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As teorias sobre o comportamento das gerações continuam sendo um campo fértil para o 
estudo do modo de funcionar do ser humano no mundo organizacional. Os traços das gerações 
são muitas vezes como chaves de acesso pelas quais torna-se possível lidar no dia-a-dia com 
as diferentes formas de pensar e agir dos colaboradores de uma empresa.  
 
Depois das gerações dos veteranos, dos "baby boommers" e da Geração X, o foco agora está 
sobre a chamada Geração Y, a "Geração Multitarefa", que inclui as pessoas nascidas depois de 
1980, ou seja, os jovens na faixa dos 20 e poucos anos, que estão agora ocupando o mercado 
de trabalho.  
 
Uma das características fundamentais desta geração é o hábito de fazer "tudo ao mesmo 
tempo agora". Como nasceram junto com a internet e têm acesso a diversas tecnologias 
muitas das quais usam simultaneamente, para estes jovens fazer uma coisa de cada vez está 
totalmente fora de cogitação. Afinal, eles passaram boa parte da vida estudando com a TV 
ligada, falando ao celular e jogando no computador ao mesmo tempo.  
 
Criados neste ritmo frenético, eles se inquietam em ambientes e situações nas quais recebam 
poucos estímulos, o que está gerando um desafio e tanto para educadores que precisem 
"prendê-los" em uma sala de aula com poucos recursos.  
 
Como sabemos que as organizações têm cada vez mais um papel de complementar a formação 
destes jovens, o desafio passa a ser também das empresas. A questão que se coloca, então, é 
como compreender e lidar da melhor maneira com estas características no ambiente 
empresarial.  
 
Sabe-se, por exemplo, que estes jovens não têm paciência para esperar o tempo de 
maturação de um projeto ou de uma idéia. O que querem é fazer acontecer imediatamente e 
"ver no que vai dar". Se, por um lado, este imediatismo dá um ritmo interessante às 
organizações, de certa forma mais condizente com as necessidades do nosso tempo, por outro, 
gera inseguranças nos processos.  
 
Uma dessas inseguranças: a Geração Multitarefa trabalha por tentativa e erro, espelhada no 
modo de funcionamento dos videogames, onde existe sempre a possibilidade de uma nova 
chance. Com isso, fica difícil convencê-los a analisar e planejar minuciosamente antes de fazer 
propriamente dito. Mas um "erro", às vezes, pode representar milhões de dólares perdidos, 
assim como um "acerto" pode significar a liderança em determinado setor.  
 
Para que funcionem bem, portanto, no sentido de criarem os melhores resultados, eles 
precisam ter ao lado pessoas mais experimentadas, que façam a gestão de risco dos projetos, 
ressaltem detalhes que fujam à percepção menos apurada deles, mas sem tolher suas idéias.  
 
Apoiados adequadamente, estes jovens podem realizar projetos extraordinários, porque são 
ousados, destemidos e inovadores, no sentido de testar outros modos de fazer. O melhor de 
tudo é que por uma espécie de instinto de preservação, eles gostam e se sentem mais fortes, 
quando precisam resolver questões coletivamente, o que abre a possibilidade para parcerias 
inovadoras e consistentes àqueles que tiverem a mente e o coração abertos para entendê-los e 
se aliar a eles.  
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