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Impulsivos e dinâmicos, os jovens da geração Y forçam adaptação interna nos locais onde 
trabalham 
 
Para as empresas, os jovens da chamada geração Y contam com características positivas para 
o mercado de trabalho. Apesar de serem tachados constantemente como impulsivos, 
imediatistas e insubordinados, essas particularidades são vistas com bons olhos pelas 
empresas. 
 
É assim que enxerga a diretora de recursos humanos da Vivo, Sandra Lima. "Esses jovens são 
competitivos, buscam sempre uma posição melhor dentro da empresa", afirma. Talvez por 
isso, a diretora veja algumas dificuldades nos locais de trabalho, já que outras gerações, 
também com características fortes, fazem parte do quadro de funcionários. "As gerações 
precisam se educar, conviver com as diferenças. Temos dentro da empresa a geração X e a 
geração Y, que são muito diferentes", acredita Sandra. 
 
Isso porque, enquanto os jovens se preocupam em subir rapidamente de cargo, os 
profissionais da geração anterior têm como característica crescer dentro da própria empresa. 
 
Isadora Becker, de 25 anos, acaba de completar o programa de trainee da Vivo. "Assim que 
terminei o programa fui promovida a analista, e espero chegar a gerência em pouco tempo", 
afirma a jovem profissional. Apesar de acreditar que não tem problemas de subordinação, 
Isadora admite que essa é uma característica de sua geração. "Eu me dou muito bem com 
minha gestora, mas vejo que muitos colegas enfrentam dificuldades em receber ordens". 
 
Para Renata Fillipi Lind-quist, diretora da Mariaca, empresa de recursos humanos, um outro 
problema é que, como esses jovens atingem postos altos em pouco tempo, não adquirem 
maturidade para exercer a função. "Vê-se muitos jovens em grandes posições e que não têm 
jogo de cintura", diz. "Isso é fundamental em um cargo de direção." 
 
Essa inconstância dos jovens e sede de crescer em qualquer lugar fez com que a Siemens 
tomasse algumas providências para evitar que seus funcionários fossem para as concorrentes. 
"Desenvolvemos vários equipamentos tecnológicos para que os funcionários possam trabalhar 
onde quiserem", afirma Élcio de Moura, vice-presidente de marketing e produtos da Siemens 
Enterprise Comunications. Com mobilidade, os jovens podem trabalhar de outros locais, por 
exemplo. 
 
Esse desapego é também uma característica concreta da geração, que passou pela sua 
primeira crise mundial em 2008. "A crise econômica ajudou os jovens a serem mais calmos e 
pensarem com cautela", afirma Renata. Para os profissionais da geração X, que já passaram 
por crises financeiras graves, o imediatismo e a impulsividade não são características tão 
marcantes. 
 
O professor da Fundação Dom Cabral, Anderson Sant'ana, diz que esses conflitos são normais, 
e que a humanidade é constituída por grandes mudanças. "Gerações diferentes são uma 
constante", afirma.  
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Isadora Becker entende que sua geração muitas vezes não sabe esperar o momento e nem dar 
tempo ao tempo. Ela mesma admite que, apesar de ter completado agora o processo de 
trainee ao qual se inscreveu, já sabe guando quer chegar ao cargo de gerência. Função que 
está quatro postos acima do que faz hoje. "Não quero falar sobre o tempo para isso, mas já 
tenho na minha cabeça o prazo certo para chegar à gerência", afirma a jovem de 25 anos. 



Essa é uma das principais particularidades de uma geração que não passou por crises 
econômicas e nem guerras. "Pela primeira vez na história da gestão, estamos tendo um 
número maior de gerações convivendo", afirma Anderson Sanfana, professor da Fundação 
Dom Cabral. As gerações a que o professor se refere são a da guerra, do pós-guerra, a X e a 
Y. Em algumas empresas é possível encontrar as quatro gerações trabalhando juntas. E 
mesmo com tantos conceitos às vezes díspares, elas conseguem se entender. "A grande 
questão é considerar as diferenças, o que caracteriza cada geração", afirma o professor.  
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13 fev. 2010, Primeiro Caderno, p. 8. 


