
cada vez mais difícil contratar
e reter talentos. Os profissio-

nais mais jovens estão chegando
ao mercado com expectativas exa-
geradas sobre sua carreira, que
geralmente não coincidem com as
de seus empregadores. São repre-
sentantes da chamada geração do
milênio, também conhecida como
geração Y. Uma radiografia exten-
sa desses jovens, nascidos entre
1980 e 2001, acaba de sair nos Es-
tados Unidos sob o título The Troph
Kids Grow Up: How the Mittennial Ge-
neration Is Shaking Up the Workplace
("Os garotos premiados cresceram:
como a geração do milênio trans-
forma o ambiente de trabalho"), es-
crita pelo jornalista americano Ron
Alsop, do Wall Street Journal.

Quem são esses jovens? Se-
gundo Alsop, eles cresceram num
ambiente superprotetor. Mimados
por pais e professores, foram ha-
bituados a receber troféus - eis a
origem do título do livro - por suas
conquistas infantis. Têm uma con-
fiança elevada nas próprias com-

petências e costumam se irritar
quando o empregador não partilha
dessa avaliação. "Acham que têm
condições de se tornar CEO de um
dia para o outro", diz Alsop. Esses
jovens começam agora a ocupar as
vagas deixadas pelos baby boomers
- como são conhecidos os nascidos
entre a Segunda Guerra e 1960 -,
que estão se aposentando.

Suas expectativas são muito
maiores do que as das gerações
que os precederam. De acordo
com uma pesquisa da CareerBuil-
der.com, o maior site de emprego
dos Estados Unidos, eles querem
de imediato salários altos (74%),
horários flexíveis (61%), promo-
ção antes de completar um ano na
empresa (56%) e um pouco mais
de tempo livre e férias (5O%).

Exigentes, precisam da atenção
constante de seus chefes. Avaliações
anuais não são suficientes. Querem
saber com freqüência como estão se
saindo no trabalho. Ao mesmo tem-
po, ficam amuados quando recebem
críticas. Alsop sugere que sejam
repreendidos de forma cuidadosa,
sob o risco de que abandonem a em-
presa. "Gostam de ser estimulados
a toda hora, mas nem sempre rece-
bem de forma positiva as sugestões
para melhorar seu desempenho",
disse Steve Canale, gerente de re-
crutamento da General Electric, em
entrevista a Alsop.

A hierarquia das empresas tam-
bém não assusta esses jovens profis-
sionais. "Querem ser tratados como
colegas, não como subordinados, e
esperam acesso livre a seus chefes,
mesmo ao CEO, para defender suas
idéias brilhantes", afirma Alsop.

Apesar das exigências que fa-
zem a suas empresas, os integrantes
da geração do milênio não se sentem
amarrados a elas. Se o trabalho dei-
xa de ser gratificante, o abandonam
sem pensar duas vezes, até porque
não os incomoda a idéia de voltar
para a casa dos pais, se necessário.
Num levantamento realizado pela
Michigan State University e pelo
site MonsterTrak, dois terços desses
jovens afirmaram que, provavel-
mente, "surfarão" de um emprego

para outro durante suas carreiras.
O autor de The Troph Kids Grow Up

acredita que as empresas terão de se
adaptar, em alguma medida, à geração
do milênio para conseguir reter seus
talentos. Precisam de suas habilidades
tecnológicas, de sua capacidade de tra-
balhar em equipe e de sua competên-
cia para executar vários trabalhos ao
mesmo tempo. É fundamental, segun-
do Alsop, que mostrem claramente as
oportunidades à disposição desses jo-
vens, caso permaneçam na empresa.
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