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P O R R O B E R T A S A L L E S

ESTUDO DA DOM
STRATEGY REVELA QUEM
SÃO E COMO AGEM OS
NOVOS COLABORADORES
PERTENCENTES À
GERAÇÃO Y, E COMO AS
EMPRESAS TÊM DE ESTAR
PREPARADAS PARA LIDAR
COM ELES DESDE AGORA

IMEDIATISTA,
VELOZ E INFIEL

CHEGOU AO FIM A ERA DOS PROFISSIONAIS ACOMO-
DADOS. Nada de ficar esperando ser promovido ou almejar uma carreira
longa em uma mesma empresa à espera de uma promoção ou reconhecimen-
to. Afinal, o que liderará - já em forte ascensão - é o imediatismo, ambição e
uma boa dose de rapidez, características presentes na chamada geração Y

Um estudo realizado pela DOM Strategy Partners revela quem são e o
que desejam os novos colaboradores, além de definir os novos critérios e mu-
danças de cultura que já estão em voga no velho departamento de recursos
humanos. O comportamento, bem como o tratamento desses departamen-
tos com os jovens da geração Y devem mudar, para acompanhar o pensamen-
to da geração que está ditando valores atualmente e que, certamente, ditará as
regras de consumo para os próximos anos.

"O jovem da geração Y é altamente infiel as empresas. Ele não vai, como
certamente fez seus pais, trabalhai" 20,30 anos na mesma companhia, pois é
aberto à experimentação", explica Domeneghetti, CEO da DOM Strategy
Partners e sódo-fundador da E-Consulting. "Ele quer o novo."

Um bom exemplo é que ele considera os canais tradicionais de procura
de emprego simplesmente velhos, ultrapassados. O que domina o mercado

da busca incessante para mudar de
emprego, sempre em prol de novos
desafios são os contatos e a redes so-
ciais. E procurar emprego não passa
somente por um salário melhor: as
vagas devem terum quê desafiador e
oferecer oportunidades de evolução
na carreira.

Mas como tratar essa evolução,
sendo que a infidelidade desse fun-
cionário esbarra em propostas me-
lhores e mais desafios? 'A carreira de
hoje anda em paralelo: o colabora-
dor 2.0 quer ascensão rápida e pro-
cura evoluir e ampliar o seu currículo
com MBA, novos cursos e chegar
rapidamente a cargos altos nas em-
presas", diz Domeneghetti.
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A troca de informações que
envolvam práticas e políticas cor-
porativas permeia o conhecimento
desse profissional. A troca de conhe-
cimento, um dos principais ativos_
intangíveis, envolve temas específi-
cos e práticas relevantes às atribui-
ções dele. Assim, sua evolução passa
por adquirir todo o conhecimento
possível que acelere a produção e o
cumprimento de responsabilidades.

Os projetos que ele espera encon-
trar, segundo o estudo, devem ser bem
definidos e estimulantes. "Processos
repetitivos e de baixo valor agregado
estão descartados, bem como uma
comunicação imprecisa e não clara.
Nada de discursos chapa-branca e
falatório unilateral" acrescenta.

Os pontos principais do novo
colaborador encontram ainda a web
como aliada O canal é usado para en-
contrar os pares dentro de uma em-
presa e manter o relacionamento com
profissionais de outras companhias.
Os projetos geralmente são compar-
tilhados, com os desafios liderados,
e têm a tecnologia e convergência a
favor desse compartilhamento. A ge-
ração de mídia e conteúdo para am-
pliar o poder de atuação e influência
na empresa completa o que esse novo
profissional almeja

EU QUERO AGORA!
A característica mais encon-

trada no colaborador 2.0 é o ime-
diatismo. Entretanto o que gera
resultados rápidos pode atropelar
decisões. "Esse colaborador quer e
precisa ter resultados rápidos, mas
às vezes mete os pés pelas mãos"
conta Domeneghetti. O fato remete
também a promoções rápidas. Âs
vezes, o caso dele ter sido promovido
e assumido responsabilidades maio-
res do que poderia prejudica a execu-
ção de uma estratégia não arquiteta-
da corretamente", complementa

Em contrapartida, é o imedia-
tismo que pode salvar a situação. A

sede da resolução pode gerar possi-
bilidades de novas ideias que conser-
tem a estratégia em tempo. "O jovem
da geração Y é rápido e precisa agir
assim", acrescenta Domeneghetti.
Como o colaborador 2.0 não tem fi-
delidade à empresa é necessário que
o recursos humanos mude sua visão
desde o processo de contratação.

O processo não pode esbar-
rar em um diretor da área que, por
exemplo, não entenda o pensa-
mento desse novo candidato. Tudo
porque o colaborador 2.0 não se
espelha no grande diretor que o
está entrevistando. A era dos aco-
modados, profissionais das mul-
tinacionais 'anos 90', está com os
dias contatos. "O novo colaborador

SOB MEDIDA
Rodrigo Tafner,
daESPM,
afirma que os
jovens não
querem mudar
seu padrão e
por isso buscam
melhores
condições de
emprego

quer subir na carreira, mas, por não
ser fiel àquela companhia, precisa
de atrativos que o incitem a novos
desafios" explica Domeneghetti.

A geração anterior se preocupa-
va em ter uma carreira consistente,
ter uma família com qualidade de
vida superior e com dinheiro para
manter seus gastos e um certo con-
forto. A geração Y, de acordo com o
estudo, prefere estudar, complemen-
tar seu conhecimento no máximo
de informações relevantes a ele e dei-
xar o comodismo de lado.

Aquele profissional diretor, com
45 anos no máximo, que só quer
trabalhar alguns dias da semana
para curtir o que juntou até agora
está no fim". E a fase é de transição.
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FUTURO
Sidnei Oliveira,
da Kantu,
garante que
as empresas
terão de
ousar para
conquistar
o jovem
profissional

Empresas como Atento, Ambev e Promon já incluíram em seus processos
de recrutamento formas novas de avaliação para conhecer o novo colabo-
rador. A fase agora está híbrida entre as gerações X e Y, nas quais os profis-
sionais antigos estão aprendendo a lidar com os mais novos", diz Domene-
ghetti.

Na Atento, por exemplo, cerca de 53 mil funcionários, quase todos na área
de atendimento, são Y "O jovem devem avaliar se a oportunidade profissio-
nal que está sendo oferecida está de acordo com as suas expectativas" explica
Majo Martinez, diretora de relacionamento com pessoas da empresa.

"Isso envolve a verificação de uma identificação com a área de atuação da
companhia, se a empresa oferece um plano de carreira bem estruturado, quais
são os programas de desenvolvimento profissional oferecidos, se o salário e
benefícios são compatíveis com os que o mercado oferece e, o mais importan-

te, se eles se adaptarão à cultura do lo-
cal escolhido", ascrescenta Majo.

"Em complemento, a partir da
adoção de ferramentas de informa-
ção, relacionamento e colaboração
on-line, a empresa sofre uma revolu-
ção nunca antes vista em sua cultura
e deixa de ter um relacionamento
tradicional (off-line), estático (on-li-
ne 1.0), e unilateral para o on-line 2.0
colaborativo, multiatores, em rede",
explica Domeneghetti.

E Majo sabe que essa geração se
desenvolveu em uma época de gran-
des avanços tecnológicos, de mais
prosperidade económica e que foi
estimulada por atividades diferentes,
além da capacidade de realizar múl-
tiplas tarefas. "Por isso, se tomou a
menina dos olhos de ouro de várias
companhias que buscam sempre ino-
var para conquistá-la, seja na categoria
de produtos ou serviços" diz.

Segundo a diretora, em sua visão
os jovens estão acostumados a con-
seguirem o que querem e dificilmen-
te se sujeitam às tarefas subalternas
no início de carreira "Eles lutam, in-
clusive, por salários ambiciosos, mas
não vão atrás do que lhes faz perder o
interesse rapidamente"

Para confirmar o imediatismo de
seus funcionários, Majo coloca: "um
estudo produzido pela consultoria
americana Rainmaker Thinking re-
velou que 56% dos profissionais da
geração Y desejam ser promovidos
em um ano. Essa pressa demonstra
que eles querem testar seus limites,
continuar crescendo na vida profis-
sional e pessoal, e, ainda, anseiam por
um aprendizado contínuo", enumera
Majo. Além disso, por conseguirem
executar diversas ações ao mesmo
tempo, esses profissionais montarão
suas equipes com diversas especiali-
dades reunidas. Por exemplo, segun-
do o estudo da DOM Strategy, será
normal se em um departamento ti-
ver um médico, um engenheiro, um
músico e todos ao mesmo tempo
forem envolvidos em uma estratégia
demarketing.
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DESAPEGO
Daniel
Domeneghetti,
da DOM
Strategy,
"O jovem
é altamente
infiel às
empresas"

"Nesse contexto, o novo papel do
colaborador passa não só por adquirir
e desenvolver essas novas habilidades,
mas, sim, de saber utilizá-las correta-
mente de acordo com a situação ao
qual está inserido", diz Domene-
ghetti. "Haverá uma desestruturação
de hierarquias formais de poder, de-
cisão e comando, além de uma hori-
zontalização das arquiteturas corpora-
tivas se tornarem reais" complementa.

De acordo com o estudo, com
essa desestruturação o colaborador
2.0 tem de compreender claramente
seu próprio perfil e de sua equipe que
poderá variar em perfis individuais
(coach, líder, liderado, centralizador,
diplomata etc), ter a capacidade de
interpretar corretamente os diversos

Tenho múltiplos chapéus: consumidor, cidadão,

acionista, colaborador etc.
Sou aberto à experimentação e

potencialmente infiel.
Engajo-me em comunidades para trocar
informações sobre marcas e produtos,

Sou simpático ao conceito de gratuidade da web,
Gero mídia e conteúdo e assim amplio meu poder

de atuação e influência.
Não ligo para propaganda.
Comparo elementos racionais de compra por

meio das ferramentas 2,0.

Utilizo profissionalmente as diversas ferramentas
digitais (e-mail, MSN, Skype etc).
Realizo projetos e troco de informações em blogs,
fóruns, wikis e comunidades,
Interajo de forma remota a partir de qualquer local

(casa, aeroporto etc).
Divulgo informações sobre a empresa em blogs e
comunidades da web.

Participo de comunidades temáticas e
profissionais na web.

contextos situacionais e assumir seu
papel ideal ou alocar seus recursos
corretamente. Esses poderão ser
compostos por lideranças situacio-
nais (par, chefe, subordinado, oposi-
tor, apoiador etc).

NOVO COLABORADOR,
NOVORH

Ainda não há uma receita para
as ações do novo RH. Entretanto, o
estudo "Geração Y e o impacto no
novo RH" aponta algumas variáveis a
serem consideradas namudança: no-
vos modelos de trabalho; alinhamen-
to de valores empresa-colaborador;
transparência e comunicação eficaz;
mensuração de performance, asso-
ciação de ganhos empresa-colabo-
rador; multiplicidade de papéis, ma-
ximização do uso do conhecimento;
desenvolvimento de redes colaborati-
vas e apropriação corporativa do valor
do capital intelectual como ativo de
valor não são mais ideias ou tendên-
cias a serem avaliadas.

Ao contrário, esses itens devem,
cada qual a seu modelo, profundi-
dade e formato, de acordo com a
cultura, mercado e estratégia de cada
empresa, serem tratados como vetor
fundamental para a competitividade
da empresa e sua evolução como or-
ganização social e produtiva", acres-
centa Domeneguetti.

Sidnei Oliveira, proprietário da
Kantu Educação Executiva, especia-

lizada na preparação de jovens para
liderança em empresas, aponta que
a inovação também é fundamental.
A empresa vai ter de ousar para con-
quistar esse jovem profissional, nada
de ter medo de errar", diz Oliveira.
Como exemplo, Oliveira cita o case
da Maurício de Souza Produções.

'A empresa estava perdendo
mercado por não atender mais
com a Turma da Mônica grande
parte dos pré-adolescentes brasi-
leiros. Eles reformularam tanto as
revistas, como as histórias e tam-
bém o pessoal de criação para jo-
vens desenhistas", explica Oliveira.

Além disso, o jovem colabora-
dor reclama nas redes sociais e fó-
runs não só de produtos e serviços:
se ele não for atendido no emprego
em que procura, não tem mais medo
de ficar sem trabalho. "Bota a boca
no mundo, faz vídeos no YouTube
e esperneia, passando a sua rede de
contatos todas as agruras que viveu
no emprego" complementa.

Para Rodrigo Tafner, professor
de marketing da ESPM, o fato de o
jovem ver o padrão familiar de uma
forma muito diferente atualmen-
te colabora para essa insatisfação
constante. "Esse jovem foi ensinado
com prazer, conforto. Ele não quer
mudar seu padrão e por isso busca
sempre melhores condições de
emprego", finaliza Tafner. "E não
mantém a fidelidade." •

Text Box
Fonte: Consumidor Moderno, São Paulo, ano 15, n. 145, p. 184-188, mar. 2010.




