


Muito se ouve falar sobre a 
geração Y e, mais recentemente, 
sobre o impacto de essa geração 
adentrar no mercado de trabalho. 
0 noticiário informa que pessoas 
cada vez mais jovens ascendem a 
postos cada vez mais elevados na 
hierarquia das organizações (veja 
mais em Para o alto e avante na 
pág. 56). Uns atribuem essa 
ascensão meteórica às pressões 
que os representantes dessa 
geração impõem às organizações, 
por terem sido criados dentro em 
uma sociedade cujos valores 
estão pautados pelo senso de 
urgência, que se desdobram em 
impaciência, ansiedade e busca 
por poder. Outros defendem que 
essa geração ganha a corrida na 
ascensão organizacional por 
conta de ter melhor capacidade 
para controlar o conhecimento, 
por apresentar habilidade no uso 
das ferramentas tecnológicas, por 
resistir menos às mudanças e 
pela avidez em aprender que 
possuem. Nem uma coisa, nem 
outra. Mas à relevância do tema 
merece a grande repercussão que 
se instala. Estamos diante de 
uma mudança significativa no 
comportamento humano, cujos 
efeitos começam a chegar ao 
mercado de trabalho. 

Trabalhadores da era digital 
Estudos geracionais do mercado 
de trabalho, que começaram nos 
EUA, dividem os trabalhadores 
em quatro grupos: 

1. Os VETERANOS: aqueles que 
nasceram antes da Segunda 
Guerra Mundial e atualmente 
representam menos de 10% do 
mercado de trabalho; 
2. Os BABY BOOMERS: nascidos 
entre 1945 e 1964 - época do 
pós-guerra -, que ainda 

representam o maior 
contingente de trabalhadores 
(45%), mas estão em processo 
acelerado de aposentadoria; 
3. A GERAÇÃO X: os filhos dos 
baby boomers, nascidos entre 
1965 el980 e que já ocupam 
30% da força de trabalho; e 

4. A GERAÇÃO Y: que são os 
nascidos após 1980, estes, que 
viveram completamente a era 
da internet e já ocupam hoje 
15% do mercado de trabalho 
americano. A geração Y, que, 
nos EUA, foi a que se 
desenvolveu num mundo 
amplamente virtual, tem 
habilidade com os equipamentos, 
inclusive os sem fio, na 
transmissão de dados e 
informações, como celulares, 
computadores, mouses, 
impressoras, entre outros. 
Acessar sua rede de contatos 
virtualmente é um hábito que os 
representantes dessa geração 
trazem desde a infância e, por 
isso, reproduzem esse 
comportamento no seu local 
de trabalho. 
Não entram em contato com a 
sua rede de relacionamento 
apenas quando necessitam, eles 
se mantêm "plugados", procuram 
tudo o que necessitam na rede 
mundial e fazem tudo isso ao 
mesmo tempo em que 
desenvolvem o seu trabalho. Ou 
seja, estão acostumados a fazer 
várias coisas ao mesmo tempo. 
Um estudo realizado nos E U A 

em 2003, detectou que eles 
consumiam 31 horas de mídia 
em 24 horas, devido aos acessos 
simultâneos. No trabalho, essa 
geração apresenta um estilo de 
gerenciamento inclusivo, não 
aprecia a lentidão e deseja 
opinião imediata sobre 

desempenho. Seu lema é 
velocidade, customização e 
interatividade. É uma geração 
global, socialmente consciente, 
com espírito voluntário e 
reivindicatório. A geração digital 
valoriza o pensamento critico e 
criativo, o alto desempenho, as 
habilidades individuais, os 
resultados alcançados e, claro, a 
habilidade no uso de tecnologias. 
Da mesma forma não valorizam 
a hierarquia, os títulos 
acadêmicos e o pensamento 
linear que costuma colocar as 
pessoas em um ranking. 

Cultura digital 
Mas não é simplesmente a 
internet que influencia 
culturalmente essa geração. 
Estudos enfatizam o 
aparecimento de uma nova 
cultura - a Cibercultura ou 
Hipercultura -, uma mudança 
importante no comportamento 
decorrente do uso intensivo de 
softwares. Ou seja, é o acesso aos 
softwares, facilitado pelo 
desenvolvimento dos 
equipamentos eletrônicos cada 
vez mais potentes (o que inclui o 
browser, software de acesso a 



rede virtual), que desenvolve as 
características da geração digital. 
Em outras palavras: as pessoas 
que nasceram e cresceram 
utilizando e brincando com as 
novas tecnologias, de forma 
geral, foram expostas a uma 
infinidade de softwares e podem 
ter desenvolvido uma visão de 
mundo diferente. Visão essa 
possivelmente mais adequada à 
complexidade a ele inerente, de 
modo que chegarão ao mercado 
de trabalho naturalmente 
"treinadas" para enfrentar 
desafios. Pelo mesmo motivo, 
poderão apresentar dificuldade 
em lidar com a lógica em vigor, 
não compreender os pressupostos 
estabelecidos e poderão, inclusive, 
definir novos pressupostos. 
E dentre esses softwares um 
dos mais importantes são os 
jogos eletrônicos. 

Formação da hipercultura 
Na construção do conhecimento, 
o jogo tem um papel 
fundamental. 0 brinquedo, 
eletrônico ou não, cria uma 
situação imaginária, em que se 
joga a regra das situações reais e 
em que é possível desenvolver 
novas regras. 0 brinquedo é um 
fator muito importante do 
desenvolvimento intelectual e de 
preparação para a vida futura. A 
brincadeira tem o poder de 
simular precocemente 
experiência para a criança se 
preparar para o futuro. Ao 
brincar, a criança tem liberdade 
para agir e lidar com uma 
situação imaginária que ajudará 
no desenvolvimento do 
pensamento abstrato. 0 software 
que proporciona a simulação de 
realidades é o grande responsável 
pela expansão da capacidade 
cerebral e, por isso, o jogo 

eletrônico, como o videogame, 
por exemplo, tem um papel 
crucial no desenvolvimento da 
geração digital. 
Os jogos eletrônicos permitem o 
desenvolvimento estratégico, que 
fortalece a experiência e a 
redução do medo de errar. Sem 
medo de errar, a criatividade 
aflora. Criatividade estimulada e 
experiência pessoal precoce -
ambas decorrentes da exposição 
aos jogos eletrônicos - formam 
pessoas de maior potencial para 
gestão organizacional. 
Como decorrência, pode-se 
afirmar que a simulação de 
realidades profissionais, o uso de 
softwares que ampliem a 
simultaneidade de situações ou, 
até mesmo, a permissão de uso de 
internet e de seus ambientes 
interativos extraorganizacionais, 
podem ser de grande valia no 
desenvolvimento da empresa. 
Como a internet chegou ao Brasil 
por volta de meados da década 
de 90, o brasileiro que viveu 
completamente a era virtual 
pertence, principalmente, às 
classes A e B e tem no máximo 
15 anos de idade. Isso quer dizer, 
portanto, que ainda não está no 
mercado de trabalho. 
Uma pesquisa do IBGE de 2005 
apontou que apenas 21% da 
população brasileira com mais de 
10 anos acessou a internet de 
algum local no período dos três 
últimos meses anteriores à 
pesquisa. Além disso, somente 
8% acessaram pelo menos uma 
vez por dia, e 10% pelo menos 
uma vez por semana. 
A distribuição pelo território 
nacional verificada também é 
muito desigual. Enquanto 58% 
dos brasileiros que acessaram a 
internet pelo menos uma vez por 
dia estavam na região Sudeste, 

19% eram do Sul, 12% do 
Nordeste, 9% estavam no 
Centro-Oeste, e apenas 3% eram 
da região Norte. 0 impacto da 
nova geração digital está, ainda, 
no âmbito das escolas de ensinos 
fundamental e médio e começa a 
chegar às universidades. 

Mercado de trabalho nacional 
Para entender o momento 
brasileiro, vale tomar 
conhecimento de uma excelente 
definição de Mare Prensky que 
divide as gerações em "nativos 
digitais" e "imigrantes digitais". 
Fazendo um paralelo com quem 
conhece um idioma, temos os 
nativos e aqueles que aprendem 
uma nova língua, ou seja, um 
imigrante. Para Prensky, há uma 
nova geração que já nasceu 
falando a linguagem digital e a 
percebe como parte de sua vida. 
No entanto, há muitas pessoas de 
outras gerações que aprenderam 
a lidar com ela e, nesse sentido, 
estão em muitos estágios - uns 
mais fluentes, outros menos, uns 
com sotaque, outros com sotaque 
quase imperceptível. 
E foram os jogos eletrônicos, que 
começaram a chegar ao Brasil no 
início da década de 80, que 
contribuíram para a existência de 



grande contingente de imigrantes 
digitais brasileiros com fluência 
no idioma tecnológico. Os 
adolescentes dos anos 80, que 
jogaram videogame, estão hoje 
com idade próxima aos 40 anos. 
De tal sorte que há um grande 
contingente de pessoas, entre 25 
e 40 anos, que se aproxima das 
características dos nativos 
digitais. Dependendo da 
exposição que tiveram ao 
videogame e da importância que 
deram aos softwares que 
apareceram no mercado, 
desenvolveram habilidades 
próximas àquelas atribuídas à 
geração Y americana. 

O desafio dos gestores de RH 
Seguindo essa premissa, uma 
pesquisa realizada com 157 
consultores no âmbito nacional 
analisou a relação entre a 
intensidade de uso da tecnologia 
da informação e da comunicação 
e a produtividade dos 
consultores. Como resultado, 
identificou-se que o fator que 
mais se relacionou com um 

melhor desempenho do 
consultor foi o número de 
softwares que ele utilizou no 
desenvolvimento de suas 
atividades. Vale ressaltar que o 
número de equipamentos 
eletrônicos utilizados contribuiu 
negativamente para a 
produtividade. Portanto, não é a 
habilidade no uso do 
equipamento que faz essa 
geração diferenciada, mas, sim, a 
habilidade no uso do software 
que a máquina possibilita. 
Os profissionais de RH 
enfrentam um desafio crescente 
para lidar com esses 
profissionais e com a diversidade 
dentro das organizações. 0 
desafio não tem sido diferente 
para pais e professores, que são, 
na maioria, estrangeiros digitais. 
Além disso, haverá um 
recrudescimento quando os 
nativos digitais mais genuínos 
chegarem ao mercado de 
trabalho. Assim, para auxiliar os 
gestores de RH elaborei uma lista 
de insights sobre essa nova 
geração de profissionais, os 

nativos digitais: 

Eles não são ensinados ou 
treinados; eles possuem 
CAPACIDADE DE 
APRENDIZAGEM, são 
autodidatas, de modo que 
aprenderam sozinhos a comparar 
informações e selecionar aquelas 
que fazem mais sentido. 

Não esperam a comunicação 
chegar, eles vão atrás da 
INFORMAÇÃO. Quando a 
informação chega as suas mãos, 
eles automaticamente às 
consideram defasadas, como as 
notícias de um jornal ou 
telejornal ou um e-mail 
corporativo. 
3. Eles não compreendem a 
frase "Eu não sei o que isso 
significa; não sou capaz de 
fazer determinado trabalho ou 
não tenho experiência nesse 
tema". Eles sabem onde e 
como encontrar os caminhos 
para a SOLUÇÃO. 

Não se surpreendem com o 



DESENVOLVIMENTO 
TECNOLÓGICO. Eles se 
surpreenderão caso seja reduzida 
a velocidade de criação de novas 
formas (tecnologias) que facilite 
a vida das pessoas. 
3 Não ficam ansiosos para se 
manter informados. Eles sabem 
onde estão as informações 
e as procuram na medida 
em que necessitam. Como 
consequência, LÊEM MUITO. 
6. Os nativos digitais fazem 
várias coisas ao mesmo tempo e 
não é porque têm pressa, ou não 
possuem foco e tampouco podem 
ser considerados sem capacidade 
para aprofundamento. Eles fazem 
várias coisas ao mesmo tempo 
porque a cabeça deles funciona 
como um HIPERTEXTO, cheio de 
hiperlinks. Fazer uma coisa de 
cada vez é muito linear para o 
pensamento complexo que 
desenvolveram. 
7. Os nativos digitais não 
buscam o poder como as 
gerações anteriores e nem veem 
a informação como uma arma 
poderosa. Eles sabem que toda 
informação está disseminada, 
têm consciência que eles não a 
dominam totalmente, não têm 
pretensão por essa dominação e 
sabem que alguém as tem; 
portanto, só faz sentido 
TRABALHAR EM REDE. 
8. Os nativos digitais sabem que 
os segredos têm vida curta. 0 
mundo é um grande big brother, 
portanto, é melhor ser 
TRANSPARENTE logo de cara 
porque é muito fácil descobrir a 
verdade. 
9. Os nativos digitais sentiram 
na pele o que é qualidade de 
vida. Quando há um software 

que faz tudo para você, a vida é 
muito mais fácil. Assim, eles nem 
cogitam viver sem qualidade. 0 
trabalho tem de ser feito, rápido, 
de forma correta da primeira vez, 
para sobrar TEMPO PARA 0 
LAZER. 
10. Os nativos digitais, com seu 
fácil acesso à informação, sabem 
que dinheiro e poder não fazem 
sentido em um ambiente 

degradado e/ou com uma 
sociedade desigual. Eles 
vislumbram um CAPITALISMO 
SUSTENTÁVEL 

Pesquisa do Hay Group 
mostra que 18% dos jovens 
já chefiam equipes 

Quando se fala em geração Y 
e de sua relação com o mundo 
corporativo a impressão que 
se tem é de uma tendência 
para o futuro. Pesquisa do Hay 
Group, com cerca de 5,5 mil 
representantes desse grupo que 
trabalham em companhias de 
grande porte, com atuação no 
Brasil, aponta para a geração Y 
como uma realidade. Além de 
já fazerem parte das empresas, 
quase 20% dos entrevistados 
ocupam cargos de gestão. Até 
hoje eles são conhecidos como 
jovens vorazes com elevado 
grau de autoconfiança e que 
se comportam diferente dos 
babyboomers com relação à 
hierarquia e formalidades. "A 
pesquisa mostra que realmente 
há diferenças, mas que elas não 
representam necessariamente 
um problema. Segundo 
estudo, 63% deles pensam em 
permanecer no atual emprego 
por um período de cinco 
anos ou mais e apenas 5% 

pretendem deixar a empresa no 
próximo ano", conta a consultora 
do Hay Group, Flavia Leão 
Fernandes. Embora alguns líderes 
ainda não se sintam confortáveis 
com a maneira menos formal 
com que a geração Y lida com 
seus superiores, 74% afirmam 
ter boa relação com a chefia, 
75% confiam no seu superior e 
35% alegam ter autonomia para 
realizar seu trabalho. Como uma 
típica geração que faz o que fala, 
71% dizem que os valores da 
empresa estão alinhados com os 
seus valores pessoais. € 

20% é o percentual do mercado 
de trabalho, nos EUA, que 
engloba a turma dos Ys. A 
pesquisa do Hay Group mostra 
que a ascensão profissional 
desses jovens tende a ser mais 
rápida e, em pouco tempo, 
poderão vir a assumir postos 
ainda mais elevados. Em termos 
de mercado de trabalho, ainda 
naquele país, eles devem chegar, 
nos próximos anos, a 45% 

Text Box
Fonte: Melhor: gestão de pessoas Especial 2010, São Paulo, n. 3, p. 52-56, 2010.




