
MarcosVinicius Cascino temape-
nas 32 anos e gerencia 600 fun-
cionários como presidente da
mantenedora do CentroUniver-
sitário Ítalo Brasileiro. É uma
equipe diversificada, que englo-
ba desde aprendizes até profes-
sores com Ph.D. Marcos tam-
bém tem, como clientes, alunos
de 18 a 50 anos de idade.
Já são 14 anos desde que co-

meçou sua carreira na institui-
ção, aos 18 anos, como coorde-
nador da área de marketing e
uma equipe de apenas três pes-
soas. O segredo, aponta, é reali-
zar um trabalho cooperativo e,
principalmente, saber ouvir.
“Todos secomplementam.Ve-

jo que o jovemchega compontos
de vistas diferentes e quer ino-
var, mas se não for conduzido de
forma experiente, esta energia se
dissipa”, comenta Marcos. “Por
outro lado, funcionários com
mais idade têm vivência do que
deu certo ou errado. Por isso,
sempre busco colocar as pessoas
para trabalharem juntas.Nãodes-
prezo nenhuma delas.”
No início do trabalho em sua

atual função, Marcos teve que
apresentar resultados rápidos e
lidar com características pes-
soais e próprias de sua geração,
como a impulsividade.
O executivo lembra que teve

queencararopreconceitoeades-
confiança dos funcionários mais
velhos e buscar ouvi-los para
amadurecer ideias. “Muitos jo-
vens saemda faculdade já se sen-
tindodonosdaverdadee transmi-
tem arrogância. Isto é um erro.
Pormais inovador que seja omeu
ponto de vista, é sempre bom
conciliá-lo com experiências.”
O vice-presidente das Amé-

ricas da consultoria de recur-
sos humanos Right Manage-
ment, Bram Lowsky, aponta
que o desafio de lidar com uma
equipe diversa é maior agora.
“Somos mais multigeracionais
do que nunca e o gestor tem
que entender cada faixa etária.
Enquanto os mais velhos traba-
lharam para apenas uma com-
panhia em toda a sua carreira e
estão acostumados com promo-
ções, os mais jovens vão ter pe-

lo menos 15 empregos durante
sua vida profissional”.
É necessário, portanto, que o

gestor saiba lidar com estes rit-
mos e valores diversos. “A gera-
ção de profissionais mais ve-
lhos está acostumada com hie-
rarquia e não sabe lidar com au-
tonomia. Já osmais jovens que-
rem autonomia, mas não têm
experiência em tomar decisões
difíceis”, diz Zuca Palladino,
gerente da divisão de vendas
da consultoria de recursos hu-
manos Michael Page.
A solução, aponta a consulto-

ra da Right Sueli Aznar não é
competir e confrontar, mas,
sim, buscar colaboração. Os
mais velhos, por exemplo, po-
dem ter uma posição de men-
tor, principalmente se atuarem

comogestores. “Eles devembus-
car um comportamento mais
ponderado para desenvolver a
nova geração e até mesmo re-
pensar hábitos, como doar a vi-
da ao trabalho. É necessário im-
por limites à jornada buscando
maior qualidade de vida, algo
visto frequentemente entre os
profissionais mais jovens.”
Os mais novos, por sua vez,

devem aceitar essa parceria pa-
ra maturar ideias e decisões.
“Eles são ligados em tecnologia,
têm boa formação e sabem lidar
com grande quantidade de in-
formação, mas são imaturos ao
lidar com pessoas. Eles têm que
entender que omais velho pode
ser um grande conselheiro, in-
dependentemente da posição,
que pode até ser um cargo abai-
xo do dele”, completa Sueli.
Neste processo, o ideal é não

sobrecarregar ninguém, apon-
ta Palladino. “Não se deve colo-
car apenas tarefas operacionais
ou apenas estratégicas para de-
terminado funcionário. As pes-
soas hoje buscam um bom am-
biente de trabalho. A rigidez
não tem mais espaço.” ■

O desafio de lidar com uma
equipe de três gerações

Rodrigo Capote

Equipes estão mais
multigeracionais
e o gestor tem que
compreender estas
diferenças para ter
bons resultados

GERENCIAR

Tanto para gestores commais idade ou jovens líderes, gerenciar funcionários com idades diferentes
requer compreensão de valores e ritmos diversos. Entenda como encarar as diferenças

COORDENANDO EQUIPES
Dicas de especialistas para diversas gerações

PARA GESTORES JOVENS PARA GESTORES EXPERIENTES

Evite se posicionar como
dono da verdade

Não é porque se tem mais poder
que o subordinado com mais idade
não tenha qualidades  

Trate os mais experientes como 
parceiros e peça conselhos 

Troque ideias: com sua experiência,
o que você faria no meu lugar? 

Saiba dar autonomia e tarefas
de forma clara

Comandar jovens tende a ser
mais fácil, porém eles se espelham
no gestor e são questionadores 

Cuidado, se você não agregar
mais à carreira dele, pode começar
a ser criticado

Dê feedbacks sempre que possível.
Não o enrole, pois pode perdê-lo
mais facilmente

Entenda o timing da resposta
desse funcionário

Fonte: Zuca Palladino
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 16 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 36.




