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Recrutadores
decifram a mente
da nova geração
Uma pesquisa da Robert Half
traduz em números o que profissionais de recursos humanos já constataram na prática:
é difícil agradar os profissionais da geração Y. Essa categoria, que engloba desde recémformados até profissionais
com pouco mais de 30 anos,
exige da empresa bem mais do
que estabilidade e um salário
no fim do mês. Por isso, acaba
sendo especialmente difícil de
atrair e reter.
A consultoria americana usa
uma divisão clara entre as três
diferentes gerações no mercado
de trabalho, que têm dificuldade
de conviver no dia a dia corporativo. Os “baby boomers” nasceram entre 1946 e 1964, a “geração
x” vai de 1947 a 1978 e a “geração
y” é formada pelos profissionais
nascidos a partir de 1979.
Enquanto os primeiros eram
tradicionalmente fiéis à empresa e não raramente permaneciam toda a carreira com um só
empregador, a geração x buscou
a diversificação, mas com uma
dedicação quase “canina” ao trabalho para atingir o sucesso profissional. Segundo Fábio Saad,
gerente sênior da Robert Half, a
geração y desafia esses dois modelos. Busca,além da recompensafinanceira,tambémumpropósito“maior”paraaatividadeprofissional.

A geração y já percebeu, na visãodeSaad,queumarelaçãosubserviente com o empregador
nem sempre rende frutos. Esses
profissionais são os filhos da geração x e da geração y: viram os
pais serem demitidos após décadas trabalhando na mesma empresa ou então se transformarem em “workaholics” para vencer na carreira. Por isso, buscam
uma nova maneira de encarar a
vida profissional.
Tudo pelo trabalho. Os profissionais mais jovens, diz Saad,
preferem mostrar trabalho em
“horas líquidas”, enquanto a geração anterior media produtividade em “horas brutas”. “Esse
modelo em que competência é
entraràs7horasesairàmeia-noite está sendo desafiado”, frisa o
executivo. “Ao mesmo tempo
em que a geração y quer subir
rapidamente, ela também se
preocupa com a vida pessoal.”
A ambição por desafios e renda combinada à preservação da
vida pessoal deixa os recrutadores confusos. A pesquisa da Ro-
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Nova autoridade

Para a geração y, a autoridade
não é determinada pela hierarquia. “Eles valorizam a relação e
a troca de experiências, e não o
poder representado pelo cargo”,
explica Saad, da Robert Half.

bert Half mostra que 48% dos recrutadores acham a geração y a
maisdifícilde atrairparaumavaga; e 55% pensam que essa faixa
etária é a mais complicada de reter (veja quadro ao lado).
Para Luiz Eduardo Gasparetto, professor de cursos de MBA
da Universidade Gama Filho, os
profissionais mais jovens não
têm medo do desconhecido – logo, trocar de emprego não é nenhum drama. “No entanto, a faltadeestabilidadedificultaocrescimento profissional. Em algum
momento, você tem de parar de
aprender e aplicar os conhecimentos. E isso exige tempo.”
Como toda a regra, a tendência de instabilidade da geração y
também tem exceções. Aos 30
anos, a economista Telma Mantovanisetornoudiretoradetransição de carreira da consultoria
de RH Mariaca após dez anos de
atuação na empresa. Permanecer tanto tempo na mesma companhiaexigiuumexercíciodepaciência: “Passei por vários desafios, mas às vezes foi necessário
ouvir que não estava pronta para
um determinado cargo.”
Embora seja exceção entre os
profissionais de mesma idade,
Telma afirma que, por volta dos
30 anos, mesmo a geração y começa a buscar mais estabilidade.
“Acho que existe uma sensação
de que não dá mais para errar. É
precisocriar condiçõesparabuscar cargos maiores.”
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Profissionais nascidos após 1979 exigem desafios e recompensa
financeira, mas também querem preservar a vida pessoal
Fernando Scheller
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Paciência. Telma Mantovani ficou dez anos na empresa até se tornar diretora aos 30 anos

DIFÍCEIS DE AGRADAR
l Quanto mais jovem o profissional, mais complicado é para o recrutador realizar
os seus desejos e estabelecer uma relação de longo prazo
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Qual a geração mais difícil de recrutar?
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Facebook tenta convencer anunciantes de sua eficácia
Pressionada, rede social
diz a agências de
publicidade que sabe
como levar mensagens
a pessoas reais
Somini Sengupta
THE NEW YORK TIMES / NOVA YORK

Na terça-feira, o Facebook fez
uma proposta ousada à Madison
Avenue(arua dasagênciasdepublicidadeem Nova York):nós sabemos como levar suas mensagens a pessoas reais, quase 1 bilhãohoje,porquesabemosexatamente quem elas são e em quem
confiam.
Falando a marqueteiros em
Nova York num momento em
que a companhia enfrenta forte
pressão para aumentar o faturamento, Sheryl Sandberg, diretora deoperações do grupo, procurou assegurar ao setor que o Facebook está totalmente interessado em cumprir a promessa de
publicidade em sua plataforma.
“Emvezdefalarapenasagrandes grupos de pessoas anônimas, as empresas podem se relacionar com um consumidor e estabelecer um relacionamento

contínuo”,disseelanaconferênciada publicação Advertising Age.
“O mais importante é que este
consumidor tem uma média de
130 amigos na rede, portanto,
quando eles falam com o consumidor, este traz consigo os seus
amigos.”
Sheryl minimizou o fato de as
ações da companhia terem sofridoumadesvalorização, afirmando que já virou esta página. “Nós
nos recuperamos rapidamente e
sabemos muito bem como seguiremfrente:Lançamosprodutos. Alguns deles funcionam; então lançamos o seguinte.”
Pressionada pelo interlocutor,ojornalistadeTVCharlieRose,Sheryldisseque apressão dos
investidores não acabou com a
confiança dos empregados nem
comprometeu sua capacidade
● Mensagem

direcionada

SHERYL SANDBERG
DIRETORA DO FACEBOOK

“Em vez de falar a grandes
grupos de pessoas anônimas, as
empresas podem se relacionar
com um consumidor e ter um
relacionamento contínuo.”

Casas Bahia é investigada
por suposta venda casada
DPDC recebeu denúncias
de que empresa venderia,
junto com os produtos, garantia estendida, planos
odontológicos e seguros
O Departamento de Proteção e
Defesa do Consumidor
(DPDC), do Ministério da Justiça, notificou a Casas Bahia por
supostos indícios de práticas comerciais abusivas. A empresa está sendo investigada por vender

seus produtos junto com seguros, garantia estendida e planos
odontológicos. A empresa terá
um prazo de dez dias para prestaresclarecimentos sobre osserviçosembutidossem oconsentimento do consumidor, e pode
ser multada em mais de R$ 6 milhões caso seja constatada a infração, segundo o DPDC.
“É direito básico do consumidor saber o custo real do produto e o que ele efetivamente está
comprando. Não podemos admitir que, após 22 anos do Códi-

de produzir novos itens. “Estamos realmente satisfeitos com o
nosso progresso atual.”
Entretanto, o entusiasmo não
contagiou Wall Street. A companhia perdeu cerca da metade do
seu valor desde sua oferta públicainicialemmaio,eseusexecutivosforamcriticados por criarem
expectativas exageradas e não
cumpri-las.
Asaçõesfecharamnaterça-feira a US$ 22 , bem abaixo do preço
da oferta inicial, de US$ 38. A
companhia deve apresentar os
ganhos do terceiro trimestre no
fim deste mês.
AempresadepesquisademercadoeMarketerreduziurecentemente suas projeções otimistas
em relação ao faturamento; agora, estima que o Facebook apresentará receita de US$ 5 bilhões
este ano, e crescerá para US$ 6,6
bilhões em 2013.
O ganha-pão do Facebook é a
publicidade, e a companhia precisa provar a Madison Avenue
que o dinheiro gasto com a rede
social produzirá resultados consideráveis. Sheryl afirmou na
conferência que o Facebook pode transformar a maneira como
os marqueteiros atingem sua audiência porque sabe exatamente

go de Defesa do Consumidor,
empresas se aproveitem da vulnerabilidade dos consumidores para impor na compra de
um eletrodoméstico a aquisição de seguros e planos de saúde não solicitados”, afirmou o
diretor do DPDC, Amaury Oliva, em comunicado.
A investigação foi iniciada por
meio de denúncias. O Procon
Municipal deUbá (MG) encaminhou reclamações de consumidores sobre vendas abusivas de
planosodontológicos.JáoMinistério Público Federal do Rio enviou ao DPDC supostas comunicações internas da Casas Bahia
sobre sua política comercial. A
varejistaestariamascarandopreços e custos dos financiamentos

MIKE SEGAR/REUTERS-2/10/2012

compram algum produto com
um cartão ou cobiçam um par de
sapatos online. Todos esses dados revertem para o Facebook:
com quase um bilhão de usuários, a empresa pode encontrar
esses consumidores quando
acessamo siteedirecionar anúncios feitos sob medida para eles.
Dados. Num experimento que

Capital. Sheryl diz que queda nas ações já não preocupa mais
quem está naquela audiência.
Atualmente, o Facebook está
mais do que nunca na propaganda dirigida. Ele usa não apenas
os dados que recebeu dos seus
cerca de 955 milhões de usuários
em todo o mundo, como os está
somando aos dados que os consumidores deixam quando fazem compras online ou offline –
utilizando-os para analisar que

tipodepublicidadefunciona melhor no Facebook.
É uma aposta. O Facebook
também precisa convencer os
usuários a confiar na rede e fornecer suas informações pessoais. As novas incursões do site
social revelam a riqueza de dados que os consumidores podem deixar, quase sempre involuntariamente, cada vez que

e embutindo a venda de seguros na compra de produtos.
Segundo o DPDC, o Conselho Federal de Odontologia
afirmou que a empresa não
possuiautorização para avenda de planos odontológicos.
A Casas Bahia disse, em nota, que repudia práticas comerciais abusivas na venda de
produtoscomserviçosadicionais embutidos. A empresa
afirmou ter uma política de
condutatransparenteeacessível a todos os colaboradores,
especialmente vendedores.
“Configurado qualquer desrespeito às regras de conduta,
tal comportamento é passível
de demissão por justa causa”,
diz a nota. / AGÊNCIA ESTADO

Cresce rumor
sobre novo
‘mini iPad’
Nayara Fraga
ESTADÃO.COM.BR

O rumor de que a Apple prepara
olançamentode uma versão menor do iPad está ganhando força.
Depois de blogs de tecnologias
publicarem fotos de possíveis
protótipos do tablet, o Wall
Street Journal informou ontem
queasul-coreanaLGeataiwanesa Au Optronics deram início à
produção em massa de telas
LCD de 7,95 polegadas e de reso-

provocou alguma controvérsia,
o Facebook se aliou à Datalogix,
companhia de garimpagem de
dados, para descobrir o que os
consumidores compram em lojasfísicas.ADatalogixrecolheesta informação de dados dos cartões e de outras fontes.
Então o Facebook busca esses
compradores na sua própria plataforma,epodeassimcriaranúncios baseados no histórico de
compras desses indivíduos. Para
a rede, os resultados são promissores: os compradores cujos
anúnciossão exibidosemsuapágina no site social estão gastando mais.
O Facebook diz que não compartilha os dados do usuários
com terceiros. E que as informações pessoais permanecem anônimas por meio de uma codificação dos dados, embora especialistas em segurança questionem
a eficácia desta tática. / TRADUÇÃO
DE ANNA CAPOVILLA E TEREZINHA
MARTINO

lução menor que a usada no último iPad, lançado em março. O
jornalatribuiainformaçãoaexecutivosdecompanhiasquefabricam componentes para a Apple.
A especulação em torno de um
tablet menor já vem ocorrendo
há alguns meses. Alguns acreditavam que o aparelho pudesse
até ser anunciado no dia 12 de
setembro junto com o iPhone 5.
Sitesdetecnologiatêmchamado o aparelho de “iPad mini”. O
tamanho seria próximo ao KindleFire HD, daAmazon, e doNexus 7, do Google – ambos de 7
polegadas. Embora domine o
mercado,aAppletemdeixadoespaço exatamente para rivais como Google e Amazon, com produtos menores e mais baratos.

