


s empresas desejam 
escolher bem seus 
colaboradores, mas 
também querem ser 
objeto de desejo. 0 
jovem planeja iniciar 

uma carreira e seus referenciais são 
os de cliente. Em sua percepção, gran
des marcas vendem produtos e servi
ços diferenciados com coerência ética. 
Ele, então, transporta essa imagem 
positiva para a relação de trabalho: 
tende a achar que essa empresa é boa 
empregadora. Afinal, se Kevin Roberts 
-criador do conceito de lovemark- es
tiver certo, uma grande marca se infil
tra em nossa vida e identidade. 

Não há como fechar os olhos à 
influência da mídia na formação 
de imagens, mas sabe-se, há muito 
tempo, que colaboradores satis
feitos têm melhor desempenho e 
constroem grandes marcas. Esse 
conceito de marketing é cada vez 
mais palpável na área de recursos 
humanos. 

Há nove anos, a Cia de Talentos, 
que integra o Grupo D M R H , inves
tiga o que leva os jovens a desejar 
trabalhar para as empresas. A pes
quisa surgiu quando ela identificou 
grande lacuna entre o que os jovens 
desejavam e o que as organizações 
buscavam e ofereciam por meio 
de programas para estagiários ou 
trainees. O estudo A empresa dos 
sonhos dos jovens, então, vem con
tribuir para que tal descompasso 
seja reduzido, fornecendo subsí
dios para que os gestores compre
endam melhor a nova geração de 
profissionais -a geração Y- e esta
beleçam com ela uma relação mais 
saudável e producente. 



Generalizando, mas sem perder a 
noção de que existem particularidades, 
os jovens nascidos por volta de meados 
da década de 1980 e da seguinte com
põem a chamada "geração Y" e distin-
guem-se dos veteranos no ambiente de 
trabalho, porque tendem a: 

• Ser independentes, com poder 
sobre a própria carreira, e dese
jar agendas flexíveis. 
• Modificar as regras, adaptando 
o trabalho à vida e atribuindo 
mais valor ao conhecimento do 
que às posses. 
• Desejar tecnologia avançada 
e ser hábeis em gerenciar i n 
formações que vêm de diversas 
fontes. 
• Gostar de feedback constante e 
querer ser ouvidos. 

Realizado no Brasil, Argentina e 
México, com o apoio da NextView, 
empresa especializada em mapear 
tendências para a área de recursos 
humanos, o estudo da Cia de Talen
tos, em sua nona edição, traz muito 
mais do que o ranking das empre
sas mais desejadas (veja quadro 
nesta página). Com exclusividade, 
HSM Management apresenta o le
vantamento sobre o que os jovens 
entendem por sucesso, quem são os 
líderes com quem se identificam e 

como avaliam a posição de líder em 
suas vantagens e desvantagens. 

Um olhar especial volta-se ao gru
po de jovens denominados "future 
shapers", interessante às empresas 
que entendem que, para se renovar, 
é preciso contar com colaboradores 
que sejam a própria mudança. Seja 
você um jovem profissional ou um 
gestor experiente, considere esta 
leitura um convite à reflexão. 

PERFIS DO BRASIL 
Mais de 35 m i l brasileiros das cin
co regiões, com idade média de 24 
anos, estudantes e recém-forma-
dos de 134 cursos (28% da área de 

administração), responderam, no 
mês de abril de 2010, a um ques
tionário distribuído pela internet. 
Mais de dois terços (77%) dos en
trevistados desejam uma coloca
ção no setor privado, principal
mente na indústria (33%), seguida 
pelo setor de serviços (25%). 

Muitos deles (64%) trabalham 
e a grande maioria (86%) acredi
ta que está pronta para o mercado 
de trabalho, pois alega ter o per
f i l requisitado pelos contratantes. 
No entanto, apenas 43% dos que 
se disseram preparados afirma
ram ter domínio de algum idioma 
estrangeiro. Considerando que 
as oportunidades de negócios do 
Brasil com outros países são cada 
vez maiores, esse é um percentual 
baixo. Em outras palavras, se an
tes ter inglês fluente era critério de 
desempate em processos seletivos, 
hoje ele é realmente necessário, 
assim como o espanhol. 

A análise da Cia de Talentos 
aponta ainda que os jovens, não 
raro, têm boas competências téc
nicas, mas lhes faltam as compor
tamentais, o que salienta a i m 
portância da aproximação entre a 
universidade e o mercado. 

REDEFININDO "SUCESSO" 
O jovem brasileiro entende que 
trabalhar com aquilo de que gosta 
é sinônimo de sucesso. Ao menos 
essa foi, para 36% da amostra, a 
primeira citação como resposta à 
pergunta "O que define sucesso?". 
O equilíbrio entre vida pessoal e 
profissional foi o segundo fator de 
maior incidência na primeira co
locação (20%), seguido pela sen
sação de realização (17%). Curio
samente, esses três indicativos de 
sucesso também são os primeiros 
apontados pelos jovens argentinos 
e mexicanos. 

Engana-se, portanto, quem acha 
que dinheiro define sucesso para a 
maioria dos jovens. Ser bem-sucedi-
do financeiramente aparece na pes
quisa, mas não entre os principais 



sinônimos de sucesso, conforme se 
observa na figura 1. "Moeda, para a 
geração Y, é reconhecimento", sa
lienta Sofia Esteves, presidente do 
Grupo D M R H , que também explica 
que os jovens buscam estabilidade 
emocional. Afinal, são filhos e ne

tos da reengenharia. Eles viram os 
pais ser demitidos nos anos 1980. A 
conclusão a que chegaram foi: "Se 
o que importa é mostrar resultados, 
vou cuidar mais da minha qualida
de de vida e realização. Não vou 
ser feliz somente após a aposen

tadoria". Esteves não tem dúvida: 
"Para o jovem, qualidade de vida é 
trabalhar em uma boa empresa, e 
não morar na praia". 

QUERO SER LÍDER, 
MAS NA VERSÃO LIGHT 
Ainda que liderar não seja sinô
nimo expressivo de sucesso para 
muitos, praticamente todos os en
trevistados do Brasil querem ser 
líderes: 96% (no México, 100%; 
Argentina, 95%). Eles afirmaram 
seu desejo após responder sobre as 
vantagens e desvantagens da lide
rança. Ser líder parece compensar, 
especialmente devido ao poder e ao 
reconhecimento que a posição en
seja, o que pode ser observado na 
figura 2. Apesar dessa intensa as
piração, vale lembrar que um dos 
grandes temas da área de recursos 
humanos é a escassez de líderes. "O 
quadro tende a agravar-se, porque 
os líderes atuais estão se aposen
tando e os mais jovens tornam-se 
gestores com menos experiência de 
vida. As empresas precisam buscar 
adaptação a essa nova realidade", 
diz Esteves. 

No entanto, percebem-se des
vantagens em ser líder, e as que 
mais chamam a atenção dos jo
vens brasileiros estão relaciona
das ao peso da responsabilidade e 
a uma expectativa de que o líder 
tenha de ser infalível, como mos
tra a figura 3. Comportamento si
milar foi observado na Argentina 
e no México. 

A geração Y preocupa-se também 
com as ameaças de ter de abrir mão 
da vida pessoal, trabalhar mais e 
sentir mais estresse. O tempo dirá 
se, no pós-crise de menos oportu
nidades, essa geração conseguirá o 
equilíbrio que tanto almeja. 

LÍDERES MAIS ADMIRADOS 
Saber quem são os líderes que os 
jovens mais admiram ajuda a co
nhecer seus valores. Os entrevis
tados mencionaram quase 5 m i l 
pessoas diferentes, o que denota a 



diversidade do menu de modelos. 
No entanto, foi possível observar 
que os dez mais admirados têm 
muitos atributos em comum. 

O primeiro entre os dez pr in
cipais na amostra brasileira foi 
o empresário e apresentador Ro
berto Justus (11%), que, no ano 
passado, era o segundo colocado. 
E o que ele tem que impressiona 
a geração Y? Empreendedorismo, 
competência, inteligência e visão 
de negócios. Ele também é visto 
como decidido. 

Dois governantes aparecem em se
gundo e terceiro lugares no ranking: 
Obama, com 9% (foi o primeiro em 
2009), e Lula, com 8% (mantendo a 
terceira colocação). Em comum, os 
presidentes têm, segundo os entre
vistados, persistência e determina
ção, humildade, inteligência e capa
cidade de superação. 

O ranking de 2010 restringe-se 
a líderes da atualidade, o que fez 
com que alguns subissem de po
sição, como o próprio chefe, que 
assumiu o honroso décimo lugar, 
enquanto, em 2009, estava em 24°. 
Seus principais atributos não o 
distinguem muito dos outros nove: 
inteligência (atributo de todos os 
dez), competência, persistência e 
determinação, decisão e empreen
dedorismo mais ou menos uma 
combinação de Justus com o pre
sidente da República. 

Por falar em presidentes, os 
argentinos apontaram o norte-
-americano em segundo lugar, o 
nosso em quarto e a ex-presiden
te do Chile Michelle Bachelet em 
nono. Somente dois argentinos f i 
guram no ranking da Argentina: o 
apresentador e empresário Marce
lo Tinel l i e o político e empresário 
Mauricio Macr i -o que pode ser 
reflexo do momento r u i m por que 

passam a economia e a autoestima 
de nossos vizinhos. 

Steve Jobs, C E O da Apple, assu
miu a dianteira na Argentina e f i 
cou em quarto lugar no Brasil e em 
terceiro no México, país que traz 
Carlos Slim Helú, empresário das 
telecomunicações, como primeiro 
colocado. Ele é o homem mais rico 
do mundo segundo a revista For-
bes - c o m uma fortuna de mais de 
US$ 53 bilhões. 

É curioso notar, também, que os 
pais dos entrevistados perderam 
posições nos três países. No Brasil, 
já não figuram entre os dez, mas es
tavam na sexta posição em 2009. 

COMO SER OBJETO DE DESEJO 
As dez empresas mais desejadas 
pelos entrevistados brasileiros 
foram premiadas no dia 30 de ju
nho e correspondem exatamente 
às mesmas dez de 2009. Mudou a 
ordem do ranking, contudo. Neste 
ano, o primeiro lugar ficou com o 
Google, empresa que vinha gal
gando posições no ranking desde 



2007 e chegou a segundo no ano 
passado, quando a Petrobras colo
cou-se no topo da lista. 

Sete das dez empresas dos sonhos 
são brasileiras, o que mostra a for
ça de nossas marcas. E o que faz 
dessas dez companhias tão atraen
tes? O quadro acima mostra os fa
tores determinantes do ranking de 
2010, bem como uma evolução de 
cinco anos. Note-se que o ambien
te de trabalho, atributo mais cita
do em 2010, apareceu entre os c in
co principais motivos somente no 
ano passado. A qualidade de vida, 
por sua vez, ascendeu a esse grupo 
pela primeira vez. 

Ao comentar que os contratantes se 
equivocam na avaliação do que atrai 
bons candidatos, Esteves observa que 
um dos mitos frequentes é a crença de 
que a empresa deve oferecer carreira 
internacional. Segundo a especialista, 
o jovem deseja mais uma oportuni
dade temporária de trabalho interna
cional. Nem todos querem ser expa
triados, porque, além de isso ameaçar 
sua qualidade de vida, o Brasil é tido 
como o terreno das oportunidades. 

POR QUE O JOVEM SE DEMITE 
Os fatores que atraem os jovens 
para as empresas não são necessa

riamente os que os manteriam nela, 
daí a importância da adoção de es
tratégias diferentes de atração e re
tenção de talentos. Entre as circuns
tâncias que estimulariam a saída do 
jovem da empresa, as principais são 
ambiente ruim (27%), falta de de
senvolvimento profissional (16%) e 
falta de qualidade de vida (11%). O 
fator remuneração só foi apontado 
por 5% dos jovens -ao passo que 
eram 16% em 2009. 

Quando se investigou o grau de 
abertura a novas oportunidades, 

ainda que estivessem felizes em 
sua colocação, somente 2% dos en
trevistados nem ouviriam uma pro
posta de outra empresa. A maioria 
(61%) disse que conheceria a pro
posta de mudança e, se fosse in 
teressante, aceitaria. A principal 
razão para trocar de empregador é 
assumir um cargo superior ao que 
ocupa (35%). 

A respeito da retenção de profis
sionais, Esteves destaca mais um 
mito que ainda vige: o de que o jo
vem permanecerá 



Diz-se que o consumidor conquistou 
um grau de poder inédito na histó
ria dos mercados, e é fácil perceber: 
quem quer comprar diz o que quer e 
como quer. Persiste na busca de algo 
que o atenda, na pesquisa de informa
ções sobre uma empresa que lhe ofe
reça possibilidade interessante de tro
ca, isto é, de realização de seu desejo. 
Se ficar satisfeito com o que encontrar, 
outras pessoas saberão sobre o feliz 
encontro. Esse consumidor será fiel 
à marca enquanto sentir que a troca 
compensa. Se a marca o decepcionar, 
muitos outros saberão sobre o infeliz 
desencontro. Basta "teclar". 

Os jovens profissionais que parti
cipam de processos seletivos e com
põem equipes de trabalho são esse 
novo consumidor. Veem o mundo -pro
dutos, líderes e vagas de emprego-
por um mesmo filtro de valores. Nesta 
nova ordem, gestores em geral podem 
se beneficiar ao voltar sua atenção 
para as tendências dos mercados que 

devem afetar estratégias corporativas 
no presente. 

A metodologia Future View, desen
volvida pela empresa de pesquisa de 
mercado TNS e adaptada pela Cia de 
Talentos para as necessidades de re
cursos humanos, oferece um caminho 
que identifica os future shapers e futu
re makers. Esses formadores e cons
trutores do futuro somaram 31% dos 
brasileiros entrevistados para o estudo 
sobre as aspirações dos jovens. Eles 
são os trainees e estagiários que ten
dem a ser os futuros líderes de empre
sas que desejam acompanhar os mo
vimentos do mundo, inovar e atender 
um público cada vez mais exigente. 

A diferença entre o future shaper e 
o future maker reside na intensidade 
com que definem o futuro e influen
ciam os outros grupos de consumi
dores e colaboradores. Ambos podem 
contribuir muito para a geração de 
ideias e avaliação de conceitos. 

A representação esquemática da 

figura abaixo ajuda a conhecer es
ses grupos. 

SELEÇÃO E RETENÇÃO 
Para contratar essas pessoas de van
guarda, o selecionador deve estar 
atento às promessas que faz desde o 
primeiro contato. Os jovens não hesi
tarão em criticar as empresas que não 
honrarem os compromissos assumi
dos. "A seleção deve seguir os horários 
combinados e os candidatos devem 
receber retorno sobre cada etapa, seja 
positivo ou negativo", aconselha Danil-
ca Galdini, sócia da Cia de Talentos. 

Para reter esses jovens, uma re
comendação é prestar atenção aos 
desejos deles de identificar-se com a 
empresa e com o gestor, pela coerên
cia ética entre o dizer e o fazer, e de 
se sentir pertencendo à organização, 
pela confiança que neles é depositada 
quando desafios lhes são propostos. 

Se os future shapers e makers são 
melhores do que os outros? "É fun
damental que tenhamos diversidade 
na empresa. Não podemos contar 
com pessoas que foquem apenas as 
inovações. Precisamos ter pessoas 
que aperfeiçoem o que já existe", 
alerta Galdini. 



pouco tempo na empresa. "Há cin
co anos, quando perguntávamos 
quanto tempo esperavam ficar na 
empresa, a resposta era 'No máxi
mo, dois anos'. Hoje, eles chegam a 

dizer 'No mínimo, dez'. Enquanto a 
troca for satisfatória, o jovem fica
rá", explica. Mas, se sentirem que 
estão dando mais do que receben
do, sairão. 

Danilca Galdini, sócia da Next-
View, alerta, por sua vez, para uma 
dificuldade da geração Y: lidar com 
o fato de que as mudanças, em uma 
empresa, nem sempre são rápidas. 
O desenvolvimento de carreira, por 
exemplo, ocorre no longo prazo, e 
eles têm pressa. Como os resultados 
se cobram no curto prazo, o jovem 
acha o jogo injusto. 

A qualidade do relacionamento 
com o gestor é subjacente aos fatores 
que o levariam a deixar a empresa. 
Para a geração Y, a hierarquia tradi
cional vale pouco, pois é o exemplo 
que conta. Além disso, se há algo de 
que gosta -e a X nem tanto- é fee
dback, por meio do qual os jovens 
sabem se estão na rota certa, já que 
não leem manuais. Precisam de ins
truções claras, o que é um exercício 
e tanto para os gestores. 

Text Box
Fonte: HSM Management, São Paulo, v. 4, ano 14, n. 81, p. 42-54, jul./ ago. 2010.




