
Segurar os jovens
talentosos em seus quadros

é o grande desafio para
as companhias
Por Stela Campos

Escolher o próprio horário de entrada e
saída do trabalho, ter folga no dia do ani-
versário e trabalhar de casa são alguns
privilégios difíceis de serem associados ao
frenético mercado financeiro. Mas o que
parece ficção começa a se tornar realida-
de. O Citibank lança este mês no Brasil um
modelo inédito e ousado de trabalho flexí-
vel, no qual os funcionários poderão ficar
dois ou três dias atuando do seu "home
office" - uma experiência piloto para a ins-
tituição em todo o mundo.

Este é apenas um exemplo de importan-
tes mudanças que começam a acontecer
no mundo corporativo brasileiro, com o
objetivo de atender às demandas impos-
tas por uma nova geração de profissionais
na casa dos 20 aos 30 e poucos anos de
idade. Altamente disputados no mercado,
os mais talentosos desse grupo querem
subir rapidamente na carreira, receber de
forma diferenciada, liderar grandes pro-
jetos e ter vida fora do escritório. Segurá-
los em seus quadros é um dos maiores
desafios das companhias no país.

"Qualidade de vida nunca foi sinônimo
de trabalho na área financeira, queremos
mudar essa imagem para os jovens", diz
Fernanda Barros, superintendente de
planejamento estratégico de recursos
humanos do Citibank. Foi pensando em
contemplar os desejos de uma população
interna, com idade média de 34 anos, que
a instituição começou no ano passado a
flexibilizar as jornadas de trabalho. Quem
chega cedo sai antes. Quem vem mais
tarde, fica um pouco além. A partir deste
mês, o banco tornará essa proposta ainda
mais abrangente, com a adoção formal do
"teletrabalho". "Nem todos poderão par-
ticipar, pois isso dependerá das condições
de infra-estrutura que cada um possui e
da função", explica a executiva. "É uma
medida para agradar aos mais novos."
Uma pesquisa interna, com os 180 funcio-
nários da área de tecnologia da informa-
ção do Citi, mostrou que 90% gostariam
de trabalhar a distância, de casa.

Ter autonomia para decidir o próprio
horário agrada tanto a nova geração quan-

to saber, com exatidão, quais são os meca-
nismos disponíveis no grupo para acelerar
o seu crescimento profissional. Pesquisa
realizada pela rede de relacionamentos
"To the Top" para a Valorlnveste com 128
profissionais de até 33 anos de idade, de
grandes e médias empresas em atuação no
país, mostra que 92% mudariam de empre-
go se encontrassem uma oportunidade de
acelerar a carreira, e 87% o fariam até para
receber o mesmo salário.

Uma boa remuneração atrai, mas não
segura a nova geração apressada. Para fi-
car, eles precisam ter uma perspectiva cla-
ra de onde podem chegar na companhia.
A fidelidade à corporação, típica dos pro-
fissionais acima dos 50 anos, não existe
entre os mais jovens. Muitos viram os pais
perderem o emprego em downsizings e
fusões nos anos 90 e cresceram com outra
perspectiva sobre o mundo profissional.
"E preciso reconstruir o vinculo e o signifi-
cado do trabalho para eles", diz Françoise
Trapenard, diretora executiva de recursos
humanos da Telefônica.



Com a intenção de mostrar aos jovens
como eles estão aos olhos da organização,
muitas companhias estão antecipando
suas avaliações de desempenho, numa
tentativa de ter respostas mais rápidas, na
velocidade da demanda da nova geração.
Na Lanxess, empresa do setor químico, na
qual perto de 40% dos 1,1 mil funcionários
têm até 30 anos de idade, as reuniões de
feedback sobre performance agora são
semestrais. "Somos bem verdadeiros nesse
retorno, mesmo que ele não seja positivo",
diz o presidente da empresa, Marcelo Cou-
tinho. "Sabemos que eles querem saber o
porquê de todas as decisões."

Certos casos exemplificam até onde
pode levar a ambição e a curiosidade da
nova geração. No ano fim de 2007, um
jovem de 22 anos foi promovido em uma
grande consultoria internacional junto
com outros quatro colegas de setor. Ao
receber a notícia, entrou na sala do chefe
para saber a razão que levou a compa-
nhia a premiar igualmente toda a equipe.
"Acreditava na promoção por mérito que

consta nos princípios da empresa", dispa-
rou. O superior, na faixa dos 40 anos de
idade, ficou perplexo. Em toda a carreira,
nunca havia recebido uma queixa por ter
promovido alguém. A pesquisa "To the
Top" reforça este apreço dos mais novos
pelo reconhecimento diferenciado: 84%
afirmam acreditar na meritocracia. As
melhores performances devem ser recom-
pensadas de uma forma diferente.

A autoconfiança dos novos talentos
hoje está relacionada com uma situação
de mercado bastante favorável para eles,
nunca antes vista no Brasil. A escassez de
profissionais em diversos setores da eco-
nomia tem acelerado a promoção dos
mais jovens. Para não perder um "high
potencial", as companhias têm promovi-
do assistentes a gerentes, gerentes plenos
a diretores regionais, globais, bem mais
cedo. Muitos chegam a cargos de coman-
do antes dos 30 anos de idade. "É uma
forma das empresas alavancarem o salário
e retê-los", diz Denise Barreto, da GNext,
empresa especializada no recrutamen-



AUTOCONFIANÇA
DOS NOVOS
PROFISSIONAIS
ESTÁ LIGADA AO
BOM MOMENTO
DA ECONOMIA

to de jovens com potencial para se tor-
narem executivos. O faturamento da sua
empresa, criada há quatro anos, cresceu
60% apenas no primeiro semestre deste
ano, tamanha a sede das companhias por
encontrar esses prodígios.

No grupo Algar, do setor de telecomu-
nicações, agronegócios e serviços, que
emprega 14 mil pessoas, 30% do quadro
gerencial têm até 25 anos de idade. "A ten-
dência ê esse percentual subir para 50% em
algumas áreas e chegar a 70% em tecno-
logia da informação nos próximos anos",
diz Cícero Domingos Penha, diretor cor-
porativo de talentos humanos do grupo. O
número de gerentes jovens cresceu 30% na
companhia nos últimos dez anos. "A gran-
de demanda por profissionais está ajudan-
do esse movimento", diz o executivo.

Para alavancar os jovens talentos para
posições de maior responsabilidade e,
assim, atender ao aumento da deman-
da, muitas vezes fruto do crescimento da
própria organização, as companhias estão
precisando acelerar os programas de ca-
pacitação. "Nós, hoje, preparamos os mais
novos para ter condição de fazer o 'start
up' de uma grande operação em pouco
tempo", diz Carmine Sarao Neto, diretor
de recursos humanos da Açominas, em-
presa do grupo Gerdau. Ele conta que, este
ano, dez trainees tornaram-se chefes da

área técnica e industrial da companhia.
"Antes, era preciso ter dez anos de for-
mação para assumir um cargo de chefia",
destaca. Um sinal de que as coisas estão
mudando, acredita.

Fluentes em vários idiomas, experts em
aparatos tecnológicos e com boa forma-
ção escolar, além de várias especializações
e até vivência internacional, essa geração
de bem-nascidos consegue muito cedo
reunir as habilidades técnicas necessárias
para subir no organograma. Mas nem to-
dos possuem uma competência essencial
para os cargos de liderança, o amadureci-
mento emocional. "As pessoas estão sen-

GERAÇÃO X
(30-39 ANOS)

Características
• Precisam equilibrar trabalho e vida pessoal

Valores
• Querem que a companhia valorize sua
contribuição individual

Razões
• Querem melhorar de vida

Prioridades
• Buscam o equilíbrio entre o trabalho com a vida
pessoal
• Querem um horário de trabalho mais flexível
• Oportunidades de crescimento na carreira
• Poupar para a educação dos filhos
• Planejam a aposentadoria

Remuneração
• Não acreditam em pagamentos de longo
prazo ou oportunidades no futuro. Querem ser
recompensadas no presente
• Dinheiro para eles significa feedback de um
trabalho realizado com sucesso

Benefícios
• É crescente a valorização de benefícios, como
planos de saúde, aposentadoria e programas de
equilíbrio entre vida pessoal e trabalho

Motivações
• Ser tratado com respeito
• O salárío-base
• O equilíbrio entre vida pessoal e profissional
• O tipo de trabalho

Fonte: Mercer

do guindadas a posições antes do tempo
e acreditam que é pela competência indi-
vidual, não pela falta de gente e oportu-
nidade do momento", diz a pesquisadora
Betania Tanure, da Fundação Dom Cabral.
"Eles tomam decisões e, antes de ver as
conseqüências do que fizeram, são eleva-
dos a outra posição superior."

Com a intenção de trabalhar o lado emo-
cional de 20 jovens escolhidos entre os 8
mil inscritos em seu programa de trainees
no ano passado, o Pão de Açúcar contra-
tou Vicky Bloch, conhecida pelo trabalho
de "coaching" com presidentes de grandes
empresas. Até então, esse tipo de serviço



era oferecido apenas aos executivos mais
sêniores do grupo. "Esses jovens têm um
alto potencial para chegarem à liderança,
portanto valem um investimento diferen-
ciado", diz a gerente de treinamento da
varejista, Cristiane Lacerda.

"Esta é uma geração educada para fazer
muitas atividades. Eles são muito bons de
entrega, mas não aprenderam a refletir",
diz Vicky Bloch. "E as empresas não costu-
mam ajudar nessa reflexão", acredita. As
sessões individuais da "coacher" com os
trainees do Pão de Açúcar focaram, sobre-
tudo, o autoconhecimento. Oferecer esse
tipo de desenvolvimento pessoal é uma
forma de tentar segurar por mais tempo
os jovens que acabam de iniciar a carreira
na companhia.

A expectativa das empresas em relação
aos trainees e as deles em relação às com-
panhias no Brasil são bem distintas. Pes-
quisa conduzida por Betania Tanure com
492 pessoas, de 32 empresas, 85% entre as
200 maiores do país, mostra que, enquan-
to os jovens ingressam nos programas
de trainee com a expectativa de ficar no
máximo dois ou três anos, as companhias
acreditam que eles permanecerão durante
f 5 anos. "Existe um descompasso", afirma
a professora da Fundação Dom Cabral. "É
preciso entender melhor o que eles real-
mente querem."

O tratamento de gente grande para
quem está começando ou tem poucos
anos de experiência no trabalho se reflete
hoje na remuneração e nos benefícios ofe-
recidos pelas empresas. Na Accenture, na
qual os 4.731 funcionários têm em média
29 anos, consultores com até quatro anos
de formação contam no pacote de benefí-
cios com um carro de porte médio, quatro
portas. Mordomia de diretores e gerentes
agora ao alcance dos mais novos. "Temos

600 vagas abertas, precisamos atrair e reter
os talentos", diz Rodolfo Eschenbach, dire-
tor de recursos humanos da consultoria.

No pacote de remuneração dos mais
jovens, a parte variável é sempre mais
importante. "Eles gostam de metas e bô-
nus atrelados ao resultado individual e
ao negócio", diz Ursula Angelis, gerente
de desenvolvimento organizacional da
Whirpool, fabricante de eletrodomésti-
cos, na qual a faixa etária dos 10 mil fun-
cionários gira em torno de 24 a 35 anos.
"Eles têm o espírito empreendedor e pre-
cisam de desafios", ressalta.

A oportunidade de desenvolver a car-
reira no exterior é outro fator de atração

bastante valorizado pelos jovens talentos
no Brasil. "Temos hoje 70 expatriados", diz
Ursula. "Eles têm muita vontade de mudar
de país", conta. A empresa está presente
em 70 países. São 72 unidades de ma-
nufatura e centros de tecnologia em 12
países. "É muito fácil mandá-los para fora,
eles têm muita mobilidade", diz Carmine
Sarao Neto, da Açominas, que tem 278
unidades, em 14 países.

A aptidão dos jovens para vivenciar di-
ferentes culturas, entretanto, muitas vezes
é maior do que sua capacidade de se rela-
cionar dentro da própria empresa, com os
chefes. "Eles têm pouco apego a estruturas
hierarquizadas, por isso não valorizam



de estagiária
a gerente-geral,
em três anos

Contato profissional
durante as férias
virou oportunidade

Nas primeiras férias durante um estágio na
área de recrutamento e seleção da Whirl-
pool, em 2004, Érica Fernanda Galgano
decidiu viajar para a Argentina com uma
amiga. Só que em seus planos aquela era
mais do que uma viagem de turismo. Seu
objetivo era aproveitar o passeio para co-
nhecer a unidade da companhia naquele
país. Marcou um encontro com o gerente-
geral da área de recursos humanos, apre-
sentou-se e falou sobre o seu interesse em
ter uma carreira internacional. No fim do
ano passado, com apenas 27 anos de idade,
ela assumiu o posto deixado pelo mesmo
executivo argentino que ela havia conheci-
do, três anos antes, como estagiária.

Para chegar até aí, Érica cumpriu várias
etapas profissionais, mas rapidamente
atingiu seu primeiro objetivo na carreira.
Ela é um exemplo de como os chamados
"high potenciais" da nova geração agem
e planejam seu futuro. "Sempre procurei
me antecipar às coisas", diz. Já na faculda-
de de psicologia, ela decidiu interromper
o curso para fazer um intercâmbio de cin-
co meses em uma universidade italiana.
"Queria vivenciar outra cultura e aprender
o idioma", conta. Ela fala fluentemente ita-
liano, inglês, francês e espanhol.

O francês aprendeu sozinha, ainda me-
nina. Quando já falava um pouco, con-
venceu os pais que deveria estudar por
três meses em Paris. Morou numa casa de
família para reduzir o custo da viagem.
Aprender espanhol, entretanto, fazia par-

te do seu projeto profissional. "Queria
trabalhar na Argentina ou no Chile", diz.
Pensando nisso, antes de começar o pro-
grama de trainees da Whirlpool, decidiu
passar as férias em Córdoba, na Argenti-
na, para aprender a língua. Mais uma vez,
hospedou-se com uma família. "Consegui
sair do nível intermediário para o fluente,
foi muito bom", lembra.

No programa de trainee, Érica decidiu
fazer um projeto para o departamento
de RH da Whirlpool no Chile. Tornou-se
a primeira expatriada entre os trainees
da companhia. Seu desempenho foi tão
bom que a empresa a convidou para ficar
na unidade chilena após os dois anos de
treinamento. "Eu respondia por uma área
de desenvolvimento de lideranças, mas eu
queria voltar, precisava de novos desafios",
diz. "Eu achava que podia aprender mais
no Brasil, fechar um ciclo."

Aos olhos dos colegas, esse pareceu um
passo para trás na vida profissional. Érica
trocou a autonomia e as responsabilida-
des que havia conquistado no Chile para
se tornar consultora responsável pelo
marketing dentro da área de RH no Brasil.
Mas, no longo prazo, ela sabia que estava
tomando a decisão certa. Oito meses de-

pois, no fim de 2007, sua expectativa foi
atendida. O gerente-geral argentino com
o qual ela nunca perdeu o contato desde
as primeiras férias na Argentina havia sido
transferido para Miami e a indicou para
substituí-lo. "Eu sabia que a empresa tem
projetos de expansão na região, fiquei su-
permotivada", diz.

Na Argentina, passou a comandar vários
gerentes, todos acima dos 34 e até com
mais de 50 anos de idade. "Fui aos poucos
quebrando a resistência deles por ser mais
jovem", diz. Até o reitor de uma universi-
dade argentina, na qual decidiu cursar um
MBA, questionou sua participação. "Ele
dizia que o curso era para pessoas mais
velhas e experientes", lembra. Ela não se
intimidou. Insistiu até ser aceita.

Para Érica, as gerações são comple-
mentares no ambiente de trabalho,
mas existe um aprendizado, já que elas
se comunicam de maneiras diferentes.
"Quem tem mais tempo de casa traz um
conhecimento sólido do negócio, mas os
mais novos têm o dinamismo, a disposi-
ção para arriscar", diz. Para ela, a velha
geração é mais resistente a mudanças e
a nova, mais questionadora. "Acho que
uma pode ajudar a outra."
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