


uando se menciona o modo como as novas
gerações trabalham e como podem ser geren-
ciadas, logo surgem opiniões contraditórias.
Cada pessoa parece falar em urna espécie
de código que a impede de se comunicar
com as demais. Então, o que precisamos é
decifrar esse código.

Alguns pensam que as diferenças de ati-
tude entre o grupo mais jovem e os profissio-
nais mais experientes são tão profundas que
as empresas nunca mais serão as mesmas.

Outros acreditam que o debate carece de sentido, pois
não se trata de diferenças reais. Para um terceiro gru-
po, não importa se são reais ou não; eles sugerem que
"voltemos logo ao trabalho". Exploraremos, aqui, qual
dessas visões se aproxima mais da realidade.

Por que vale a pena discutir esse assunto? Porque
a chamada geração Y (ou geração do milênio) está se
tornando um fator de influência real no local de traba-
lho e será ainda mais influente no futuro. O texto deste
artigo será interrompido várias vezes por um bàby-boomer
imaginário bem-sucedido e cético, cujas incômodas
perguntas esperamos que sejam as mesmas que faria o
leitor. A seguir, um exemplo:
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Ao final do ano 2000, o então CEO da Deloitte, Bill
Parret, pediu-me que conduzisse uma série de progra-
mas de recompensas e um grupo de pesquisa encar-
regado de elaborar informativos demográficos. Assim
nasceu a Next Generation Iniciatives (NGI), fruto de
um comentário de Parret: "Os jovens têm atitudes muito
diferentes das minhas em relação à vida e à carreira.
Algo está acontecendo que vai além do simples fato de
eu ser mais velho do que eles".

O que há para ser decodificado
Vejamos o que funciona para a geração Y, para as

empresas e para cada um de nós. Nossas pesquisas
apontam para a decodificação, especialmente, de três
realidades complexas ou dilemas:

O dilema dos anos de formação. Os baby-boomers e
alguns membros mais velhos da geração X se converte-
ram em profissionais sob condições que não poderão
se repetir. Crescemos em um sistema educativo que
punha ênfase no aprendizado de ferramentas básicas
como a ortografia, a gramática e a expressão escrita e
com uma conectividade reduzida ao rádio, à televisão
e ao telefone, além de menos consumismo. A geração
Y, por outro lado, enfrentou um sistema educativo
deficiente no ensino daquelas ferramentas, mas teve
acesso a uma conectividade tecnológica infinitamente

maior, além de maior consumismo, somado ã expec-
tativa de interagir com o que se consome. Ambos os
grupos reagiram de maneira racional diante do mun-
do que encontraram, e suas respectivas experiências
alimentaram suas diferentes maneiras de perceber o
mundo.

O dilema da preparação. Há brechas na preparação
da geração Y para o ingresso no mercado de trabalho,
que nós, como empregadores, devemos ajudar a fechar.
As empresas investem muitos recursos para capacitar
os novos funcionários nas tarefas mais básicas, como
os cursos de redação que as grandes empresas devem
proporcionar a seus profissionais mais talentosos. No
entanto, haverá cada vez menos pessoas capazes dis-
poníveis no ambiente de trabalho, o que nos obriga
a gerar agora mesmo maior interesse pelas carreiras
ligadas a nosso negócio,

O dilema do talento experiente. Existe oferta sufi-
ciente de trabalhadores de 45 anos ou mais, que contam
com a experiência necessária, mas a força de trabalho
profissional continuará envelhecendo e reduzindo-se
na próxima década. A medida que os baby-boomers se
aposentarem, principalmente das atividades executivas
e administrativas, enfrentaremos uma escassez signifi-
cativa, já que a geração X apresenta uma plataforma
muito menor de pessoas disponíveis e não poderá cobrir
todos os cargos vagos.

Esses dilemasjá seriam suficientes, mas certas realida-
des têm afetado o modo como a geração Y vê o mundo,
entre elas as que chamaremos de "as três divisões":
. A tecnologia. A intensa exposição à tecnologia teve
seu maior impacto na forma como os indivíduos per-
cebem o trabalho e nas condições em que o realizam.
A conexão "24 horas por dia, sete dias por semana"
com outras pessoas estimula a formação de redes e a
falta de limites, o que torna problemático trabalhar
dentro de hierarquias. No entanto, essa diferença não
se dá entre gerações, mas entre os que consideram a
tecnologia uma ferramenta ou um brinquedo e os que
a vêem como um modo de interagir com o mundo e
um prolongamento de si.

A atitude em relação às empresas. Os jovens da ge-
ração Y pensam que as empresas valorizam muito mais
o sucesso financeiro que as pessoas (seus funcionários
ou as comunidades em que vivem). O ceticismo pode
resumir-se no seguinte comentario de um estudante:
"Estamos dispostos a ser leais a um empregador se ele
mostrar lealdade para conosco, mas não parece que as
empresas funcionem dessa maneira hoje".

A atitude mental do consumidor. A geração Y foi
educada para ser consumidora, questionar o valor
anunciado e exigir experiências de alta qualidade
c fáceis de administrar. Em um mundo assim definido, é
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compreensível que os jovens cheguem até a questionar
o valor da própria formação acadêmica, como se pode
verificar no seguinte exemplo: em seu primeiro dia de
aula, um aluno perguntou à professora se ela acreditava
estar qualificada para ensinar-lhe e se, depois de 25 anos
de docência, conservava o entusiasmo.

Os três Rs e os três Cs
A boa notícia é que todas as gerações querem, ba-

sicamente, o mesmo e valorizam as mesmas coisas. A
má notícia é que as prioridades, as expectativas e os
comportamentos diferem de modo notável.

No caso da geração Y, as mudanças na estrutura fa-
miliar afetaram sen foco no trabalho e incrementaram
seu desejo de maior flexibilidade no planejamento da
carreira. Denominados "consumidores comprometidos"
pelo marketing, esses jovens querem interagir com o
que consomem e influenciar tudo, inclusive sua carreira.
Nós os educamos para que questionassem a autoridade;
cresceram como "nativos da tecnologia" e fizeram-se
grandes em um mundo de despedidas e escândalos
corporativos. Os baby-hoomers cresceram, como se sabe.
em um mundo muito diferente.

Eis aqui os três Rs e os três Cs que igualam todas as
gerações. As pessoas querem ser:

Respeitadas. Desejam um trabalho interessante e
significativo e a oportunidade de crescer e melhorar;
trabalhar e viver em ambientes agradáveis; ter certa
flexibilidade de horários e controle da própria vida;
sentir que outros confiam nelas e confiar elas mesmas
em seus líderes; ser leais e receber lealdade em troca.

Reconhecidas por todas suas conquistas, monetárias
ou não.

Relembradas por terem feito a diferença e associadas
a empresas preocupadas com seus funcionários e sua
comunidade.

Capacitadas, em vez de julgadas por seus erros.
Consultadas sobre as ações que poderiam afetá-las.

' Conectadas a seu empregador e sua missão, sentindo
que são parte significativa do todo.

Cabe recordar que os jovens da geração Y respondem
mal ao autoritarismo, crêem que podem aprender e
assumir responsabilidades rapidamente, foram educa-
dos para sentir-se valiosos, consideram que as tarefas
repetitivas são perda de tempo e respondem melhor
em situações flexíveis e pouco hierárquicas.

Para que todos se beneficiem, é importante que, ao
lidar com esses jovens, demonstremos que respeitamos
sua contribuição (já que vêem sua falta de experiência
como uma possibilidade de trazer uma perspectiva nova
e necessária ao mundo dos negócios) e nos compor-
temos como colegas experientes e tutores, não como
chefes "sabe-tudo".

Por outro lado, eles esperam que a comunicação com
a gerência seja positiva, respeitosa, motivadora, eletrôni-
ca e pessoal (se a mensagem é realmente importante).
Preferem um estilo de aprendizagem em redes ou em
equipes, em ambiente multimídia, estimulante e vivência!
(por exemplo, com simulações de negócios).

De certo modo. sim. Mas há duas grandes diferenças:
As variáveis demográficas e a lei da oferta e da pro-

cura estão operando. Isso significa que há muito menos
integrantes da geração Y entrando no mercado de tra-
balho do que havia baby-boomers no passado. Por isso, a
probabilidade de que esses jovens obtenham um pouco
mais-do que querem é muito mais alta.

A tecnologia atua como apoio da inclinação dos Y
por um trabalho mais virtual e flexível.

Essesjovens são nativos da tecnologia e podem levar
a cabo um papel invertido, guiando os baby-boomers no
aprendizado de novas habilidades. Também podemos
aprender com eles (e com a geração X) a trabalhar com
mais flexibilidade e a concentrar-nos, simultaneamente,
no trabalho e na família.

Ainda que isso seja, em parte, verdade, os efeitos
-documentados- de crescer com a tecnologia e as
expectativas das gerações X e Y são suficientes para
questionar a validade dessa suposição.
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A grande separação tecnológica
Os computadores e os telefones celulares são, para

a geração Y, o que as máquinas de escrever e os telefo-
nes com fio foram para as duas gerações precedentes.
As conseqüências dessa disparidade tecnológica são
profundas: enquanto os baby-boomers veem a tecnologia
como uma ferramenta, os Y se consideram nativos da
tecnologia e mesclam trabalho e entretenimento.

Já não é possível desconectar-se do trabalho quando
se volta para casa. Daí a necessidade de fazer pequenas
paradas ao longo do dia. Em outras épocas, daríamos
voltas pelo escritório. A geração Y prefere escutar música
no iPod ou conectar-se ao YouTube-

Enquanto existir o desejo genuíno de aprender com
os outros, os hábitos da geração Y poderão ser úteis
para as organzações. O livro The Kids AreAlright: How
the Gamer Generation Is Changing the Workplace, de [ohn
C. Beck e Mitchell Wade, explica com muita clareza o
impacto dos videogames sobre os jovens. Estes são dois
dos hábitos dos gamers das gerações X e Y que eles des-
crevem e que adaptamos a nossos propósitos:

Aprendem com a equipe. São extraordinariamente
bons em trabalho em equipe. Até os mais jovens são
estimulados a aprender novas habilidades, já que o jogo
se torna mais interessante quando todos os membros
de um grupo incrementam sua competitividade.

Confiam nos guias de estratégia, não nos chefes.
Nos videogames, o nível "chefe" é o obstáculo mais difícil

de superar. E o que apaixona esses jovens são os guias
de estratégia, que. elaborados da perspectiva de alguém
que está no mesmo nível, oferecem, em formato de
livro ou de blog, informação sobre como vencer. Por
isso, se você deseja transmitir algum conhecimento
difícil de entender, recomendo-lhe que se posicione
como um companheiro de jogo experiente e não como
um chefe.

Atitudes em relação às grandes empresas

Sem dúvida, importa. Os Y logo se tornarão a maio-
ria de nossos funcionários e serão os talentos em que
nos apoiaremos.

Para decodificar suas atitudes com respeito às gran-
des organizações, vejamos uma das conchisões-de um
estudo que a Weekly Reader Research realizou em 2007
para a Deloitte: "A boa notícia é que 39 milhões de
estudantes secundários norte-americanos mostram.
em geral, uma atitude positiva em relação ao trabalho
e à futura carreira".

ir:



Ao que parece, osjovens aspiram a ter um trabalho
que os apaixone, mas não estão dispostos a fazer qual-
quer coisa em troca de remuneração, nem tão certos do
valor cie prosperar nas organizações. Querem trabalhar
para uma boa empresa, que, em sua visão, é aquela que
consegue o equilíbrio entre seus funcionários, sua co-
munidade e o ambiente. No quadro da página ao lado,
é possível observar o peso que a geração Y dá à atenção
ao cliente, à obtenção de lucro, à preocupação com os
funcionários e com a comunidade e à importância real
que esses assuntos têm atualmente para as empresas.

Ainda que o enfoque dos Y nos pareça ingênuo,
devemos encontrar a maneira de conviver com sua
mentalidade e de extrair dela algum benefício mútuo.

Comecemos por um dos feitos mais importantes e pro-
fundos: a estrutura familiar mudou radicalmente e isso
leva à redefinição do sucesso.

A maioria dos baby-boomers queria, realmente, subir
na vida. Sua ambição era vista como indicador do suces-
so profissional e pessoal. As gerações posteriores estão
redefinindo o que ambição e sucesso significam para
elas. E as definições a que chegam incluem cada vez
menos a intenção de galgar posições na empresa.

A conseqüência é que os X e os Y valorizam o tempo
pessoal e familiar mais do que as recompensas que vêm
com maiores responsabilidades. Nossos funcionários
talentosos de boje trabalham duro, mas, com freqüência,
ficam descontentes com isso. Uma cultura de flexibilidade
genuína e a possibilidade de escolha criam um ambiente
no qual cada um é responsável pela qualidade do produto
final, e a organização ganha em agilidade e eficiência.

Três pontos de vista
Ao decodificar os respectivos pontos de vista do

empregador, do funcionário e da equipe, descobrimos
uma maneira eficaz de conseguir benefícios mútuos.

M O que os empregadores obtêm da geração Y:
• Orientação à comunidade.
• Domínio da tecnologia.
• Flexibilidade e persistência diante das mudanças.
• Destreza para participar de redes sociais.
• Forte desejo de uma relação de longo prazo.

É verdade, fazem muitas perguntas. No entanto,
vamos vê-las como oportunidades de ensinar-lhes a ser
profissionais. Eles desejam ardentemente ser orientados
e treinados e não querem errar. Por isso, buscam feedback
contínuo e respondem a ele de maneira positiva.

• O que recebem os funcionários mais jovens:
•Trabalho com talento de primeira linha.
• Desafio.
• Aprendizado contínuo de seus pares e dos colegas

mais experientes.
• Trabalho em um ambiente colaborativo.
• Flexibilidade.
• Personalização da carreira.
• Remuneração altamente competitiva.
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O que significa os grupos trabalharem em equipe:
• Oportunidade de aproveitar as melhores qualidades

de cada geração.
• Possibilidade de os jovens aprenderem a ser profissio-

nais e também líderes de empresas, enquanto ensinam
os demais a utilizar melhor a tecnologia.

• Obtenção de um ambiente de trabalho em que o
talento se expresse em toda sua dimensão.

Como decodificar
A seguir, apresentam-se alguns exemplos das diversas

soluções iniciadas pela Deloitte. que se vinculam aos três
dilemas, aos três Rs e aos três Cs e às três divisões:

Coaching aplicado à carreira. Em 2002, criamos
um programa baseado na internet que funciona eomo
orientação de carreira e como plataforma de coaching
virtual.
• Tempo livre para os objetivos pessoais. Em 2005,
introduzimos um programa que permite ao profissio-
nal ter até cinco anos livres para perseguir objetivos
pessoais, com a expectativa de continuar, logo depois,
uma carreira na Deloitte,

Programa de alcance pré-universitário. O que se
espera é atrair os jovens para o que fazemos, mostrar-
-Ihes o valor de nossa empresa para a sociedade, a fim
de influenciar, de algum modo, seu pensamento na
hora de escolher uma carreira e ampliar, assim, nossa
base de recrutamento de talentos.

O que podemos fazer depois de decodificar
Do que se disse até aqui, depreende-se a necessidade

de tratar nossos talentos como um investimento e não
como um custo a ser minimizado.

Pôr em prática os três Rs e os três Cs ajudará a lidar
com os três dilemas e a construir uma ponte entre as
três divisões, levando-nos a um ambiente de trabalho
mais promissor e mais bem-sucedido. Isso implica, para
todas as gerações que convivem nas empresas, uma
mudança de mentalidade.

Os líderes e gestores terão de orientar-se para a
personalização maciça das carreiras, focar a mobilidade
interna e investir em novas maneiras de trabalhar, para
que os funcionários maduros se sintam úteis e os mais
jovens se motivem e se comprometam.

A geração Y devera adaptar-se a uma flexibilidade
que, embora muito maior que no passado, será insu-
ficiente. Precisará acostumar-se a receber "não" por
suas propostas. Terá de trabalhar um pouco mais do
que deseja, ainda que menos do que o esperado pelos
outros, e aceitar a tensão entre trabalho repetitivo e a
necessidade de desenvolvimento contínuo.

Uma sugestão final: a partir de agora, tornemos
nossas reuniões de liderança mais animadas, com dis-
cussões sobre como integrar as pessoas para criar uma
empresa em que os funcionários altamente talentosos
queiram trabalhar por muito tempo. •
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