


Aos 11 anos, Kate Achille
ganhou um pager de seus pais

para ser contatada quando necessário.
Aos 13, tinha um celular. Agora, aos
22 e trabalhando em uma escola, ela
manda pelo menos uns cinco e-mails
diários para sua mãe e liga para o ce-
lular dela várias vezes por semana.

A mãe dela, Jeanne Achille, CEO
da empresa de relações públicas The
Devon Group, diz que a tecnologia per-
mite a ela comunicar-se regularmente
com Kate e com sua outra filha, de 18
anos. "Sei sempre onde minhas filhas
estão porque usamos a tecnologia para
nos mantermos informadas: 'Ainda
estou no trabalho', 'Estou indo para
a academia' etc. No meu tempo, eu
jamais daria aos meus pais esse nível
de informação", admite Jeanne.

Mas os tempos são outros. Kate
Achille e a irmã são integrantes da
geração millennial, pessoas na faixa de
8 a 29 anos. Esse grupo, também conhe-
cido como Geração Y ou Geração Net,
é formado por cerca de 80 milhões de
pessoas nos EUA nascidas entre 1978
e 1999. É a primeira geração a usar
e-mail, mensageiros instantâneos e celu-
lares desde a infância e adolescência.

Como os millennials, sobretudo os
nascidos desde 1985, vêm chegando
ao mercado de trabalho, profissionais
de RH e psicólogos estão apenas
começando a ver que impacto o
constante "encoleiramento" à tecno-
logia exerce no modo de trabalhar, se
comunicar, tomar decisões e interagir
dessa geração. Esse efeito, junto com
um relacionamento muito próximo a
seus pares e pais - algumas vezes a
ponto de serem denominados "pais-
helicópteros" - lançam desafios para
os profissionais de RH integrarem os
millennials no local de trabalho.

Para aqueles que se lembram da
vida sem celular e sem internet, po-
de ser difícil compreender como a
tecnologia está arraigada à vida dos



millennials. A preparação para lidar
com essa geração implica entender
como os celulares e computadores
alteraram o desenvolvimento cere-
bral dessas pessoas, o enorme papel
que os pais têm em suas vidas mesmo
na fase adulta, e que políticas e pro-
gramas de treinamento os profissio-
nais de RH precisarão implementar
na incorporação desses jovens.

As gerações anteriores, que mal
podiam esperar para proclamar sua inde-
pendência, podem não compreender a ne-
cessidade dessa geração de ser orientada
e influenciada pelos pais. Anos atrás, "a
maioria dos dormitórios das faculdades
tinha uma linha telefónica, e, se os pais ti-
vessem sorte, os filhos ligavam para casa
uma vez na semana. Agora, os estudantes
podem ir para o outro lado do país, que
mesmo assim falam pelo celular com os
pais de três a cinco vezes por dia", afirma
Claire Raines, autora de Generations at
Work (Amacom,2000).

Outra grande influência dessa gera-
ção são seus pares. Ainda que a geração
anterior também procurasse os amigos
para conselhos e orientações, a tecnolo-
gia atual permite uma conexão constante
entre os colegas, deixando pouco espaço
para a autonomia. "Com exceção das
mães, essas crianças não têm muitos
relacionamentos com pessoas de outra
geração. Elas ficam aproximadamente
72 horas por semana conectadas - por
telefone e mensageiros instantâneos"
- em busca de conselhos até mesmo
para as pequenas decisões, diz o fu-
turista Jim Taylor, vice-chairman do
Harrison Group, empresa de pesquisa
e consultoria em marketing.

O que haveria de errado com o fato
de os jovens usarem celulares e men-
sagens instantâneas para manter pais e
mães a par do tudo o que fazem? Uma

nova pesquisa é bastante reveladora.
Os cientistas acreditavam que, por

volta dos 13 anos, o cérebro estava pra-
ticamente formado. Mas, nos últimos
dois anos, neurocientistas descobriram
que partes do cérebro - especialmente
o lobo pré-frontal, que tem a ver com
o planejamento e tomada de decisão -
continuam a se desenvolver até pouco
depois dos 20 anos. "O córtex pré-fron-
tal é importante para decidir, planejar,
raciocinar e armazenar conhecimento",

explica Jordan Grafman, chefe do setor
de Neurociência Cognitiva do National
Institute of Neurological Disorders
and Stroke.

Isso significa que os cérebros
desses jovens ainda estão desenvol-
vendo a capacidade de raciocinar,
planejar e decidir, ao mesmo tempo
em que são altamente dependentes de
tecnologia (celulares, mensageiros
instantâneos e e-mail) e de pais e
amigos na outra ponta da linha. Com
isso, alguns especialistas acreditam
que os millennials sofram para tomar
decisões de modo independente.

Dar celulares aos filhos adolescen-
tes é uma faca de dois gumes. "Por um
lado, isso confere novos horizontes.
Por outro, o adolescente não tem a
oportunidade de se virar sozinho; há
sempre um pai na discagem rápida",
analisa Sherry Turkle, psicóloga clí-
nica e professora de estudos sociais de
ciência e tecnologia do Massachusetts
Institute of Technology (MIT).

Stephen P. Seaward, diretor de desen-
volvimento de carreira da Saint Joseph
College, concorda. "A maioria desses
jovens nunca viveu sem microondas,
computador, cartão eletrônico ou controle
remoto. Muitos tiveram seu primeiro
celular no começo da adolescência com
os pais pagando a conta", observa. "Essa
gratificação instantânea pode ter criado
expectativas irreais no que se refere a
planejar e definir objetivos de vida. Isso,
ao lado da alta influência dos pais, pode
tolher a criatividade para a solução de pro-
blemas e para a tomada de decisões."

Uma pesquisa de 2006 confirma isso.
Aproximadamente três quartos dos exe-
cutivos e gestores de RH pesquisados de
400 empresas disseram que os recém-for-
mados demonstraram profissionalismo
e ética, criatividade e inovação, e pen-
samento crítico e capacidade de solução
apenas "adequados". Apenas um quarto
considerou "excelente" a demonstração
dessas características, segundo o relatório,
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colando, a mãe dele foi chamada e exi-
giu que eu o deixasse fazer uma nova
prova", conta Epstein.

A maioria das escolas agora pro-
move sessões de orientação para
novos alunos e pais, separadamente.
A orientação aos pais fala sobre como
"cortar as amarras". Nem sempre, en-
tretanto, se consegue o efeito desejado,
conta Robert W. Wendover, diretor da
empresa de pesquisa e treinamento The
Center for Generational Studies.

"A garotada deixa tudo para o
pai e a mãe", diz Wendover. "Eles
encorajam isso. Estão acostumados.
É mais fácil apelar para os pais do
que pensar por si próprio. Chega-se
a um ponto em que a criança não tem
repertório para se virar sozinha. É
uma dependência aprendida."

Nem todos concordam que isso
seja deletério ou mesmo frequente.
E o caso de Barbara Dwyer, CEO
do The Job Journey, empresa de trei-
namento para estudantes de ensino
médio e de cursinhos. "Essa geração
é mais próxima de seus pais do que
qualquer outra. Eles vêem seus pais
como amigos. Isso é uma coisa po-
sitiva." Barbara acredita que os pais-
helicópteros representam um pequeno
percentual do total da população.

Muitos professores e especialistas
em carreira, no entanto, discordam. "Os
pais são chamados para marcar entre-
vistas para seus filhos. Os estudantes
perdem o sentido de autoconfiança",
diz Toni McLawhorn, diretor de servi-
ços de carreira do Roanoke College.

Os millennials chegam ao mer-
cado de trabalho, e seus pais vêm a
reboque. "Os pais estão escrevendo
currículos, fazendo inscrições para as
vagas e até mesmo aparecendo nas
entrevistas", relata Steven Rothberg,

intitulado "Eles estão realmente prepara-
dos para o trabalho?", realizado pela So-
ciety for Human Resource Management
e outras entidades.

Ao mesmo tempo em que a tecno-
logia gerou dependência nas crianças,
também estimulou a supervisão dos
pais, que ficam mais propensos a
"sobrevoar" os filhos mesmo na fase
adulta. "Alguma proximidade é posi-
tiva, porque alguns equívocos podem
ser desastrosos. Mas pequenos erros
induzem ao pensamento crítico, e se
não for permitido à criança cometer
pequenos erros, ela não aprende com a
experiência", argumenta Grafman.

"A tarefa mais importante dos pais é
ajudar os jovens a se tornar independen-
tes. Quando infantilizamos os nossos
jovens, sufocamos seu desenvolvimen-
to", analisa Robert Epstein, professor
visitante da University of Califórnia e
editor do Psychology Today.

Epstein conta a história de um pai-
helicóptero interferindo no curso de
sua filha na faculdade. "Na aula, eu
falei da minha expectativa de obter
trabalho duro e sacrifício por parte dos
alunos e que o professor que exigisse
menos do que aquilo estaria enganando
seus alunos. O pai dessa jovem - um
juiz da corte superior da Califórnia
- enviou uma carta ao chefe do meu
departamento dizendo que sua filha fi-
cou intimidada pelo meu aviso. A carta
dele chegou em papel timbrado."

Epstein levou a questão para o con-
selho de regulamentação judicial, que
reprimiu o juiz. Imagine quando essa
moça chegar ao mercado e o pai dela
desaprovar o seu volume de trabalho,
ele cogita. "O envolvimento dos pais
na vida de seus filhotes parece estar
crescendo a cada ano. Já vi pais vindo
para o campus reclamar de uma nota
baixa. Quando eu peguei um estudante



presidente e fundador do site de car-
reira CollegeRecruiter.com.

Ann Reynolds, diretora dos serviços
de orientação profissional da Texas
Christian University, conta que recebeu
feedback de empresas sobre "ligações
de pais que querem saber por que seus
filhos não foram contratados ou não
tiveram oferta de uma remuneração
maior. Uns poucos até querem partici-
par da negociação salarial". Susan Re-
villar Bramlett, uma generalista em RH
e ela mesma uma millennial, "ouviu um
pai gritar com a pessoa de RH porque
sua filha não havia sido promovida".

Wendover conta outra história
desconcertante, porém cada vez mais
comum, de uma empresa farmacêutica.
"Eles tinham uma nova funcionária de
23 anos com diploma em farmácia que
apareceu com o pai no primeiro dia de
emprego. Ele queria ver onde ela iria
trabalhar. Permaneceu lá por cerca de 4
horas. O gestor ficou pasmo", conta.

Um outro profissional, que pediu para
não ser identificado, relata a eliminação
de um jovem candidato, reprovado em
um teste de drogas. "Em 24 horas, a mãe
dele me ligou para dizer que a família
tomava muitos suplementos de ervas e
que não deveríamos usar isso contra ele.
Em seguida, continuou falando como seu
filho era boa pessoa e que poderia dar
grandes contribuições à nossa empresa.
Depois que me recusei a discutir a situa-
ção com ela, não me procuraram mais."

Quando se tem de lidar com pais-he-
licópteros, existem duas linhas de pen-
samento: derrote-os ou junte-se a eles.
Os profissionais de RH precisarão de-
cidir que conduta adotar e desenvolver
suas políticas e procedimentos.

Algumas empresas estão tentando
lidar com pais e candidatos simulta-
neamente. Em muitos escritórios da
Enterprise Rent-a-Car, por exemplo,
a empresa se dispõe a fornecer infor-
mações aos pais, e cerca de metade
dos candidatos aceita. Lembre-se,

porém, de que o envolvimento de
qualquer pai deve ser sempre a pedi-
do ou a critério do candidato.

Por outro lado, se a empresa opta
por não lidar com os pais-helicópteros,
será necessário reforçar as políticas de
privacidade e treinar os gestores sobre
como se livrar da interferência dos pais.
O profissional de RH anónimo acima se
recusa a discutir com os pais de qual-
quer funcionário. "Eu explico educa-
damente que não tratamos questões de
trabalho [com pessoas de fora]. Se eles
insistirem, sugiro que discutam com
os seus [filhos]. Se o funcionário me
procurar, explico por que é inadequado,
e espero que isso não se repita."

Políticas para lidar com pais-heli-
cópteros não são a única medida que
as empresas terão de considerar a
respeito da geração millennial. Espe-
cialistas sugerem que os profissionais
de RH planejem:

Aumentar o treinamento de
habilidades básicas. Muitos jovens
profissionais podem ter dificuldades em
soletrar palavras e na escrita em geral,
porque sempre recorreram a corretores
ortográficos. Mais que isso, alguns deles
se acostumaram tanto às abreviações
de internet, como "pq" para "porque",
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que não sabem mais soletrar correta-
mente. Wendover recomenda pedir
aos candidatos que escrevam uma carta
sem o auxílio de uma gramática ou de
um corretor ortográfico. "Assim você
saberá quais são suas habilidades na
escrita", diz. Além disso, os millennials
precisam aprender a fazer uma pesquisa
à moda antiga, em livros e outras fontes
básicas. "Não passa pela cabeça deles
ir a uma biblioteca, mas há um vasto
material que não está disponível na
web", comenta Wendover. Amillennial
Bramlett concorda. "Os recém-forma-
dos acreditam que toda a informação da
internet é válida, e se não está disponível
na rede, não existe. Confiar 100% nos

recursos da internet pode comprometer
a qualidade do trabalho."

Explicar as razões por trás dos
processos. Para ter a cooperação dos
millennials, é preciso que as instruções
sejam racionais, observa Wendover.
Se você diz a uma pessoa para ter
cuidado ao abrir as caixas de papelão
para guardar um produto na prateleira,
ela não o fará. "Ela pega uma faca para
abrir uma caixa com cereais e retalha
todas as embalagens. Então, você
precisa descontar aquela embalagem.
Mas se você explicar: 'Na indústria de
produtos, a margem de lucro é de apenas
1%, a embalagem custa 5 dólares e o
ganho é de apenas 5 centavos. Tendo de



descontar o valor daquela embalagem,
você desperdiça qualquer margem de
lucro', [é assim que] você as engaja. É
preciso ensinar-lhes por que fazem o
que fazem", explica Wendover.

is Estipular parâmetros claros na
frequência e nos métodos de comuni-
cação, especialmente os mensageiros
instantâneos. É preciso dizer a eles
quando e como se deve abordar os su-
periores. Não presuma que eles tenham
padrões tradicionais de comportamento
adequado, tal como saber que é inacei-
tável fazer uma ligação de negócios no
banheiro. "Alguns de nossos estagiários
esperam que os membros do estafe es-
tejam prontamente disponíveis, mesmo
quando a questão não é urgente. Eles
não percebem que nossa rotina é pesada
e que precisamos priorizar nossas tare-
fas. Às vezes, suas demandas precisam
esperar", conta Rothberg.

Aumentar a frequência das ava-
liações de performance e de outros
tipos de feedback. "Essa geração cres-
ceu em frente a um monitor de video-
games. Jogadores sempre sabem o que
estão fazendo pelo placar na tela", diz
Seaward. "Assim sendo, essa geração
não vai querer esperar por um relatório
semestral ou anual. Eles vão demandar
feedback contínuo." Bramlett con-
corda: "Se eu fizer

algo errado, espero que o meu gestor
me fale imediatamente, não na minha
próxima avaliação de performance. Se
eu fizesse uma apresentação importante
para os executivos da companhia, eu
prontamente faria um follow up com
alguém para obter feedback sobre como
me saí e no que posso melhorar."

« Pôr o foco nos resultados. "Eles
podem trabalhar, surfar na rede, trocar
mensagens instantâneas com os ami-
gos, entrar num chat e prestar atenção
a tudo", comenta Wendover. "É irreal
esperar que não atendam ligações
pessoais durante o expediente." O RH
deve mensurar a performance baseada
em resultados. "Se estiverem fazendo
o trabalho mais rapidamente do que o
previsto, dê mais tarefas a eles", diz.
Não tolere pouca qualidade, mas não
esquente a cabeça se eles tiverem con-
versas pessoais enquanto trabalham.

• Mante-los engajados. "Perma-
necerei numa empresa enquanto estiver
aprimorando minhas competências. Se
algo importante não muda, mudo eu.
Isso aconteceu no meu último cargo
em RH", conta Bramlett. "A única
razão pela qual não saí logo foi porque
me senti responsável por um projeto

no qual várias outras pessoas
dependiam de mim. Os mil-
lennials podem ser leais,
mas isso depende mais
dos relacionamentos do
que da empresa." Assim,

o RH precisará ficar
atento em ajudá-los
no planejamento de
carreira e nos acor-
dos de job rotation.

"Se uma empresa não
tiver um bom programa

interno de colocação, po-
derá deparar com muitos

saindo em busca de novas ex-
periências", diz Bramlett.

Expandir os progra-
mas que equilibrem vida e

trabalho. Segundo estudo da Spherion,
empresa de recrutamento, os millennials
destacam "tempo e flexibilidade" como
o aspecto mais importante para mante-
los leais às suas empresas (seguida por
compensação financeira e benefícios).
Nenhum outro grupo etário elegeu
"tempo e flexibilidade" entre os três
primeiros motivos para retenção.
Bramlett confirma: "O fato de a pes-
soa ser solteira ou não ter filhos não
significa que aceitará a responsabili-
dade de ter mais trabalho depois do
expediente ou de viajar mais do que
os outros em cargo semelhante", ela
diz. "O equilíbrio entre vida e traba-
lho é importante para essa geração, e
o porquê de querer tempo livre não
deveria importar."

"Minha geração será muito exigen-
te", reconhece Bramlett. "Nós fomos
criados para alcançar as estrelas. Mui-
tos millennials não admitem a ideia
de começar por baixo e desenvolver a
carreira. Eles chegam no primeiro dia de
trabalho com grandes ideias sobre como
mudarão o mundo. A gestão precisará
ser sensível a essas aspirações ao rebater
essas ideias sem desmotivá-los."

Dwyer concorda: "Essa geração
chega com expectativas mais altas do
que qualquer outra. Eles ficarão rapi-
damente desapontados se não for tão
bom quanto esperam. Com um clique
no mouse, eles podem falar para cente-
nas de outras pessoas 'Não trabalhe na
empresa XYZ'. Isso será um desafio".

Taylor conclui: "Aprincipal ques-
tão com a qual RH terá de lidar será
como integrar à organização pessoas
bem-educadas, inteligentes e capazes
de tirar conclusões acertadas com
enorme rapidez".

Reprodução com permissão de
H R Magazine, publicada pela Society for
Human Resource Management
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