
Quem 530 estes jovens espertos, ousados

e impacientes que têm tomado conta do mercado

de trabalho? Uma nova geração de profissionais

que trabalha de maneira inovadora, despojada,

com linguagem informal e não quer saber de

monotonia. Chamados de Geração Y, estes jo-

vens nascidos entre 1978 e 1994 têm caracterís-

t icas muito especiais, pois foram os únicos que

nasceram junto com a Revolução Tecnológica, e

se conectaram desde cedo com o mundo digital,

aprendendo na raça como incorporar em seu co-

tidiano as novas tecnologias, e conseguindo as-

sim, desenvolver competências e características

diferentes das gerações anteriores, as conheci-

das como Baby Boomers [1948-1963] e Geração

X (1904-1977).

A inconstância é uma das fortes característi-

cas desta geração, que até mesmo no consumo

; consegue captar as mudanças que ocorrem. Para

eles, a vida de um produto pode ser muito curta,

pois com o ritmo acelerado dos avanços tecnoló-

gicos tudo se torna obsoleto rapidamente. E esta

instabilidade não se refletiu apenas no consumo,

mas também na ambição da vida profissional,

que com o dinamismo à flor da pele, sentem uma

grande necessidade de um aumento de salário

imediato, fazem de tudo para serem promovidos

em menos de um ano de trabalho ou são ínsu-

bordinados, e estão correndo atrás de seu próprio

negócio. "A angústia de nunca querer fazer a mes-

ma coisa repetidamente e a vontade de me sen-

tir estável no mercado de trabalho ainda jovem,

sempre me motivou. Por isso, não pensei duas

vezes em largar a faculdade de Relações Interna-

cionais e o emprego no Consulado Espanhol, para

• me dedicar ao jornalismo e abrir minha própria



revista", comenta Vinícius Albuquerque. 26. Edi-

tor-chefe da Revista SKT.

O alcance das informações também gerou
uma incrível diferença entres as gerações. Os Ys

cresceram com todo e qualquer tipo de informa-
ção nas mãos, por causa da Internet, que permitiu

que fossem atrás de tudo, sem precisar esperar
que algo chegasse até eles. "Eu agradeço por es-

tar vivendo nessa época de constantes mudanças
e avanços tecnológicos. Na Era da Informação.

o dinheiro cresce exponencialmente, e algumas

pessoas estão se tornando fabulosamente ricas a
partir do nada, apenas com idéias e acordos", co-

menta Douglas Maluf, 23, Engenheiro de Produ-
ção, dono de urna indústria metalúrgica e investi-

dor da bolsa de valores. Já para fatiaria Tafuri. 28.

Gerente de RH da Avaya Brasil, com a praticidade

da Internet e o nível de informação dos novos pro-
fissionais, até a quantidade de trabalho aumen-

tou. "Há dez anos parecia que você tinha mais coi-

sas para fazer, mas hoje vejo que com a internet

otimizamos nosso tempo, pois conseguimos fazer

muito mais coisas", comenta.

Como não poderia ser diferente, esta mu-
dança de perfil trouxe conseqüência, pois agora

BabyBoomers, Xs e Ys dividem o mercado de tra-

balho, e isso tem trazido alguns desentendimen-

tos entre as gerações. Vinícius, por exemplo, diz

não concordar com algumas regras rígidas im-

postas por certas empresas. "Não sou rigoroso
com horário, deixo que meus funcionários saiam

da redação para fazer algo que os agrade. Quero

vê-los felizes, assim tudo se reflete no trabalho.

Mas guando algo sai errado, eu dou um toque, se

acontecer de novo nem precisa mais aparecer.

Somos uma redação que trabalha com liberdade
responsável e estamos sempre em harmonia",
diz. É comum os Ys seguirem por certos caminhos

como trabalhos onde consigam mais autonomia
ou abrir seu próprio negócio. Mas, mesmo com

informalidade, esta galera sabe bem a hora certa

de ser um pouco mais sério, como é o caso de

Tiago Oliveira Santos, 28, Gerente de Mídias da

Agência Giovanni, que após ser efetivado cortou o
cabelo e passou a visitar os clientes com roupas

mais formais.
O livro de Scott Wilder, 'Millenniai Leaders'

explica como lidar com estas diferenças. Scott

conta que estes jovens precisam de menos trei-

namento dentro de salas de aula e mais pro-
gramas de aprendizado que os coloquem com a

mão na massa, diferente das gerações anteriores
que prezavam por embasamentos teóricos e ti-

nham tantos planos a serem executados que se

submetiam a anos na mesma empresa, e muitas
vezes no mesmo cargo. Até mesmo o timing da

nova geração se tornou diferente, que acostu-

mados com a interação de respostas em tempo

real, não perdem tempo com grandes papos, é
apenas praticidade. "Hoje aqui na agência e até

em outros lugares, vejo que o maior conflito en-

tre as gerações é na forma de trabalho. A galera

que vai chegando tem uma maneira diferente de

ver as funções, cada um dá palpite no trabalho de

outro, e o trabalho vai crescendo junto, rola uma

integração, praticidade nas ações. Mas, o pessoal
mais velho se sente incomodado com isso, porque

antigamente tinha aquela coisa de ser o dono de

uma parte do trabalho", comenta Tiago.

Os sonhos desta geração também seguem
aspectos parecidos. Vinícius quer continuar tra-

balhando em sua revista e já pensa em criar mais

alguns títulos. Já Douglas, pretende tocar seus

negócios de fora, enquanto mantém funcionários
trabalhando para ele. Tiago e Tatiana almejam

bons cargos em agências e empresas de grande
porte. Ou seja, não importa qual o perfil de cada

profissional, todos sonham em ser bem sucedi-

dos e ter a autonomia suficiente para tocar suas

funções da maneira que achar mais produtivo.
Por isso, algumas empresas já têm mudado a
forma de se relacionar com os novos funcioná-

rios. Uma das primeiras atitudes da Microsoft,

por exemplo, fo i criar um sistema de feedback.

Agora, os colegas opinam sobre o desempenhe
uns dos outros, e com essas informações, cada

funcionário passa por reuniões periódicas com o

RH para discutir suas perspectivas para os próxi-

mos anos e identif icar o que fazer para alcançar a

posição desejada.
Esta geração, que se tornou tão popular entre

sociólogos e marketeiros, é parte de milhões de

mentes formadas pelo mundo virtual, e passaram
a agir dentro de uma nova lógica de estímulos e
interesses, estando mais do que prontos para do-

minar o mercado de trabalho. Portanto, se você é

um deles, aproveite a oportunidade única, se não,

tome cuidado, porque eles vieram para ficar. ,

Text Box
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