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INTRODUÇÃO

A rotina de um departamento de Recursos Humanos é cheia 

de desafios. O volume de trabalho, a organização de tarefas, as 

estratégias dos processos de contratação… Tudo isso contribui 

para um cotidiano cheio, que pode acabar tirando o foco do 

principal valor dessa atividade: lidar com pessoas e trazer 

à tona o melhor de cada profissional.

Se você se identifica com essa descrição, não se preocupe! 

O melhor caminho para se sair bem nas tarefas diárias 

e conseguir realizá-las de forma certeira e eficiente é o 

conhecimento. Nesse caso, quanto mais informações sobre 

a área do RH você tiver em mãos, melhor.

Um dos principais desafios dos departamentos de RH é a 

contratação de funcionários. Todo esse processo precisa 

ser conduzido com clareza e profissionalismo para que a 

escolha do profissional seja perfeita e não prejudique a 

entrega de resultados.

Além disso, as ações realizadas com aqueles colaboradores que 

já são membros da empresa também são de suma importância. 

Programas de desenvolvimento, treinamento e sucessão são 

essenciais para o crescimento saudável do negócio.

http://avaliacaodepessoas.com.br/competencias/processos-internos-de-contratacao-como-fazer-de-maneira-mais-eficiente/
http://avaliacaodepessoas.com.br/competencias/foco-em-resultado-saiba-como-criar-indicadores-de-desempenho-na-empresa/
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INTRODUÇÃO

Um segmento da população que se destaca no mercado de 

trabalho é a geração dos chamados millennials. A questão das 

gerações está muito em voga atualmente, o que é interessante, 

afinal, compreender os comportamentos e objetivos dos 

indivíduos é algo que contribui — e muito! — para o 

desenvolvimento de projetos e negócios.

Mas, afinal, quem são os millennials? Existem divergências 

teóricas sobre a idade e as definições de cada geração, mas 

é possível encontrar uma unidade entre tanta informação. 

Continue a leitura deste e-book para entender tudo sobre 

esses jovens e acertar na contratação e desenvolvimento 

desses profissionais!



AFINAL, 
QUEM SÃO OS 
MILLENNIALS?
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AFINAL, QUEM SÃO OS MILLENNIALS?

Jovens nascidos entre o final dos anos 1980 

até os anos 2000 são a geração millennial, 

também conhecida como geração Y. Eles 

já representam uma parcela expressiva da 

população — cerca de 1.8 bilhões no mundo — 

e, nos Estados Unidos, somam 44% da população 

economicamente ativa do país. Impressionante, 

certo? Mas a influência desses jovens de 20 ou 

30 anos não para nos números.

É importante ressaltar que, dentre os estudos 

de gerações próprios das ciências sociais e de 

outros campos de estudo, existem divergências 

sobre a faixa etária exata dos Millennials. 

Contudo, este e-book leva em consideração os 

estudos realizados pela Fundação Instituto de 

Administração (FIA/USP).

Contar que a tecnologia revolucionou nossas 

relações com o mundo já é um clichê, mas esse 

fato faz toda a diferença quando vamos definir 

a geração dos millennials. Continue lendo para 

entender essa relação!
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AFINAL, QUEM SÃO OS MILLENNIALS?

NOVAS HABILIDADES

A geração millennial também leva o nome de geração internet. 

Essa nomenclatura não veio em vão: ao contrário daqueles 

nascidos nas décadas anteriores, esses jovens cresceram 

presenciando a evolução da tecnologia. Por isso, eles têm muito 

mais facilidade com computadores, smartphones e gadgets do 

que os mais velhos.

A naturalidade de lidar com a tecnologia vai além: por 

dominarem as ferramentas do digital, eles aprendem a 

usá-las em favor próprio de forma instintiva — 

especialmente para buscar informação, aprender coisas 

novas e organizar a própria rotina.

Essa personalidade conectada é o grande trunfo dos millennials. 

Isso permite que eles sejam multitarefas e estejam sempre 

conectados com o mundo — que é o assunto do próximo tópico.
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AFINAL, QUEM SÃO OS MILLENNIALS?

CONSCIÊNCIA COLETIVA

Os jovens que nasceram com a internet nas mãos têm, 

naturalmente, uma consciência conectada com o restante 

do mundo. Essa conexão faz toda a diferença para seu 

 ideais, objetivos e angústias.  Os millennials são muito 

conectados com seus ideais: isso se apresenta tanto nas 

suas aspirações pessoais e profissionais quanto no seu 

comportamento de consumo.

Você já deve ter ouvido falar que, atualmente, marcas que não 

possuem um propósito e levantam bandeiras por uma causa 

dificilmente têm adesão do público. Esse fator está diretamente 

relacionado à geração Y como geração de consumidores! 

Consumir, para eles, não é uma atividade corriqueira, e sim algo 

que deve ir de encontro ao seu estilo de vida hiperconectado e 

bem informado.

Além disso, a internet e as redes sociais dão a eles o poder de 

apoiar causas em qualquer lugar do mundo — e até na própria 

vizinhança. Tendências de comportamento como o slow fashion, 

o fortalecimento de produtores locais e de bandeiras políticas 

são consequências disso.
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AFINAL, QUEM SÃO OS MILLENNIALS?

EXPECTATIVAS PARA O FUTURO

Você já deve ter ouvido falar que millennials são impacientes, 

mimados e acomodados. Essas características negativas, 

difundidas pela mídia são, na verdade, um reflexo 

distorcido da maneira como essa geração vê as relações 

pessoais e profissionais.

Esses jovens viram seus pais e avós vivendo pelo trabalho 

e tendo uma clara separação entre o escritório e a vida 

pessoal, e, por conhecer essa realidade por seus olhos, 

buscam o contrário.
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AFINAL, QUEM SÃO OS MILLENNIALS?

Ter um trabalho entediante e se divertir apenas 

fora do horário comercial é um estilo de vida que 

não faz mais sentido para esses jovens. Em um 

mundo conectado, onde experiências estimulantes 

e interessantes estão pipocando na internet, eles 

buscam um emprego que seja realizador e esteja 

alinhado com seus ideais. É daí que vem o falso 

estigma de “mimados”: os millennials não aceitam 

qualquer oferta.

Além disso, a natureza multitarefas dos millennials 

vem do imediatismo da internet: quando qualquer 

informação necessária está a um clique de distância, 

por que esperar? Essa característica é muito 

interessante, especialmente, no âmbito profissional. Os 

millennials absorvem conhecimento de uma maneira 

diferente das gerações anteriores, com mais agilidade.

Você deve ter percebido, nos tópicos anteriores, que 

os millennials têm muitas características que são 

altamente desejáveis no ambiente corporativo atual. 

Veja, no próximo capítulo, como eles se comportam no 

mercado de trabalho!



COMO SÃO OS 
MILLENNIALS 
NO MERCADO DE 
TRABALHO?
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COMO SÃO OS MILLENNIALS NO 
MERCADO DE TRABALHO?

A relação dos indivíduos com o trabalho e as conquistas de vida 

sofreu muitas transformações significativas ao longo das décadas.

As jornadas extensas, os anos de atuação até conseguir 

uma promoção, o sonho do carro e da casa própria ainda são 

realidade para grande parte da população — mas, para os 

millennials e para as gerações que ainda estão crescendo e 

estão por vir, esses ideais já se tornaram arcaicos.

Flexibilidade, realização pessoal no trabalho, desejo de 

conexão com o mundo e com as pessoas são apenas alguns dos 

objetivos dos millennials nas suas experiências. Veja, a seguir, 

como essa geração se comporta e quais sãos seus objetivos no 

mercado de trabalho.
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COMO SÃO OS MILLENNIALS NO 
MERCADO DE TRABALHO?

OS MILLENNIALS 
PRIORIZAM A 
FLEXIBILIDADE

Falamos acima sobre como os jovens não 

se relacionam mais com longas jornadas de 

trabalho, não é mesmo? Aí está um ponto 

muito importante do comportamento dos 

millennials no mercado de trabalho, que 

faz toda a diferença na hora de traçar um 

plano de ação para a contratação desses 

jovens para empresas.

Uma tendência forte do mercado de 

trabalho é possibilidade da jornada de 

trabalho flexível, viabilizando inclusive o 

trabalho remoto — ou home office. Essa 

ação permite que os funcionários consigam 

ajustar sua rotina para se dedicar a outras 

atividades pessoais, e faz com que eles 

se sintam valorizados e compreendidos. 

Os millennials buscam isso nas empresas 

mais do que qualquer geração.
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COMO SÃO OS MILLENNIALS NO 
MERCADO DE TRABALHO?

OS MILLENNIALS BUSCAM 
RELAÇÕES DE IGUALDADE

Uma das características mais marcantes da 

geração millennial é a facilidade do aprendizado. 

Com praticamente todo o conhecimento do 

mundo a um clique de distância, eles valorizam 

muito o autodidatismo e, também, buscam 

outras formas de qualificação profissional para 

além da tradicional graduação.

Uma característica que está diretamente 

relacionada a esse fator é a busca por igualdade 

no ambiente profissional. A facilidade de 

conexão e a personalidade humanitária dos 

millennials fazem com que eles considerem 

hierarquias, cargos de chefia e outras formas de 

autoridade como arcaicas e sem sentido. Afinal, 

eles acreditam que todos têm tanto a ensinar 

quanto a aprender; nesse caso, estão em busca 

de uma relação de igual para igual com todos os 

membros da empresa — sem deixar o respeito 

de lado, é claro.
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COMO SÃO OS MILLENNIALS NO 
MERCADO DE TRABALHO?

OS MILLENNIALS PRECISAM 
DE FEEDBACK CONSTANTE

Quem acredita nas características negativas difundidas 

sobre os millennials, como aquelas que indicam que eles 

são preguiçosos e acomodados, está redondamente 

enganado. Essas informações são difundidas colocando-

os em comparação com formas de relacionamento no 

trabalho que já estão há muito ultrapassadas.

Sua natureza conectada, com sede de aprendizado 

e a facilidade de lidar com muitas tarefas ao mesmo 

tempo, além da busca constante por um ideal e um 

propósito, os tornam profissionais esforçados e 

muito dedicados.

Somando essas características à sua juventude 

e sua busca por igualdade, isso quer dizer que os 

millennials tentarão se provar de toda forma. Afinal, 

o conhecimento e o domínio de habilidades deveria 

ser mais decisor para que um profissional ocupe uma 

posição de gerência numa empresa do que seu tempo 

de atuação, certo?
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COMO SÃO OS MILLENNIALS NO 
MERCADO DE TRABALHO?

A busca desses jovens por se provar se mostra em ações 

inovadoras, criativas e uma forma de pensar que, normalmente, 

será vista como fora da caixa em empresas mais conservadoras.

Contudo, eles não fazem todo esse esforço em vão: buscam 

reconhecimento e feedback constante. Isso faz com que eles 

compreendam mais sobre a própria atuação profissional e 

busquem sempre melhorar e evoluir.

http://avaliacaodepessoas.com.br/avaliacao-de-pessoas/6-motivos-para-fortalecer-a-cultura-de-feedback-na-empresa/
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COMO SÃO OS MILLENNIALS NO 
MERCADO DE TRABALHO?

OS MILLENNIALS SABEM 
ENCONTRAR INFORMAÇÕES

Você já ouviu a máxima “os millennials pensam 

que sabem de tudo”? Parece absurdo, não é 

mesmo? Pois bem, essa informação não está 

completamente errada.

A internet, hoje em dia, tem inúmeras ferramentas que 

facilitam a pesquisa e o aprendizado, a organização e 

gestão de informações e o processamento de ideias. 

Colocando esse fato em xeque, dizer que os millennials 

sabem tudo não está completamente errado.

Para esses jovens, “saber de tudo” significa “ter 

acesso”. As habilidades de pesquisa e aprendizado 

deles são surpreendentes e têm tudo para contribuir 

para o crescimento exponencial de uma empresa.

Essa característica indica, também, que os millennials 

vão priorizar experiências que podem proporcionar 

um aprendizado único em detrimento daquelas que 

não acrescentarão em nada.



COMO ATRAIR E 
MANTER MILLENNIALS 
NA SUA EMPRESA?



20

COMO ATRAIR E MANTER MILLENNIALS 
NA SUA EMPRESA?

Agora que você conhece quais são as principais características 

dos millennials, assim como suas aspirações e objetivos 

profissionais, deve ter percebido que eles têm várias 

características desejáveis para as empresas. A contratação 

desses profissionais pode trazer muitas vantagens e ajudar a 

guiar um negócio na direção da inovação. Não dá pra perder 

essa oportunidade, né?

Por isso, veja, a seguir, 3 atitudes que vão contribuir para atrair 

e manter esses jovens dentro da sua empresa!
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COMO ATRAIR E MANTER MILLENNIALS 
NA SUA EMPRESA?

OFEREÇA BENEFÍCIOS 
REALMENTE INTERESSANTES

Para os millennials, que têm uma 

consciência social e econômica bem 

consolidada, benefícios como vale-

transporte, vale-refeição e convênios 

médicos são o básico — toda empresa 

que se importa com seus funcionários deve 

oferecê-los.

Os bônus que realmente os interessam são 

aqueles que contribuem para seu estilo 

de vida diferente, que unem as esferas 

do pessoal e do profissional. Atividades 

de confraternização, como happy hours, 

possibilidades de aprendizado, como cursos 

promovidos pela empresa (e ministrados 

pelos próprios funcionários!) e premiações 

que vão além do bônus no salário, como 

viagens, são alguns bons exemplos.
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COMO ATRAIR E MANTER MILLENNIALS 
NA SUA EMPRESA?

TENHA UMA CULTURA CORPORATIVA 
BEM ESTABELECIDA

A geração Y busca propósito. Empresas que têm ideais que 

estão alinhados tendem a crescer muito no conceito deles — 

tanto dos possíveis colaboradores quanto clientes.

Nesse caso, é urgente que as empresas busquem estabelecer 

uma cultura corporativa consistente, que tenha tudo a ver com 

os objetivos de crescimento e expansão e que, ao mesmo tempo, 

consiga ser acessível. Culture codes de empresas inovadoras, 

como a Netflix, são muito admirados por esses jovens. Invista!
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COMO ATRAIR E MANTER MILLENNIALS 
NA SUA EMPRESA?

COMPREENDA QUE 
FLEXIBILIDADE E 
ABERTURA SÃO AS CHAVES

A jornada de trabalho fixa de oito horas 

por dia já é passado. Millennials acreditam 

— e com razão! — que os profissionais 

não precisam ficar confinados no escritório 

em horários pré-estabelecidos para que 

o trabalho seja bem feito (salvo exceções, 

claro). Por isso, oferecer a possibilidade de 

flexibilização das horas e home office já 

dá à sua empresa um grande diferencial.

Além disso, mostrar que as perspectivas 

de crescimento — ou, em outras palavras, 

o plano de carreira — da empresa levará 

em conta os resultados apresentados e 

a boa performance profissional, ao invés 

de conceitos datados como tempo de 

empresa, é um fator que fará com que os 

millennials vejam sua organização com 

outros olhos.



CONCLUSÃO
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CONCLUSÃO

A gestão de pessoas é cheia de desafios, e lidar com uma 

geração tão jovem e tão cheia de peculiaridades como os 

millennials não é uma tarefa que fica de fora disso.

Contudo, compreender bem os objetivos e aspirações dessa 

geração é o caminho certo para oferecer os benefícios que eles 

procuram e, claro, absorver o melhor que eles têm a oferecer — 

o que não é pouca coisa.

Agora, coloque em prática tudo que você aprendeu neste e-book 

e se prepare para a onda de inovação e criatividade que alcançará 

sua empresa!

http://avaliacaodepessoas.com.br/competencias/os-4-principais-erros-de-gestao-de-pessoas-que-o-rh-deve-evitar/
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O MAPA é um teste psicológico desenvolvido para ser 
um competente instrumento de gestão de pessoas. 
Resultado de muita pesquisa e evolução científica, essa 
ferramenta tem no universo corporativo, sua origem e 
sua finalidade.

O teste é composto por uma série de características 
de personalidade. A combinação de respostas e o 
cruzamento de dados coletados possibilita resultados 
mais profundos e, por consequência, bem mais eficientes.

Confira as dicas para melhorar o seu RH em nosso blog e 
também nos acompanhe no Facebook e no LinkedIn!

http://mapaavaliacoes.com.br/
http://avaliacaodepessoas.com.br/
https://www.facebook.com/mapaavaliacoes
https://www.linkedin.com/company-beta/5379614/?pathWildcard=5379614
http://mapaavaliacoes.com.br/
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