


28 anos, e Renata Herz, 27, gerentes da Kimberly-Clark no Brasil,
tentavam esconder o nervosismo. Estavam ali, num centro de con-
venções, para apresentar os resultados de uma iniciativa baseada

livro A Estratégia do Oceano Azul e realizar toda uma argumenta-
ção em inglês. Publicado pelo especialista em gestão W. Chan Kim em 2005, Oceano
Azul tornou-se um best-seller e inspirou empresas mundo afora. Fernanda e Renata
conheciam muito bem o projeto da filial brasileira, mas a apreensão era justificada.
Além de 30 executivos da multinacional americana, estava na platéia o próprio Chan
Kim. Mas elas se saíram tão bem que começaram a ser requisitadas para dar mais
informações sobre a iniciativa, inclusive por gestores da empresa em outros países.

Fernanda e Renata são típicas representantes da geração Y, formada por
jovens entre 18 e 30 anos que entraram no mercado de trabalho nesta década.
Eles cresceram conectados à internet, são menos pacientes, não se apegam a va-
lores corporativos e querem crescer de forma rápida na carreira. Surpreendem
os gestores tradicionais ao se dirigir ao chefe da mesma forma como falam com os
amigos, o que mostra uma dificuldade para lidar com o ambiente formal de mui-
tas empresas. São ainda multitarefas. Podem muito bem executar um trabalho
enquanto ouvem música e navegam nas redes sociais. Querem liberdade para su-
gerir mudanças e esperam alguma recompensa imediata pelos bons resultados.





Por serem assim tão diferentes das
gerações anteriores, esses jovens são
freqüentemente retratados de forma es-
tereotipada. Um dos mitos propagados
é o de que são desleais e acreditam que
só vale a pena permanecer na empresa
se ela for útil e proporcionar um rápido
crescimento da carreira. Uma pesqui-
sa da consultoria de recursos huma-
nos Hay Group mostra exatamente o
contrário. O levantamento ouviu 5.568
jovens que atuam em grandes empre-
sas e apontou que 65% pretendem ficar
mais de cinco anos onde trabalham.

Além disso, 78% afirmam que há
respeito à diversidade, especialmente
quando se trata de diferenças entre ge-
rações. "A culpa pela alta rotatividade
é da própria empresa", diz Ricardo
Guerra, 24 anos, trainee na área de
vendas para grandes clientes da Kim-
berly-Clark. Segundo ele, se as com-
panhias não aprenderem a oferecer o
que os jovens procuram, continuarão
perdendo os talentos. Guerra rejeitou
um convite para trocar de emprego
porque vê perspectivas de crescer
na Kimberly. Isso acontece também
com suas colegas Renata e Fernan-
da, responsáveis pela apresentação
da iniciativa baseada no Oceano Azul.

Renata se formou em publicidade,
estudou inglês e espanhol. Quando
entrou na Kimberly-Clark, em 2004,
não imaginava que ficaria tanto tem-
po. 'Apesar de estar há quase seis anos
na empresa, não me sinto estagnada.
Posso propor melhorias, dar minha
opinião", afirma. Formada em enge-
nharia naval, Fernanda também não
tem pressa. Ela trabalha há quase qua-
tro anos na Kimberly e há dois, quando
passou por um programa de job rota-
tion, teve a oportunidade de conhecer
a companhia de forma mais ampla.

"Claro que não existe lugar perfeito.
Mas, quando saio com meus amigos
da faculdade, percebo como a vida
pode ser dura em empresas que têm
outras formas de trabalho", afirma.

Assim
como a Kimberly-Clark, muitas com-
panhias já podem ganhar o selo in-
formal de Empresa Y, por estarem
aprendendo, na prática, como lidar
com essa geração irrequieta. Ao dar a
duas jovens promissoras a missão de
representar a filial brasileira na reu-
nião anual da diretoria da América La-
tina, em Atlanta, nos Estados Unidos,
a Kimberly-Clark sinaliza que delegar
projetos importantes para sua popu-
lação Y foi a solução encontrada pela
direção para atrair e reter esses talen-
tos. Fabricante de produtos de higiene
e limpeza, como as fraldas da Turma
da Mônica, os absorventes Intimus
Gel e a linha Scott, a companhia en-
frentava uma estagnação no início da
década. Para voltar a crescer, o único
caminho era inovar e lançar produtos
criativos. E nada melhor para isso do
que dar espaço aos jovens, que formam
hoje 43% de sua força de trabalho.

"Cerca de 10% do nosso fatura-
mento deve vir de inovação. E se de-
pender somente das minhas idéias,
vamos viver pobres", afirma João Da-
mato, 59 anos, presidente da empresa.
A estratégia parece ter dado certo. De-
pois de abrir espaço para o diálogo e a
criatividade e oferecer mais oportuni-
dades aos novatos, a empresa cresceu
250% em receita nos últimos sete anos.

A siderúrgica Usiminas e a in-
dústria farmacêutica Boehringer
Ingelheim também perceberam que
precisavam ir além do trivial para se-
gurar seus jovens funcionários. Resol-





veram, então, mudar os programas de
estágio, no ano passado. "Digamos que
agora o sistema está menos Pinochet
e mais Piaget", afirma Helena Pessin,
52 anos, superintendente de desen-
volvimento humano da Usiminas,
dando a entender que o diálogo vai
superar os desmandos hierárquicos.

Na Boehringer, a metodologia tam-
bém foi renovada. Acabaram as pales-
tras formais em auditório. Os estagiá-
rios da empresa participam agora de
fóruns no formato do programa Altas
Horas, da TV Globo, um clássico dessa
geração. O entrevistado fica no centro
de um círculo, apresenta suas idéias e
responde a perguntas. Segundo o pro-
fessor Anderson de Souza Sant' anna,
38 anos, da Fundação Dom Cabral, faz
mesmo todo o sentido evitar o modelo
de sala de aula, que prepara os estu-
dantes para trabalhar em um sistema
fabril, em que o empregado ouve o
chefe, cumpre suas ordens e exerce sua
atividade individualmente, sem ques-
tionar. "Ninguém é treinado para dis-
cutir, ouvir críticas e colaborar", afirma
Sanfanna. "A escola ainda não forma
as pessoas para trabalhar em equipe."

Mas
mudar a cultura organizacional exige
tempo, energia e disposição dos ges-
tores. Em alguns casos, a resistência
de funcionários mais antigos pode ser
grande, como ocorreu na Boehringer
Ingelheim. A empresa de origem ale-
mã começou a implementar, em 2004,
uma política de abertura para o diálo-
go e de menos formalidade entre gesto-
res e subordinados. Quatro diretores
não aceitaram a quebra das barreiras
hierárquicas e deixaram a companhia.
"O desligamento foi um caso extremo.
Mas eles não se adequaram à nova cul-
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tura da empresa porque realmente não
acreditavam nela", afirma Adriana
Tieppo, 44 anos, diretora de RH. O epi-
sódio mostra que uma companhia que
pretende ser inovadora precisa reser-
var tempo para muita conversa entre
as pessoas de sua equipe, coincidente-
mente uma reivindicação da geração Y.

Na siderúrgica Usiminas, para
evitar problemas de relacionamen-
to, a área de recursos humanos criou
workshops para ensinar os gestores
a dialogarem com os jovens. No qua-
dro de funcionários da companhia,
cerca de 20% pertencem à geração Y.
Em 2014, esse número deverá estar
em 45%. Apesar de privatizada em
1991, a companhia preserva algumas
características de empresa estatal,
como a lentidão para promoções e
mobilidade entre as áreas. Uma das

ações para transformar a cultura foi
o treinamento dos gestores para que
incorporem os novos valores cor-
porativos instituídos em março de
2009 pela nova diretoria, que assu-
miu em 2008. "Queremos conferir
mais voz, mais poder e também mais
responsabilidade para as pessoas",
diz Marco Antônio Castello Bran-
co, 49 anos, presidente da Usiminas.

A iniciativa parece ter convencido
os jovens da empresa. A economista
Mariana Paes, 26 anos, foi transferida
da área financeira para a de gestão da
inovação depois que sua chefe imedia-
ta percebeu sua preferência por fun-
ções que envolvem a colaboração. "Mi-
nha antiga gestora é superantenada.
Ela começou a me envolver em proje-
tos mais inovadores porque sabia que
isso me motivaria", diz Mariana, que
não recebeu um aumento de salário
mas mesmo assim gostou da mudança,
por representar um reconhecimento e
uma nova oportunidade para crescer.

Casos como o de Mariana Paes, da
Usiminas, mostram a importância que
os jovens dão ao desenvolvimento pes-
soal. Na pesquisa do Hay Group, 93%
disseram que desenvolvimento é cru-
cial para permanecer no emprego. Os
jovens querem aprender novas funções
e conhecer outras áreas para enten-
der de forma mais ampla os negócios
e perceber que estão evoluindo com a
companhia. Outro fator que motiva
a geração Y é o equilíbrio entre vida
profissional e pessoal. Depois de ver

. que os pais dedicaram mais tempo ao
trabalho do que à família, sem grandes
recompensas, eles entendem que pre-
cisam ter outra postura em relação ao
trabalho. Para a maioria, pouco impor-
ta o sobrenome corporativo. O que vale
é encontrar um sentido para suas tare-





fas. As empresas podem ajudar nessa
busca ao lhes oferecer uma abertura
maior para o diálogo, mais responsabi-
lidade, feedbacks constantes, desenvol-
vimento pessoal e ascensão de forma
mais rápida. Não são, no entanto, coi-
sas fáceis de fazer, especialmente em
razão do conflito entre as gerações, ago-
ra acentuado dentro das corporações.

Pela primeira vez na história do
trabalho, coabitam quatro gerações nos
escritórios. Além dos jovens da geração
Y, estão no mercado os chamados tradi-
cionais, pessoas que nasceram até 1945;
os baby boomers, nascidos entre 1946 e
1963; e a geração X, que forma o menor
grupo em razão da taxa de natalidade
mundial abaixo da média entre 1964 e
1979. Hoje, a diferença de idade entre o
funcionário mais novo e o mais velho
nas empresas ultrapassa meio século.

"A tendência é ainda de aumento
nessa diferença, na próxima década,
em razão do envelhecimento da popu-
lação. Na Europa, as pessoas entre 65
e 90 anos somarão 21% dentro de dez
anos. Em 2000, esse percentual era
11%", afirmou a Época NEGÓCIOS
Guido Stein, 46 anos, professor da
Universidade de Navarra e especia-
lista em gestão de pessoas e liderança.

Combinar em
suas equipes a vitalidade dos jovens
em início de carreira e a experiência
dos funcionários mais velhos só traz
benefícios, e as empresas sabem bem
disso. Mas, segundo a psicóloga Elai-
ne Saad, 46 anos, gerente-geral para
a América Latina da consultoria Ri-
ght Management, a responsabilidade
maior está nas mãos dos gestores. "O
líder tem a obrigação de respeitar as
diferenças e aprender como se comu-
nicar com cada indivíduo", afirma
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Elaine. Para Rolando Pelliccia, 47
anos, diretor do Hay Group, a reten-
ção dos talentos está mais associada às
competências do gestor e ao clima de
trabalho do que às ações da empresa.
Na pesquisa da consultoria, o valor da
relação com o gestor ficou nítido. Entre
os jovens participantes, 75% dizem que
são ouvidos pelos superiores. Eles afir-
mam ainda que o gestor tem algo a en-
sinar e que aceita sugestões e críticas.

Depois de fazer um esforço para
entender o jovem da geração Y, os exe-
cutivos da IBM no Brasil decidiram
criar um comitê chamado "crossgene-
rational", ligado à área de diversidade.
A idéia é que o comitê proponha ações
para melhor atender os jovens, que to-
talizam 35% dos 19 mil colaboradores
da empresa. Além disso, a IBM deci-
diu inovar no seu programa de mento-

ring, que agora é reverso. No lugar de
o funcionário mais antigo ser mentor
do mais novo, o novato é que dá conse-
lhos para o mais velho. Qualquer um
pode participar do programa e indicar
quem gostaria de ter como mentor. "O
jovem chega com uma expertise em
colaboração e em redes sociais muito
valiosa para a empresa", afirma Os-
valdo Nascimento, 47 anos, diretor
de RH da IBM Brasil. "A capacidade
para trabalhar com diferentes grupos
de pessoas e em vários lugares tam-
bém é importante para a companhia."

As discussões sobre a geração Y
dentro das empresas têm mostrado
que o desejo de crescer rapidamen-
te na carreira não é bom nem para
os jovens nem para as corporações.
Afinal, em qualquer profissão expe-
riência é insubstituível. Muitas com-
panhias deram cargo e salário sem
transferir responsabilidades, para
atender à pressa típica dessa geração
e segurar possíveis talentos, mas o
resultado foi a, frustração do jovem
e um problema no organograma.

O engenheiro civil André Gerab,
24 anos, concorda que em muitas áre-
as o que vale mesmo é a experiência.
"Quando saí da faculdade, eu era su-
perarrogante. Achava que sabia tudo.
Comecei a trabalhar e percebi que
tenho muito ainda a aprender", afir-
ma. Ex-aluno da Universidade de São
Paulo, Gerab trabalha na construtora
Andrade Gutierrez e não tem muita
pressa de crescer. Entende que para
construir uma carreira sólida precisa
passar por diferentes áreas dentro da
empresa e aprender outras funções.

A opinião é compartilhada por
Camila da Rocha Corrêa, 25 anos, rela-
ções-públicas da Andrade Gutierrez.
Há menos de um ano na empresa, Ca-





mila diz que não quer ser promovida
sem ter a maturidade e o conhecimen-
to necessários para o cargo. "O que eu
realmente desejo é ser reconhecida
por fazer algo muito bem", afirma.

Para ajudar profissionais como
Camila e Gerab a crescerem de for-
ma consistente, a Andrade Gutierrez
criou um programa de desenvolvi-
mento de competências chamado Ge-
ração AG. Já passaram pelo programa
230 jovens, como o engenheiro civil
Rafael Perez, 28 anos, três de forma-
do e há seis na Andrade Gutierrez.
A meta de Perez é ser engenheiro
chefe de obra. Para isso, já passou
por várias funções. Atualmente é ele
que coordena a produção, uma das
quatro grandes áreas de uma obra.
"Preciso aprender todas as funções",
diz Perez, que hoje trabalha na cons-
trução de uma estação de tratamen-
to de esgoto na Baixada Santista.

Como
a Andrade Gutierrez, a rede de varejo
de material de construção e itens para
casa Leroy Merlin também decidiu
acelerar a carreira de profissionais da
geração Y e investe em um programa
de contratação e formação de jovens
gerentes desde o ano passado. No pro-
cesso de seleção dos candidatos, em
São Paulo, o diretor regional Patrick
Leffondre, 45 anos, decidiu levar em
conta principalmente os valores pes-
soais e não a competência técnica,
algo prioritário antes. "Quem vem
trabalhar aqui precisa ter prazer em
conhecer profundamente a empresa
e as funções que irá exercer, e também
gostar de desenvolver equipe e ter ini-
ciativa", diz Leffondre. Apesar de ten-
tar atender às demandas dos, jovens,
a Leroy Merlin quer encontrar candi-

datos que realmente se identifiquem
com o sistema de gestão descentrali-
zado da multinacional francesa e que
gostem do trabalho em loja. "Estamos
preparando as pessoas e a empresa
para acompanharem o crescimento
da rede", afirma Cynthia Cerotti, 39
anos, gerente da área de RH no Bra-
sil. Em 2010, a varejista repetirá o
investimento de R$ 130 milhões do
ano passado, quando inaugurou três
lojas, cada uma com 250 funcionários.

Apesar dos avanços, para atrair e
reter os jovens talentosos e, consequen-

temente, ganhar em inovação e cres-
cimento, as empresas ainda precisam
dar vários passos. Para a economista
americana Sylvia Ann-Hewlett, dire-
tora do Cehter for Work-Life Policy,
em Nova York, muitas das demandas
dos jovens são realmente positivas
para as companhias. "Um novo siste-
ma de recompensas, por exemplo, é
uma das questões que as companhias
deveriam pensar em adotar", afirmou
Sylvia a Época NEGÓCIOS. Autora
de diversos artigos e livros sobre di-
versidade, Sylvia diz que o que é bom
para a geração Y também agradará ao
baby boomer. "As duas gerações estão
olhando para o emprego de maneira
semelhante e devem conduzir grandes
mudanças na forma de trabalhar", diz.
Entre essas mudanças, Sylvia destaca
a necessidade de intervalos na carrei-
ra, como os sabáticos, em que o profis-
sional volta após um período fora, e a
flexibilidade de horário. Para Sylvia,
essas são algumas demandas que as
duas gerações deverão implementar
juntas nos próximos anos. Até por
questões de sobrevivência, nenhu-
ma empresa vai querer ficar fora.

Text Box
Fonte: Época Negócios, São Paulo, ano 3, n. 35, p. 92-101, jan. 2010.
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