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Com a palavra, os consultores de recursos humanos: jovens talentos egressos das melhores 
universidades do país têm apresentado posturas pouco versáteis e inseguras ao ingressar no novo 
mundo corporativo. Se por um lado sobra fluência em línguas estrangeiras e um currículo 
impecável, por outro falta disponibilidade, iniciativa, criatividade, auto-confiança, humildade, 
maturidade e empreendedorismo: "O candidato pode deter todo o conhecimento técnico do 
mundo, mas sem o comportamento correto ele jamais será bem-sucedido", analisa a consultora 
Iracema Andrade, que tem identificado casos do gênero em até 30% dos programas de trainee 
das empresas brasileiras.  

As chamadas "deficiências intangíveis" constatadas pela consultoria referem-se a padrões de 
comportamento que não coadunam com o perfil de um profissional de sucesso. Não é raro, conta 
a consultora, encontrar jovens que fazem corpo mole para trabalhar em equipe, faltam com o 
respeito em relação a funcionários veteranos ou recusam-se a executar tarefas que julgam estar 
aquém da sua competência. A expectativa (quase sempre falsa) de uma carreira meteórica, 
queimando etapas de aprendizado, também aparece como entrave da integração.  

Para Iracema, parte do problema muitas vezes advém do fato de boa parcela deles estar 
acostumada a receber tudo de mão beijada em família e jamais ter tido uma experiência 
profissional antes: "Trata-se de representantes de uma geração que teve de batalhar menos para 
conseguir seus objetivos e carece de comprometimento com os valores da empresa", critica a 
consultora, acrescentando que a apatia e falta de garra são sinais de alarme percebidos pelos 
empregadores, às vezes tarde demais, depois que o jovem já foi contratado. Para sanar essas 
lacunas, a consultoria está elaborando um projeto que visa levar as preocupações das empresas 
para as universidades e a elaboração de mais programas de estágio anteriores ao de trainee.  

As observações anotadas pela Andrade Naufal são corroboradas pela FranklinCovey, uma das 
maiores consultorias do mundo. O presidente da companhia no Brasil, Paulo Kretly, sublinha que 
os "defeitos" dos jovens talentos começaram a saltar à vista dos recrutadores nos últimos dois 
anos, e vieram acompanhados de um novo contexto do mercado corporativo, que passou a 
valorizar mais pessoas versáteis: "Antes, os especialistas não eram cobrados para se relacionar 
bem com as áreas comercial e marketing, e até mesmo com os investidores. Hoje, sim", destaca 
ele, que tinha uma palestra sobre esse tema prevista para ontem à noite, dirigida a 45 agrônomos 
da multinacional Monsanto.  

Atitudes inadequadas, segundo Covey, ficam ainda mais evidentes nas pequenas empresas, onde 
a versatilidade sempre é palavra de ordem. Com a urgência da geração de resultados na crise, 
continua ele, a disposição em aprender ganha maior relevo. Um conselho de profissional, 
inspirado nos consagrados hábitos das pessoas muito eficazes, e às vezes esquecido por quem 
está batendo às portas do mercado: "Procure primeiro compreender para depois ser 
compreendido". Não à toa, autores como Daniel Goleman, precursor do conceito de "inteligência 
emocional", voltam à ordem do dia.  

O tema da adequação de posturas do jovem profissional vai estar presente na 29ª edição do 
Congresso Nacional sobre Gestão de Pessoas (Conarh 2003), que será realizado em São Paulo 
entre os próximos dias 12 e 15 de agosto, e deverá reunir três mil participantes. Entre as 
novidades deste ano está o I Fórum dos Jovens, que visa antecipar as demandas das empresas. 
Coordenador-geral do evento e sócio-diretor do Monitor Group, César Souza ressalta que a 
tendência é selecionar prioritariamente pelas atitudes, e não pelas habilidades técnicas: "Importa 
mais a postura de integração, negociação e liderança. O resto se aprende em três meses". Palavra 
de consultor.  
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