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Jovens a serviço
da inovação
Currículo criativo focado na experiência em projetos acadêmicos,
profissionais ou experimentais. Formação renomada é favorável,
mas conhecimento de softwares diversos e línguas estrangeiras são
básicos. Como se isso não fosse suficiente, o mercado quer ainda
que essas pessoas, às vezes com apenas 25 anos, sejam comunicati-
vas, saibam liderar e estejam em dia com as últimas tendências. São
os jovens profissionais a serviço da inovação.

Com tantas aptidões, é comum que a contratação dos jovens das
gerações X, Y e Z crie grandes expectativas. A versatilidade em li-
dar com o turbilhão de informações e ousadia em enfrentar proble-
mas são características que podem colaborar muito para isso. Afi-
nal, a maneira não linear de pensar e a pluralidade nos assuntos des-
ses indivíduos os fazem estar mais próximos da inovação.

Não surpreende que com esse perfil independente e autossufi-
ciente eles sejam muitas vezes direcionados às áreas de criação, pes-
quisa e desenvolvimento. Ocupam e destacam-se em cargos que va-
riam entre designers, redatores e arquitetos de informação. Podem
passar até 24 horas na internet, da qual não só recebem conteúdo
como participam dele. A expressividade e a individualidade desses
líderes, bem como o fácil contato com estrangeiros, em longo prazo
podem trazer soluções. Tomemos como exemplo a contratação de

um profissional da área de TI. Hoje
pouco importa um programador
que conclua um projeto duas vezes
mais rápido do que a média. É ne-
cessário que ele, apenas ao obser-
var, seja capaz de avaliar qual a lin-
guagem mais adequada para o pro-
cesso. Ele precisa encontrar uma
saída eficaz para multiplicar a sua
força de trabalho por cem.

Para se diferenciar hoje, é preci-
so entregar um projeto de 12 meses
em dois. Ninguém mais quer o pro-
gramador que pensa “só trabalho
aqui e minha função é codificar”.
Ele precisa ser interessado, ouvir,
questionar, participar e sugerir.

Todavia, esses jovens geralmen-
te são muito ansiosos e com pouco

foco. Querem que tudo se desenvolva rápido, sem paciência, disci-
plina ou persistência. São pouco atraídos por sólidos planos de car-
reira, uma vez que exigem promoções rápidas, não se adaptando a
modelos formais de cargos e salários. Fatores como esses podem se
tornar verdadeiros barris de pólvora entre profissionais de diferen-
tes gerações. O dinamismo é tanto que inovação virou sinônimo de
sobrevivência. Vejo inovação como um conector de soluções e
ideias distintas, que resolvem um problema de uma forma nova,
nunca imaginada, algo que temos de incorporar no nosso trabalho.

É por esse motivo que precisamos escutar esses jovens e estabele-
cer um ambiente propício a seus talentos e criatividade, ainda que
restrito a regras da empresa. Muitos sentem necessidade de serem
reconhecidos como parte de um projeto, principalmente agora que
começam a assumir cargos mais altos. Esse é um dos maiores desa-
fios das empresas que buscam alavancar iniciativas inovadoras. ■
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O cimento endodôntico
Endobinder não escurece
o dente, como ocorre
no caso do uso do MTA,
segundo dados da
pesquisa coordenada
pela professora
Fernanda Panzeri, da
USP de Ribeirão Preto. Os
materiais foram aplicados
em dentes bovinos e, após
um ano, aquele que havia
recebido MTA apresentou
coloração acinzentada
na em base (dente
esquerdo na foto ao lado).

CLAYTON HARADA
Presidente da Gonow, empresa de tecnologia
especializada em consultoria e outsourcing

Vejo inovação
como um conector
de soluções e
ideias distintas,
que resolvem
um problema de
uma forma nova,
algo que temos
que incorporar
no dia a dia em
nosso trabalho
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COMANDO DAAERONÁUTICA
CENTRO LOGÍSTICO DAAERONÁUTICA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 010/CELOG/2011

Objeto: Contratação da Prestação de Serviços Técnico-especializados de 
Nacionalização (PTN) de Produtos Aeronáuticos e de Emprego Militar (PAEM), 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumen-
to a fim de atender às necessidades do Comando da Aeronáutica. Total de 
Itens Licitados: 037. Edital: 08/07/2011 de 08h30 às 11h30 e de 13h30 às 
15h30. ENDEREÇO: Av. Olavo Fontoura, 1.200 A Santana - SAO PAULO - SP. 
Entrega das Propostas a partir de 08/07/2011 às 08h30 ou pelo site 
www.comprasnet.gov.br Abertura das Propostas: 20/07/2011 às 10h01 no site 
www.comprasnet.gov.br.

Brig Ar PAULO JOÃO CURY
Ordenador de Despesas
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8, 9 e 10 jul. 2011, Primeiro Caderno, p. 15.




