
O surgimento da chamada Geração Y provoca grandes questionamentos no
mercado corporativo e comprova que a experiência dos antigos colaboradores
também pode fazer a diferença na estratégia do negócio.

Por Amanda Negrini

O CONFLITO DAS GERAÇÕES



Os jovens nascidos entre 1980 e 1999
possuem um perfil ambicioso e arrojado de
trabalho, são experts em tecnologia, auto-
confiantes, e querem uma rápida evolução
de carreira. Uma pesquisa realizada pela
consultoria americana Key Group mostra
que, até 2014,70% das organizações serão
lideradas pelo perfil profissional da Geração
Y. Com esse cenário, as empresas estão
sendo obrigadas a repensar suas estratégias
de treinamento e retenção desses colabora-
dores. Além disso, com as diferentes faixas
etárias, o choque de cultura é inevitável.

"Há uma invasão silenciosa acontecendo
nas organizações em todo o mundo. É uma
revolução, com o potencial de mudar para
sempre a conduta das organizações. Essa
transformação traz perspectivas de novos
conflitos, como os membros da Geração Y
pois esses jovens terão de liderar com os há-
bitos e comportamentos das gerações mais
antigas", argumenta Joanne Sujansky, CEO
da consultoria americana Key Group.

Com o convívio da Geração Y com as
antigas gerações, as empresas estão des-
cobrindo que seus atuais líderes possuem
muita dificuldade de compreender os novos
colaboradores. As roupas despojadas, as
atitudes mais audaciosas e o pensamento
ágil tornam-se sujeitos a controle e colidem
com a cultura empresarial. "Essa geração
trará um novo estilo e uma nova perspectiva
ao meio corporativo, mas as organizações
precisam estar dispostas a uma adaptação.
As empresas precisam compreender que
essa mudança contribuirá para a retenção de
talentos e a diminuição no turnover", argu-
menta Dennis Mankin, consultor americano
da Beacon Performance Group.

As empresas brasileiras
e o cenário atual

Para a filósofa e diretora de Desen-

volvimento Humano e Organizacional das

empresas Knowtec, Talk Interactive e IEA,

Ângela Souza, a compreensão, a maturidade

e a boa vontade são as chaves para minimi-

zar o conflito de gerações. Ângela acredita

que o grande desafio das empresas é tirar

proveito do melhor das duas culturas, pela

complementaridade de propósitos, valores,

conhecimentos e habilidades. "A gestão de

pessoas nasceu com essa missão. Quando

não se é bem-sucedido, prevalecem o pre-

conceito, a intransigência e a má vontade. O

diálogo não acontece e a empresa para de

aprender. Os jogos de poder e a politicagem

interna dominam a cena e a organização fica

tóxica", afirma.

Ângela acredita que as empresas espe-

ram de seus colaboradores um ambiente

empresarial que produza resultados, inde-

pendentemente das gerações. "A organi-

zação que é competente em lidar com os

conflitos sabe que precisa tratar o colabo-

rador como um cliente. Os gestores vão ter

de passar mais tempo conversando com os

colaboradores, se quiserem competências
necessárias e transmissão/de conhecimen-

tos", argumenta.

Atender às expectativas

Segundo a gerente de Desenvolvimento

de RH da Accor Services, Edna Bedani, de-

finir as responsabilidades e o papel de cada

colaborador da organização é fundamental

para a diminuição do conflito entre as gera-

ções. "A organização tem profissionais com
20 anos de idade e outros com 30 de em-

presa, por isso, nós precisamos ter claros os

desafios de cada um, independentemente

da idade. Isso facilita bastante e evita níveis

de comparação", afirma.

Uma das principais dificuldades encon-

tradas é a incompatibilidade de objetivos

entre a área de atuação e as atividades de

interesse dos profissionais. Edna ressalta

que o jovem da Geração Y é incentivado a

conversar com seu líder sobre suas expecta-

tivas profissionais. "Nós temos de ser trans-

parentes com eles e sempre orientamos os



lidade e têm muita facilidade para lidar com

processos de mudança. A comunicação

aberta também é muito positiva. Eles con-

versam com o presidente de uma empresa

de igual para igual, O que realmente precisa

para melhorar os conflitos são a ponderação

e o amadurecimento", assinala.

Força de trabalho
diversificada

nossos gestores a não oferecer além daquilo

que ele pode cumprir. Nosso grande desafio

é tentar atender às expectativas antes de

perdê-lo para o mercado", ressalta Edna.

De acordo com Edna Bedani, a experiên-

cia dos profissionais mais antigos ajuda no

amadurecimento das relações. "Nós temos

de mostrar para eles [Geração Y] o quanto

se ganha em ser um pouco menos agressivo

e ter mais maturidade para tomar decisões.

Precisamos sempre encontrar um meio-ter-

mo e promover um significado no trabalho

do colaborador. Se não confiarmos nessa

geração, daqui a dez anos as empresas não

terão estabilidade. Uma empresa não conse-
gue ser sustentável com uma rotatividade

muito alta", reforça.

Para Edna, a geração de novos talentos

desenvolveu uma nova competência com o

pensamento sistêmico que possuem. "Eles

têm um olhar global, trabalham com flexibi-

A IBM considera que as questões refe-

rentes à Geração Y estão ligadas às ques-

tões que envolvem a diversidade. A organi-

zação desenvolveu um grupo chamado cwss

generation, que trata de assuntos relaciona-

dos às diferentes gerações que convivem

no dia-a-dia. O grupo auxilia a companhia a

pensar como aprimorar o desenvolvimento

da gestão dos profissionais. "Partimos do

conceito de que a IBM é uma empresa de

inovação, e não se pode inovar sem uma for-

ça de trabalho diversificada", afirma Osvaldo

Nascimento, diretor de Recursos Humanos

da IBM Brasil.

A empresa possui uma série de progra-

mas de carreira que ajuda na identificação

e no desenvolvimento de habilidades espe-

cíficas que o profissional busca. Um bom

exemplo é a participação dos colaboradores

no programa Corporate Service Corps (Tropa

Corporativa para Ações Sociais). A iniciativa

é um programa mundial da IBM, que está

promovendo o crescimento socioeconômi-

co de alguns países emergentes e treinando

líderes. Funcionários de diferentes regiões

viajaram para países, como Romênia, Tur-

quia, Vietnã, Filipinas, Gana e Tanzânia, a fim

de trabalhar em projetos voluntários que in-

tegram desenvolvimento econômico e TI.

"A experiência tem mostrado que essa

geração procura mais mentores do que as

anteriores. Além disso, uma palavra-chave

para caracterizar a Geração Y é 'colabora-

ção'. Há um enorme interesse por expe-

riências colaborativas", afirma Osvaldo Nas-

cimento.



Geração Y versus
Baby Boomer

Os jovens da Geração Y são decididos,
autoconfiantes e agitados. Conseguem fazer

várias atividades ao mesmo tempo, são apo-

líticos e não temem hierarquia. Querem coe-

rência entre palavras e ações e feedbacks

constantes.

Já os colaboradores da Geração Baby

Boomer foram educados num ambiente cor-

porativo, onde a liderança é sinônimo de co-

mando e controle, têm como valor a lealdade

à empresa em que trabalham, preocupam-se

pouco com qualidade de vida e têm foco em

resultados. Além disso, estão acostumados

a um ambiente mais formal, inclusive no que

diz respeito a feedbacks.

"São duas gerações que pensam de

forma diferente. Os Babies Boomers pre-

cisam entender que os jovens da Geração

Y têm formas diferentes de se comunicar

e trabalhar, que YouTube, Orkut, MSN não

são brincadeiras ou coisas de adolescente e

são usados como ferramentas de trabalho.

Entender que é uma geração que gosta de

estar conectada com o mundo. A Geração

Y precisa entender que os Babies Boomers

conquistaram seu espaço através de muito

trabalho, dedicação e conhecimento, Eles

sabem o que estão fazendo", afirma Sofia

Esteves, presidente do grupo DMRH.

A consultoria Companhia de Talentos, do

Grupo DMRH, promove há cinco anos a pes-

quisa "Empresa dos Sonhos dos Jovens",

que busca compreender as motivações e os

desejos de carreira dos novos profissionais

do mercado. Na edição passada, o estudo

contou com a participação de 30 mil ques-

tionários eletrônicos respondidos. De acordo

com os resultados, os principais atrativos

que a Geração Y busca em uma organização

são: desafios, crescimento profissional, boa

infraestrutura, bons salários e benefícios,

qualidade de vida, apoio a cursos e treina-

mento.

De acordo com Sofia, as empresas têm

consciência sobre a importância de encon-

trar as melhores formas de atrair, desen-

volver e reter os jovens. Entretanto, colocar

em prática não é algo tão simples. Existem

alguns impactos, seja na cultura da empre-

sa, seja em questões legais. Por exemplo:

horário flexível - algo que todos da Geração

Y apreciam - fica bastante limitado pelas leis

trabalhistas. "As empresas estão no cami-

nho certo, mas ainda precisaremos de mais

algum tempo para conseguir fazer com que

o mundo corporativo integre os preceitos da

Geração Y no dia-a-dia de trabalho", assinala

a consultora.

A Geração X

Em um artigo publicado, a consultora

da DBM Brasil, Fátima Rosseto, afirma que

a Geração X é marcada por executivos

cujas ações são orientadas pelo senso

de oportunidade. "Para isso, dedicam-se

ao trabalho e ao crescimento econômico,

acumulam riquezas, planejam suas previ-

dências - em grande parte, por temer que

seu futuro fique à mercê de incertezas

econômicas que abalaram a vida daqueles

que foram seus exemplos", diz.

Segundo Fátima, foi pela dedicação ao

trabalho e ao crescimento econômico dos

profissionais da Geração X que nasceram

os jovens que hoje formam a safra dos Y.

"Eles são, em muitos casos, os filhos que

assistiram aos pais trabalharem demais,

sofrer com estresse, dedicar pouco tem-

po a temas não-corporativos e acumular

riquezas para financiar a estabilidade e a

elevada qualidade de educação dos herdei-

ros", aponta a consultora.

Mentoring

Segundo a definição do Instituto Holos,

o mentoring é uma forma de atendimento

a pessoas focado no autodesenvolvimento

integral. Em função disso, o mentor assu-



me uma postura de abrir sua mente e seu

coração para acolher e assumir o mento-

rado tal como ele se apresenta. O mentor

é responsável por dar suporte, através de

um intenso diálogo, em busca de sintonia

alma com alma. "Por isso, no mentoring,

no que concerne ao conflito de gerações,

conduz o mentorado a avaliar seu com-

portamento perante as gerações mais

experientes ou mais novas, assumindo-as

segundo suas próprias características",

analisa Marcos Wunderlich, consultor

sênior, coach e mentor de executivos do

Instituto Holos.

O consultor acredita que, para que a

experiência dos colaboradores mais anti-

gos faça a diferença no treinamento e na

estratégia do negócio, é preciso que se

faça um trabalho junto aos colaboradores

mais antigos no sentido de eles assumi-

rem com tranqüilidade as características

e os valores próprios dos mais novos, a

fim de que não sobrevenham conflitos de

gerações.

"É importante, também, que o co-

laborador mais antigo saiba respeitar e

aproveitar essa agilidade mental e essa

refinada busca de novas formas de agir,

atento às novas tecnologias. Ao mesmo

tempo, levar os mais jovens a se centrar

no que estão fazendo, a criar disciplina

operacional e a compartilhar com os de-

mais suas tarefas e novas descobertas",

analisa Wunderlich.

Para o presidente e consultor sênior

do Instituto MVC, J. B. Vilhena, o proces-

so de mentoring só será bem-sucedido

se for estabelecida uma linguagem que

permita que o mentor seja compreendido.

"Se os mentores não tiverem humildade

para reconhecer que seu conhecimento e

experiência só têm valor se for possível

comunicá-lo de forma eficiente, acho que

os conflitos irão se acentuar e não serão

superados", ressalta.

Segundo Wunderlich, os novos talen-

tos, de modo geral, têm muita facilidade de

buscar e trocar informações, sobretudo via

internet e celular. Há uma forte tendência

de ficarem muito dependentes das infor-

mações que chegam, com extrema difi-

culdade de estruturarem conhecimentos

e sínteses vivenciais e até mesmo profis-

sionais. Por isso, é perda de tempo querer

fazer um trabalho com muita carga teórica,

sobrecarregando ainda mais sua mente ra-

cional com muita informação.

"O trabalho mais importante do men-

tor é dar oportunidade aos jovens de refle-

tirem sobre os temas básicos do sentido

de vida, da busca de identidade pessoal e

de definir uma missão de vida que lhes dê

critérios de realização pessoal, familiar, pro-

fissional e social", aconselha Wunderlich.

J. B. Vilhena acredita que uma das

principais dificuldades do mentoring com

jovens talentos é que muitos mentores são

prisioneiros de suas certezas e se baseiam

nos resultados que obtiveram no passado

para orientar as ações de uma geração que

vivência uma realidade totalmente diferen-

te. "Outro empecilho é a falta de flexibili-

dade, uma vez que é preciso traduzir o que

se quer transmitir para uma linguagem que

seja acessível ao receptor", afirma o presi-

dente do Instituto MVC.
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