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Acompanhar o movimento dos interesses e valores cultivados pelos jovens brasileiros tem sido 
para mim um grande aprendizado. Ao longo dos anos, tenho tido a oportunidade de vê-los 
quebrarem paradigmas, colocarem em xeque muitas das crenças que nortearam políticas de 
gestão de pessoas, surpreenderem quando tudo parecia absolutamente previsível.  
 
Em 2008, ao analisarmos o pensamento de 27.661 pessoas de todo o País, na pesquisa 
"Empresa dos Sonhos dos Jovens", um traço do perfil ganhou contornos mais definidos, 
apontando uma nova forma de conceber as questões profissionais. Indagados sobre as razões 
que os levam, este ano, a considerar uma organização como "a empresa dos sonhos" para 
trabalharem, a possibilidade de ter um bom salário, a boa imagem da empresa no mercado e a 
chance de obter conquistas rápidas em termos de crescimento ocuparam os primeiros lugares 
na avaliação dos jovens.  
 
Aparentemente, temos a impressão de que pouco mudou nas ambições deles em relação ao 
trabalho. Mas só aparentemente. Basta notar que, em 2007, os desafios e o crescimento 
profissional estão intimamente relacionados à necessidade de auto-realização, algo que está 
no topo da famosa Pirâmide de Maslow. O resultado deve-se ao bombardeio de notícias 
relacionadas ao crescimento econômico do País. Já em 2008, o resultado é diferente, pois as 
notícias abordam temas sobre violência e os jovens buscam por meio do trabalho satisfazer a 
segurança, que é uma das necessidades mais básicas, e elegem bons salários como motivos 
para escolherem a empresa dos sonhos.  
 
Tudo leva a crer que, mais otimistas no que diz respeito ao futuro do País, os jovens tendem a 
ter uma postura mais confiante no sentido de verem supridas as necessidades que estão na 
base da pirâmide, como segurança e sociabilidade, por exemplo. E, desta perspectiva, podem 
se concentrar no que está além.  
 
Outra possibilidade interpretativa ainda seria imaginar que ter os olhos voltados diretamente 
ao que está no topo da pirâmide poderia sinalizar a já batida convicção de que o jovem de hoje 
tem uma tendência a querer queimar etapas. De fato, o imediatismo está presente no 
comportamento desta população, como demonstram tantos outros estudos já realizados sobre 
esta geração, os quais relacionam a "pressa" dos jovens ao ritmo alucinante imposto pelas 
novas tecnologias.  
 
Mas não é apenas isso. O que o jovem quer é um pacote completo. Ou seja, uma empresa que 
ofereça todo o necessário para suprir suas necessidades básicas e, também, os atributos que 
preencham suas necessidades de auto-realização. A diferença é que eles querem tudo agora, e 
não a médio e longo prazo como no passado.  
 
A imagem que se desenha a partir disso, portanto, é a de uma pirâmide de necessidades não 
mais de níveis estanques, como degraus que deveriam ser galgados um após o outro, mas de 
uma pirâmide dinâmica e flexível, pela qual eles possam "passear" com liberdade, ora 
cuidando do que é objetivo e pragmático, ora investindo energia no que faz bem à alma e ao 
coração. O desafio para as empresas, então, passa a ser conquistar não só o bolso ou o ego do 
jovem, oferecendo bons salários e benefícios, mas entregar a ele a possibilidade de encontrar 
também realização emocional naquilo que ele faz.  
 
Àqueles que têm dúvida quanto à viabilidade econômica de se atender a tantas expectativas, 
fica a pergunta: será coincidência que a Petrobras, vencedora do Prêmio Empresa dos Sonhos 
dos Jovens 2008, seja também uma das empresas mais lucrativas do País?  
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