
A Bolha dos "Yexecutivos"
ueremos denunciar e fazer a anunciação antecipada do estouro da bolha

dos "Yexecutivos". Trata-se da geração Y, que ascendeu ao poder nas orga-

nizações sucedendo os "baby boomers" e tem vendido para os acionistas

uma falsa competência e capacidade de gerar valor ao longo do tempo.

Estudei e acompanhei cerca de vinte dos grandes nomes considerados hiperta-

lentosos, competentes, extraordinariamente competitivos e a regra foi: frustração,

engodo, porém com uma real arte de gestão das percepções do mercado empre-

gador, dos beadhunters, dos conselhos de administração e da sociedade profis-

sional quase como um todo. De verdade, os 'Yexecutivos" nunca trabalham para a

empresa à qual servem. As empresas é que servem, sempre, como uma lancha ou

uma alavanca para uma nova posição ascensional da sua carreira. •

Os 'Yexecutivos" buscam cavalos que estão ganhando os páreos ou com ótimas

chances disso, para procurarem, por meio de uma rede prestigiosa de relaciona-

mentos, a conquista dessas posições. E, quando as obtêm, jamais trabalham eles

mesmos. Trazem a sua mão de obra de confiança, os seus "suportes", as suas con-

sultorias, as suas agências de propaganda, os seus sistemas de TI e meia dúzia de

colaboradores; estes sim, os que põem a mão na massa e trabalham por eles.

Uma função importantíssima e "sine qua non' para assessorar os "Yexecutivos"

é uma assistente produtora de apresentações em "power point ou mesmo com

avanços em "flash" e um dicionário obrigatório das palavras e expressões que são o

estado da arte do linguajar' Yexecutivo". Claro, sem isso será impossível o perfeito

descolamento da realidade e a prática cabalística do bom autoengano. "Smart

phones" e interatividade 100% "fulltime" nos e-mails é sagrado também.

As exceções servem para confirmar a regra na eterna lei da dialética: o

Alexandre Tadeu da Costa é o presidente da Cacau Show. Fundador. Iniciou com

US$ 500 emprestados de um tio, trabalhava desde os 14 anos com a sua mãe, que

tinha uma rede de revendedoras porta a porta. Hoje, o Alexandre preside a maior

empresa de chocolate do mundo em termos de rede de franquia e significa 10% da

produção brasileira de ovos de Páscoa. Conversando com ele no início deste ano,

ouvi a expressão definitiva sobre qual é a missão de um executivo, sem o "Y": "o

papel de um executivo é gerar valor para a empresa". Ponto final.

A moderna contabilidade precisa pegar e captar nos seus demonstrativos aque-

les números que não podem ser contados, mas que contam e fazem a virtuosa

diferença.

Por outro lado, ouvi de um acionista de uma grande corporação, após demitir

um desses "Yexecutivos", uma frase sensacional: "se ele entregasse resultados na

mesma proporção da sua arrogância, eu não o demitiria. Mas o tamanho do ego

dele era surpreendentemente maior do que a criação de valor para a empresa".

Os estudos sobre liderança revelam que a maior parte da dança de executivos é

mal sucedida. Nada supera o talento compromissado com a obra, a causa. O vigor

híbrido, o sangue novo na corporação é bem-vindo. Mas são a liderança invisível, os

valores e a vontade superadora, associada ao bom caráter e a ética, o que constrói e

preserva empresas e instituições. 'Yexecutivos", vocês estão demitidos!

aindo na real

Text Box
Fonte: Profissional & Negócios, São Paulo, ano 13, n. 140, p. 22, fev. 2010.




