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mília —tudo é interligado.
Opapeldo lídernomundo

dos negócios vem passando
por intensa transformação.
Hoje, não basta dizer o que e
como algo deve ser feito. O
chefe também precisa expli-
car o porquê. E tem de fazer
isso demodo convincente.
A presidente da consulto-

ria 5 Years FromNow (Daqui
aCincoAnos),BéiadeCarva-
lho, lembra que o verbo que
movia as pessoas no século
20era “obedecer”.No século
21, defende a especialista, a
palavradeordemmudoupa-
ra “engajar”.
“Ojovemprecisadeumde-

safio, seja ele alcançar um
cargomaisaltoou tornarme-
lhor algo em que acredita.
Claro que mandar é muito
mais fácil que engajar,mas a
geração Y não aceita isso”,
afirma Carvalho.
Para João Baptista Bran-

dão, professorde liderançae
degestãodepessoasnaFun-
dação Getulio Vargas, a cha-
ve da nova liderança não es-
támaisapenasnagraduação
ou na capacidade de geren-
ciar projetos, mas principal-
mente no caráter e na postu-
ra do líder.
“Antes de tudo, é preciso

construir vínculos de con-
fiança. Sem confiança, os jo-

vens não se comprometem”,
explica o especialista.

Descentralização
Oapego à informalidade é

outracaracterísticadessage-
ração. Acostumados com
mais liberdade, esses profis-
sionais exigem arquiteturas
de trabalho mais abertas. A
descentralização faz parte
dasmudançaspelasquais as
empresas estão passando.
Com isso, o trabalho tende a
se tornarmaisparticipativoe
menos hierarquizado.
Segundo Fernando Goes,

sócio da consultoria Havik,
essa maior abertura nas de-
cisões tem sido um desafio
paraos líderes, especialmen-
teparaosconservadores,que
não acompanham as trans-
formações comportamentais
que as novas gerações estão
trazendo para as compa-
nhias.“Oconflitodegerações
dentro das empresas já está
entre os temas mais discuti-
dos no mundo atualmente”,
afirma ele.

não linear
O conceito de carreira pa-

ra as gerações demeados do
século 20 sempre esteve liga-
do à valorização da hierar-
quia e à construção, “tijolo
por tijolo”,deuma trajetória.

Carvalho explica que a gera-
çãoY temumarelaçãonão li-
nearcomacarreira. “Aomes-
mo tempoeles trabalham, le-
em, escutam música, veem
um vídeo emarcam uma ba-
lada. Os jovens entendem a
carreira da mesma forma,
achamqueelanãoprecisa ter
uma ordem fixa. É muito co-
mum perguntarem ‘como eu
faço para ser gerente?’ logo
no começo de um trabalho.”
Segundoela, oproblemaé

queamaioriados líderesnão
sabe responder a essa per-
gunta, ou pior, fica irritada
comoquestionamento. “Mas
isso é na verdade uma gran-
de oportunidade para enga-
jar e reter o jovem”, diz.
Carvalho também destaca

queestudosdemográficosno
Brasilmostramqueageração
Y representa aproximada-
mente 47%damãode obra e
diz que essa é mais uma ra-
zão para entendê-los.
Outro fator importante é

quea inovaçãonasempresas
precisa dos jovens. “Muitos
gestoresdeRHprocurampro-
fissionais inovadores,porém,
sóaceitammétodosde traba-
lho de décadas atrás. Isso é
umcontrassenso.Nomundo
complexoe interligadodeho-
je, precisamosdas ideiasdos
jovens”, finaliza.
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O ex-diretor-executivo da
Apple, Steve Jobs, ao criar o
iPod e o iPad sugeriu que o
tradicional botão de ligar e
desligar fosse retirado ou re-
duzido.Oguruda tecnologia
entendeuqueageraçãoYnão
sente mais a necessidade de
se desligar de uma atividade
para iniciar outra.
Essa compreensãodasno-

vasgeraçõeséumdesafiopa-
ra todos os executivos. Os
chefesdageração“babyboo-
mer” (que hoje têm mais de
45 anos) e da geração X (os
adultos de 30 a 45 anos) têm
que lidar com a geração Y
(nascidos após 1980), jovens
que não mais compartimen-
tam a vida emmomentos se-
paradospara trabalhar, sedi-
vertir ou para ficar com a fa-

executivos

têmdesafio de

engajar jovem

que não separa

vida pessoal

e profissional

e que precisa de

interatividade
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