
GESTÃO DE PESSOAS

S

m consultório
de psiquiatria
é um centro
de t r i a g e m
inusitado para
o choque de
gerações de
profissionais.

O doutor Charles Sophy atende a
esse tipo de fatalidade em primeira
mão. No ano passado, quando um
vendedor de automóveis de 24 anos
não ganhou seu bônus anual por
causa do baixo desempenho, seus
pais foram até a sede regional da
empresa e permaneceram sentados
na ante-sala do escritório do pre-
sidente, recusando-se a ir embora
enquanto não conseguissem falar
com ele. "Os seguranças tiveram de
acompanhá-los até a saída", conta
Sophy.

Um funcionário de 22 anos de
uma empresa farmacêutica soube
que não receberia a promoção
que almejava. Seu chefe disse que
deveria fortalecer seus pontos fracos
antes de obter a tal promoção. O
jovem, formado pela Harvard Uni-
versity, sempre se superara em tudo
que fizera, portanto ficou arrasado
com a notícia. Contou a seus pais
sobre a avaliação de desempenho
e os dois se convenceram de que
se tratava de algum mal-entendido
e que poderiam consertá-lo -como
sempre tinham feito até então. A
mãe telefonou ao departamento

Cenas do choque
Setenta e seis milhões de jovens nascidos entre 1978 e 2000, filhos dos
baby boomers, estão começando a trabalhar nas empresas norte-americanas
e causando problemas -por exemplo, por não saberem lidar com feedback
negativo. Muitas organizações começaram a perceber os riscos e trabalham
para revertê-los, como mostra reportagem Fast Company
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de recursos humanos (RH) no dia
seguinte. Dezessete vezes. Deixou
recados cada vez mais frustrados:
"Vocês nos estão ignorando de pro-
pósito"; "Vocês se atrapalharam na
avaliação"; "Vocês estão perseguindo
meu filho". Ela exigiu que fosse
marcada uma reunião de mediação
entre ela, seu filho, o chefe dele e o
pessoal de RH. E conseguiu. A certa
altura, o rapaz de 22 anos reclamou
que o representante de RH estava
sendo "malcriado com a mamãe".

Os pacientes que ocupam o sofá
de Sophy não são os jovens de 20 e
poucos anos para tentar lidar com
o primeiro gostinho de fracasso na
vida. Também não são os pais prote-
tores. São os chefes traumatizados.

Todos gestores de empresas
terão de lidar com os 76 milhões
de filhos de baby boomers, nascidos
entre 1978 e 2000, que começam
a jorrar para dentro dos escritórios
de empresas norte-americanas.
Quatro gerações se vêem obrigadas
a coexistir: tradicionalistas (nascidos
antes de 1945), boomers (1946-1964),
geração X (1965-1977) e geração Y
(conhecida também como geração
dos jovens do milênio e "geração
do porquê", pois não pára de ques-
tionar o stalus quo). Os gestores
enfrentarão o desafio de minimizar
a fricção e maximizar as qualidades
positivas de quatro conjuntos distin-
tos de valores e estilos profissionais
simultaneamente.

As dificuldades dos jovens
A mais recente geração a entrar

nesse mix é disruptiva não só por
suas dimensões, mas por suas ati-
tudes. Não estão interessados no
sucesso financeiro que orientou os
boomers ou na independência que
marcou a geração X; o que desejam
são carreiras personalizadas. Que-
rem ter oportunidades profissionais
na China e uma chance de trabalhar
no departamento de pesquisa e
desenvolvimento de suas empresas
durante seis meses.

Graças aos pais extremamente
dedicados, nascidos no baby boom,
essa nova cepa foi paparicada e
levada a crer que pode obter o que
quiser. A imersão em computadores,
videogames, e-mail, internet e telefones
celulares durante a maior parte da
vida transformou seus padrões de
pensamento e pode até ter mudado
o desenvolvimento fisiológico de seu
cérebro. Esse pessoal quer feedback
diário, não anual. E, se isso ainda
não for óbvio, os jovens do milênio
são destemidos e extremamente
diretos. Se acharem que sabem de
uma solução melhor, lhe dirão, não
importa qual seja seu cargo.

Caso você venha a conhecer
qualquer jovem da geração Y, esse
quadro ganhará vida. Impaciência
com qualquer coisa que não leve
ao aprendizado e ao avanço? "Nada
nos incomoda mais que trabalhos
que 'enchem lingüiça'", diz Katie

Day, 24 anos, editora assistente
da Berkley Publishing, divisão do
poderoso grupo editorial Penguin
Group USA. Ausência de medo?
"Não tenho tempo para ser intimi-
dada", diz Anna Stassen, 26 anos,
redatora da agência de publicidade
Fallon Worldwide, que trata seus
chefes como "os garotos". Plugados
permanentemente e fazendo várias
coisas simultaneamente? "Estou
sempre jogando videogames, falan-
do ao telefone, trabalhando e o
que é mais importante: tudo acaba
sendo feito, e bem-feito", diz Beth
Trippie, 26 anos, especialista em
programação de compras na Best
Buy, que também está terminando
seu MBA.

Em parte, isso poderia ser ex-
plicado como ingenuidade e brio
característicos de todas as gerações
durante ajuventude, porém os espe-
cialistas acreditam que não passará
com o tempo. "Esses valores não
mudam." Portanto, se as empresas
quiserem atrair, reter, gerenciar e
motivar a próxima geração de traba-
lhadores, terão de se adaptar.

E, caso não queiram... bem, não
terão escolha, pois essa é a força
de trabalho do futuro. Oitenta mi-
lhões de boomers se aposentarão nos
próximos 25 anos, e só existem 46
milhões de profissionais da geração
X. Os jovens do milênio dominarão
a força de trabalho dos Estados Uni-
dos pelos próximos 70 anos.

entre culturas
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As soluções das empresas
Adesivos, centenas deles, encon-

tram-se espalhados sobre uma mesa
de reuniões. Representam Elvis,
Barbie multicult, celulares, sinais de
paz e amor, globos de luz de disco-
tecas, saias rodadas dos anos 50 e
até o jantar diante da TV. Pessoas
de 30, 40 e 50 e poucos anos foram
enviadas a essa sala em Sonoma,
Califórnia, pelas empresas em que
trabalham porque estas despertaram
para o tumulto que ocorre em seus
escritórios com a aterrissagem dos
jovens do milênio. Trata-se de um
seminário de três dias, conduzido
por Lynne Lancaster, consultor espe-
cializado no conflito entre gerações,
para tentar enfrentar o desafio dessa
mais recente situação. Os adesivos
nostálgicos fazem parte da terapia.
Lynne pede a esses representantes
de empresas de assistência médica,
bancos, escritórios de advocacia,
fábricas e governos municipais
que grudem os adesivos em seus
crachás para identificar cada ícone
pop, político e social que tenha tido

influência em sua formação, que
os tenha levado a ser o que são. O
objetivo: entender que aquilo que
nos formou como crianças está
diretamente ligado a quem somos
hoje no trabalho. Se soubermos de
onde vêm os jovens do milênio, diz
Lancaster, fica mais fácil se relacio-
nar com eles.

Após um exercício de catarse no
qual os boomers e os representantes
da geração X assumem certos papéis
para demonstrar os pontos de confli-
to que têm com os jovens do milênio
(como o uso de piercings de língua e
o abuso de termos como hoL e cool),
os pontos de real interesse sobem
à superfície. Cindy Pruitt, gerente
de desenvolvimento profissional e
recrutamento do escritório de ad-
vocacia Womble Carlyle Sandridge
& Rice, conta, com incredulidade,
que um jovem advogado teve uma
crise em sua sala ao ser informado
que um memorando por ele envia-
do empregava uma estrutura "um
pouco solta demais". "Eles ficam
simplesmente atônitos quando

recebem qualquer tipo de feedback
negativo", diz Pruitt. "Praticamente
tive de impedir que aquele jovem
cortasse os pulsos."

Como muitas outras empresas,
a Womble Carlyle está acostumada
a usar uma estrutura de incentivos
e uma cultura que não funciona
com essa nova geração. Mas ela
fez as contas e perder um talento
jovem pode custar-lhe até US$ 400
mil -não importa que os advoga-
dos mais velhos achem os jovens
preguiçosos.

A Womble formalizou uma oferta
de trabalho em meio período, pela
qual os jovens advogados podem
trabalhar com supervisores em
cronogramas personalizados. Até
o momento, dois advogados deci-
diram tomar esse rumo, porém não
sem resquícios de ressentimentos
para com seus superiores.

Um grupo de outras empre-
sas está investindo em mudanças
profundas para conseguir pôr suas
rédeas nos talentos da nova força de
trabalho. A Deloitte & Touche USA,
firma de contabilidade e consultoria
com 32 mil funcionários nos Estados
Unidos, ouviu seus profissionais da
geração Y dizer que as brutais pro-
gramações de consultoria, em que
as equipes são obrigadas a acampar
nas empresas de seus clientes por
semanas ou meses a fio, lhes pare-
ciam supérfluas em uma época em
que os registros dos clientes são
digitalizados. Eles achavam que
poderiam realizar o mesmo trabalho
a distância. Os clientes da Deloitte
responderam que não fazia diferen-
ça alguma para eles se o trabalho
fosse feito in loco ou não, contanto
que a qualidade não fosse afetada.
Após uma experiência bem-sucedida
da filial de Nova York, na qual os
auditores tinham a opção de traba-
lhar fora do escritório, a Deloitte
resolveu ampliar o programa para
o restante da empresa ao longo dos
18 meses seguintes.

A rede de hotéis Marriott Inter-
national decidiu que teria de mudar
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sua abordagem de treinamento
quando reconheceu o estilo mul-
tissensorial e veloz de consumo de
informações da geração dos jovens
do milênio. "Eles exacerbaram a ne-
cessidade de rapidez", diz Michelle
Lapierre, baby boomerque ajuda a co-
mandar a força de vendas mundiais
da Marriott, constituída por 415
pessoas em 70 países. A empresa está
desenvolvendo podcasts "educativos
e divertidos" de poucos bits para o
treinamento de funcionários, que
podem fazer o download dessas infor-
mações para seus celulares, laptops e
iPods, conforme necessitarem.

Embora as iniciativas que per-
meiam as empresas sejam encoraja-
doras, são as práticas internas que
revelam como os líderes podem
realmente motivar seus funcionários
mais jovens. Sheila Gallagher, dire-
tora do segmento de restaurantes
da divisão de panificação e serviços
alimentares da General Mills, sou-
be, em meados do ano passado,
que logo estaria contratando uma
nova leva de profissionais recém-

Uma saída é o
trabalho em meio
período; os jovens
podem trabalhar
com cronogramas
personalizados e
com supervisão

formados. Então essa veterana
com 18 anos de casa repensou seu
estilo gerencial. Para atender à ne-
cessidade de muito feedback desses
jovens, resolveu conectá-los aos
superiores, incluindo ela mesma.
Quando contratou Frank Brodie,
22 anos, para a área de marketing,
Gallagher dedicou parte de seu
tempo ao desenvolvimento de um
bom relacionamento com ele e o
acoplou a um gerente de vendas
que seria seu mentor. Brodie entrou,
ainda, no "clube dos recém-chega-

dos", que fomenta oportunidades
de socialização entre os mais novos
e os mais velhos funcionários da
General Mills.

Sua equipe também estava
preparada em setembro do ano
passado, quando Brodie, já um
"veterano" de quatro semanas na
empresa, apareceu com uma sur-
presa. Havia pensado em vender
Totino's Pizza Rolls (um lanche
noturno que ele e seus colegas
de faculdade conheciam bem) a
restaurantes que almejavam con-
quistar pessoas como ele. Grande
oportunidade, pensou. Além
disso, em seu tempo livre, tinha
fundamentado a idéia pesquisando
dados de mercado. Entre reuniões,
levou a idéia a Gallagher. "Minha
primeira reação foi dizer: 'Isso já
foi tentado'", diz ela.

Mas Gallagher optou por fazer
uma exceção e deixou que ele
apresentasse o plano à equipe de
vendas para tomar a decisão. Na
manhã seguinte, Brodie correu
ao supermercado, comprou 200
pizzinhas e vendeu sua idéia du-
rante os intervalos das reuniões.
"A idéia acabou inspirando muito
entusiasmo na equipe." Os ge-
rentes de vendas estão vendendo
ativamente as pizzinhas a cadeias
de fast-food e outros estabelecimen-
tos, e Brodie, orgulhoso de seu
triunfo, aprendeu que, quando
faz sua lição de casa direito, é
respeitado independentemente
de seu cargo. "Isso é o que que-
remos de nossos empregadores",
afirma Brodie. "A oportunidade
de aprender, de enfrentar desafios,
de sermos levados a sério."

Os jovens do milênio não estão
pedindo para trazer seus cãezinhos
ao trabalho. Eles só querem ser
ouvidos e, se pensarmos bem, isso
não é pedir demais. •
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A reportagem é de Danielle Sacks, colabora-
dora da revista Fast Company.
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