
Aos 24 anos, Alexandre Furlan é fundador e diretor comercial do Instituto Muda. A 
empresa fo i criada em 2007, quando ele ainda t inha 19 anos, e tem como objet ivo 

propor soluções sustentáveis à prédios. Como diretor comercial, seu trabalho diário se 
dá efet ivamente com o re lac ionamento j u n t o aos síndicos, "ge ra lmente pessoas de 
mais idade". 

Segundo Furlan, para ultrapassar a barreira da diferença de idade, ele busca ser ainda 
mais profissional. Quanto á roupa, ele não se veste social, já que o cliente não exige essa 
vestimenta, mas busca ir bem vestido e ser sempre pontual para mostrar mais profissio-
nalismo e equilibrar a relação da diferença de idade. 

A única experiência que Furlan teve em uma empresa, que não fosse a sua, foi em um 
estágio de seis meses durante a faculdade. Ele diz que nunca teve problemas e afirma que 
sua líder t inha um bom relacionamento com os mais jovens, já que entendia a realidade 
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dos profissionais como ele, que ainda estudavam e precisavam de certa flexibilidade em 
alguns momentos, como na época das pravas. 

Hoje, o Inst i tuto Muda tem cerca de 15 funcionár ios, sendo dois mais velhos que 
Furlan. "Já cheguei a ter um func ionár io com 75 anos. E sempre houve um respeito 
m ú t u o " , afirma ele. 

Embora pareça levar a situação de forma tranquila, Furlan mostra que a idade traz sim 
preocupações, a principal é mostrar que sua empresa é séria e profissional, além de ajustar 
com os seus subordinados, também jovens, algumas regras que precisam ser cumpridas 
como: a pontualidade. Ele conta que teve que ter várias conversas para que os jovens se ajus-
tassem ao horário da empresa e uma das suas principais ações foi mostrar isso pelo exemplo. 

Em muitas empresas, a prática da mentoria tem sido uma ação bastante valorizada 
para integrar profissionais jovens e seniores, algo que apoia as novas gerações a apren-
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derem com as mais velhas. E no caso de Furlan, como acontece essa prática? Em 
primeiro lugar, ele confirma essa necessidade e depois, deixa claro que tem por 
trás dele um mentor : seu pai, que também é um empreendedor. "Se não tiver 
alguém para dar uma direção não dá certo. Nós dois aprendemos com essa par-
ceria", comenta. 

Segundo o escri tor e especialista em gerações, Sidnei Oliveira, o m u n d o 
mudou bastante o seu conceito de relacionamento e na forma de se comunicar, 
onde os jovens são protagonistas, pois trazem uma carga de comunicação mui to 
mais digi tal e com mais simbol ismos que as outras gerações. "A lém disso, os 
jovens têm desenvolv ido uma comunicação cada vez mais sintética, ampla e 
superficial", explica Oliveira. 

desenvolvimento de pessoas) e, se possível, libere o 
acesso a tecnologias diferenciadas para otimizar o dia a 
dia do colaborador e alinhar a comunicação - muitas 
vezes - global; 

Se possível, implante em sua empresa uma 
política de horários mais flexíveis ou home-office, para 
que o colaborador busque um equilíbrio maior entre 
vida pessoal e profissional e foque na sua entrega, 
respeitando assim as diferentes individualidades que 
compõem um time; 

Implante processos de inovação e 
comparti lhamento de conhecimento nos quais todos 
podem participar independentemente do cargo e da 
função; 

Valorize a performance do colaborador e não do 
tempo de casa (meritocracia); 

Invista em planos de carreira individualizados e 
customizados (coaching, mentoring, plano de benefícios 
individualizados etc.); 

Pense em oportunidades de carreira 
internacional; 

Incentive e apoie em cursos, pós, MBA's na 
busca contínua pelo conhecimento; 

Invista em espaços e ambientes organizacionais 
mais informais, criativos e que possibilitem a mescla de 
prazer e trabalho. 

É importante trocar a palavra conflito por 
convivência. Toda convivência exige maestria ao lidar 
com as diferenças e empatia, a de gerações é a mesma 
coisa. O importante é que todas saibam da sua 
importância, dos seus aspectos positivos e como elas 
podem agregar umas às outras; 

É preciso haver troca, compartilhamento de 
conhecimentos e aprendizados de ambos os lados. Não 
só dos mais velhos para os mais novos, mas também 
dos mais novos para os mais velhos. Isso, sim, traz 
sinergia, aprendizado e velocidade de resultados; 

Implemente programas voltados para jovens, 
entendendo que para cada programa, há o jovem Y 
adequado; 

Defina e implante políticas de atração e de 
manutenção do jovem Y, considerando que o jovem não 
está pronto, não é bibelô, precisa ser orientado e 
acompanhado quanto a questões fundamentais como 
timing e evolução na carreira, além de treinar os seus 
gestores para atuar e desenvolver o jovem Y; 

Entenda que o aprendiz é jovem Y; o estagiário é 
jovem Y e o trainee é jovem Y, mas cada grupo desses 
tem programas e objetivos diferentes, exigindo 
compreensão e iniciativas diferentes; 
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Essa mudança na comunicação traz transformações profun-
das no relacionamento dentro das organizações e não é porque 
esses jovens de hoje são tão diferentes. O especialista faz questão 
de ressaltar, que todas as novas gerações provocam mudanças na 
l inguagem, ou seja, as mais seniores já t iveram o seu momento 
nesse sentido, mas o que traz singularidade para este momento 
atual é que as outras gerações implantavam um novo método de 
l inguagem ou mesmo de estilo de vida quando as outras gera-
ções saíam de cena, já que antes, as pessoas morr iam mais cedo 
ou abandonavam o ambiente corporativo antes. Mas nos últimos 
10 anos, os ve te ranos não t ê m saído de cena e, ao m e s m o 
tempo, a geração Y já está fazendo parte do mercado de traba-
lho, ou seja, estas gerações estão t e n d o que conviver, o que 
causa alguns conflitos, é claro. "Os veteranos estão tentando se 
reinventar e repensar a sua carreira, pois descobriram que terão que cont inuar 
t raba lhando e, por isso, voltar a estudar e se adaptar às novas tecnologias. A 
juventude não termina mais aos 30, mas aos 70 anos" , comenta Oliveira. 

Pensando nessas diferenças na fo rma de se comunicar, e em tantas outras • 

Segundo Sidnei Oliveira, 
a superficialidade é um 

dos erros na comunicação 
da geração Y. 
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Renata Magliocca, 
gerente de inovação da 
Cia de Talento, aponta o 
"conflito de gerações" 
como ponto de reflexão. 

características que fazem esta nova geração diferente das outras, e mais, lembrando 
que ela já está presente no mercado de trabalho e se atrai por fatores diferentes, será 
que as organizações estão sabendo se comunicar com seus profissionais da geração 
Y? Segundo o super intendente geral do Instituto Via de Acesso, Ruy Leal, há um 
mov imento das empresas mais organizadas, que vem ocorrendo há alguns anos, 
com o objetivo de melhor recepcionar e manter o jovem Y atuante e motivado. Para 
tan to , p romovem palestras de especialistas jun to ao seu corpo de gestores para 
melhor compreender e se comunicar com essa geração; realizam ou participam de 
pesquisas para compreender me lhora cabeça do jovem Y; participam de congressos 
com temas sobre a Geração Y, entre outras iniciativas, criando um "mons t ro " que 
não existe. "A grande questão que envolve a geração Y junto ao mercado de traba-
lho é, em especial escala, o comportamental , que envolve, entre outras habilidades, 
a comunicação", acredita Leal. 

Para o superintendente, a geração Y tem seus integrantes com um chip na cabe-
ça, ou seja, foi preparada vivendo a tecnologia. Não tiveram que se adaptar do ana-
lógico para o digital, como as outras f izeram. "Eles enxergam o mundo diferente, 
mas demonstram fragilidades no comportamental. Se a empresa atuar com transpa-
rência com os jovens Y, mostrando claramente aonde quer chegar com eles, e como 
farão isso, a chance de menores conflitos ocorrerem aumenta mu i to " , comenta ele. 

Para a ge ren te de inovação da Cia de Talento, Renata 
Magliocca, algumas empresas têm conseguido se comunicar 
com a geração Y, outras não. As que não têm conseguido, 
encontram dif iculdade, porque encaram o fa to de ter na sua 
equipe representantes de quatro diferentes gerações, como 
um problema, chamando até de "con f l i t o de gerações". As 
que conseguem, encaram esse fato como convivência de gera-
ções, ou seja, transmite a mensagem de que cada geração tem 
algo de mui to positivo e que a troca dessa diversidade de pes-
soas pode trazer bons resultados. "Os representantes da ge-
ração Y gostam de uma l inguagem transparente, direta e que 
possibilite a troca de conhecimentos e aprendizados", ressalta 
Renata. 

Mas por que olhar para essa geração? Para a gerente, as 
empresas não têm opção. Hoje, a maior parte dos profissionais 
no mercado é da geração Y e eles já fazem parte das empresas, 
ou seja, as empresas já estão sendo reconstruídas por esses 
representantes. Renata alerta para que essas mudanças sejam 
v ivenc iadas da m e l h o r mane i ra possível, v i sua l i zando os 
impactos posit ivos que elas t razem. "As empresas precisam 
lembrar que se grande parte dos seus funcionários são repre-
sentantes da geração Y, os seus consumidores e clientes tam-
bém, então, olhar para a sua cultura visualizando essas mu-A ut
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"É fundamental que o 
jovem Y entenda que os 
códigos de comunicação 
adotados pela galera 
não são os mesmos 
adotados pela empresa", 
aponta Ruy Leal, o 
superintendente geral 
do Instituto Via de 
Acesso. 

danças necessárias e se relacionar de forma positiva com essa 
geração só trará ganhos em todos os sentidos para a empre-
sa", comenta ela e ressalta: "0 RH deve ser o representante 
dessa comunicação positiva, ou seja, se ele não acredita e va-
loriza esse item, os demais colaboradores tendem a também 
não respeitarem ou valorizarem as ações que a empresa tem 
fe i to " . 

Já Oliveira vê o RH como o maestro dessa gestão da diver-
sidade geracional, em que seu principal papel é conscientizar 
as lideranças desse novo cenário, ou seja, trazer o assunto 
para a discussão dentro das empresas, além de oferecer uma 
mudança no papel das lideranças, onde os profissionais mais 
seniores tornem-se líderes mentores e deixem o papel do líder 
executor para os mais jovens. "Dessa forma, os líderes mais 
seniores não vão acabar c o m p e t i n d o com os mais jovens 
impedindo, entre outras coisas, a inovação dentro das organi-
zações", explica o especialista. 

Para Leal, se o RH puder e desejar, ajudará mui to no ponto 
comunicação se executar o papel de "costurador" , em ques-

tões práticas que passam por: ações de t re inamento do jovem Y em conteúdos de 
comunicação adotados pelo mercado de trabalho e pela organização. "É fundamen-
tal que o jovem Y entenda que os códigos de comunicação adotados pela galera não 
são os mesmos adotados pela empresa. Por mais incrível que possa parecer, o fato é 
que os jovens Y, em geral, não sabem disso. O RH pode e deve ajudar mui to nessa 
'costura '" , explica o superintendente. 

Além disso, Leal também afirma que outra ação interessante que o RH pode rea-
lizar é a de desmistificar jun to aos gestores a dif iculdade de alcançar o jovem Y. "Já 
observei a ineficiência dos gestores quererem assumir os códigos de comunicação do 
jovem Y ou de tentarem se aproximar deles por esse método. Não tem funcionado 
porque a realidade cotidiana da empresa é outra, inclusive em sua comunicação. O 
gestor pode ajudar sendo preparado pelo RH a desempenhar o seu papel de "desen-
volvedor" ou mentor de jovens Y, apr imorando o seu comportamental , incluindo a 
comunicação, e aprendendo com os jovens onde eles são fortes, nos aspectos técni-
co e tecnológico", conta ele. 

E como perceber se a sua empresa tem atraído os jovens? Segundo Oliveira, isso 
fica perceptível nos indicadores de rotatividade. Por isso, ele sempre indica fazer a 
análise da rotatividade por linha de cortes por faixa etária. Outro demonstrat ivo é 
quando a empresa percebe que está sem estoque de potenciais líderes. "Ela deve 
olhar para a formação de sucessores não só na linha da liderança, mas da operacio-
nal " , alerta o especialista. 

De acordo com Oliveira, o RH deve ter um olhar crítico para a rotatividade e para 
o clima, além de sair de uma 'democracia burra' e ter mais diversidade operacional. 
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Aos 29 anos, Carolina Duque tornou-se diretora de RH na TAM, algo 
incomum nessa área, já que é nesse cargo é mais fácil ver profissionais 
com mais tempo de carreira. Hoje, com 32 anos, ela acaba de deixar a 
diretoria de RH da Embraer. Segundo teorias, por sua faixa etária, ela se 
encaixa a Geração Y, mas será que ela se sente como tal? 

profissional&negócios - Você se sente parte da Geração Y? 
Carolina Duque - Não gosto mui to de ser rotulada como geração Y, 

porque acho que as características desta geração são encontradas em 
pessoas mais velhas também. Num mundo tão globalizado e moderno, 
as pessoas estão cada vez mais conectadas através das novas tecnolo-

gias, cada vez mais, buscando informação e também se questionando sobre carreira, equilí-
brio entre vida pessoal e profissional, qual idade de vida, t ambém estão preocupadas com 
meio ambiente e causas sociais, dentre outras questões determinantes nesta geração. Sendo 
assim, eu me sinto parte desta geração sim, mas questiono, se os chamados geração X ou Z 
também não possuem características como estas. No fundo, acho que em vez de falarmos em 
confl i to de gerações, eu prefiro usar o termo, encontro de gerações. 

p&n - Você acha que as empresas estão sabendo se comunicar com a Geração Y? 
Duque - Acho que existe uma tentativa das empresas em geral em melhorar a sua comuni-

cação com os jovens, porém acho que ainda não achamos a melhor fo rma de fazer isso. A 
comunicação interna continua muito formal e com metodologias tradicionais. 

p&n • Sobre a sua vivência como diretora de RH, aos 29 anos de idade, como era 
sua comunicação com os subordinados com mais idade? 

Duque - Fui promovida a Diretora de RH aos 29 anos, na TAM, empresa em que trabalhava 
na época. Hoje, aos 32, acho que foi uma atitude ousada e corajosa da empresa, pois alguns 
aprendizados só vêm com o tempo. Antes disto, já liderava pessoas, então como desde muito 
jovem liderei pessoas mais experientes e mais velhas do que eu, nunca tive problema em lidar 
com isso ou me impor. Acho que a liderança vai além da idade. O importante é a macieira, o 
exemplo e o resultado. 

p&n - Você já vivenciou algum conflito com alguém de outra geração no traba-
lho? 

Duque - Em 14 anos de vida profissional em empresas, já vivenciei confl itos com todas as 
gerações, mas porque confl itos fazem parte da vida. Não aconteceram exatamente por conta 
de ser de uma geração diferenciada. 

p&n - Você sente a sua forma de comunicação e relacionamento diferente de pro-
fissionais mais seniores? O quê, por exemplo ? 

Duque - Eu sou uma pessoa mui to informal e acho que a informalidade em geral não é 
mui to comum nas empresas, principalmente nos níveis mais seniores. Então, de certa forma, 
eu sempre achei que era diferente a maneira como me relaciono e me comunico com as pes-
soas e sinto que também existia por parte dos demais uma expectativa de que eu fosse mais A ut
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formal pelo cargo que ocupo. Obviamente há ocasiões em que a formalidade é necessária e 
me adapto a estas ocasiões, mas em geral sinto que faço diferente. Infelizmente a informali-
dade pode ser confundida com falta de seriedade, o que não tem nada a ver. Mas acho que 
quando você mostra resultado com simplicidade todas estas questões tornam-se menores. 

p&n - Você teve que adaptar a sua forma de se comunicar e relacionar nas empre-
sas onde trabalhou? 

Duque - Sempre tive que me adaptar às empresas em que trabalhei, pois em qualquer 
lugar, existe uma cultura já fo rmada e cabe aos novos entrantes avaliar a cultura antes de 
entrar na empresa e sua capacidade de aderência e adaptação a esta cultura, que é o jeito de 
pensar e fazer as coisas em uma organização. Acho que deveria sim, existir mais tolerância à 
diversidade nas empresas, em geral, para que os diferentes tenham mais espaço dentro das 
empresas. Afinal, quanto mais diversa é uma empresa, mais riqueza intelectual ela terá. 

p&n - Em sua opinião, qual seria a empresa dos sonhos para a Geração Y?. 
Duque - Acho que não existe empresa dos sonhos para nenhuma geração, pois a questão 

da aderência aos valores e à cultura de uma empresa são diferentes de pessoa para pessoa 
independentemente da geração. Mas acredito sim, que uma empresa mais livre, simples, que 
respeite e valorize a diversidade e a liberdade de expressão e onde as pessoas são diferencia-
das pelo resultado e não pela forma como elas falam ou se vestem, é sempre um bom lugar 
para trabalhar. 
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Um dos fatores mais valorizados pela Dell é a 
diversidade, que segundo o diretor executivo de RH 
para a América Latina, Paulo Amor im, é a própria 
empresa, já que a junção de mais de duas pessoas 
já torna um ambiente diverso. E com a intenção de 
criar um ambiente em que a diversidade seja para 
todos, a Dell criou algumas comunidades, que para 
a empresa necessitavam de um foco mais amplo. 
Comunidades que debatessem o orgulho LGBT, a 
busca da excelência pelas mulheres e questiona-
mentos dos profissionais portadores de deficiência 
e da geração Y (GenNext). 

Mas será que a criação de comunidades não poderia ser mais um incentivo 
para a exclusão? Por isso, dentro da Dell, elas são voluntárias e abertas, ou seja, 
qualquer colaborador, sendo parte da comunidade ou não pode participar. "É 
um trabalho de cocriação, que ajuda a criar um ambiente em que estes profissio-
nais se sintam respeitados", ressalta Amor im. 

De acordo com a Líder do GenNext, Luciane Dalmolin, dentro da comunidade 
da Geração Y há alguns pilares para o desenvolvimento dos projetos, sendo o de 
maior interesse dos seus membros o de Desenvolvimento Profissional, que tem dois 
focos de atuação: divulgação de informações sobre como se desenvolver, que vão 
desde palestras, até atividades que estes membros sugerem. E a outra forma de 
atuação é no desenvolvimento dos gerentes para que esses estejam preparados 
para lidar com a geração Y. 

Outra ações dentro da comunidade é uma Feira de Carreira GenNext, onde 
todas as áreas da organização são estimuladas a falar sobre o tema, incentivo da 
empresa para que executivos da Dell falem sobre o início de suas carreiras, cria-
ção de uma rede social interna, em que se estimula a troca de idéias, o networ-
king e a divulgação de palestras e atividades para a comunidade. 

Segundo Amorim, a geração Y gosta da cultura da empresa, pois além da comu-
nidade, a empresa tem outras ações, como: mídias sociais livre para todos, estímulo 
a riscos e desafios, além de um ambiente em valoriza sugestões, que ouve opiniões. 
"Esse é o segredo: um ambiente que não seja voltado para a hierarquia, mas para 
valores", ressalta do diretor. 

RESULTADOS 
Amorim conta que não tem medido os resultados que essas práticas têm gerado 

dentro da empresa, mas sente o ambiente mais leve e vê a nova geração procurando  A ut
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mais as outras. "Abr imos uma porta para as pessoas 
falarem de seus sent imentos e conf l i tos" , conta. Isso 
mostra o quanto compartilhar é positivo. De acordo com 
o diretor, quando você discute e potencializa esse deba-
te o estresse diminui, pois você passa a entender fatores 
que não compreendia. 

Amor im cita como exemplo, o caso de um gestor 
que chegou a rec lamar o i n c ô m o d o que sentia ao 
encontrar um jovem colaborador sentado em sua cadei-
ra, em alguns momentos. Segundo Amor im, para um 
profissional mais sênior é difícil entender alguns com-
por tamentos dos mais jovens e aqui lo vai corroendo 
suas emoções, pois vê como falta de educação ou pos-
tura, o que, muitas vezes, são quer dizer aquilo. 0 dire-
tor esclarece que não quer dizer que tais situações vão 
deixar de acontecer , mas os gestores e mesmo os 
jovens, ao discutirem tais diferenças começam a com-
preender o lado do ou t ro e passam a se estressarem 
menos com isso. 

Para me lhora r o seu re lac iona-
m e n t o c o m as novas gerações , a 
Renner busca uti l izar os mais diver-
sos canais de comun icação de uso 

desses jovens com o objet ivo de atraí-los. Uma rede social, por exemplo, 
tornou-se um portal de comunicação entre RH e os colaboradores. A área 
de treinamento também se adequou, buscando ferramentas mais lúdicas e 
a Universidade Corporativa também investiu em jogos e cursos on-line. 

Em relação aos Programas de Trainee, a d i retora de RH da Renner, 
Clarice Martins Costa, explica que, todos os anos, a empresa procura inovar 
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nas ferramentas de atração dos jovens para se inscreverem no programa. Em 
um ano, foi produzido um vídeo para o YouTube com os diretores da empresa 
contando como chegaram a tal posição e, em outro, um vídeo com trainees do 
ano anterior falando sobre os 365 dias que passaram na organização. "A lém 
disso, usamos o facebook como forma de nos apresentar e ter uma ferramen-
ta de comunicação com esses jovens que desejam trabalhar na organização", 
conta Clarice. As ações têm gerado por ano, cerca de 20 mil inscritos para o 
Programa de Trainee da Renner. 

A diretora comenta também que a Renner investe em outras ações, como 
treinamento com as lideranças para que essas possam compreender a geração 
Y, assim como o contrário. "Tentamos trabalhar bastante a questão do tempo 
com esses jovens, mostrando que aqui eles terão chances rápidas de cresci-
mento, até pelo t ipo de empresa que somos, mas mostrando que nada é fácil 
e, por isso, executivos mais seniores con tam como conquistaram tais posi-
ções", conta Clarice. 

Para Clarice, a comunicação faz toda a diferença, mas o que dá sent ido 
para todas essas ações é a causa que a organização tem, que deve estar clara 
para todos os colaboradores. "O trabalho tem que ter significado para esses 
jovens e, assim sendo, a empresa verá que eles têm uma capacidade imensa de 
se doarem por essa causa,em que também acredi tam", afirma a diretora. • A ut
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Fonte: Profissional & Negócios, São Paulo, ano 14, n. 169, p. 54-68, ago. 2012.




