
Geração Yo
POR É R I K A R A M O S

César Souza, presidente da Empreenda, fala sobre o perfil
da geração que está dominando o mercado consumidor
e exigindo uma nova postura de líderes e empresas

consultor César Souza,
presidente da Empreenda, consultoria
nas áreas de estratégia, clientividade e
desenvolvimento de líderes, segue de
perto o comportamento de quatro ge-
rações. Por conta da carreira, ele lida
com executivos de sua própria geração,
os chamados baby boomers (nascidos
entre 1946 e 1962), com a geração X
(nascidos entre 1963 e 1980), e com os
integrantes da geração Y (nascidos en-
tre 1981 e 1994). Em casa, César tem
dois filhos adolescentes de 13 anos, in-
tegrantes da chamada geração Z (nas-
cidos a partir de 1995). No trabalho,
o consultor acompanha os desafios de
gestores cuja missão é liderar nativos
da geração Y, e das empresas, que pre-
cisam criar estratégias para oferecer
produtos e serviços inovadores para
conquistar esse público.

Durante 20 anos, o executivo exer-
ceu importantes posições de liderança
no Brasil e no exterior, entre elas foi vi-
ce-presidente da Odebrecht of Amé-
rica, Inc. nos Estados Unidos. Pales-
trante e autor dos best-sellers "Você E
do Tamanho de seus Sonhos" e "Você
É o Líder da sua Vida", ele acaba de
lançar o livro "Superdicas para Con-
quistar Clientes e para um Atendi-
mento 5 Estrelas". César participará
da sétima edição do Congresso Na-
cional das Relações Empresa-Cliente

(Conarec), maior evento sobre rela-
cionamento com o cliente da América
Latina, realizado pelo Grupo Padrão
no mês de setembro, em São Paulo.

Em entrevista à Consumidor Mo-
derno, ele conta como deve ser o líder
de equipes formadas pelos nativos
da geração Y, e, ainda, como eles se
comportam, consomem, trabalham e
se relacionam.

Consumidor Moderno Quem são
os enigmáticos participantes da geração
Y? César Souza São vibrantes, impa-
cientes, infiéis aos outros, mas leais às
próprias causas e carreiras. São chama-
dos de insubordinados, mas digo que
são mais inquietos e questionadores
do que realmente rebeldes. Dominam
várias tecnologias e fazem tudo ao mes-
mo tempo. São apaixonados; para eles a
vida é uma experiência e deve ser apro-
veitada sempre. Podem escolher onde
desejam trabalhar e o que tiverem de fa-
zer deve ter um sentido. Querem opor-
tunidades de desenvolvimento rápido e
respostas instantâneas.

Consumidor Moderno Como é
a experiência da compra para essa
geração? César Souza Ela quer ex-
perimentar tudo o que vai consumir;
fazer o test drive. Gosta de se diver-
tir fazendo compras e ter a satisfação

imediata do consumo, mesmo sendo
adepta do e-commerce.

Consumidor Moderno Os departa-
mentos de marketing já aprenderam a
conquistar essa geração? César Souza
A área de marketing está se esforçando
para entender como funciona a gera-
ção Y, mas ainda não sabe lidar com
ela. Isso porque a maioria dos departa-
mentos de marketing é composta por
baby boomers e membros da geração
X, o que dificulta a tarefa. Quando a
área for dirigida por alguém da geração
Y isso facilitará o trabalho. O mesmo
acontece em empresas em que grande
parte do público consumidor é mulher
e na diretoria só há homens. Nesse
caso não usar a inteligência feminina é
um desperdício.

Consumidor Moderno Como os
consumidores nascidos depois de
1981 encaram as marcas? César
Souza Eles não têm tanta fidelidade
à marca, sua lealdade está baseada
no que a marca traz e não nela em
si. No passado, a marca era sinôni-
mo de qualidade e eles não querem
saber apenas disso. Querem saber o
que transcende a qualidade, ou seja,
qual a autenticidade da marca e o que
ela representa em certas comunida-
des em que eles estão inseridos. Se



ung
a marca representa alguma bandeira
nobre com a qual esse consumidor se
identifica no momento, talvez tenha
chance de ser escolhida mais de uma
vez por ele. Antigamente as marcas
eram ícones, mas o consumidor da
geração Y não tem respeito pela mar-
ca como as outras gerações tinham.

Consumidor Moderno Gomo eles
interferem na reputação das marcas e
como se comunicam? César Souza
Com um clique. Podem fazer comen-
tários construtivos sobre produtos e
empresas ou destruí-los em segundos
em alguma comunidade da internet.
No ambiente de trabalho não se aca-
nham de encaminhar um e-mail di-
retamente ao presidente, ignorando
gerência e diretoria. E o que eu chamo
de "erosão eletrônica da hierarquia".

Consumidor Moderno As empre-
sas estão se transformando para enten-
der a geração Y dentro de seu quadro
de colaboradores. Que perfis de líderes
existem hoje nas organizações e para
onde a liderança deve seguir? César
Souza Faço uma relação entre o líder
1.0 e o 2.0. O líder 1.0 é aquele que
sabe tudo, sai de dentro da lâmpada,
é um gênio. No passado esse líder in-
ventava um produto, uma marca que
dependiam apenas dele. O líder do
passado formava seguidores. Fazia
parte da era do comando, da era indus-
trial. Já o líder 2.0, que substituirá
o modelo 1.0, cria condições para
que a liderança dos outros despon-
te. O gênio do futuro é aquele que
dá condições para que a genialida-
de dos outros apareça. O líder 2.0
não tem seguidores, forma outros



líderes, é de uma era que passou de
industrial para a era dos serviços e
dos clientes.

Consumidor Moderno Qual a rela-
ção entre o líder 2.0 e a geração Y? Cé-
sar Souza Se existe alguém capaz de
liderar a geração Y, esse alguém precisa
ser um líder 2.0. Muitas empresas ainda
têm líderes 1.0, centralizadores, autori-
tários e que sofrem para reter e treinar
colaboradores. As companhias cujo es-
tilo de liderança são mais coerentes com
a geração Y tendem a aproveitar seu po-
tencial ao máximo, diferentemente do
que acontece com as organizações que
se afastam desse modelo.

A geração de líderes que aí está de-
verá se tornar 2.0. Ou muda o chip de
liderança para ser 2.0 ou não vai obter
sucesso com a geração Y. Não adianta
tentar entender esse público para exer-
cer poder sobre ele. Ou educa a equipe
por exemplos e oferece causas ou então

a própria carreira, eles sentem uma
insatisfação eterna. Para construir
uma carreira com ética e seriedade é
preciso tempo.

Consumidor Moderno Os inte-
grantes da geração Y já estão assu-
mindo cargos estratégicos? Quais são
as principais áreas de atuação? César
Souza Ainda não são a maioria entre
os cargos estratégicos, mas quando as-
sumem esse posto normalmente estão
nas áreas de vendas, publicidade, aten-
dimento, e-learning e e-commerce.

Consumidor Moderno A crise
econômica que inicialmente desen-
cadeou rumores sobre desemprego
e instabilidade teve impacto na vida
dessas pessoas? César Souza Essa
instabilidade trouxe dúvidas de como
ficaria o mercado e a carreira, e as fez
repensar o comportamento de sair em
busca de outro trabalho a partir do

não vai funcionar. O líder tem de inspi-
rar pelos valores e pelo exemplo, e não
apenas pelo carisma ou hierarquia. A
geração Y não vai aceitar líderes impos-
tos, vai querer escolher seus líderes.

Consumidor Moderno Um estudo
da consultoria americana Rainmaker
Thinking revelou que 56% dos profis-
sionais Y esperam ser promovidos em
um ano. Eles têm maturidade para
isso ou acabam queimando etapas?
César Souza Eles são precipitados e
se as coisas não acontecem da forma
como esperam acabam frustrados e
buscam outras empresas. Ficam em
média dois ou três anos em cada em-
prego. A volatilidade dessa geração
atinge não só o consumo de produtos,
mas também a forma que consomem

momento que algo as desagradam, é
como se tivessem de se ajustar. Com
a diminuição do poder econômico, a
volatilidade para o consumo também
diminuiu. A crise serviu para colocar
a geração Y na real. Ela está um pouco
mais paciente, fiel e dedicada e menos
impulsiva e precipitada. Nem que
seja apenas por esse momento, en-
quanto as coisas se estabilizam.

Consumidor Moderno É correto
dizer que a forma como a geração Y
se comporta, lida com a carreira ou
consome, foi herdada e adaptada da
geração anterior, a X? César Souza
Comporta-se de uma forma questio-
nadora e às vezes de desrespeito, pois
ainda não tem um padrão ou código
bem ordenado. Ela é vibrante, mas

ainda está se achando superpoderosa.
Acredito que essa geração perdeu a
profundidade dos hábitos e se tornou
mais volátil. Hoje ela está pensando na
satisfação momentânea que o produto
oferece e até a satisfação é descartável.
E uma geração que não tem tempo
para a profundidade.

Consumidor Moderno A geração
Y está mais preocupada com cau-
sas ambientais ou sociais? Ela é mais
consciente e atuante que as gerações
passadas ou está mais voltada para a
própria vida ou carreira? César Sou-
za Vejo que há uma consciência maior,
até porque ela tem a possibilidade de
optar pelas empresas que têm causas
sociais com as quais se identificam.
Não é capaz de formular causas, mas
consegue aderir às existentes que tra-
gam significado para ela. Por exemplo,
fica no máximo dois ou três anos numa
empresa, mas para isso acontecer pre-
cisa acreditar em alguma bandeira de-
fendida pela companhia.

Consumidor Moderno Você fala
nas múltiplas possibilidades da gera-
ção Y. Multicompetente, multifun-
cional, multicarreira, multi-inteli-
gente. Com tantas características, ela
não corre o risco de ser rasa? César
Souza O grande desafio dessa gera-
ção é utilizar a tecnologia, a acessibi-
lidade e as inúmeras possibilidades
existentes para abrir o escopo e se
aprofundar. Além disso, ser capaz de
integrar essas multifunções.

Consumidor Moderno O que o fu-
turo reserva para a geração Y? Ela tem
futuro? César Souza Confio bastante
nessa geração, mais que na minha ou
em outras. E mais apaixonada, infor-
mada, tem acesso à tecnologia e muito
mais condições para se desenvolver.
Porém precisa construir em cima do
passado e das conquistas das gerações
que vieram antes e não simplesmente
romper com eles.
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