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Os jovens da Geração Y (nascidos a partir dos anos 80), que cresceram jogando videogame, 
estão chegando agora ao mercado de trabalho e surpreendendo as previsões. 
 
Uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), Jogos Eletrônicos e o Mercado de 
Trabalho, que ouviu jovens de 19 a 25 anos, constatou que os amantes de jogos eletrônicos 
têm mais facilidades de lidar com o ambiente competitivo, de criar novas soluções para antigos 
problemas e, por incrível que pareça, uma mesma capacidade com relações interpessoais que 
os não-jogadores. 
 
O número de usuários de games que buscam novos caminhos para resolver problemas no 
ambiente de trabalho e fugir da rotina é quatro vezes maior do que os não-jogadores. 
 
Segundo o professor da FGV Roberto Pascarella, que é responsável pelo estudo junto com 
Moisés Balassiano, esses jovens estão acostumados a, desde cedo, encontrar diferentes meios 
para vencer os obstáculos nos jogos e acabam praticando o hábito na vida pessoal. 
 
Os usuários de videogame apresentaram uma predisposição grande para inovação – disse 
Pascarella – A quantidade de jogadores que preferem começar projetos novos em vez de 
terminar algo já iniciado é duas vezes maior que os outros. 
 
Também foi observado que para os jogadores a competição é a base do progresso da 
sociedade. E ambientes de risco não os inibem. 
 
Como exemplo, podemos falar sobre aplicações financeiras. 
 
Quando o indivíduo aplica em bolsa de valores, sabe que os riscos são muito maiores e que ele 
pode perder ou ganhar bastante dinheiro, é preciso ter uma postura arriscada e manter a 
calma. Os mais conservadores colocam o dinheiro na poupança e sabem exatamente o que 
vão receber ao fim do mês, sem sobressaltos e novidades – exemplificou Pascarella – É como 
se os jogadores investissem nas bolsas. 
 
Apesar de ter 17 anos e estar apenas terminando o ensino médio e técnico, no Colégio 
Estadual Adolpho Block, Wagner Canelhas faz estágio em uma agência de publicidade e já 
pode sentir as habilidades desenvolvidas pelos jogos eletrônicos. Jogador desde os 5 anos, ele 
já associou algumas facilidades às inúmeras horas dedicadas aos games. 
 
Nos jogos aprendi muitas ferramentas tecnológicas que utilizo no trabalho. As linguagens são 
muito parecidas e eu acabo fazendo relação entre elas – declarou Canelhas – Também aprendi 
inglês e um pouco de espanhol porque a maioria dos jogos são importados e demoram para 
receber traduções. Jogos online também trazem a oportunidade de trocar ideias e experiências 
com pessoas de outros países. 
 
Bruno Rocha também começou a trabalhar aos 17, na época, com atendimento ao cliente no 
Sistema Nacional de Emprego, onde ficou por um ano e meio. Hoje, com 22 anos, já é formado 
em Auditoria Fiscal e Tributária e está terminando a Faculdade de Ciências Contábeis. 
 
Trabalho com planejamento e controle de custo, do projeto de implantação da Anglo American 
no Brasil. Faço análises de custo e controle dos contratos – disse – Apesar de meu trabalho ser 
rotineiro e repetitivo, eu fico em uma parte separada que resolve problemas. 
 
Gosto de buscar sempre o caminho mais rápido para as pendências e, por isso, nunca resolvo 
da mesma forma. É como nos jogos, quando fico preso em uma das fases, procuro a 
quantidades de caminhos necessários para seguir a diante. 
 



Rocha disse ainda que acredita que a competitividade é o que gera crescimento. “Se a gente 
não buscar ser sempre melhor do que nossos concorrentes, o trabalho não progride”, 
completou. 
 
Comparações Moisés Balassiano teve a ideia de fazer a pesquisa quando teve acesso a um 
trabalho semelhante realizado nos EUA. Segundo Pascarella, os resultados mostraram 
discrepâncias. 
 
Nos Estados Unidos as diferenças entre os jogadores e não-jogadores são muito expressivas. 
Acreditamos que o motivo seja cultural. 
 
Os americanos jogadores de games não valorizam tanto a estabilidade no mercado de 
trabalho, enquanto os que não jogam são mais medrosos. Já no Brasil, os dois grupos 
manifestaram preferência por uma situação estável (remuneração fixa), uma mais arriscada 
(remuneração eventual) – declarou. 
 
Pascarella explicou que existem empresas, como a IBM (International Business Machines), 
multinacional de tecnologia da informação, que têm como pré-requisito para a seleção de 
candidatos o hábito de jogar videogame. O motivo é que eles têm mais facilidades no âmbito 
virtual. 
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