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O talento foi tema recorren
te quando entrevistamos 156 
diretores executivos e outros 
líderes empresariais de todo 
o mundo para o nosso novo l i 
vro. Quem são os funcionários 
do futuro, e o que as suas ex
pectativas significam para os 
funcionários? 

O CENÁRIO DAS 
GERAÇÕES 
Foram os baby boomers, nas
cidos no pós-guerra, entre 
1946-1964, que fizeram com 
que as empresas pensassem 
no comportamento das dife
rentes gerações. Eles entraram 
em um ambiente de trabalho 
dominado pela geração "tra
dicionalista" (nascidos entre 
1900-1945), que tinham men
talidades leais e patrióticas, 
preferiam decisões tomadas de 
cima para baixo e confiavam 
nas instituições. 

Em contrapartida, os boo
mers chegaram e passaram a 
questionar a autoridade, que
rendo colocar sua própria mar
ca nas empresas. 

Depois veio a Geração X 
(nascidos entre 1965-1980), 
que são ainda mais céticos em 
relação a instituições, e mais au-
tossuficientes do que seus ante
cessores. Atualmente, o foco é 
na Geração Y (1981-1994), que 
normalmente é descrita como 
globalmente interessada, in
formatizada e habilidosa diante 
da mídia. Este grupo quer rea
lizar um trabalho significativo, 
prefere um estilo de liderança 
baseado na parceria e tem uma 
abordagem colaborativa frente 
à comunicação. 

Shelly Lazaras, presidente 
emérita da Ogilvy & Mather, 
disse: "o mais notável é a for
ma como a Geração Y lida com 
o equilíbrio. A geração ante
rior dos boomers viveu para 
trabalhar, os boomers traba
lharam para viver e a Geração 
Y apenas vive". 

Segundo Feike Sijbesma, 
presidente e diretor executivo 
da DSM, uma empresa de ci
ências humanas, a Geração Y 
também pensa e trabalha de 
forma muito mais instintiva e 
colaborativa. "Eles têm manei
ras completamente diferentes 
de usar informações e traba
lhar. Teremos de organizar 
a estrutura da empresa para 
centrar mais em redes - dife
rente de como é hoje, com uma 
pessoa no topo". 

Em breve veremos a ge
ração mais digitalmente inte
grada de todas: a Geração Z 
(nascidos a partir de 1995). In
divíduos desta geração desco
nhecem um mundo em que não 
podem conversar com qual
quer pessoa, em qualquer lugar 
e a qualquer momento. Para 
eles, fronteiras entre mundo fí
sico e virtual simplesmente não 
existem. Mas essa geração não 
se trata apenas da tecnologia: 
ela cresceu na era da globali
zação, do terrorismo global e 
da pior crise financeira desde 
os anos 1930. 

MANTENHA-OS 
INTERESSADOS 
As expectativas para se fazer 
negócios estão aumentando, 
seja de funcionários, da so
ciedade ou dos consumidores. 
Junto vem um maior desejo 
por envolvimento em relacio
namentos. As empresas pre
cisam mudar a mentalidade -
necessitam focar na qualidade 
de suas interações nas rela
ções, e não na quantidade de 
tempo que elas duram. 

Harish Manwani, diretor de 
operações da Unilever, disse o 
seguinte sobre os funcionários: 
"Primeiro você tem que enten
der que não há prêmio na leal
dade, mas há um enorme prê
mio no compromisso. Quando 
jovens que se juntam à organi
zação me perguntam: há quanto 
tempo você está na empresa?, 

eu digo: 'trabalho aqui há mais 
de 30 anos, mas não espero ga
nhar uma medalha por isso'. A 
medalha que eu espero ganhar 
é por passar todos esses anos 
comprometido. Então eu digo: 
'minha expectativa sobre vocês, 
como jovens gerentes, não é a 
lealdade, mas o comprometi
mento. Quando você está tra
balhando com a Unilever, você 
está 100% comprometido?'. 

Os funcionários podem se 
certificar de que há comprome
timento desses funcionários das 
novas gerações ao oferecer ma
neiras para resolver problemas 
que vão além de suas capacida
des, e sem restringi-los. 

"A Geração Y está sempre 
pensando no que vem a seguir. 
Seu tempo de casa médio é 
de 16 meses", disse Lazaras. 
"Você tem que descobrir o que 
eles procuram quando mudam 
de emprego. Você consegue 
suprir isso dentro da sua or
ganização? Você consegue 
acompanhar sua velocidade 
- e atribuir tarefas variadas -
como se fosse igual a trocar de 
empresa? Temos que deslocar 
as pessoas rapidamente para 
que estejam sempre desafiadas 
e aprendendo sempre - e para 
que não tenham tempo nem 
para começar a falar com pes
soas sobre outros trabalhos". 

Patrik Andersson, ex-CEO 
da Rieber & Son, uma empresa 
alimentícia, acrescentou que é 
importante também oferecer 
trabalhos que sejam mais do 
que um emprego. "A responsa
bilidade social corporativa e os 
valores da empresa vão se tor
nar muito mais importantes. As 
gerações mais jovens querem 
saber o que a sua empresa re
presenta, o que ela faz e como 
ela se comporta. Isso será cru
cial para atraí-los". 

As gerações mais jovens 
não são as únicas importantes. 
Uma vida ativa cada vez mais 
longa significa que em breve 
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Text Box
Fonte: Administradores, João Pessoa PB, ano 2, n. 22, p. 24-25, set./ out. 2013.




