conceitos de se dedicar a vida inteira
a uma empresa deu lugar à era em
que cada profissional era responsável
por sua carreira e empregabilidade.

A geração Y, ressalta a
administradora Fernanda Lopes
lhees, busca reconhecimento rápido
de suas ações. "Quer fazer coisas
diferentes e enfrentar desafios",
afirma. E tem autoridade para falar
sobre isso. Por cinco anos trabalhou
nos Estados Unidos e Europa, onde
aprimorou seus conhecimentos
em Recursos Humanos, em áreas
como seleção, treinamento e
desenvolvimento de jovens talentos
e gerenciamento de expatriados. No
UBS, maior instituição financeira da
Suíça, selecionou candidatos internos
e externos através de programas de
avaliação, em Zurique e em Nova
Iorque. Na época em que estava
nos Estados Unidos, Fernanda
tinha apenas 26 anos. À experiência
não só foi importante para a sua
tese de mestrado em Psicologia
Organizacional, como também para a
abertura do seu próprio negócio, em
sua volta para o Brasil.

Riscos e desafios
Muitos questionam se não é um
risco investir em jovens que aspiram

cargos elevados, mas suscetíveis
quanto à permanência. "Muitos ficam
na empresa por conta disso", explica
Malena, ao lembrar que é uma
geração que paga o MBA do próprio
bolso, quando o seu nome não consta
da lista dos selecionáveis para fazer o
curso. 'As empresas têm de investir
sem se descuidar da imaturidade
que muitos têm para avaliar se as
oportunidades oferecidas são para
mantê-lo no cargo por um bom
tempo", diz. "Os profissionais devem
ter em mente que mudar de emprego
várias vezes pode não ser prejudicial
quando jovens, mas ao atingirem
30 anos isso passa a ser visto com
desconfiança" afirma Fernanda.

Não há como negar que um dos
desafios é demonstrar que a pouca
maturidade e experiência de vida não
interferem na forma de administrar.
Hoje já é quase comum ver empresas
presididas por profissionais com
25 anos de idade, muitos ainda
"amadurecendo" a personalidade,
o que gera desconfiança de toda a
equipe. Para vencer essa "batalha",
Malena entende que a saída é
contar com a ajuda de um coaching,
uma espécie de mentor que tem
experiências pessoais e profissionais
mais fortes. "Não adianta ter
somente o cargo, é necessário estar
confortável e encontrar caminhos
por meio de parcerias com colegas
de trabalho" afirma. Ou como diz
Raduan: "é preciso superar-se, ter
respostas, ações e visões por meio

de atitudes, jamais pela força da
hierarquia. E isso se consegue com
respeito"

Maturidade psicológica
A experiência de um jovem depende
do tempo que está no mercado
e qual a solidez que incorporou
aos conhecimentos. Outro ponto
é a maturidade psicológica, que
o faz acreditar que a bagagem
e a competência adquiridas são
suficientes para fazer jus à confiança
nele depositada. É preciso deixar
claro que quando se contrata alguém
com essas características, existe a
perspectiva de que trará inovação e
mais velocidade aos negócios. "Não
acredito, porém, que deva prescindir
da experiência dos mais velhos.
Precisa balancear o seu método de
gerenciar com os conhecimentos
dessas pessoas" diz Malena. Nesse
ponto, o coaching também é
importante, pois ao servir-lhe de
apoio o fará se sentir mais seguro.

Ter um mentor é um dos conselhos
de Raduan para quem está
começando. "Além de ajudar a criar
a carreira, servirá de referência para
seu trabalho e posição de liderança",
justifica. Até porque, um dos pontos
críticos do jovem administrador está
nos conflitos que promoverá em
outras gerações. Há quem afirme
que ser liderado por um jovem serve
de desestímulo para os que almejam
estar em posições de destaque. Mas,
explica Malena, a frustração pode



ocorrer em qualquer situação. Basta
alguém com um ano a menos de
casa ser promovido para deixar o
seu colega de trabalho infeliz. "O
que existe é o preconceito do mais
velho com o mais novo, que sempre
acha que o mais jovem está errado",
enfatiza, ao dizer que o que pode
estar "machucando" quem achava
que poderia ter um cargo melhor é
a falta de uma boa condução de sua
carreira", justifica.

Quem teve de enfrentar gerações
mais velhas - e obteve êxito - foi o
administrador Murilo Lemos. Com
27 anos, já era diretor de Recursos
Humanos da Secretaria de Economia
e Planejamento do Estado de São
Paulo. Aos 29 anos, o conhecimento
sobre as especifidades de RH no setor

público o levou para a Fundação
Prefeito Faria Lima, que também
integra o governo paulista. Nos dois
casos tornou-se chefe de equipes, nas
quais ele era o mais jovem. 'Sempre
usei a transparência" diz. "É um
erro entrar em um jogo armado,
paranóico. Queria poder confiar na
equipe e que eles confiassem no meu
trabalho. Acredito que a estratégia
deu certo, pois o clima no trabalho
ficou mais leve e as pessoas não
esquecem de suas responsabilidades",
completa.

Atitude de dono
Para Raduan, o que caracteriza o
sucesso do administrador jovem é a
incorporação da atitude de dono. "Ele
deve sempre buscar a rentabilidade,
mas com a visão diferente do

pessoal do Marketing. O Marketing
é maravilhoso, mas não sabe fazer
contas nem se preocupar com custos.
Sempre quer mais recursos para
concluir o projeto e, infelizmente,
é assim que pensa a maioria dos
executivos: não agem como se fossem
donos do negócio" ressalta. A visão
estratégica também é importante.
"Em vez de sair implementando as
coisas, é preciso analisar o mercado
e compreender as principais
influências na cadeia de valores".

A absorção desses conceitos o levou
a reposicionar a marca da empresa
que dirige no mercado. A adequação
de custos, o reposicionamento de
preços, as mudanças culturais e de
atitudes voltadas para o cliente, com
ênfase na inovação e resultados,
o aperfeiçoamento dos sistemas
de logística e armazenagem foram
determinantes para que colocasse a
empresa entre as 100 melhores para
se trabalhar no País.

Em uma época repleta de
transformações, o jovem representa
o "sangue novo" necessário para
oxigenar as organizações. Em
artigo, Malena diz esperar que
outras gerações aproveitem a
oportunidade para usar a maturidade
e a experiência para facilitar o
processo de transformação. "Todos
se beneficiariam dessa evolução",
finaliza.
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