
ENTREVISTA RICHARD LYONS

OS JOVENS QUEREM MAIS
QUE UM EMPREGO:
QUEREM UMA EMPRESA
EM QUE ACREDITEM
O reitor da escola de negócios da Universidade de Berkeley mostra
como as empresas devem preparar as novas lideranças
Por Rafael Sigollo, de São Paulo

U m líder não se faz com títulos e cargos, mas com
atitudes. Em outras palavras, vale muito mais
ser influente do que autoritário. O dono dessa

opinião é Richard Lyons, reitor da Haas Business Scho-
ol, a escola de negócios da Universidade de Berkeley,
nos Estados Unidos. Para ele, a crise financeira global
trouxe várias lições. Algumas delas ele cita nesta entre-
vista a Valor Carreira. Lyons diz que as empresas que
menos sofreram com a turbulência foram aquelas cujas
lideranças adotaram uma postura mais transparente e
responsável - algo que deverá ser a regra geral daqui
para a frente. Outra lição foi a de que os líderes precisam
ser mais céticos, fazer perguntas duras e ter a coragem
de se posicionar e defender seu ponto de vista mesmo
quando a maioria estiver caminhando na direção
contrária. Com a retomada do crescimento, os gestores
voltam a enfrentar antigos desafios, como engajar e
reter os talentos de sua equipe. Precisam, portanto,
demonstrar interesse pelo futuro profissional de seus
colaboradores e não apenas pelo trabalho que estão
fazendo no momento. "Essa atitude cria uma conexão
mais profunda entre ambas as partes e desperta um
sentimento de lealdade", afirma.

Segundo Lyons, é fundamental desenvolver as
pessoas e dar feedback constantemente. "Só assim é
possível ter os melhores trabalhando na sua empresa",
diz. De acordo com o reitor, os jovens não querem
apenas ter empregos, mas fazer trabalhos que tenham
um significado. "A chamada geração Y não separa a
vida pessoal da profissional e busca sentido nas duas

coisas. As companhias precisam entender isso", diz ele
na entrevista cujos principais trechos estão a seguir:

Qual sua avaliação sobre esse início de retomada
4a economia?

Após um período de grande turbulência econômi-
ca, espera-se a abertura de mais vagas no mercado de
trabalho. É importante entender que novas demandas
surgirão e outras oportunidades serão completamente
transformadas. O nosso desafio é conseguir identificar
todas essas mudanças, entender como será o mundo
daqui para a frente e como essas alterações influenciarão
o mercado de trabalho e o desenvolvimento de líderes.

É possível afirmar que a crise já foi superada?
Definitivamente há sinais de melhora, e isso está

ocorrendo no mundo todo. Indústrias de países eu-
ropeus, como a Alemanha, já voltaram a apresentar
índices positivos e há boas expectativas também para
os Estados Unidos. Parece que as coisas estão voltando
a andar na direção certa. Ainda há, contudo, muita
fragilidade no sistema. Se não ficarmos atentos, po-
deremos voltar a passar por maus momentos em um
futuro não muito distante.

O senhor acha que, de maneira geral, as empresas
souberam reagir à crise?

Algumas certamente não reagiram bem e ainda
estão passando sérias dificuldades. Grande parte delas
quebrou e sumiu do mercado. Muitas companhias, no





entanto, perceberam cedo que o acesso ao crédito seria
fortemente limitado e conseguiram proteger a liquidez
de suas finanças. Os líderes e gestores tiveram de agir com
mais transparência e responsabilidade para enfrentar os
momentos turbulentos. Os que fizeram isso conseguiram
passar pela recessão de forma relativamente boa e estarão
em uma posição bastante confortável agora.

Nessa nova realidade, que habilidades os líderes preci-
sam desenvolver? O que será cobrado deles?

Acredito que uma das características mais impor-
tantes para os líderes daqui para a frente será atuar
de forma mais influente e menos autoritária com os
colaboradores. Estamos nos afastando cada vez mais
do modelo controlador de gestão. Conforme as em-
presas se tornam mais "horizontais" e globalizadas,
dizer o que as pessoas devem ou não fazer revela um
estilo de liderança cada vez menos eficaz. Outra coisa
importante é administrar a carreira
do colaborador e não apenas o seu
trabalho. Se os talentos sob sua res-
ponsabilidade perceberem que você
está se preocupando com o futuro
deles, vão querer ficar na empresa
e trabalhar para você. Assim, todos
sairão ganhando. Por outro lado,
se a pessoa perceber que o gestor
não tem interesse em seu futuro
profissional, ela vai produzir menos
e trocar de empresa assim que tiver
chance. Isso é absolutamente essen-
cial no mundo corporativo.

isso, no entanto, o profissional deve refletir se a empresa
onde está tem planos para ele e se o está desenvolvendo.
Existem chefes que administram os funcionários e exis-
tem chefes que administram a carreira dos funcionários.
O primeiro grupo precisa se preocupar e fatalmente
perderá peças importantes. Já o segundo corre menos
risco, pois provavelmente criou confiança e um nível de
conexão mais elevado com sua equipe.

Dos seus contatos com jovens, como reitor da Haas
Business School, qual foi a reação deles à crise e o que
esperar dessa nova geração de líderes?

Os jovens estão preparados para esse novo momento.
Eles são a nossa força motriz e têm a energia necessária
para transformar as coisas. Existe o que nós chamamos
de geração millenium, ou geração Y, que são as pessoas
nascidas a partir de 1980. Se você nasceu nesse ano,
portanto, você ê a pessoa mais velha da geração Y e

agora tem 29 anos. Os alunos de
MBA da Haas têm em média 27 anos.
Isso significa que esses jovens estão
começando a ocupar posições de
destaque no mercado e assumindo
cargos de comando. Essas mudanças
estão ocorrendo rapidamente. Nos
últimos cinco anos, nosso número
de alunos que são da geração Y sal-
tou de 30% para 70%.

Desenvolver as pessoas é um dos
principais fatores de motivação?

Sem dúvida. Além disso, cria-se
um senso de lealdade e uma conexão
mais profunda entre os líderes e a equipe. Quando você
desenvolve seus talentos, eles passam a entender que
estão sendo motivados não apenas para trabalhar mais
duro neste ou no próximo mês mas porque são uma peça
importante na estratégia da companhia a longo prazo.
Eles sentem que a organização está investindo na carreira
deles e isso faz toda a diferença no engajamento e no
desempenho, especialmente para os mais jovens.

Por medo, muitos profissionais aceitaram cortes de be-
nefícios e sobrecarga de trabalho, por exemplo, durante
a crise. A retomada da economia pode fazer com que
haja uma evasão dos talentos insatisfeitos?

Sim, você descreveu de forma precisa uma situação
que deverá ser enfrentada pelas companhias de agora em
diante. Os funcionários estão mais propensos a assumir
riscos pessoais agora, uma vez que o mundo lá fora já
não oferece tanto perigo quanto antes. O mercado de
trabalho está mais estabilizado e atraente. Antes de fazer

Qual será o resultado dessa trans-
formação?

Uma das maiores mudanças é a
disseminação da idéia de que é preci-
so haver significado no trabalho que
esses jovens fazem. Eles não buscam
sentido apenas para a vida pessoal,
mas também para a carreira. Mais do

que isso, recusam-se a separar essas duas coisas. Vejo es-
ses jovens nas escolas de negócios e no mercado de tra-
balho dizendo que querem trabalhar em companhias
nas quais acreditam, que deem a eles um significado,
não apenas um emprego, para que possam fazer coisas
importantes. É responsabilidade das empresas perceber
isso e reestruturar seus programas e modelos para atrair
os melhores talentos. Caso contrário, eles se recusarão
a trabalhar para elas.

As empresas já estão fazendo isso?
Acredito que sim, elas estão bastante interessadas

nesse tema. Quando eu estava na Goldman Sachs, por
exemplo, nós redesenhamos por completo a sessão
de carreiras do nosso website. A Goldman Sachs faz
diversas ações para contribuir com a sociedade, como
programas ambientais e de apoio a mulheres empre-
endedoras. Isso já estava no site, mas fizemos com
que esses projetos aparecessem também na parte de



"carreiras". Isso foi em 2006 e 2007 e aumentou muito
o número de interessados em trabalhar na empresa,
pois eles perceberam que havia uma preocupação que
ia além do lucro. Os jovens valorizaram essas ações e se
identificaram com a companhia. É para esse público
que você precisa contar essas histórias.

A geração Y precisa de mais feedback de seus gestores?
O feedback é um ótimo elemento para saber se o

chefe está preocupado com o seu futuro ou apenas com
o trabalho que você precisa fazer naquele momento.
Dar feedback e fazer avaliação de desempenho uma
vez por ano não é suficiente. Isso deveria ser feito pelo
menos uma vez por mês ou até uma vez por semana. Na
Goldman Sachs, alguns dos jovens talentos chegavam
a nos cobrar isso. Já fui parado nos corredores por um
colaborador que disse: "Você não me dá um feedback
há três semanas. Quero um feedback construtivo, e
quero agora!" (risos). Há uma grande
mudança nesse sentido. A geração Y
sente mais necessidade de receber
feedback, mas essa é uma prática
que deveria ser freqüente para todos,
independentemente da idade.

Você precisa se posicionar e defender seu ponto de
vista. Precisamos de mais pensadores independentes,
de mais coragem intelectual, de mais vozes capazes
de confrontar o statu quo. Não temos isso o bastante
agora e não se sabe quem fará isso no futuro. Como
reitor de uma escola de negócios eu tento incutir esse
pensamento nos alunos. Isso é extremamente impor-
tante para uma sociedade saudável.

Qual foi o impacto da crise na Haas Business School?
Houve um aumento na procura por programas de

MBA. Tradicionalmente, quando a economia vai mal
as matrículas vão bem. As pessoas voltam para as salas
de aula e aproveitam a crise para se qualificar. Uma
conseqüência interessante que pudemos verificar nessa
crise, porém, foi que o mercado financeiro passou a ser
menos atraente para os estudantes. Acho que isso deve
continuar assim por um bom tempo ainda.

O atual contexto de uma economia
globalizada e um mundo cada vez
mais dominado pela tecnologia favo-
rece os líderes dessa nova geração?
Tem sido difícil para os sêniores se
adaptar a isso?

Esta é uma pergunta bastante di-
fícil de ser respondida. Gosto de uma
frase, e a temos como uma espécie
de mantra na Haas Business School,
que diz: "nós somos eternos apren-
dizes". Tenho contato com diversos
recrutadores e sempre os ouço reclamando da postura
que muitos MBAs de escolas renomadas mostram em
entrevistas de seleção que é "concluí minha especiali-
zação, aprendi tudo o que precisava e estou pronto".
Se analisarmos alguns dos mais bem-sucediclos líderes
da geração passada, no entanto, veremos que eles estão
sempre interessados em absorver as novidades. Eles têm
a mente aberta e estão dispostos a mudar. Caso contrário
não estariam ocupando cargos de comando por tanto
tempo. Obviamente existem os desafios tecnológicos e o
novo jeito de se fazer network, por exemplo. Isso é mais
difícil para os gestores mais velhos, mas não acho que
seja um grande problema.

O que os líderes podem aprender com essa crise?
Uma das coisas é ceticismo. Fazer as perguntas duras

e questionar mais. Mesmo quando todos estão andan-
do na mesma direção, você não pode simplesmente
"seguir o fluxo" se achar que aquilo não está certo.

E quanto ao conteúdo dos pro-
gramas?

É preciso tomar cuidado para não
exagerar nas mudanças, pois temos
um currículo bem estruturado e
cuidadosamente planejado, que
inclui bases sólidas de psicologia,
sociologia e ciências políticas e
econômicas. Seria precipitado jogar
tudo para o alto e focar só na crise re-
cente. Por outro lado, não podemos
ignorar o que está acontecendo na
economia e nos negócios. Temos de
dar uma resposta a isso. No âmbito
das finanças, liquidez de risco é um
dos pontos que precisam ser mais
bem compreendidos e estudados.
Sobre liderança, temos falado muito

com os alunos sobre a necessidade de se oferecer algo
grandioso, ou seja, ter uma atuação além da esperada.
O que um gestor faz deve ter impacto positivo na socie-
dade. Estamos caminhando para um mundo em que os
stakeholders apreciam líderes que ofereçam algo maior
do que apenas resultados. Essa é uma tendência que
deve aumentar muito.

O que as pessoas que almejam ser líderes precisam saber?
Um líder não se faz com títulos e cargos, mas com

atitudes. Liderança não é algo reservado para alguns
poucos que conseguem chegar ao alto escalão das em-
presas, mas para ser exercida no dia a dia. Basta saber
reconhecer as oportunidades que se tem para isso. Na
vida, deparamos com inúmeras situações que clamam
por alguém que coordene e influencie as pessoas,
fazendo-as usarem seu tempo e energia de forma mais
organizada e eficiente. Todos podem e devem desenvol-
ver isso. O mundo precisa de mais líderes. «
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