


trabalho em uma companhia que
projeta sistemas de reservas aéreas,
mudou para a Blue Ocean princi-
palmente por causa da flexibilidade
de horário ali permitida. Em geral,
Sanjiv prefere trabalhar à noite e
deixar o dia para ir à academia ou
atuar como voluntário numa ONG
que distribui alimentos aos mais
pobres de sua cidade.

Assim é o profissional típico de
20 e poucos anos de hoje: represen-
tante da Geração Net, Geração N
ou "Geração da Rede" [está sendo
conhecida nos EUA como N-Gen ou
Net Generation, em inglês], criado,
educado e acostumado a conviver
com o mundo da comunicação di-
gital. Essa nova geração abrange as
pessoas nascidas entre o final da dé-
cada de 1970 e início da de 1990 e,
como mostra o livro Geração Digital
- A Crescente e Irreversível Ascensão da
Geração Net [de Tapscott, lançado no
Brasil pela Makron Books], é a pri-
meira "banhada em bits", diferindo
de seus pais, baby-boomers, na forma
de brincar, aprender, comunicar-se,
gastar o tempo e até pensar. A Gera-
ção Net começou a entrar no merca-
do de trabalho -e, como prevíamos,
também trabalha diferente.

Para atrair, reter e conseguir o

engajamento desses jovens em um
ambiente cada vez mais competitivo,
as empresas precisam compreender
a geração a que pertencem. Como
os executivos de informática e de
outras áreas lidarão com um profis-
sional da Geração Net? Ele atrapa-
lha ou ajuda? Seus superiores devem
vê-lo como uma presença nociva ou
como um empreendedor que con-
tribui para o negócio? As respostas
a essas perguntas revelam como as
organizações se relacionarão com
funcionários como Sanjiv, alguns
dos quais emergirão como líderes
da próxima geração.

Nós, da New Paradigm, temos
aprendido muito a respeito do po-
tencial da Geração Net desde que
começamos a estudá-la, em 1995. As
companhias que atuam em setores
como serviços financeiros, teleco-
municações, tecnologia, serviços
de profissionais liberais especiali-
zados, e governamentais começam
a entender como se engajar à nova
geração. A nosso ver, a abundân-
cia de vivências em tecnologias de
informação experimentada pelos
jovens é algo que os empregado-
res precisarão dominar para poder
enfrentar os desafios do século 21.
A questão aqui não é a tecnologia,
mas como o pessoal da Geração Net
lida com ela.

Uma nova ética de trabalho
Esses profissionais não conse-

guem imaginar um mundo sem
Google ou sem telefone celular.
Cresceram rodeados de computado-

res, em casa e na escola, passaram
seus anos de ensino fundamental
e médio usando e-mail, internet,
quadros de recados eletrônicos e
adotaram rapidamente o telefone
celular, o MSN e, em menor escala,
o PDA [sigla em inglês de personal
digital assistant, ou assistente digital
pessoal]. Diferentemente de seus
antecessores, que tiveram de se
adaptar às mensagens instantâne-
as e ao iPod, para os integrantes da
Geração Net essas tecnologias são
algo a que têm direito desde que
vieram ao mundo.

No trabalho, abraçam uma ética
profissional influenciada pela ra-
pidez com que as informações e as
decisões se movem. Demonstram,
também, liberdade intelectual,
temporal, espacial e ocupacional;
abertura para novas ideias, infor-
mações e compartilhamento de
conhecimentos; autenticidade e
preocupação em buscar a validade
das informações; e desejo de um
trabalho que seja ao mesmo tempo
desafiador e divertido.

É possível entender melhor o
conceito dessa nova ética de traba-
lho analisando um conjunto de atri-
butos não-tradicionais. As normas
da Geração Net -velocidade, liber-
dade, abertura, autenticidade e di-
versão- podem constituir a base de
uma cultura de trabalho revitalizada
e inovadora, e a ética de trabalho
delas resultante vai orientar a van-
tagem competitiva por meio de fun-
cionários da nova geração que forem
recrutados, engajados e retidos de
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forma eficaz. Isso não quer dizer que
uma abordagem do tipo "promova
o engajamento e eles darão conta
do resto" garantirá o sucesso do ne-
gócio. Na verdade, um equilíbrio
entre as normas abraçadas pela nova
geração e as seguidas por gerações
anteriores será um desafio constan-
te. Por outro lado, o departamento
de tecnologia da informação (TI)
que incorporar essas cinco normas e
alavancar as características naturais
da turma da Geração Net fomentará
a inovação. Além de atrair funcio-
nários de alto potencial recrutados
dentre os integrantes dessa geração,
a empresa conseguirá implementar
mudanças capazes de reformatar o
ambiente de trabalho, benefician-
do tanto os antigos como os novos
funcionários.

As marcas da Geração Net
Para ilustrar, imaginemos uma

dramatização dessas normas, voltan-
do ao cenário fictício estrelado pelo
jovem Sanjiv, de 26 anos. Para cada
uma dessas normas, estabelecere-
mos uma metáfora da tecnologia
constituinte da Geração Net.
Velocidade. Uma boa metáfora para
a velocidade pode ser vista nas men-
sagens instantâneas. A capacidade
de bater papo em tempo real com
uma base de contatos do mundo
todo fez com que a comunicação
rápida se tornasse algo normal.

Pode, porém, haver um descom-
passo entre o ritmo das mensagens
instantâneas e a velocidade, muito
mais lenta, das comunicações em-
presariais. Foi isso que Sanjiv des-
cobriu em sua empresa, quando
desenvolveu algumas ideias para
implementar um mecanismo de
feedback amigável no software da
Blue Ocean e achou que poderia
melhorar o relacionamento com o

cliente de forma instantânea. Foi
falar com Bonnie, sua superviso-
ra, que gostou da ideia e pediu-lhe
que preparasse um relatório sobre o
assunto. Ele mandou o documento
no dia seguinte, por e-mail. Um dia
depois, Bonnie agradeceu o envio e
disse a Sanjiv que ela escreveria um
memorando para o diretor do pro-
jeto, que, por sua vez, entraria em
contato com o vice-presidente. Este
último, por fim, abordaria o assunto
na próxima reunião semanal com o
presidente-executivo (CEO).

Naquele mesmo dia, porém, ao
dar de cara com o CEO no elevador,
Sanjiv achou que, em vez de espe-
rar duas semanas para que a ideia
chegasse até ele, poderia aproveitar
a ocasião do encontro. Quem sabe,
pensou, se falasse agora, consegui-
ria o sinal verde para começar a tra-
balhar no assunto. Contou o que
havia pensado para o CEO. Infeliz-
mente, esse tipo de procedimento
não era bem-visto na Blue Ocean e
o resultado foi um silêncio pesado
dentro do elevador.

De acordo com a etiqueta em-
presarial, planejamento, tomada de
decisões, delegação e transferência
de informações são atividades que
demandam muito tempo e ao redor
das quais muitas companhias estru-
turam o trabalho. Para uma geração
acostumada ao fluxo rápido das in-
formações, os longos processos de
trabalho adotados pelas gerações
mais velhas são abomináveis.

O protocolo é um desafio espe-
cialmente importante nesse sentido.
Limita o acesso a novas ideias que
podem vir de níveis inferiores da
hierarquia corporativa.
Frustra, também, a
expectativa que
a Geração Net
tem de manter

uma comunicação direta, no mes-
mo nível, por e-mail e mensagens
instantâneas. No final, as empresas
precisam chegar a um equilíbrio
entre velocidade e protocolo.

Além da velocidade de comuni-
cação, trabalhadores mais jovens
provocaram uma aceleração no
desenvolvimento de carreiras. As
organizações que não conseguem
deixar claro o potencial de ascensão
dos funcionários vão se tornando
menos atraentes para os líderes da
Geração Net do futuro. Mas aqui,
mais uma vez, será preciso encon-
trar um equilíbrio entre colabora-
dores mais velhos, que esperam que
o avanço ocorra, principalmente,
pelos anos de casa, e os mais jovens,
que esperam um ritmo acelerado
de progresso com base em suas
conquistas.
Liberdade. Outra das cinco normas
identificadas, a liberdade pode ser
exemplificada de forma mais exata
por telefones celulares e mecanis-
mos de busca, que representam a
liberdade física e intelectual, res-
pectivamente. E possível localizar
qualquer pessoa, a partir de qual-
quer ponto, graças aos telefones ce-
lulares. Já a capacidade de encon-
trar e selecionar uma avalanche de
opiniões, com a possibilidade de
realizar descobertas por acaso por
meio de mecanismos de busca, ofe-
rece um método totalmente novo de
navegar e de saciar a curiosidade
intelectual.

Todas as gerações valorizam
a liberdade. A diferença é que
a Geração Net cresceu envolvi-
da em contextos intelectuais,

geográficos, vocacionais
e temporais . Quan-
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os funcionários permaneçam no
escritório das 9 da manhã às 5 da
tarde, a exigência de horários e
ambientes flexíveis feita pelos inte-
grantes dessa nova,geração pode
ser um problema. A contribuição de
Sanjiv, como programador, ocorre
quase sempre de forma independen-
te; portanto, ele pode, facilmente,
trabalhar no horário que quiser,
praticamente em qualquer lugar.
Muitos outros cargos, porém, exi-
gem trabalho em equipe, contato
com fornecedores ou clientes, tur-
nos ou, simplesmente, disponibili-
dade para fazer plantão.

As organizações que não forem
capazes de acomodar essa dicotomia
entre abertura e estrutura preci-
sarão contar com outros tipos de
incentivo para reter funcionários
jovens de alto potencial. Algumas
empresas oferecem telefones Black-
Berry ou Palm Treos [PDAs de ce-

lular] a esses profissionais assim
que são contratados para facilitar
o contato. Outras permitem o aces-
so direto aos executivos seniores
para que sejam aconselhados por
estes ou para o chamado "aconse-
lhamento reverso" -atividade na
qual os jovens ensinam esses execu-
tivos do topo sobre redes sociais ou
explicam como funciona seu perfil
Facebook [uma das sete grandes
redes de relacionamento; veja HSM
Management n° 64, quadro da pá-
gina 10]. Também há aquelas que,
como o Google, fazem questão de
que os colaboradores dediquem cer-
ta parte do tempo -até 20%- para
imaginar inovações que poderiam
ajudar o negócio.

Horários de trabalho flexíveis
ou períodos sabáticos também fun-
cionam como valiosas recompensas
para essa geração. As empresas po-
dem incorporar a variedade nos

fluxos de trabalho individuais, di-
versificando as tarefas que o fun-
cionário realiza diariamente, assim
como formar equipes virtuais para
alcançar mais eficiência. E muito
mais fácil encontrar o mix de co-
laboradores adequado quando a
companhia não impõe barreiras
geográficas tradicionais para a par-
ticipação nos projetos; basta que os
funcionários se sintam à vontade
com as tecnologias colaborativas.
Abertura. A possibilidade de com-
partilhar arquivos pelo Napster e
outros serviços similares, além de
revolucionar a distribuição de mú-
sicas, programas de TV e filmes,
fomentou grande abertura entre o
pessoal da Geração Net. A necessi-
dade de abertura também surgiu
dos anos de feedback educacional
constante e do acesso a ampla va-
riedade de ferramentas e contextos
de comunicação. Portanto, é mais



importante para esses trabalhadores
compreender e se sentir compreen-
didos pelos empregadores -não só
no que se refere ao trabalho em si,
mas também no que diz respeito
aos contatos sociais, hobbies e inte-
resses. Se para outros grupos esse
é um fator desejável, a Geração Net
simplesmente conta com isso.

Como acontece com a veloci-
dade, a abertura impõe alguns
desafios ao local de trabalho não
acostumado a esse tipo de postura.
Ao terminar um processo difícil
antes do prazo, Sanjiv enviou um
e-mail para Bonnie apontando alguns
aspectos em que talvez ele precisas-
se de ajuda adicional e solicitando
sua opinião. Algumas semanas de-
pois, a supervisora respondeu: "Fiz
alguns pequenos ajustes em algu-
mas coisas. Tenha mais cuidado
com detalhes, mas, no geral, ótimo
trabalho".

Apesar do alívio que sentiu ao
saber que seu trabalho havia sido
valorizado, Sanjiv queria mais deta-
lhes. O que Bonnie ajustou? Com o
que ele precisava ter mais cuidado?
Como ele poderia aprender se ela
não fornecia informações específi-
cas? Ele ficou tentado a dizer para a
supervisora que precisava desse tipo
de feedbach, mas teve medo de inco-
modar uma pessoa tão ocupada.
Autenticidade. Uma das melhores
maneiras de compreender a nova
geração é pelo blog, meio de comu-
nicação que exemplifica, em sua
melhor expressão, a questão da
autenticidade. Os blogs são públi-
cos e privados. Muitos da Geração
Net não se importam que amigos e
eventuais visitantes surfando alea-
toriamente leiam os diários publi-
cados dessa maneira. Da mesma

forma, a autenticidade representa
uma ferramenta de diagnóstico, um
local de trabalho que serve cons-
tantemente de termómetro para
medir a força e a relevância do re-
lacionamento entre empregador e
empregado.

Sanjiv detesta os e-mails em mas-
sa que os gerentes costumam fazer
circular pela empresa. Ele quer sa-
ber quem são seus superiores, o que
os motiva e o que eles fazem nas
horas de folga, e também como são
tomadas as decisões a respeito de
contratações e promoções e por que
as pessoas nos escalões mais altos
fazem tanto segredo a respeito do
processo de tomada de decisões.

A questão de como deve ser, exa-
tamente, um local de trabalho au-
têntico ou aberto é subjetiva. Mas de
cara os supervisores podem estabe-
lecer um nível de conforto no qual
as críticas e as felicitações são bem-
vindas e aceitas. O supervisor
que rápida e informalmente
coloca o funcionário a par
da reunião de diretoria
ganhará muito mais
pontos do que
aquele que

espera uma semana para distribuir
a minuta da reunião.
Diversão. As pessoas mais velhas
em geral confundem paixão por
videogames com sinal de imaturida-
de. É claro que os jovens adoram se
divertir, mas os desafios representa-
dos pelos jogos também cumprem
papel importante em sua formação,
uma vez que satisfazem o desejo que
eles têm de alcançar um sentimento
de realização -exatamente como
quando executam um projeto de
trabalho complexo.

E a lealdade à empresa?
A ética de trabalho dos integran-

tes da Geração Net lhes proporciona
a vantagem de serem inerentemen-
te inovadores. Sua necessidade de
liberdade os leva a territórios nun-
ca navegados. A busca de diversão
atribui um valor de entretenimento
ao local de trabalho. E seu apetite

pela autenticidade
os faz resistentes

às tentativas



de pouca consideração das gerações
anteriores de "falar sua língua".

O timing das experiências que os
constituíram também é importan-
te. Por pertencerem à geração com
mais experiência na era da informa-
ção, eles podem, se adequadamente
orientados, identificar oportunida-
des de TI para as organizações.

As empresas capazes de se adap-
tar a essas novas demandas servirão
de catalisadoras da inovação, aju-
dando a maximizar os resultados e a
velocidade da Geração Net. A partir
desse ponto, podem ser instituídas
estratégias para atraí-la, engajá-la
e retê-la.

Desde a Revolução Industrial,
as relações entre empregador e em-
pregado têm sido desequilibradas.
As ondas de downsizing, rightsizinge
reengenharia das décadas de 1980
e 1990 acabaram por destruir a leal-
dade para com a organização. Na
medida em que buscam a flexibili-
dade da empregabilidade por toda a
vida, os integrantes da Geração Net
percebem que seu sucesso depende
de quem e do que conhecem.

Assim, eles recorrem a webs de
empregados (e-webs), redes digitais
que conectam amigos, fornecedores
de informações e produtos, comu-
nidades mais amplas, acionistas e
concorrentes dos empregadores. En-
quanto uma caderneta de endereços
tradicional, de papel, se esgota em
algum momento, as listas de contato

por e-mail podem ser expandidas ao
infinito. Sanjiv tem, provavelmente,
mais de mil contatos na lista de en-
dereços de e-mail.

O pessoal da Geração Net gra-
vita em torno de empresas que
ajudam a melhorar seu currículo,
incorporando as novas normas de
ética de trabalho da velocidade, li-
berdade, abertura, autenticidade
e diversão. As organizações, por
seu lado, precisam engendrar um
novo tipo de relacionamento com
esses colaboradores para ajudá-los
a conquistar vantagem competitiva.
Um aspecto-chave para o relaciona-
mento emergente é ser recíproco
desde o início. Tratar profissionais
da Geração Net e outros recém-con-
tratados como meros parasitas é su-
bestimar o valor que podem trazer
para a companhia. Eles têm mais ex-
periência com a era da informação
do que muitos outros empregados.
Para construir o relacionamento
com os funcionários, a empresa tem
de estar incondicionalmente com-
prometida a passar de um modelo
de comando e controle para outro
de engajamento e colaboração.

Para a maioria das organizações,
o quadro de pessoal depende ape-
nas de recrutamento, treinamento
e retenção. Do ponto de vista dos
que fazem parte da Geração Net,
porém, trata-se de um exercício que
envolve estabelecer, engajar e nutrir
o relacionamento entre empregado

e empregador. Eles exigirão subs-
tância das empresas que estiverem
efetivamente interessadas em desen-
volver um relacionamento. Buscarão
ambientes de trabalho que reflitam
suas posturas e comportamentos
ou que apresentem oportunidades
de realizar mudanças. E contarão
com respostas sobre qual será seu
papel no futuro.

Esses funcionários são uma fonte
espetacular de vantagem compe-
titiva e de inovação -não só pela
qualidade do trabalho que são capa-
zes de oferecer, mas também pelas
ligações que podem fornecer para a
próxima geração de consumidores,
acionistas, membros da comunidade
e concorrentes. Eles prosperam no
século 21. As organizações deverão
se esforçar por manter esses profis-
sionais com vastos conhecimentos
sobre a web felizes e producentes
em seus cargos.

Text Box
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