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Descendentes dão aos genitores pragmatismo e tecnologia e aprendem ponderação e 
processos  
 
As novas gerações parecem absorver mais rápido os choques que vêm do futuro. Com isso, 
ajudar na lição de casa ou apresentar novas oportunidades deixa de ser uma função apenas 
paternal e passa a ser um presente possível para os filhos darem aos pais. 
 
A expansão da classe média, a estabilidade econômica e o maior acesso à educação ajudaram 
a criar uma juventude com maior preparo formal. 
 
Além disso, fatores como a globalização acelerada, o consumismo, o individualismo e a 
tecnologia esticaram a distância entre as gerações mais velhas e o mercado de trabalho. 
 
Imediatistas, pragmáticos e voltados mais para os seus próprios projetos do que para a cultura 
corporativa, a chamada geração Y ou milênio oferece para seus pais aspectos que podem ser 
úteis no desenvolvimento da carreira deles. 
 
Estudo feito em maio pelo Ateliê de Pesquisa Organizacional, que realiza levantamentos 
corporativos, aponta que as duas gerações podem ser complementares. 
 
Os cem gestores de empresas paulistas entrevistados avaliaram que os jovens oferecem 
agilidade, descontração e foco nos resultados e em si mesmos. Já os pais podem equilibrar 
com ponderação, seriedade e foco nos processos e na equipe. 
 
Vestir a camisa 
 
"Essa é a primeira geração que pode saber mais do que a anterior sobre tecnologias já 
implementadas na empresa", opina Suzy Cortoni, sócia-diretora do Ateliê de Pesquisa 
Organizacional. 
 
O filho pode passar para o pai a necessidade de resultados imediatos, exemplifica Roberto 
Britto, recrutador da Robert Half, consultoria de recursos humanos. "Já o pai pode ensinar que 
é necessário vestir um pouco a camisa da empresa, e não ver só o salário." 
 
Veja, a seguir, histórias de filhos que, com novas técnicas ou olhares, conseguiram auxiliar os 
pais em suas carreiras. 
 
CAMISA 10 
 
FILHA FAZ MEIO DE CAMPO TECNOLÓGICO 
 
Camilla Menezes, 25, arma a jogada entre Mano Menezes, técnico do Corinthians, e os seus 
650 mil seguidores no Twitter. 
 
"Pai, sei que está cansado, mas eles querem saber quando o Ronaldo volta a jogar." Essa é 
uma das frases que ela cita como rotina no relacionamento com o pai. 
 
Pelo site de microblogs, Camilla cuida da conversa com o mais fiel dos jogadores: o 12º, como 
as torcidas são conhecidas. 
 
"As palavras são dele, mas vimos que seria impossível ele mesmo postá-las. Então nos 
falamos por telefone e eu escrevo. Agora, ele já até fala: "para caber em 140 caracteres é 
melhor colocar de outra forma'", conta. 
 



Antes de lançar o pai na ferramenta, ela avaliou os erros de outros técnicos e esportistas. 
"Vimos, por exemplo, que "twittar" durante o jogo não era uma boa opção. A torcida quer 
estar atualizada, mas o técnico não pode passar a impressão de que tem outra prioridade." 
 
O próximo passo, adianta, é traduzir para o inglês o site e o Twitter do pai. 
 
CONSULTORA 
 
CARREIRA É CONVERSA CONSTANTE  
 
O fotógrafo Roberto Rangel, 51, ficou em dúvida se fazia um curso para melhorar a quantidade 
de acessos ao seu site. Entrou em contato com a filha Liana, 24, e desistiu. Ela conhecia bem 
as ferramentas e poderia ensiná-lo. 
 
A filha começou a ajudar o pai antes de se formar em publicidade. "Ele não sabia nem se o 
preço que cobrava cobria todas as despesas. Sentamos juntos e refizemos as contas", lembra 
Liana. 
 
Depois de concluir a graduação, ela criou a marca, as cores e o site do pai, que faz fotografia 
de eventos. 
 
Entre o "oi, tudo bem?" e o "tchau" das conversas por telefone ou internet, a dupla mantém a 
carreira do pai no ar. "Ela é organizada. Eu, não", define Roberto. 
 
O pai observa que, agora que Liana trabalha em uma grande empresa, está mais difícil 
encontrá-la. "O tempo ficou menor. Está sempre muito ocupada", conta. 
 
Mas ela mantém a atenção. O próximo passo da filha é usar redes sociais para divulgar o 
trabalho do pai. 
 
LIÇÃO DE CASA 
 
AULA DE REFORÇO NA SEXTA-FEIRA 
 
"Eu queria ir para a "night" [balada], mas precisava estudar contabilidade com meu pai", conta 
Francine Cristelo, 24. Após ela se matricular no curso de empreendedorismo da Coppead/UFRJ 
(escola de administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro), o pai, Jorge Luiz, seguiu 
seus passos. 
 
"Só que ele não entendia nada de algumas matérias que eu já tinha visto na universidade", 
conta ela, que é engenheira de produção. 
 
A solução era abrir mão de algumas noites para dar uma ajuda ao pai nos estudos. 
 
Nas aulas, a dupla de pai e filha era incomum, lembra Francine. Mas depois os colegas se 
acostumaram. 
 
Estudar em conjunto deu certo e, agora, eles transformaram a parceria de estudos em uma de 
negócios. 
 
Francine e Jorge Luiz estão com o plano de negócios pronto para abrir uma empresa de 
distribuição de fraldas. E, nesse caso, os conhecimentos do pai, que trabalha no ramo, são tão 
úteis quanto as aulas de contabilidade. 
 
SUPORTE 
 
PATRIARCA É O BRAÇO DIREITO NA EMPRESA 
 



Muitos filhos são criados para se tornarem os principais apoiadores do pai. Na AHM Solution, 
de produtos e serviços para logísitica, é um pouco diferente. 
 
"Sou o braço direito do meu filho", fala, com orgulho, Mario Moreira, 56, que atua como uma 
espécie de consultor na empresa do filho Afonso, 28. Mario detém 10% da companhia. 
 
"Nós malhamos juntos e nos vemos sempre. São 15 dias do mês no escritório e, nos demais, 
estamos viajando", conta Mario. Dentro da empresa, ressalta, a relação é muito profissional. 
 
O pai conta que as características de cada geração são complementares. 
 
"Sou mais burocrático. Ele é mais comercial, negociador. Eu entendo mais de nacionalização 
de produtos, ele é mais ousado. Tenho um papel de apoio", afirma o pai. 
 
Até na estrutura doméstica os dois estão fora do padrão: Afonso é casado, e Mario mora 
sozinho. 
 

 
 



 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 9 ago. 2009, Empregos, p. 2-3. 


