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A CHEGADA DO JOVEM PROFISSIONAL
ØCheio de energia;
ØVontade;
ØQuer conquistar seu espaço.

Mas quando não é cutucado/desafiado:
ØCansa;
ØFiltra o que precisa aprender;
ØNão vê perspectiva de futuro;
ØComeça a olhar a concorrência.

E O QUE ESTÁ AO NOSSO ALCANÇE
FAZER PARA ALAVANCAR (e não
perder) ESTA ENERGIA, TALENTO E
VONTADE?
Ø Três Verdades
Ø Três Responsabilidades

1ª Verdade-Responsabilidade

DA EMPRESA

ØEntender quem agora faz parte da
equipe;
ØSe adequar à chegada dos novos
profissionais – entender as diferenças
de gerações.
Ø “... se todos fossem casados e tivessem 40 anos...”

QUEM SÃO OS MEMBROS DA MINHA EQUIPE?

CARACTERÍSTICAS DAS GERAÇÕES
O contexto histórico da criação de cada geração influencia seu comportamento.
BABY BOOMERS
(de 1940 a 1959)

Ø Experientes;
Ø Iniciaram a carreira com
máquinas de escrever, sem
computador ou celular;
Ø Momentos difíceis de
guerra e Economia;
Ø Valorizam trabalho árduo e
carreia sólida;
Ø Focam no resultado.

GERAÇÃO X
(de 1960 a 1979)

Ø São candidatos a posições
de liderança;
Ø Iniciaram a carreira junto
com o avanço da
tecnologia;
Ø Turma dos videogames 1;
Ø Valorizam o
empreendedorismo;
Ø Maior equilíbrio entre vida
pessoal e profissional.
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GERAÇÃO Y OU
MILLENNIALS
(de 1980 a 1994)

Ø Buscam posições de
liderança;
Ø Cresceram com a
tecnologia;
Ø Mentalidade global;
Ø Aceitam mais facilmente
as diferenças;
Ø Viveram bons momentos
da economia mundial;
Ø Questionadores, ansiosos
e imediatistas;
Ø Não se prendem a
empresa.

GERAÇÃO Z
(de 1995 a 2010)

Ø O grupo mais jovem das
organizações;
Ø São totalmente
tecnológicos (nativos
digitais);
Ø Tem pais protetores;
Ø Valorizam o grupo, o
social;
Ø Entediam-se facilmente;
Ø Ansiedade em busca de
algo melhor.

GERAÇÃO ALPHA
(de 2010 a ...)

E COMO ESTAMOS NOS PREPARANDO PARA
AS GERAÇÕES QUE ESTÃO CHEGANDO NO
MERCADO DE TRABALHO?

ESSA PREPARAÇÃO COMEÇA PELA
LIDERANÇA ATUAL
ØSaber ouvir, ensinar a ter paciência no aprender;
ØEntender o que motiva; Maslow, Herzberg
ØReconhecer os esforços;
ØDelegar responsabilidades;
ØPlantar sonhos de Futuro;
ØDar feedback, estar por perto.
1ª VERDADE - RESPONSABILIDADE:
As pessoas não pedem demissão da
empresa.
Elas pedem demissão do chefe!

2ª VERDADE - RESPONSABILIDADE

DO GESTOR

O que EU preciso fazer, para que a equipe faça o
que precisa ser feito para atingir os resultados?
Neste “o que EU preciso fazer” está incluído criar
motivação e dar feedback, pois o gestor é o
responsável pela motivação.
Metas através de pessoas.
2ª VERDADE RESPONSABILIDADE:
“A tropa marcha de acordo
com o ritmo do sargento”.

LIDERANÇA SITUACIONAL É ATEMPORAL
Estilo do Líder e Maturidade
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3ª VERDADE - RESPONSABILIDADE

DO JOVEM PROFISSIONAL
ØControlar as expectativas e a ansiedade
ØConhecer a empresa;
ØEntenda as suas responsabilidades dentro dela;
ØAssuma responsabilidades;
ØOuça os mais experientes;
ØDesenvolva bons relacionamentos;
ØSaiba receber feedback.

Estudam indicam que os jovens da nova
geração acreditam que precisam se
esforçar mais que as gerações
anteriores.
Ao mesmo tempo em que
se sentem dependentes de um líder.
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3ª VERDADE-Responsabilidade:
“O jovem precisa gastar a sola do
sapato para entender o mercado
de trabalho e o AGRO.”.

BILL GATES TEM RAZÃO...

Bill Gates foi convidado por uma escola secundária…
1.A vida não é fácil — acostume-se com isso.
2.O mundo não está preocupado com a sua auto-estima. O mundo espera que você faça alguma coisa útil por ele ANTES de
sentir-se bem com você mesmo.
3.Você não ganhará U$20.000 por mês assim que sair da escola. Você não será vice-presidente de uma empresa com carro e
telefone à disposição antes que você tenha conseguido comprar seu próprio carro e telefone.
4.Se você acha seu professor rude, espere até ter um chefe. Ele não terá pena de você.
5.Vender jornal velho ou trabalhar durante as férias não está abaixo da sua posição social. Seus avós têm uma palavra diferente
para isso: eles chamam de oportunidade.
6.Se você fracassar, não é culpa de seus pais. Então não lamente seus erros, aprenda com eles.
7.Antes de você nascer, seus pais não eram tão críticos como agora. Eles só ficaram assim por pagar as suas contas, lavar
suas roupas e ouvir você dizer que eles são “ridículos”. Então antes de salvar o planeta para a próxima geração querendo
consertar os erros da geração dos seus pais, tente limpar seu próprio quarto.
8.Sua escola pode ter eliminado a distinção entre vencedores e perdedores, mas a vida não é assim. Em algumas escolas você
não repete mais de ano e tem quantas chances precisar até acertar. Sem segunda época e trabalho pra melhorar nota. Isto não
se parece com absolutamente NADA na vida real. Se pisar na bola, está despedido… RUA!!! Faça certo da primeira vez!
9.A vida não é dividida em semestres. Você não terá sempre os verões livres e é pouco provável que outros empregados o
ajudem a cumprir suas tarefas no fim de cada período.
10.Televisão NÃO é vida real. Na vida real, as pessoas têm que deixar o barzinho ou a boate e ir trabalhar.
11.Seja legal com os CDFs (aqueles estudantes que os demais julgam que são uns babacas). Existe uma grande probabilidade
de você vir a trabalhar PARA um deles.

Três Histórias:
1) Três Passos
2) Estagiários
3) Liderança Direta

1992 – Como conciliar aspirações crescentes e renda
constante?

Figura 2. Representação esquemática da evolução das
aspirações dos produtores em comparação com a renda constante.
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