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Nem parece que foi de graça, e feito com o intuito de ensinar os gaúchos o bê-a-bá.
Ficaram fofas (e assustadoras) as fotos do editorial My Lovely Doll, realizado pela
Agência e21. A iniciativa é parte de uma espécie de projeto social da agência para
profissionalizar o mercado, ainda em fase de crescimento. “A propaganda de moda
é nova no Rio Grande do Sul”, destaca Dudu Vanoni, gestor e diretor de criação
do núcleo moda e comportamento da e21, além de professor da ESPM. “Os cursos
de design e propaganda não têm aula específica, então essa foi uma forma de botar
a mão na massa”. A agência cria e produz o material para os estilistas, e depois
fornece um DVD com fotos, making of e material de imprensa. O primeiro foi o
editorial da coleção de Régis Duarte, inspirada no clássico Bonequinha de Luxo.

Laureni Fochetto

ESTILO

Diferenças no
ambiente de trabalho
Inicio o artigo com um fato que retrata minha carreira na
área educacional, quando ministrava aulas de pós-gra-
duação, com menos de 30 anos. Certa vez, um aluno ex-
pressou sua decepção de ter uma professora mais nova
(eu) que não era “uma mestra”, segundo seu modelo
mental, e questionava se alguém mais jovem poderia en-
sinar-lhe algo. Interessante é que esse estudante finali-
zou o curso afirmando que jamais tinha aprendido tanto.

O diferente assusta e temos modelos que nos aprisionam
a conceitos e valores autolimitantes. O que é um jovem? Al-
guém desprovido de experiência, seriedade e profundidade
ou mais plugado em tecnologia? E o experiente? É alguém
que pode ensinar, influenciar e direcionar? Há diferença?

Em função dessas e outras crenças, encontro profis-
sionais que levantam questões de como liderar pessoas
maduras e aceitar ser liderado por jovens em setores
como comunicação, propaganda e marketing, onde
este público é frequente. Proponho questionar o que se
pensa em relação à idade, do jovem ou do mais expe-

riente, como primeiro passo.
E de se ter predisposição
para aprender, sendo líder
ou liderado, cada um per-
manecendo no lugar que lhe
cabe, assumindo seu papel,
independente da idade.

É fundamental que o lide-
rado reconheça o líder como
direcionador, influenciador
e referência. Por outro lado,
o líder precisa reconhecer
suas próprias competências
e experiências, assumindo a
responsabilidade de orien-
tador e gestor com respon-
sabilidade, flexibilidade e
humildade, fatores-chave

para que líder e liderado entendam que “necessitam um
do outro” para alcançar resultados.

Sendo flexíveis e humildes podem ensinar e aprender,
vantagem que a diferença traz. Os mais jovens impri-
mem dinamismo, habilidades tecnológicas, a conexão, e
os mais experientes colaboram com o conhecimento
mais profundo da empresa, negócio, estratégia, entre
tantas trocas que ocorrem no ambiente corporativo.

Valendo-me de minha experiência como docente da
ESPM agora me percebo mais próxima àquela “senhora”,
tanto valorizada pelo aluno mais velho que tive. Hoje, os
alunos temem ser conduzidos por pessoas que não en-
tendam suas capacidades em realizar diversas tarefas ao
mesmo tempo, conduzam as aulas de forma unilateral e
os deixem passar ou não sem justificativas plausíveis.
Esse medo repete-se na empresa, quando o profissional
mais velho é direcionado por um mais jovem.

Por outro lado, quando os jovens são estimulados e
desafiados, participam e contribuem com reconheci-
mento e direcionamento para adquirir calma, foco e des-
envolvimento. É com grande orgulho que aprendo com
eles a ser flexível, compreendendo o significado do “me
twitta” e a felicidade de conhecer pessoas que me tiram
da zona de conforto e me lançam ao novo, desconhecen-
do barreiras de idade e diferenças. ■
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O amor é ótimo negócio para a indústria
Ah, o amor. São tantas emoções quando movimenta a nossa indústria!
O site norte-americano de relacionamento eHarmony, um dos 25 maiores
anunciantes da TV da terra do Tio Sam, quer estreitar laços com o Brasil.
A empresa lançou esta semana campanha concebida pela
DonatWald+Haque e adaptada pela OgilvyOne. Quatro casais que
arranjaram um pé de meia pelo site contam sua história real na peça,
que está sendo veiculada tanto na Rede Globo quanto em canais pagos.

● Rafael Kiso, da Focusnetwork,
ministra curso de planejamento
estratégico de marketing digital
na quarta-feira (26/1). 3068-0777.
● Estão abertas as inscrições
para o MBA em marketing
da Puc-SP no campus Barueri.
www.pucsp.br/coegae
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	B1_Parte1
	B1_Parte2
	B2



