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MIGUELSETAS
Vice-presidente da EDP no Brasil

A mesma organização estima que o
desempregomundialcontinuaráaau-
mentar em 2014. Atualmente, exis-
tem 74 milhões de jovens sem empre-
gonomundo,oquerepresentaumata-
xa de desemprego média de 12,6%.
Em 2014, esta taxa deverá atingir
12,9%. Mais grave ainda é que 35%
dosjovensdesempregadosnasecono-
mias desenvolvidas permanecem sem
emprego por mais de 6 meses.

OBrasilencontra-seemcontraciclo
face à tendência mundial de aumento
do desemprego jovem. Segundo a OIT,
nos últimos anos, o índice de jovens
brasileiros desempregados caiu de
22,6% em 2002 para 13,7% em 2012.

OdesempenhodoBrasilébemdife-
rente do dos países da Europa. No Rei-
no Unido, o desemprego passou de
11,9% em 2002, para 21,3% em 2012.
Na França, o índice aumentou de
18,3% em 2002 para 22,9% em 2012.
Osmaioresíndicesdedesempregoen-
tre jovens na Europa estão na Itália
(34,4%), Portugal (38,7%), Espanha
(52,2%) e Grécia (54,2%).

Muitas têm sido as análises sobre a
chamada Geração Y ou dos Millen-
nials (nascidos depois de 1982 até
2000).Muitostêmsidotambémosno-
mes dadosaestageração.DesdeGera-
çãoFluxo,aludindoàtendênciaquees-
tes jovens terão para mudarem com
frequência de atividade, passando por

GeraçãoPeter Pan ou GeraçãoBoome-
rang,alusivosàdependênciamaislon-
ga destes jovens em relação aos seus
pais, entre outros nomes.

Há alguns anos os traços que pare-
ciam denominadores comuns dos jo-
vensdestageraçãoeramtrês,comosu-
geriu estudo do Pew Research Center,
em 2010: confident, connected, open
to change (ou seja, confiantes, conec-
tadoseabertosàmudança).Hoje,aGe-
ração Y não pode ser vista como um
universohomogêneodejovens.Ostra-
ços característicos desta geração con-
trastam entre as economias emergen-
tes, em ascensão, e as economias de-
senvolvidas, em crise, onde os jovens
estão menos confiantes, com vontade
de mudança e desempregados.

Este contraste também está paten-
te no perfil de empreendedorismo das
duas regiões econômicas. O relatório
de 2012 do Global Entrepeneurship
Monitor (GEM) mostrou clivagens
enormesnaatitudedaseconomiaseu-
ropeias e das da América Latina face
aoempreendedorismo.Chamaàaten-
çãoqueasintençõesdeempreendedo-
rismo na América Latina atinjam 34%
dapopulaçãoenaUniãoEuropeiaape-
nas 13% e que o medo de falhar na UE
sejade39%,enquantonaAméricaLa-
tina, apenas de 28%. Outro indicador
revelador é a porcentagem de pessoas
em ‘early-stage’ de empreendedoris-
mo:17%naAmérica Latinacontra8%
na União Europeia, sendo a taxa de jo-
vens entre os 18-24 anos na América
Latina mais do dobro da europeia.

Em suma, a crise internacional
veio dividir a Geração Y em ‘Geração
Y-emergente’e ‘GeraçãoY-crise’.Es-
peremos que esta última não se deixe
derrotar econsiga, comasua energiae
juventude, ajudar a resolver a crise
mundial.

ADOLFOMENEZESMELITO
Presidente do Conselho de Criatividade
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Aúltima pesquisa,realizada noano
de 2012, envolveu mais de 1700 presi-
dentes de empresas em 18 setores e 64
países. Os resultados trouxeram à to-
na três grandes preocupações e ten-
dências: (i) dar poder aos funcionários
através de valores, (ii) engajar consu-
midores como indivíduos e (iii) am-
pliara inovaçãopormeiodeparcerias.
Essas tendências e linhas de ação têm
comofundamentoosprincípiosdaco-
laboração, conexões,multidisciplina-
ridade, foco e agilidade, há muito co-
nhecidos como os elementos chave da
economia criativa.

Para conduzir a organização nesse
ambiente, segundo a pesquisa, três de-
safios relacionados ao comportamento
eliderançaseimpõem:(i)liderançains-
piradora,orientadaapropósitos,princí-
piosevalores;(ii)obsessãoefoconosde-
safios do cliente ou consumidor; e (iii)
desenvolvimento de equipes dentro de
umcontextofortedecolaboração,cará-
termultidisciplinareliderança.

O foco na experiência do consumi-
dor reduz o tempo de análise e tomada
de decisão para enfrentar um merca-
do em constante mutação e impõe um
senso especial de urgência. As empre-
sasquemantêmoclienteou consumi-
dor no centro das atenções alcançam
osmelhoresresultados.Duranteosúl-
timos 5 anos, período de crises ao re-
dor do mundo, onde o mercado acio-

nário medido pelo Índice S&P500 fi-
couestacionado,asempresasconstan-
tesdoÍndicedeExperiênciadoConsu-
midor tiveram valorização de 22%.

Estudosconduzidos pelopesquisa-
dor e autor Harley Manning indicam
que o consumidor interage com as or-
ganizações em diferentes fases da sua
experiência de consumo e em cada
uma delas analisaessa experiência sob
três ângulos: (i) ograu de atendimento
ou satisfação com o produto ou servi-
ço; (ii) a facilidade em fazer negócios
com a sua empresa e, (iii) mais um as-
pectointangível:quãoagradáveléore-
lacionamento com a sua empresa.

O estudo desenvolvido pela IBM
juntoaesses CEO's também trouxeal-
gumas medições bastante revelado-
ras:73%dasempresaslíderessãoexce-
lentes em gestão de mudanças; 84%
dessas empresas são hábeis na trans-
formação de insights em ação e 48%,
ou seja,quasemetade, caminhanadi-
reçãodenegóciosemsegmentostotal-
mentedistintosaostradicionaise,des-
ses, parte substancial para mercados
totalmente novos.

Interagircomclienteseconsumido-
res nesse grau de intensidade expõe a
organização constantemente a novos
aprendizados e desafios. A capacidade
das lideranças em perceber os movi-
mentos de mudança, examinar uma
quantidadeinfindáveldedadosefeed-
backs de várias origens e selecionar os
insights relevantes que merecem res-
postas introduz uma nova dinâmica
nessas empresas. Essas organizações
não podem prescindir de talentos de
qualidade e de delegação e autonomia
paracompartilhar,criareproporcons-
tantemente novas soluções, produtos
enegócios. Quantomaior for ograu de
interação, menores serão os riscos de
ser sobrepujado pela concorrência.
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Recentemente a Organização Internacional do Trabalho
(OIT) divulgou as estatísticas sobre o desemprego mundial.
De acordo com o último relatório da OIT, o desemprego
mundial baterá o recorde em 2013, atingindo mais de 202
milhões de pessoas em todo o mundo. Este recorde ultrapas-
sará em 28 milhões de pessoas o número de desempregados
registrados em 2007, no período anterior à crise econômica
internacional. Infelizmente as projeções para os próximos
anos não são animadoras.

Nem sempre a tecnologia é o motor de propulsão da inova-
ção nas empresas. Haverá sempre um leque bem amplo de
opções às alternativas tecnológicas à disposição de em-
preendedores. O desenho da oferta, que incorpora produ-
tos, serviços e valores intangíveis é o segredo na captura e
conquista do consumidor. A cada dois anos a IBM realiza
pesquisa junto a um grande número de presidentes de em-
presas para auscultar as percepções e prioridades sob a óti-
ca do principal dirigente.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 12 jun. 2013, Mundo, p. 31.




