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estava disposto a cumpri-las - o famoso "faça o que falo, mas não o que faço". 
Aquele jovem estiva indignado, pois havia se esforçado muito para cumprir as orien

tações do pai a respeito do trabalho que realizavam juntos e, no dia anterior, foi surpreen
dido ao observar que a maior parte de suas dificuldades em cumprir estas orientações sur
gia porque o pai fazia justamente o oposto. 

Toda a tensão do momento ocorria porque aquele jovem estava se demitindo da 
empresa do pai. O jovem dizia que gostava da empresa, gostava do negócio, mas não 
suportava mais as atitudes do pai, por isso, partiria para novos desafios. 

Uma boa reflexão extraí desse episódio. Os jovens estão demitindo seus chefes, 
gestores, líderes e não as empresas em que trabalham. Em um mundo cada vez mais 
dinâmico e competitivo, onde os jovens são desafiados incessantemente na direção de 
inovações com total foco em resultados, não há mais espaço para incoerências. 

Já é tempo dos gestores perceberem que a formação de sucessores é uma das mais 
fundamentais missões da liderança, e nada atinge mais os jovens profissionais da geração 
Y do que a falta de transparência e coerência em suas ações. 

Os jovens buscam referenciais confiáveis de liderança e sabem que se não encontram 
esse tipo de atitude em seus gestores, precisam mudar de cenário rapidamente, caso con
trário, irão comprometer o próprio desenvolvimento pessoal. 
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Text Box
Fonte: Profissional & Negócios, São Paulo, ano 14, n. 163, p. 46, fev. 2012.




