
Depois dos millenials, é a vez da geração G 
 
Identificar a "Geração G" , suas reivindicações, compromissos, valores e necessidades, é vital 
para que muitas empresas desenvolvam fórmulas de fidelidade sobre as quais os novos 
profissionais baseiem uma relação diferente com as companhias. Pois se faltavam nomes para 
identificar as novas gerações que não seguem padrões tradicionais no que se refere ao 
conceito de trabalho, a carreira profissional ou a fidelidade a uma companhia. Temos uma 
nova denominação para acrescentar à de millenials, geração Y, Z, nexters ou nintendo... Agora 
podemos falar também da "Geração G". A "G", que muitos associam a "game" e serve algumas 
vezes para identificar os videogames, tem nesse caso a ver com generosidade.  
 
O nome é usado para reconhecer os membros de um segmento da população de determinada 
idade com compromissos muito específicos, cada vez mais responsáveis socialmente, e que 
desejam ver o impacto direto de tudo que é feito em sua companhia. A resposta das empresas 
a essas exigências vai muito além da filantropia ou da responsabilidade social corporativa. 
Algumas empresas incorporaram às suas cultura e fórmulas de gestão novos parâmetros que 
seduzem os membros desse grupo chamado de G.  
 
Montserrat Ventosa, diretora geral do Instituto Great Place to Work, assegura que os 
representantes das novas gerações de profissionais podem se qualificar como comprometidos, 
e acrescenta que "não entendem o esforço como sacrifício, mas como superação e exigência. 
Portanto, a implicação é diferente, o que não significa que não estejam comprometidos, mas 
que o contrato de trabalho para eles não quer dizer sacrifício, como era para a Geração X ou 
para as anteriores."  
 
Mario Lara, sócio de capital humano da PricewaterhouseCoopers, também considera o 
compromisso desses jovens como um ponto positivo que aportam para a empresa, e que se 
expressa com valores distintos. "Se uma companhia cuida da reputação de sua marca, esse é 
um aporte importante, porque o grau de envolvimento nesse sentido é maior."  
 
Parece evidente que as gerações do futuro dão valor ao dinheiro; tornam-se muito exigentes 
ao perseguir outros fatores como o tipo de tarefas a realizar. Querem se envolver em projetos 
nos quais possam aprender, mas também desejam trabalhar "com amigos", algo que as 
companhias devem levar em consideração.  
 
Para estes novos profissionais não há sucesso ou dinheiro que compense o trabalho 
tradicional. Eles dão grande importância ao orgulho em trabalhar para determinada empresa e 
têm a necessidade de se identificar com a companhia onde trabalham e precisam se sentir que 
o seu trabalho tem um propósito. Em suma, necessitam sentir-se parte de um projeto maior, e 
a empresa precisa ser capaz de lhes mostrar como o seu trabalho contribui para os resultados 
finais.  
 
Os baixos níveis de segurança estão relacionados com o fracasso das políticas de gestão de 
recursos humanos. Segundo um levantamento realizado nos Estados Unidos, 55% dos norte-
americanos mostravam em 1966 um alto grau de confiança nos líderes de suas empresas, ao 
passo que esta proporção caiu para 16% em 2007.  
 
De acordo com a Watson Wyatt, apenas 39% dos funcionários de companhias americanas 
confiam seus líderes e uma porcentagem equivalente dos trabalhadores das grandes 
companhias afirmaram que já observaram violações da lei ou de padrões corporativos em um 
período de 12 meses.  
 
O orgulho de um profissional frente a sua companhia faz com que ele prefira trabalhar em um 
lugar onde sinta-se importante e recuse ofertas de trabalho se considerar que a empresa é 
injusta ou, por exemplo, não se preocupa com o meio ambiente.  
 
A adaptação das empresas à Geração G e suas necessidades e valores é, segundo os 
especialistas, uma exigência fundamental para aquelas marcas que desejam ganhar relevância 
em uma sociedade que valoriza cada vez mais a generosidade e a colaboração.  



 
Esta nova cultura implica em muito mais do que simplesmente criar um departamento de 
responsabilidade social corporativa ou de sustentabilidade. Trata-se de uma mentalidade que 
rege qualquer tipo de interação com a comunidade onde está a empresa, com seus clientes, 
funcionários e acionistas.  
 
Os projetos para a geração G não são caros. Precisamente, ao se tratar de uma questão de 
mentalidade, de atitude, de ser criativo e de encontrar os sócios adequados, não costumam 
requerer investimentos milionários.  
 
A característica fundamental deste grupo é a variedade de consumidores e clientes que são 
"generosos", que colaboram cada vez mais e que tendem a compartilhar. As novas gerações 
vivem praticamente online. A Flickr, uma comunidade na qual fotos são compartilhadas, reúne 
33 milhões de usuários, que têm à sua disposição 3 bilhões de imagens. A Wikipedia reúne 
quase 9 milhões de usuários registrados, 144.788 dos quais participaram nos últimos 30 dias 
da inclusão e atualização de conteúdos. A cada minuto, 13 horas de vídeo são incorporados ao 
YouTube, que registra 1 bilhão de vídeos vistos. Somente no Tripadvisor.com se acumulam 20 
milhões de resenhas sobre hotéis.  
 
Estes são alguns números que refletem a tendência à generosidade da geração G. E aos 
números generosos se unem diversos exemplos de projetos, iniciativas ou culturas 
empresariais, graças ao fato de que muitas empresas se converteram em objeto de desejo dos 
jovens que pertencem a esta nova promoção comprometida. Tratam-se de argumentos 
eficazes de captação.  
 
Assim, cada vez mais companhias cultivam programas de doação inovadores que participam 
desta nova ‘era de colaboração’. Nela, os empregados fazem sugestões aos clientes para que 
estes colaboram na decisão final, por exemplo. Sinal dos novos tempos.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 19 fev. 2009, Plano Pessoal, p. D7. 


