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Representante da geração Y
conta como se tornou
empresário aos 23 anos
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Estudo da consultoria Korn/Ferry
mostra que profissionais da ge-
ração Y (nascidos entre 1980 e
1990) já ocupam 51% dos cargos
de chefia no país. David Reck re-
presenta essa fatia da população.
Com 28 anos ele já comanda
duas empresas, tendo fundado a

Enken Comunicação Digital
com apenas 23 anos. Mas conta
que é preciso muito mais do que
espírito empreendedor e cora-
gem para arriscar. “É preciso ter
ousadia com responsabilidade”.

Por que decidiu montar
uma agência em vez
de galgar posições em
uma grande empresa?
Comecei no mercado digital com
16 anos e atuei em uma agência
por sete anos. Mudei de cargo
dez vezes, passei por várias áreas

e adquiri conhecimento sobre o
mercado. Chegou um momento
em que eu queria empreender
porque não havia mais espaço
para crescer.

Quais os desafios de chefiar
funcionários mais velhos?
Nunca tive problemas. Temos
uma equipe mista, das gera-
ções X e Y. Um representa a vi-
são do risco e do cuidado, en-
quanto o profissional mais jo-
vem traz a ousadia. Ambos se
complementam.

Qual o perfil dos profissionais
da geração Y?
Eles viram os pais ficarem 20
anos na mesma empresa e se-
rem despedidos sem uma ex-
plicação fundamentada. Isso
os leva a ter visão mais imedia-
tista e não enxergar limites.
Eles podem ser ousados, mas
não devem perder o foco nem a
consequência. ■

Geração Y, ousadia com consequência
ENTREVISTA DAVID RECK Diretor da Enken Comunicação Digital
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Milhares de manifestantes se reuniram na última sexta-feira, 1º de abril, na Praça Tahrir, no Cairo, capital do Egito,
clamando por punição aos membros do governo deposto de Hosni Mubarak. A manifestação foi chamada de “Sexta-feira
do Resgate da Revolução”. Cartazes pediam medidas rápidas para trazer de volta ao país os recursos tomados por Mubarak.
Outros se referiam à necessidade de excluir do comando todos os membros do governo do ex-ditador ainda na ativa.

MANIFESTANTES VOLTAM A SE REUNIR NA PRAÇA DE TAHRI, NO CAIRO

“Mudei de
cargo dez
vezes. Chegou
o momento em
que eu queria
empreender
porque não
havia espaço
para crescer”

Divulgação

Leia versão completa em
www.brasileconomico.com.br

Berlusconi será julgado nesta quarta-feira
Está marcado para esta quarta-feira (6) o julgamento do primeiro-ministro
italiano, Silvio Berluconi, acusado de prostituir a menor Karima El
Mahroug, conhecida como “Ruby rouba-corações”. O ator George Clooney
poderá fazer parte da lista de testemunhas, segundo fontes ligadas
aos advogados. A equipe legal do premiê submeteu uma lista de
78 testemunhas que poderiam ser ouvidas na defesa de Berlusconi.
A lista inclui quatro ministros e outras personalidades italianas.
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