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A nova geração que está entrando no mercado de trabalho enfrenta um grande desafio, pois 
tem ideais e objetivos de vida bastante diferenciados. As empresas continuam com seus 
modelos de gestão esperando que seus empregados sejam extremamente dedicados, passem 
a maior parte das horas no trabalho e que a prioridade seja sempre a empresa, claro.  
 
Os conflitos entre essas duas gerações já é bastante percebido e muito estresse está sendo 
gerado aos atuais executivos, que têm dificuldade de entender os desejos dos jovens e, acima 
de tudo, têm uma dificuldade bastante grande em modificar os modelos de gestão enraizados 
nas empresas há muitas décadas.  
 
A realidade é que os atuais entrantes são, sim, bastante preparados, com qualificação elevada, 
principalmente se comparada com a maioria dos atuais administradores. A quantidade de boas 
universidades, escolas técnicas e a disponibilidade de muitos cursos de especialização 
permitem que os jovens tenham uma ótima formação. O acesso ao aprendizado de várias 
línguas também é um diferencial importante. Na geração passada, o diferencial era quem tinha 
a língua nativa e o inglês apenas, agora falar três ou quatro idiomas já faz parte das 
qualificações desses jovens.  
 
A grande questão é que a percepção dos atuais executivos é que os novos não têm o mesmo 
nível de compromisso e de amor à empresa, o que causa um conflito no dia-a-dia e uma 
intranqüilidade em relação ao que se pode esperar de resultados. Então o que fazer?  
 
Com certeza, não há retrocesso na maneira de ver a vida desses jovens e também não se 
iludam achando que podem modificar seus valores e educá-los a serem como nós, isso é o que 
comumente muitos líderes têm feito, aprofundando ainda mais o "gap" existente com esses 
jovens nas empresas.  
 
Algumas empresas já iniciaram mudanças importantes nos seus ambientes de trabalho, 
adaptando seus modelos de gestão para modelos mais flexíveis, com metas claramente 
definidas e possíveis de serem alcançadas, sem que haja tanta preocupação em como atingir 
os resultados e metas.  
 
O que os jovens procuram é que exista flexibilidade de horários, que possam ter a liberdade de 
não trabalhar alguns dias da semana caso tenham algum compromisso importante com seus 
amigos ou familiares e que o ambiente de trabalho seja um ambiente onde as pessoas 
colaborem entre si. Muitos jovens abrem mão de um salário melhor para trabalhar em 
ambientes mais sanos e que privilegiem a colaboração e não a competição entre seus 
colaboradores.  
O que se nota é que esses jovens se comprometem, sim, com o resultado e com as metas que 
recebem, mesmo que tenham muitas vezes que trabalhar à noite ou até em algum final de 
semana. Quando se cria um ambiente de confiança e de claro compromisso com resultados, 
esses jovens são bastante surpreendentes com os resultados.  
 
Essas mudanças culturais não são tão simples de serem aceitas porque afetam a estrutura da 
empresa. É fundamental, portanto, que os atuais líderes entendam esta grande mudança de 
objetivos de vida dos jovens que chegam ao mercado de trabalho. O que procuram é encontrar 
empresas com ambientes que lhe permitam ter uma vida com prioridades para os amigos, 
para a família e para seus "hobbies". As empresas que se ajustarem mais rapidamente vão ter 
o benefício de ter em seus quadros funcionais uma nova geração comprometida com os 
resultados, e não com a disciplina e a velha cultura de administração que ainda impera na 
maioria das empresas.  
 
Pode-se exemplificar algumas empresas que rapidamente reagiram e aceitaram essas 
mudanças culturais onde a maioria dos funcionários são jovens. É o caso do Google e do 
Yahoo, que propiciam um ambiente de extrema colaboração entre seus membros, priorizando 
a criatividade e a inovação.  



 
Muitas empresas de atendimento a consumidores, e algumas de serviços que têm mais de 
80% de seu quadro de funcionários na faixa entre 18 e 25 anos de idade, tiveram de se 
adaptar a essa nova realidade, algumas com dificuldade para entender que essas pessoas têm 
interesses e prioridades bastante diferentes, mas o fato é que para sobreviver tinham de 
mudar. Um dos principais requisitos é que o ambiente de trabalho seja flexível e adaptado 
para os anseios de vida dessa população. Horários flexíveis, incentivos financeiros de acordo 
com os resultados e ambientes coloridos e com um clima alegre e descontraído são 
comumente encontrados nesses lugares.  
 
É preciso ter sensibilidade de entender essas novas necessidades e anseios e adaptar as 
empresas para que a convivência entre diferentes gerações possa se dar de maneira menos 
traumática, de maneira que os objetivos das empresas sejam atingidos e que seus 
empregados se sintam felizes.  
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