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OPINIÃO

A geração Y tem sido foco de atenção das organizações,
pois em meio a ela já se encontram parte dos gestores e
certamente a maior parcela dos profissionais que assu-
mirão posições de liderança no médio prazo. Entretan-
to, estudo do Hay Group aponta que empresas tem tido
dificuldades em elaborar um sistema de remuneração
que atenda aos anseios deles.

A pesquisa, conduzida com 5.568 jovens nascidos após
1980, aponta que apenas 41% entendem que seu salário
está adequado com o trabalho realizado. Nota-se também
que a meritocracia (remuneração atrelada ao desempe-
nho), tão valorizada por eles, é percebida por apenas
38%. Além disso, 61% apontam que os benefícios recebi-
dos estão de acordo com suas necessidades e momento de
vida, o que sugere a necessidade de revisão das práticas
atuais. Finalmente, 49% entendem que sua remuneração
variável (participação nos lucros e resultados, bônus e co-
missões) os motiva a melhorar a performance, uma rela-
ção que poderia ser mais fortemente alavancada.

Outro estudo da consultoria com 227 empresas feito
em 2009 constata que entre todos os 2.269 executivos
pesquisados, a geração Y ainda é a minoria, represen-
tado 4%. Entre eles, pode-se identificar que a compe-
titividade de remuneração quando comparada aos de-
mais executivos é menor, seja pelo pouco tempo de
casa ou pela prática de aumentos salariais pela antigui-
dade, que apesar de ser uma forma mais antiga de mo-
vimentação salarial, ainda existe.

Primeiramente é importante situar que remunera-
ção total compreende o somatório de salário base, mais
incentivos de curto e longo prazos e quantificação do
pacote de benefícios. Este tipo de análise traz uma for-
ma de comparação mais abrangente, inclusive mos-
trando em quais aspectos da remuneração (fixa ou va-
riável) a Geração Y tem mais ênfase.

Na prática, os jovens recebem uma remuneração to-
tal 17% menor que executivos com mais de 35 anos.
Entretanto, quando se analisa os incentivos de curto
prazo, é possível notar que a diferença é 13% menor e
nos incentivos de longo prazo a diferença é 11% menor,
mostrando que profissionais classificados como gera-
ção Y têm a remuneração mais concentrada em incen-
tivos, com grande ênfase em resultados e desempe-
nho, sendo pouco competitivos em benefícios. O salá-
rio base ainda é notadamente menor nessa faixa etária,
14% abaixo dos demais. O tempo de casa pode in-
fluenciar essa diferença, já que eles têm, em média,
cinco anos de empresa, enquanto para os demais exe-
cutivos este período é bem maior, 14 anos.

Já na comparação de jovens executivos homens e
mulheres, verifica-se que a diferença em remuneração
total segue exatamente os mesmo padrões daqueles
acima de 35 anos, ou seja, eles ainda ganham 18% mais
que elas, mesmo com a mesma idade. O foco no paga-
mento da Geração Y está claramente direcionado a in-
centivos, em que desempenho, resultados imediatos e
ênfase no risco são mais importantes, porém questões
de remuneração relacionadas ao sexo neste nível exe-
cutivo ainda perpetuam em pleno 2010. ■

Os ganhos da geração Y

A geração Y tem remuneração mais
concentrada em incentivos, com
grande ênfase em desempenho,
do que em salários ou benefícios

Marcelo Mariaca
Presidente da Mariaca e professor
da Brazilian Business School

Algumas casas lotéricas costumam colocar uma placa
com os dizeres “Pare de trabalhar e viva de renda” para
atrair mais clientes que sonham com os prêmios acu-
mulados das loterias. O apelo reforça a opinião de mui-
tas pessoas que concordam que o trabalho foi criado
como uma punição e um fardo que a humanidade tem
de carregar através dos tempos.

A sociedade moderna, no entanto, está exonerando
o trabalho das conotações de culpa, castigo e sofri-
mento. Para a maioria das pessoas, o trabalho é o pri-
meiro ou o último refúgio da dignidade e faz parte da
identidade do indivíduo. Não é à toa que, ao sermos
apresentados a alguém, a primeira pergunta que faze-
mos é onde trabalha ou o que faz na vida. Além disso,
exceto para aqueles que nasceram em berço de ouro,
ganharam a megasena acumulada ou vivem de encher
meias e cuecas com dinheiro público, o trabalho dá
sentido à vida, ajuda a moldar a personalidade e o ca-
ráter, supre as necessidades humanas e é um dos mo-
tores do enriquecimento e da prosperidade.

As organizações procuram também dar um novo
sentido ao trabalho, na medida em que tentam con-
vencer o empregado de que ele deve se colocar na po-
sição de dono do negócio na busca de resultados. Os
executivos, principalmente, mesmo não tendo ações
da empresa, devem sentir a “dor de dono”, ou seja,
devem cuidar dos ativos da companhia como se fos-
sem seus. Nesse sentido, as organizações buscam
exorcizar o conceito marxista de trabalho alienado
que andou em voga até a queda do Muro de Berlim e
conscientizar seus empregados de que não são meras
peças da engrenagem corporativa, como o Carlitos do
filme Tempos Modernos, mas verdadeiros protago-
nistas do sucesso do negócio.

Apesar dessas mudanças positivas, é generalizada a
percepção de que a jornada de trabalho dos executivos
aumentou — e muito. Com a internet, celular e o lap-
top, os profissionais carregam o escritório para todos
os lugares: nas salas de espera dos aeroportos, nos ca-
fés, nos bares e restaurantes e à beira das piscinas onde
brincam a mulher e as crianças nos fins de semana. O
trabalho, que ganhou uma conotação libertadora na
sociedade moderna, tornou-se uma nova forma de es-
cravidão. Como diziam os romanos, a virtude está no
meio. O trabalho, apesar de sua importância funda-
mental na vida das pessoas, não pode se transformar
na única razão de viver. Além dos problemas de saúde,
físicos e psíquicos, que podem causar, as jornadas es-
tafantes de trabalho privam os profissionais do conví-
vio familiar, do lazer e do enriquecimento cultural.

Confinados no mundo das planilhas de Excel, das
apresentações em PowerPoint, das teleconferências e
das reuniões presenciais intermináveis, os executivos
não têm tempo para ler, ir ao cinema, ao teatro, fazer
viagens de lazer e conversar descontraidamente numa
mesa de bar. O empobrecimento cultural pode afetar
também seu desempenho na empresa, inibindo sua
criatividade e capacidade de inovar. As empresas de-
vem pensar um pouco mais sobre isso. ■

A rotina dos executivos

Com internet, celular e laptop, os
executivos carregam o escritório para
todos os lugares. O trabalho tornou-
se uma nova forma de escravidão

Flavia Leão
Consultora
do Hay Group

Olavo Chiaradia
Consultor do

Hay Group

CARTAS

CVM QUER FIM DO CONFLITO DE
INTERESSE NA ATUAÇÃO DOS AGENTES
AUTÔNOMOS — ARTIGO DE THAIS FOLEGO
O texto afirma que o mercado mudou.
De fato, os volumes cresceram, os estrangeiros
vieram, os fundos multimercado se ampliaram,
fundações foram capitalizadas e novos
instrumentos surgiram, como o home broker.
Os agentes autônomos são, então, descartáveis.
Anos e anos de bom atendimento, dedicação,
profissionalismo e incentivo irão para o lixo.
Note que para operar o home broker não são
necessários cursos, experiência ou pagamento
de taxas de fiscalização. Garotos de 15 anos
operam home broker, mas este é visto como
uma ferramenta incrível. Terceirizaram os
operadores e jogaram os riscos para o próprio
cliente. Dizem que há reclamações de clientes
que se sentiram lesados pela atuação de certos
agentes. De fato, há maus agentes, há maus
políticos, há maus jornalistas. Não vamos punir
toda sociedade por conta de uns poucos.
Creio que, ao contrário do que se pretende,
a função de agente autônomo deve
ser preservada e estimulada.

Reinaldo de Oliveira
São Paulo (SP)

ESTADO BRASILEIRO É BALOFO
E ANTROPOFÁGICO, DIZ DELFIM
É fato que o estado precisa de uma
“lipoaspiração”. Mas discordo do Delfim quando
ele diz que o papel do estado é ser indutor
do desenvolvimento. Planejamento estatal
tem sido usado por muitas economias
para prover crescimento acelerado, visto os
exemplos da Coreia do Sul, China e outros.
Mas tal estratégia não é a regra, já que a mais
robusta economia mundial, por exemplo, não
teve nenhum tipo de planejamento central em
nenhum ponto de sua história. Sendo assim,
o papel do estado pode muito bem ser o mesmo
que foi nos EUA durante séculos: permitir que
a economia cresça e se desenvolva sozinha,
e não servir de babá. Afirmar que sem estado
não há desenvolvimento é propagar uma falácia
histórica. Isso soa muito bem aos ouvidos
dos incautos, mas muito mal vindo da boca
de um economista como o Delfim.

Maurício Leandro
São Paulo (SP)

PROTESTO CONTRA MINERADORA
JINDAL FECHA ESTRADA E FERROVIA
ENTRE BOLÍVIA E BRASIL
Moro em Corumbá, no Mato Grosso do Sul,
que faz fronteira com a Bolívia. Esse processo
de exploração já é conhecido! O que acontece
é que Evo Morales acredita que a entrada
de uma empresa na região irá criar mais de
15 mil empregos e assim garantir sua
popularidade. No entanto, a maneira como isso
está sendo feito inibe a continuidade do projeto.
O estilo de governo do presidente boliviano
não serve mais para a sociedade moderna.

Raul Assef Castelão
Corumbá (MS)

MINISTRO RECHAÇA AUMENTO
DE 7,7% PARA APOSENTADOS
Esse ministro tem que ser mais criativo
ao negar um aumento de 7,7% para os
aposentados que ganham acima do mínimo.
Neste país há dinheiro para tudo que se imagina:
aumentos fabulosos para políticos, ministros
e assessores, além de juízes e funcionários
do alto escalão. Existe até dinheiro para
mandar como ajuda para países no exterior.
Só não há dinheiro para reajustar de forma
digna os proventos de aposentados
e pensionistas, que têm direito a receber
um pouco pelo muito que fizeram por este país.

Joel
Santos (SP)
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24 abr. 2010, Primeiro Caderno, p. 10.
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