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As intensas mudanças tecnológicas e culturais que vêm acontecendo nas últimas décadas trazem como 
consequência mudanças na maneira de pensar e agir das pessoas, o que influencia diretamente a relação das 
novas gerações com o trabalho, a forma como se comportam profissionalmente, seus anseios, a maneira de 
enxergar a carreira e as exigências que fazem às empresas em que trabalham. Com isso, cada vez mais se 
temdiscutido as características de cada geração presente no mercado de trabalho e suas peculiaridades, no 
intuito de encontrar formas de conciliar pessoas tão diferentes de maneira harmônica e produtiva. 

Os jovens da geração Y, por exemplo, que são aqueles rapazes e moças nascidos a partir da metade da 
década de 80, têm características bem diferentes da geração que os antecedeu, a chamada geração X.Os 
jovens da geração Ysão seres inquietos e impacientes. Essas características foram estimuladas pela geração 
dos seus pais e avós, que foram um grupo de pais e mães que trocaram boa parte do tempo antes dedicado à 
família pelo sonho de ascensão profissional e pessoal.O preço pago foi a culpa, carregada, sobretudo, pelas 
mulheres. Culpa esta que muitas vezes foi aliviada com presentes e com investimento em diversas atividades 
para o filho: violão, inglês, futebol, natação... Os pais das décadas de 80, 90 e os destas primeiras décadas dos 
anos 2000 acostumaram-se a manifestar amor dando tudo o que os filhos desejam. A palavra “não”, tão 
importante na vida, passou a ser evitada nas relações entre pais e filhos.  

Isso mais a influência crescente da tecnologia, que faz com que tudo pareça instantâneo, descartável e 
passageiro, formaram uma geração de profissionais imediatistas, quase avessos a qualquer tipo de vínculo 
com as empresas em que trabalham, ávidos por desafios e por reconhecimento instantâneo. Querem 
acumular o maior número de experiências no menor prazo possível.  

Conviver com estes profissionais pode ser bastante frustrante, principalmente para quem hoje está na 
liderançadas empresas, já que os profissionais da geração X estão acostumados com carreiras construídas ao 
longo do tempo, com vínculos e estabilidade. Mas há também um lado muito bom nos Y: eles têm uma 
vontade insaciável de aprender e estão abertos ao novo. São digitais, grupais, criam e desfazem laços com 
naturalidade. Também são mais arrojados, menos medrosos e não são tão ligados a cargos e à hierarquia. 
Respeitam principalmente aqueles a quem admiram, são mais adeptos à meritocracia. Querem liberdade para 
desenvolver suas competências e preocupam-se com a qualidade de vida e com espaço que terão para a vida 
pessoal. 

Estes jovens profissionais fazem contraste com a geração anterior, a chamada geração X, nascida 
aproximadamente entre os anos de 1960 e 1984. A geração X, apesar da pouca diferença de tempo, viveu sua 
formação e entrada no mercado de trabalho em um contexto bem diferente da geração Y. Em geral, esta 
geração teve menos oportunidades de estudo e formação do que seus filhos e tiveram que se adaptar a essa 
explosão tecnológica e à internet depois que já estavam no mercado de trabalho. São pessoas que, em geral, 
valorizam a segurança no emprego e, portanto, são mais estáveis.  

O que acontece é que hoje as gerações X e Y representam a maioria da força do trabalho no Brasil e 
precisam conviver de forma harmônica e produtiva no trabalho. Há casos de empresas que encontram o 
desafio de conciliar um profissional da geração X, com bagagem de mais de 20 anos de experiência na função, 
porém com pouca escolaridade, com um jovem da geração Y, que está iniciando sua carreira profissional, mas 
que tem pós graduação e fala 2 ou 3 línguas. Ambos são importantes para a empresa e têm características 
que, somadas, poderiam contribuir para o crescimento do negócio e deles próprios. No entanto, muitas vezes 
essa conversa entre gerações não acontece de maneira tão simples e precisa ser mediada pelo gestor da 
equipe. 

O fato é que não há como fugir dos jovens da geração Y no ambiente de trabalho. Hoje, eles já são 1,8 
bilhão no mundo. Estima-se que, em 2025, serão 75% da força de trabalho.  As empresas vão se adaptar a 



esse tipo de profissional e, para tanto, é preciso estar aberto a entender as diferenças e as necessidades de 
mudanças que eles trazem consigo. Aqueles que souberem gerir efetivamente as diferentes gerações e fazê-
las trocarem experiências, conhecerem suas qualidades e competências, respeitarem suas diferenças e 
unirem seus conhecimentos, estarão prontos para ver seus resultados multiplicados. 
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