




O estudo identificou que os maiores gastos dos jovens
são com entretenimento (baladas) e roupas e que
seu círculo social, em São Paulo, gira em torno da
faculdade. Além disso, entre os mais admirados por
esse público estão o tenista Gustavo Kuerten, com
54,6% dos votos, e os atores Wagner Moura, que ficou
em segundo lugar, com 46,6%, e Selton Mello, lembrado
por 44,3% dos pesquisados. "Se nas décadas de 80 e 90
a juventude valorizava heróis individualistas, poderosos
e com um grande saldo bancário, como Donald
Trump, por exemplo, hoje os jovens preferem aqueles
que apresentam inteligência, empatia, elegância e
consciência", diz o sócio da Namosca.

O apresentador Serginho Groisman e a vereadora Sorunha
Erancine (PPS/SP) são vistos como os que mais entendem
a juventude, ambos com 44,3% dos votos, seguidos pelo
apresentador Luciano' Huck, com 17,2%. Na contramão,
aqueles que apresentam menos empada para esse público
são: Chorão, vocalista do Charlie Brown Jr (48,3%), Mano
Brown, do Racionais MC's (38,5%), Sérgio Malando (36,8%)
e Ronaldinho(32,2%).

NAS EMPRESAS
A pesquisa também abrangeu o mercado de trabalho para a
geração y que parece perfeita para assumir os muitos cargos
de programas de trainees oferecidos por grandes empresas.
No entanto, a maior preocupação dos executivos está na

dificuldade em reter esses profissionais.
"Normalmente essas companhias querem
esses jovens por longos períodos, pois os
treinam para um cargo de direção. Porém,
há um conflito nítido entre gerações, pois a
empresa muitas vezes não entende que essa é
uma geração que questiona muito hierarquia,
que está acostumada com trabalhos
alternativos - como não ter de ir à empresa
todos os dias - e que tem necessidade de ter
entretenimento em tudo o que faz, buscando •
mais o próprio prazer", afirma Callian.
De acordo com o estudo, 20% das vagas para
trainee no Brasil deixam de ser preenchidas
anualmente, principalmente, porque o
jovem é visto como alguém com pouco
comprometimento com a cultura corporativa.

"Essa é uma geração que tem mais tempo de estudo na média,
é interessada em notícias, lê jornal todos os dias e é preocupada
com a carreira. Só que, em contrapartida, quer a tal 'liberdade'
e o prazer em tudo que faz. As empresas precisam entender
que esse jovem está preparado para a pressão, pois vive muito
isso no seu dia a dia, essa coisa de ter de fazer tudo ao mesmo
tempo e ser bom em tudo que faz. O que ele quer ouvir do chefe
é: 'Dou-lhe liberdade e responsabilidades e quero resultados'.
Esse público busca constantemente novos desafios", completa
o sócio da Namosca. , ,
Para o executivo, as empresas precisam criar e desenvolver
ações para atração, motivação e retenção desses candidatos,
"pois só assim os programas de trainees cumprirão sua
meta, que é possibilitar o desenvolvimento acelerado de
seus líderes".
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