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Tal dinâmica tem estimulado as empresas a rever 
suas estratégias de desenvolvimento de carreira e de 
retenção de talentos. “Os executivos mais jovens têm 
os mesmos anseios que os seniores: querem fazer 
carreira, estar em uma empresa boa e ter um salário 
compatível com o que oferecem a ela”, define Már
cia, da Aon Hewitt. “A diferença é que a atual gera
ção quer acelerar o tempo e exige das companhias a 
responsabilidade por proporcionar essa rapidez.” 

Como consequência, há o encurtamento da per
manência em cada cargo e uma precocidade na 
ocupação de posições gerenciais. Muitos se tornam 
gestores na faixa dos 30 anos, e isso traz a eles um 
desconforto. “Lidar com pessoas é diferente de lidar 
com projetos. Sem experiência, é muito mais difícil 
dar feedback e fazer mentoring, por exemplo.”

O presidente da Saint Paul Escola de Negócios, Jo
sé Cláudio Securato, afirma que esse “encurtamento 
do ciclo” veio para ficar - e para redefinir os passos 
na formação desses jovens. “Eles realizam intercâm
bio internacional antes da faculdade ou durante o 
curso. Quando vão para o mercado, já querem fazer 
uma pós. Como têm se casado com uma idade cerca 
de dez anos maior do que a de seus pais quando o fi
zeram, têm mais flexibilidade para arriscar e trocar 
de emprego em busca de aprendizado e desafios.” 

Márcia enfatiza que há uma dicotomia muito 
grande entre o tempo considerado ideal em uma 
função pelo profissional de até 25 anos, que é de 13 
a 18 meses, e o apontado pelas empresas, de no mí
nimo dois anos.

“É preciso trabalhar as expectativas e chegar a 
um meio-termo”, diz. Esta, inclusive, é uma das res
ponsabilidades do líder, principal força motriz do 
comprometimento dos funcionários de uma orga
nização. “O engajamento de um profissional depen
de muito mais do seu chefe do que da empresa”, afir
ma a coach Eliana Dutra.

Esta característica acentua-se entre os mais jo
vens que, segundo ela, têm um nível menor de to
lerância quando o chefe não é bom. “É comum eles 
mudarem de emprego para ganhar 20% menos, mas 
ter um chefe que deixa que usem suas ideias. O que 
engaja a turma mais nova é a participação.”

Gilberto Guimarães, da GG Consulting, atribui ao 
líder o papel de representar para cada um dos mem
bros da equipe a causa que move a companhia. O 
resultado, assim, aparece quando o atingimento de 
objetivos particulares leva ao alcance dos objetivos 
comuns compartilhados. “Não existe comprometi
mento sem uma causa e uma liderança.”

Na opinião de Guilherme Rhinow, diretor de re
cursos humanos da Janssen Brasil, cabe à empresa 
dedicar atenção especial à preparação do líder, dan
do a ele o conhecimento e as ferramentas que pos
sibilitem manter suas equipes engajadas. “Como os 
fatores para o engajamento são diferentes para cada

em relação à fase da vida. A metodologia do estudo 
da Aon Hewitt o define como o processo de satisfa
ção que gera resultado, na combinação do desejo 
em permanecer na companhia e o empenho em 
alcançar resultados. Esta satisfação pode variar, na 
opinião da diretora da consultoria, ao sabor dos 
anseios geracionais. “Os jovens de hoje buscam um 
maior equilíbrio entre o pessoal e o profissional, di
ferentemente do que acontecia no passado.”

Sobretudo os representantes da chamada gera
ção Y, nascidos por volta de 1980, passaram a adotar 
um discurso em prol da qualidade de vida. “Os pro
fissionais na faixa dos 50, 60 anos foram ensinados 
pelos pais que trabalho é um dever, uma obrigação 
que tem de ser cumprida, e que só depois da aposen
tadoria é que teriam o direito de ser felizes. Assim, 
estabeleceram uma relação de agradecimento com 
as empresas que lhes deram uma oportunidade de 
carreira”, conta Sofia. Nos moldes atuais, mais que o 
status de workaholic, é valorizado o tempo dedica
do ao lazer e à convivência com a família. “O que im
porta é ter prazer no trabalho. Trabalhar para viver, 
e não viver para trabalhar”, complementa.
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pessoa, o líder precisa identificar as expectativas e 
atender às particularidades.”

Muitas vezes, o que falta nas corporações é jus
tamente um “senso de propósito”, alerta Alfredo 
Behrens, professor de liderança da Fundação Insti
tuto de Administração (FIA). “É difícil fazer os cola
boradores entenderem seu papel em uma cadeia de 
produção mais significativa.” Ampliar os horizon
tes cognitivos tem sido preocupação estratégica de 
companhias como a Serasa Experian. Pesquisas in
ternas apontam um índice de engajamento de 89%, 
conquistado, segundo Cavalieri, não só no trabalho, 
mas também com uma série de atividades ligadas à 
música, teatro e ações em hospitais. São iniciativas, 
salienta, que reforçam valores de responsabilidade 
social, uma prioridade das novas gerações.

Cavalieri classifica a função do líder como “abso
lutamente crítica” para modelar a cultura da empre
sa, usando linguagens e processos para transformar 
comportamentos. “Ele tem um papel de educador, 
traduzindo para o ambiente interno as necessidades 
do mercado e dos clientes. É quem estimula o prota- 
gonismo das pessoas.”

Há oito anos na Serasa e atualmente no cargo de di
retor de relações com o mercado e institucionais, Pau
lo Albuquerque Melo, 66 anos, é um desses gestores. 
“Engajamento é um compromisso pessoal, que requer 
a coragem de nunca deixar de colocar sua visão, mes
mo que não seja a predominante, e de sempre buscar 
novos conhecimentos”, diz. Foi com este intuito, conta, 
que trocou uma trajetória de 28 anos na IBM por uma 
proposta da Equifax, onde ficou por seis anos.

Melo afirma que a maturidade e a experiência são 
grandes facilitadores na tarefa de motivar as equipes 
que coordena. “Ajudam a filtrar as pressões e a conse
guir o engajamento das pessoas sem ter que jogá-las 
contra a parede”, ressalta. Quanto ao próprio brilho 
nos olhos, destaca que tem sido rejuvenescido por 
um novo projeto de reestruturação da Serasa.

Para Sofia, do grupo DMRH, executivos compro
metidos e em uma fase avançada da carreira nor
malmente se preocupam em formar bons sucessores 
para não ver tudo o que construíram ser destruído. 
Muitas corporações, inclusive, têm adotado uma po
lítica de aposentadoria em que o profissional ajuda 
na ambientação da nova liderança e transmite a ela 
o seu conhecimento no processo de transição.

Estar engajado nos últimos anos da vida corporati
va se compara, na percepção de Vicente Ferreira, vice- 
diretor de educação executiva do Instituto Coppead 
de Administração da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), ao envolvimento dos ex-alunos de uma 
escola. “Alguém que teve uma experiência positiva 
dentro de uma organização, mesmo sabendo que 
seu tempo ali está terminando, ainda tem o compro
metimento com o sucesso e o futuro dela.”

Multiplicar o número de experiências bem-su

cedidas dos funcionários em um prazo alongado 
de estadia na empresa tem sido a filosofia de gestão 
adotada pelo Bradesco desde a sua fundação. É a cha
mada política de carreira fechada, denomina André 
Rodrigues Cano, diretor-executivo, 55 anos de idade 
e desde os 18 na organização, onde começou como 
técnico em eletrônica. “Salvo raríssimas exceções, 
um diretor sempre virá dos quadros do banco”, 
explica. “As pessoas entram em funções iniciais e 
sabem que, por nossa política, poderão chegar ao 
cargo de presidente-executivo ou de presidente do 
conselho. Depois de 30 ou 40 anos de carreira aqui 
dentro, elas saem com uma gratidão muito grande. 
O engajamento vem da cultura da empresa.”

O estudo da Aon Hewitt mostra que o engaja
mento alcança percentuais menores em etapas in
termediárias do tempo de casa do profissional. De 
83% em menos de dois anos e 80% entre três e cin
co anos, o índice cai para 71% entre seis e 14 anos. 
O comprometimento volta a crescer para 78% entre 
15 e 24 anos e pula para 89% acima de 25 anos na 
empresa. Nas etapas do meio, pontua Márcia, da 
Hewitt, oscilações são mais frequentes porque tam
bém acompanham transições na vida pessoal como 
a constituição de família.

No Bradesco, manter a chama acesa ao longo da 
jornada passa pela rotatividade de funções dos exe
cutivos. “Isso faz com que ganhem experiência em 
diversas áreas e estejam preparados para cargos 
mais altos na hierarquia”, afirma Cano.A ut
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Caixa de texto
Fonte: Valor carreira, São Paulo, ano 11, n. 11, p. 32-35, out. 2013.




