
A
chegada do novo sempre 

exigiu mudança. Nos ambientes 

corporativos, a novidade é, muitas 

vezes, encarada com certa reserva, 

pois a necessária transformação 

pode significar mais investimento 

de tempo, e tempo é dinheiro. Uma mudança que 

vem gerando forte impacto no capital humano das 

empresas e trazendo profundas modificações no seu 

cotidiano é a chegada, ao escritório, da chamada 

"geração Y", formada por jovens nascidos entre 

1983 e 1994 e que, no momento em que a interne 

surgiu, ainda eram bebês, crianças ou, no máximo, 

pré-adolescentes. Uma vez finalizado seu ciclo de 

graduação, esses profissionais chegam hoje ao 

mercado em busca de espaço. 

O inusitado é que, pela primeira vez na história, 

quatro gerações de profissionais se encontram: os 

"tradicionais" (nascidos até 1945 e ainda na ativa), os 

"baby boomers" (entre 1946 e 1963), a "geração X" 

(entre 1964 e 1979) e, enfim, a "geração Y". Agora, 

a tarefa das empresas, como empregadoras, é 

entender como ficará o ambiente corporativo 

diante desse quadro e fazer com que todos esses 

profissionais trabalhem juntos, mirando os seus 

objetivos de negócios. 



Como muitos de seus antecessores, a geração Y 

também pensa que sabe tudo. E talvez seja, de 

fato, a mais bem preparada entre todas as que já 

chegaram ao mercado. Esses jovens são altamente 

bem informados. Familiarizados desde cedo com 

a interne, dominam com facilidade todas as 

tecnologias disponíveis e são curiosos, hiperativos, 

geralmente pouco preconceituosos, comunicativos 

e quase sempre ambiciosos. Para eles, o mundo 

- como a web - não tem limites. E assim são no 

trabalho. Precisam sempre de novos desafios. Essa 

vontade, por vezes, traz à tona também outras 

características típicas desses profissionais: tendem 

a ser ¡mediatistas e autoconfiantes em demasia, 

correm o risco de se tornarem superficiais e um tanto 

arrogantes, são sempre ansiosos demais para crescer 

rápido e - talvez o maior risco para as organizações 

-são desapegados da empresa. Esse distanciamento 

assusta os gestores de recursos humanos, e talvez 

aí esteja a primeira grande mudança pela qual as 

organizações devem passar. 

"As empresas não devem temer esses profissionais. 

Eles foram criados na nossa casa, aprendendo com 

liberdade de escolha e criatividade. Agora que são 

livres e criativos, devemos ensinar a como usar 

essas características no trabalho", afirma Vicente 

Picarelli Filho, sócio-líder da linha de serviços 

de Consultoria em Gestão de Capital Humano 

da Deloitte. Picarelli explica que, entre as ações 

práticas que as empresas podem tomar para receber 

bem e fazer a integração entre as gerações, três 

conceitos devem ser respeitados: desenvolver, 

potencializar e conectar. O primeiro deles implica 

principalmente conhecer e identificar o déficit 

de conhecimento que esse jovem profissional 

traz ao vir da universidade. É preciso descobrir 

quais competências estão faltando e gerenciar 

suas expectativas. A partir disso, é possível criar 

meios para estimular os recém-chegados. Algumas 

ferramentas podem ajudar nessa hora, como o 

e-learning e a própria prática diária. 

Uma vez identificado o gap de conhecimento dessa 

geração e desenvolvido o seu potencial com novas 

informações, chega o momento de potencializar 

esse conhecimento. Para isso, o "jovem Y" deve 

ser auxiliado a descobrir como pode ajudar a 

organização dentro de sua estrutura. "É preciso que 

haja espaço na empresa, na cultura da corporação", 

explica Picarelli. A partir desse espaço, o jovem 

profissional que não obteve tanto sucesso na área 

comercial, por exemplo, pode ir muito bem no 

desenvolvimento de produtos. 



O terceiro conceito a ser valorizado na relação 

com esse tipo de profissional - a conexão - se 

aplica não apenas do ponto de vista tecnológico, 

mas, principalmente, na interação com outros 

seres humanos, profissionais mais experientes ou 

não, pessoas que estejam desenvolvendo ideias e 

soluções. Para isso, o segredo é permitir que esse 

jovem se comunique com gerentes, líderes e outros 

funcionários como ele por meio de ferramentas 

tecnológicas e que possa, sobretudo, trocar ideias. 

"É necessário abrir portas. No passado, quem tinha 

informação a monopolizava e com ela tinha o 

poder. Hoje, poderoso é aquele que sabe trocar seu 

conhecimento e, por meio dessa troca, criar mais 

conhecimento. E o jovem da geração Y sabe 

disso", diz Picarelli. 

Estratégias de in tegração 

Em todos os setores da economia, as empresas 

estão desenvolvendo suas próprias soluções para 

trabalhar esses conceitos. Tais ações já fazem com 

que os jovens da geração Y alcancem seus primeiros 

sucessos profissionais. Os integrantes dessa faixa 

etária já começam a galgar os seus primeiros postos 

de comando no mercado. Números divulgados pelo 

Great Place to Work Institute, especialista no estudo 

de ambientes corporativos, mostram que 32% dos 

postos de trabalho das "Melhores Empresas para 

se Trabalhar no Brasil" - pesquisa divulgada pela 

revista Época - são ocupados por profissionais da 

geração Y, 58% pela geração X e 10% pelos 

baby boomers. 

Uma das medidas mais criativas tomadas por 

empresas para se aproximar da geração Y partiu 

da IBM do Brasil. O programa de mentoring 

(aconselhamento para profissionais), que já existia 

na gigante do setor de tecnologia, passou a 

funcionar às avessas: os novos contratados é que 

são escolhidos pelos funcionários mais antigos 

para serem seus "mestres". Esses novatos trazem 

para a empresa o "olhar novo", sem vícios ou 

velhos hábitos, chegando prontos para resolver 

antigos problemas. Hoje, a força de trabalho jovem 

representa cerca de 30% dos 19 mil colaboradores 

da empresa. 

Outra grande empresa que aposta na força jovem é a 

centenária Basf, do setor químico. Com 140 anos de 

atividade no mundo e prestes a completar 100 anos 

no mercado brasileiro em 2011, a organização tem 

programas voltados para seus jovens funcionários, 

privilegiando o interesse dessa faixa etária pelo mundo 

globalizado. Pelo programa, os talentos da nova 

geração que mais se destacam ganham a oportunidade 

de participar do desenvolvimento de projetos na 

matriz da empresa, na Alemanha. "Aproximadamente, 

21% dos profissionais trabalhando na Basf são da 

geração Y. Para atrair e desenvolver esses profissionais, 

temos os programas Estágio ECO e Trainee, que são 

Investimentos sistemáticos e estratégicos adotados 

pela empresa para se relacionar com esses jovens", 

explica Luciana Amaro, gerente do Departamento de 

Recursos Humanos da Basf no Brasil. 

Segundo a executiva, a inclusão desses profissionais 

no ambiente de trabalho demanda de toda a 

organização uma maior agilidade, o que é muito 

bem-vindo em um ambiente de negócios cada vez 

mais competitivo. "Os resultados desse investimento 

têm trazido retornos positivos. Há profissionais 



que tomaram parte do Programa Trainee e, após 

a conclusão, seguiram diretamente para uma 

oportunidade fora do Brasil. Essa é uma geração 

extremamente globalizada. Eles também caminham 

mais rapidamente do que as gerações anteriores para 

assumir responsabilidades de gestão e têm sido um 

reforço importante para a formação de nosso banco 

interno de futuros líderes", garante Luciana. 

A Kimberly-Clark, do segmento de higiene, também 

aposta na renovação de seus quadros e na chegada 

dessa nova geração ao mercado. Para estimular os 

jovens funcionários, foi adotado o programa Job 

Rotation, pelo qual os mais novos podem conhecer 

várias áreas da empresa. Para Fernanda Ribeiro 

Abrantes, gerente de Talent Management da empresa, 

o aprendizado com essa nova geração é diário 

e prático. "Nunca teremos 100% das respostas. 

Mesmo achando que entendemos tudo, sempre 

nos deparamos com situações novas. A pressa e, 

muitas vezes, a incoerência do raciocínio deles nos 

surpreendem", analisa. Ela explica que outra iniciativa 

para uma aproximação com esses novos colegas 

de trabalho foi organizar encontros com grupos de 

mentores, líderes seniores da empresa, para discutir 

o comportamento desses jovens com consultores 

do mercado. Como resultado dessas iniciativas de 

abertura ao diálogo, a Kimberly-Clark já começa a 

ter retorno em sua produtividade. "Os jovens foram 

fundamentais na construção da nova gestão da 

empresa nos últimos oito anos. Os projetos dos 

estagiários nos trazem melhoria nos processos e na 

utilização de novas tecnologias. Por isso, estamos 

iniciando um novo programa, o Geração K C,que 

se destinará a jovens analistas que se destacam e 

a estagiários já efetivados", afirma Fernanda. 

Diálogo real 

Para as empresas que não contam com programas 

tão bem estruturados para conversar com a novíssima 

geração, é preciso focar na valorização das novas 

qualidades que ela traz para o ambiente corporativo. 

"Para haver diálogo real entre gerações, é preciso 

paciência e empatia. Por estarem em minoria em 

grande parte das empresas, os jovens acabam 

absorvendo valores de outras gerações, de forma 

mais intensa do que o inverso: isso se demonstra no 

vocabulário, no modo de execução de tarefas e no 

relacionamento com colegas de trabalho. Se as suas 

competências não forem valorizadas, essa adaptação 

pode gerar grande frustração", afirma Leonardo 

Gomes, diretor de Tecnologia da unidade fluminense 

da Associação Brasileira de Recursos Humanos 

(ABRH-RJ) e ex-presidente da Federação de Empresas 

Juniores do Rio de Janeiro. 

A facilidade na comunicação é uma das características 

da geração Y que ajudam na tarefa de integração 

com o ambiente já existente. Segundo pesquisas, 

os jovens têm uma tendência à comunicação mais 

espontânea e horizontal no ambiente corporativo -

por vezes, até se esquecem da hierarquia e se colocam 

de maneira informal, direta. Esse tipo de prática pode 

ser incentivado e incorporado à cultura da empresa, 

por favorecer um trabalho colaborativo e o ganho de 

produtividade. As novas tecnologias também podem 

ajudar nessa tarefa. As redes sociais, internas ou 

externas, são uma importante ferramenta para isso. 

Além da criação de espaços informais de convivência, 

de um canal aberto de comunicação com seus 



superiores e do incentivo à autonomia crescente nos 

processos da empresa, desafiar o jovem e acompanhá-

lo quando necessário podem trazer ótimos resultados. 

Leonardo Gomes, da ABRH-RJ, tem o privilégio de 

poder falar sobre os dois lados da moeda. Como 

gestor e representante natural da geração Y, ele 

tem 23 anos e já gerenciou mais de 200 jovens 

recém-chegados ao mercado. Ele sugere que o mais 

importante que a empresa pode aprender com esses 

jovens para obter sucesso é motivar para que todos 

cresçam e fazer com que entendam sua importância 

no processo. "Não é preciso dar tarefas estratégicas 

para esse jovem, mas mostrar que o trabalho que ele 

está realizando é essencial para o sucesso da empresa. 

Os jovens dessa geração se dedicam de corpo e alma 

ao que faz sentido para eles. Se o impacto de suas 

rotinas ou tarefas no negócio da empresa não está 



gostam e 96% acreditam que o objetivo do trabalho é 

a realização pessoal. Quando perguntados sobre "qual 

pessoa gostariam de ser?", em alusão às características 

que gostariam de ter, a resposta mais recebida pelos 

pesquisadores foi "equilibrado entre vida profissional e 

pessoal". Grande parte também respondeu que gostaria 

de "fazer o que gosta e dá prazer". 

Contudo, o conceito de inclusão desses jovens na 

rotina profissional é amplo e, quando bem executado, 

deve envolver outras iniciativas. Algumas empresas 

gigantes em seus segmentos já estão percebendo que 

uma política de gestão de capital humano eficiente 

para agradar os integrantes da geração Y deve 

incluir também a modificação física do ambiente de 

trabalho. Esses novos profissionais são tão diferentes 

no seu modo de ser que exigem também um local de 

trabalho diferenciado. A arquiteta Cláudia Andrade, 

doutora pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 

da Universidade de São Paulo-(FAU-USP), desenvolve 

projetos inovadores de adequação de escritórios para 

a geração Y. Segundo ela, no Brasil, muitas empresas 

já realizam essas mudanças em suas estruturas físicas 

para que esses jovens sintam-se "em casa". 

À medida que a geração Y foi chegando ao mercado, 

indústrias, estabelecimentos comerciais e instituições 

financeiras começaram a aderir a esse conceito. IBM 

e Nokia, entre outras empresas, utilizam parte de seu 

ambiente de trabalho com estações compartilháveis. 

"Estamos finalizando a implantação de um novo 

ambiente em uma empresa do ramo industrial que terá 

100% de seu escritório projetado para ser mais flexível. 

Cerca de 80% dos seus quase 1.000 funcionários vão 

trabalhar em espaços diferenciados, com ambientes 

para trabalhos colaborativos, espaços para atividades 

com privacidade e concentração, ambientes de reunião 

e de integração e 'descompressão'", explica Cláudia. 

A profissional garante que essa nova arquitetura 

corporativa traz para os funcionários tecnologia de 

ponta e possibilidade de trabalhar em um ambiente 

inovador, instigante e confortável. Para as empresas, 

o ganho envolve economia de espaço, menores 

custos operacionais, alta sinergia e funcionários mais 

produtivos e satisfeitos. 

Nesse novo ambiente profissional, mobilidade é a 

palavra-chave. Uma vez que esses jovens são fãs dos 

dispositivos eletrônicos móveis - ¡phones, ¡pods, ¡pads 

e notebooks -, a velha estação de trabalho já não é tão 

importante. Acessibilidade sem fio se torna obrigatória. 

Até os móveis devem ser adaptados. Além de produzida 

com material extraído de forma sustentável, a mobília 

deve acompanhar a noção de movimento. Segundo 

-José Alberto Chiuratto, da Alberflex, especializada em 

móveis corporativos, as empresas estão adotando o 

conceito de lugar "não fixo", ou seja, voltado para 

aquele profissional que chega para trabalhar e senta 

em um lugar diferente todos os dias. Os postos de 

trabalho não têm os gaveteiros tradicionais, e a parte 

da conexão do computador está mais à vista. 

Leonardo Gomes, da ABRH-RJ, lembra que, por mais 

que o jovem tenha talento, para chegar a um cargo de 

liderança é preciso bagagem e confiança de seus pares 

e superiores, e isso pode demandar tempo e paciência. 

"Deixar claro quais competências e resultados ele 

precisa desenvolver para chegar lá é fundamental. Esse 

plano de desenvolvimento pode amenizar a ansiedade 

e o imediatismo." Vicente Picarelli, da Deloitte, ressalta 

que um grande mito deve ser derrubado: "A geração 

Y adora aprender com os mais velhos. O que eles 

querem é ser reconhecidos. Pelos resultados bons ou 

ruins, mas querem fazer a diferença", conclui. 
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