
R ecentemente tive a grata oportunidade de participar de uma reunião com 
jovens profissionais, definidos como aqueles com até cinco anos de expe
riência, para falar sobre temas diversos ligados à motivação e carreira. 

Posso dizer que a coerência entre o discurso e a prática profissional é, para 
eles, fator crucial de motivação e permanência no emprego. Ao contrário dos 
seus pais, que aceitavam com naturalidade as eventuais divergências entre o que 
foi dito sobre o trabalho no momento da contratação e a vida futura, para o grupo 
ouvido por nós, é inaceitável fazer promessas que não podem ser cumpridas. 
Dentre as mais graves, coloca-se a afirmação sobre oportunidades de crescimen
to futuro. O melhor seria dizer: caso as oportunidades surjam, decorrentes do 
crescimento da empresa, da abertura de novas filiais, do lançamento de novos 
produtos que já constam do planejamento estratégico da empresa aprovado 
pelos acionistas, dentre todos aqueles que estiverem preparados, com formação 
e motivação adequadas e muito bem avaliados por seus superiores, será escolhi
do alguém para uma eventual promoção. 

"Um absurdo!", diriam alguns gerentes e diretores de RH. Mas por que dizer 
que há oportunidades para todos, dependendo apenas da vontade e investimen
to pessoal de cada um, se isto não corresponde à precisão dos fatos? 

A característica mais forte dessa geração é a ruptura com modelos do passa
do, que são vários. As mães que trabalham, a escola e não a casa como o espaço 
mais regular de permanência, a comunicação digital o dia todo e sem inter
rupção, a facilidade para descobrir coisas e informar-se, a relatividade do tempo, 
enfim; eles nasceram e cresceram com formas de vida distintas das do passado. É 
aí que se localiza a grande mudança entre as gerações. Não apenas a conexão, 
mas o fato de os modelos de vida tradicional não terem feito parte da vida deles. 

Assim sendo, não cresceram com as mentiras gentis para poupar aborreci
mentos, tão frequentes antigamente, quando as mães não contavam aos pais que 
os filhos receberam uma advertência na escola ou chegaram tarde em casa. As 
moças não tiveram que dizer que estavam na casa da amiga quando saíam para 
ver os namorados, etc. Ou seja, conviveram com poucos subterfúgios e, por essa 
razão, têm a coerência como valor. Alguém lhes prometeu mudanças e não 
houve mudança alguma; isto representa forte indício de que a empresa não é ver
dadeira e, portanto, não há qualquer razão para acreditar nela. 

O agir ético implica buscar a felicidade, um lugar no mundo onde eu me sinta 
bem e possa ser eu mesmo. Para a nova geração de profissionais, o viver bem 
envolve coerência entre o que a empresa diz, e o que faz. Entre o que a empresa 
sugere que é, e o que ela efetivamente é. Sendo assim, reter jovens talentos 
requer ser verdadeiro. Ter coerência entre os valores do website e as práticas 
empresariais, entre o discurso de presidentes e diretores e o que é praticado por 
gerentes e supervisores no dia a dia. Pense nisso. 
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