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PREFÁCIO

CONECTADOS, MAS DISTRAÍDOS, ESCRITO pelo meu amigo Sidnei 
Oliveira, nos apresenta um grande tesouro: uma real opor‑
tunidade de realizar seus grandes sonhos.

É preciso ter inteligência, vontade e humildade para 
produzir efeitos positivos por meio das próprias ações.  
É isso que dá significado aos diversos altos e baixos que a 
vida nos apresenta enquanto estamos por aqui. 

E também é preciso ter atenção e foco, para não se per‑
der na trilha, para não rodar em círculos viciosos, para não 
se apegar em satisfações efêmeras e depois descobrir, tar‑
diamente, que acabou numa estrada diferente daquela que 
você imaginou caminhar.

Sidnei apresenta uma questão de extrema importância 
quando o tema é REALIZAÇÃO: diz que os jovens atuais com‑
põem a geração mais conectada da história, mas que está 
um pouco distraída, não percebendo o momento singular 
que está vivendo e as possibilidades que pode alcançar.

Concordo plenamente. E arriscaria a dizer que também 
acontece com os pais e avôs desses jovens. 

O livro oferece recursos importantíssimos para a constru‑
ção de uma jornada proativa de desenvolvimento de carreira 
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e de vida. Ele o ajudará a analisar e a compreender como ge‑
renciou sua vida profissional até agora, convidando ‑o a des‑
cobrir como pode melhorar suas realizações. Olhar de forma 
madura para os erros e ajudá ‑los a transformar suas frustra‑
ções em alavanca para a construção de novos objetivos.

Sim, pois muitas vezes a frustração parece que apaga 
toda uma quantidade de realizações que promovemos para 
chegar até aqui. No momento da frustração, é comum es‑
quecermos todos os nossos esforços, como se tudo o que 
fizemos até agora não tivesse valor nenhum.

Para mim, foi um ponto muito esclarecedor neste livro. 
Percebi que a vida é curta demais para ficar sofrendo e 
frustrado com os erros que tive no passado. Posso aprender 
com eles e também utilizar minhas realizações como fonte 
de confiança na minha capacidade de construir novas opor‑
tunidades de atuação.

O que não consegui hoje, posso conseguir amanhã, ou 
um pouco mais à frente. Daí o tesouro, presenteado por 
Sidnei: sou eu que posso realizar meus sonhos. Planejar, 
realizar, fracassar, aprender, confiar novamente, buscar 
um mentor, inovar e aspirar novos níveis de atuação.

Sidnei lhe ajudará a descobrir e fazer o que realmente 
quer, mas ele não passará a mão na sua cabeça. Você paga‑
rá um preço por isso. Escolhas, Foco e Valores.

Do que estou falando? Saberá ao ler o livro.
Como um excelente mentor, ele irá oferecer conheci‑

mento e orientações precisas para que você minimize a 
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diferença entre seu futuro desejado e seu presente real. 
Você aprimorará seu planejamento e suas ações, de manei‑
ra que as competências necessárias para realizar seus so‑
nhos sejam dominadas. O resultado dessas experiências de 
aprendizagem e realização é a sua capacidade de vislum‑
brar uma vida repleta de oportunidades, sabendo como 
criar os passos necessários para alcançar seus sonhos.

Eduardo Carmello
Diretor da Entheusiasmos Consultoria em Talentos Humanos.

▲
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INTRODUÇÃO 

A razão pela qual algumas pessoas acham tão 
difícil ser felizes é porque sempre julgam o passado 

melhor do que foi, o presente pior do que é e o 
futuro melhor do que será.

M A R C E L  P A G N O L

Geração infeliz?

ESTAMOS ASSISTINDO A UMA das maiores singularidades da 
história da humanidade. Nunca uma geração de jovens 
teve de disputar tanto por um espaço na sociedade como a 
atual. Quando as pessoas dessa geração – conhecida como 
Geração Y – estavam nascendo e se educando, ocorreu 
grande aumento na expectativa de vida, fruto de avanços 
na ciência e na economia, que permitiram o maior acesso a 
medicamentos e tratamentos para um contingente cada 
vez maior de pessoas.
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A maioria das estatísticas no Brasil aponta que a expec‑
tativa de vida de um bebê ao nascer está entre 72 e 75 anos. 
Essas estatísticas consideram aspectos como condição so‑
cial, acesso à educação, índice de mortalidade infantil, dis‑
tribuição de renda, entre outros. Contudo, apesar de termos 
diversos indicadores estatísticos que atestam a realidade de 
aumento significativo na idade das pessoas, prefiro avaliar 
esse cenário por um ângulo mais especulativo, considerando 
o que as pessoas esperam para sua própria realidade.

Grande parte das pessoas calculam a própria expecta‑
tiva de vida olhando a sua volta, vendo a idade das pessoas 
idosas que conhecem, principalmente parentes e amigos 
íntimos. Como forma adicional, as pessoas utilizam de um 
expediente cultural inusitado para avaliar o tempo de vida – 
fazer duas perguntas quando vão ao velório de alguém:

— Quantos anos a pessoa tinha?
— De que ela morreu?

Isso indica claramente a intenção de estabelecer uma 
comparação com a própria realidade. Nesse cenário, é co‑
mum estabelecer a avaliação do tempo de vida a partir das 
seguintes condições:

1. Até 74 anos – “Nossa, morreu cedo...”
2. Entre 75 e 85 anos – “Puxa, que pena...”
3. A partir de 86 anos – “Bom, aproveitou bem...”
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Além disso, já se tornou prática comum “pesquisar” a ida‑
de de atores enquanto se assiste a um filme ou a uma novela, 
ampliando ainda mais as referências sobre o tempo de vida. 

Desta forma, pode ‑se ter uma percepção de que a ex‑
pectativa de vida ultrapassa os 80 anos na “grande classe 
média” emergente no Brasil dos últimos 15 anos, moradora 
dos grandes centros urbanos onde o acesso a serviços de 
saúde, saneamento básico e educação é maior.

No livro Jovens para sempre – Como entender os confli‑
tos de gerações (Integrare, 2012), abordei com profundida‑
de todos esse aspectos. Fiz uma varredura nas estatísticas 
oficiais e, por isso, gostaria de destacar algumas circunstân‑
cias resultantes desse cenário que afetam completamente o 
comportamento e as escolhas dos jovens.

Primeiro, devo salientar a já exposta condição de com‑
petição entre gerações. Os veteranos atuais, com idade  
entre 45 e 60 anos, não estão saindo do mercado como 
acontecia até os anos 1990. Atualmente, esse contingente 
de pessoas está se reciclando, ao voltar a estudar, perma‑
necendo no mercado de trabalho. Já é conhecido o fato de 
que mais de 20% dos estudantes universitários do Brasil 
tem idade superior a 40 anos.

Segundo, os avanços tecnológicos, principalmente na 
informática, têm se concentrado nos aspectos de inclusão 
por meio de sistemas e programas cada vez mais automáti‑
cos, intuitivos e acessíveis para qualquer pessoa, de qual‑
quer idade. Por isso, a pretensa “vantagem” que o jovem 
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teria por conhecer mais de tecnologia está sumindo – está 
mais fácil para as gerações anteriores realizar as mesmas 
tarefas que um jovem. Isso se reflete na quantidade de pes‑
soas que depois de se aposentarem estão retornando para o 
mercado de trabalho.

Por fim, os jovens de hoje foram criados em condições 
muito mais protegidas e privilegiadas que os próprios vetera‑
nos. Isso não ocorreu com a intenção de prejudicá ‑los. Na ver‑
dade, os veteranos buscaram proporcionar para os filhos 
melhores condições e mais possibilidades de alcançar a feli‑
cidade, disponibilizando mais recursos, acesso à informação 
e possibilidades de experiências, inclusive internacionais. 
Criaram condições para que os jovens pudessem priorizar o 
estudo, adiando a entrada no mercado de trabalho. Conti‑
nuam mantendo uma infraestrutura de apoio para que os 
jovens somente saiam de casa quando tiverem condições ab‑
solutamente favoráveis. Ironicamente, os veteranos precisam 
continuar no mercado de trabalho justamente para sustentar 
essas condições de privilégios.

As transformações sociais também contribuíram para 
essa situação, pois os jovens hoje têm mais abertura polí‑
tica, um cenário econômico próspero e inédito e grandes 
avanços nas áreas sociais e culturais, com discussões mais 
amplas e transparentes sobre temas polêmicos.

Associados a todos esses fatores, pode ‑se considerar 
que os jovens têm ainda mais um privilégio  – ver uma am‑
pliação na expectativa de vida ainda maior do que a que 
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ocorreu nos últimos 30 anos. Isso permitirá que eles proje‑
tem seu futuro até uma idade superior a 100 anos. Dessa 
forma, terão mais tempo, poderão cometer mais erros e 
aprender mais. Além disso, com mais veteranos vivos, te‑
rão mais gente disponível para apoiar. 

Isso torna o jovem bastante ambicioso. Ele já trabalha 
com uma realidade muito boa e desenvolve‑se com o obje‑
tivo de superá ‑la, ou seja, quer ter mais do que os próprios 
pais. Só que isso traz novos e maiores desafios. Por ser 
mais preservado, cuidado e protegido, esse jovem acabou 
desenvolvendo uma fragilidade comportamental para frus‑
trações. Diante de um eventual fracasso, ele dificilmente 
considera a possibilidade de persistir. Normalmente, pre‑
fere buscar outro desafio.

Um recente artigo publicado na revista eletrônica Wait 
But Why (http://waitbutwhy.com/2013/09/why ‑generation‑
‑y ‑yuppies ‑are ‑unhappy.html) afirma que a geração atual é 
infeliz porque criou e foi criada diante de expectativas 
muito maiores do que a realidade poderia proporcionar. Se‑
gundo o artigo, para entender a fundo o por quê de tal infe‑
licidade, precisamos, antes, definir o que faz uma pessoa 
feliz, ou infeliz. Para isso, propôs um fórmula simples:

FECILIDADE = REALIDADE – EXPECTATIVAS

O entendimento da fórmula é simples: quando a reali‑
dade da vida de alguém está melhor do que essa pessoa 
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estava esperando, ela está feliz. Quando a realidade acaba 
sendo pior do que as expectativas, essa pessoa está infeliz.

Os jovens atuais compõem a geração mais conectada 
da história, mas está um pouco distraída, não percebendo 
o momento singular que está vivendo e as possibilidades 
que podem alcançar. Por isso, acredito que eles precisam 
de um tipo de apoio especial. Apoio que os veteranos tive‑
ram durante sua juventude, mas que agora, talvez também 
por se distraírem com suas próprias conquistas, acabaram 
se omitindo de realizar. Trata ‑se do exercício da mentoria.

▲
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“Um verdadeiro Geração Y antes da sua 

época, Sidnei mostra com leveza e pro-
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sa, e oferece algumas sugestões sobre 

como ela pode alcançar o seu melhor.”
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