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Com mais de 50% da população mundial com menos de 30 anos, o contexto global de 

tomadores de decisão vem mudando gradativamente. Por seu tamanho, a geração jovem 

atual já é influente. E essa influência cresce à medida que ela ocupa uma proporção 

maior da base de eleitores, da massa consumidora e da força de trabalho. Ao mesmo 

tempo em que o jovem é protagonista no seu ambiente social, ele também assume 

posição de agente transformador no mercado de trabalho. Esteja ou não em posição 

de liderança, apresenta-se como peça fundamental para inovar modelos de gestão e 

culturas organizacionais. 

Por tudo isso, entender como atuar com essa nova configuração da força de trabalho 

representa hoje um dos grandes desafios que organizações mundo afora enfrentam. 

Cabe ainda ressaltar que os jovens são vistos por muitos como mão de obra impaciente, 

indecisa e pouco interessada no trabalho, e não como parte fundamental de um novo 

jeito de pensar e fazer negócio. Organizações e líderes têm dificuldades para perceber 

o poder de influência dessa geração. Poucos estão preparados para dar ouvidos ao 

que ela diz.

Esta ausência de sintonia é um reflexo de estereótipos criados sobre essa geração e 

da real falta de conhecimento sobre seus indivíduos. Nascidos entre 1993 e 2000, num 

mundo com uma economia mais frágil e conectado à internet, esses jovens cresceram 

sem diferenciar o que é offline e digital. A maneira com que usam a tecnologia e o 

acesso ilimitado à informação moldaram seu mindset, seu comportamento e também 

suas ambições profissionais.

Quando falamos sobre mercado de trabalho, o que esse jovem quer? O que busca em 

uma organização? Como percebe seu ambiente de trabalho? O que deseja mudar ali 

dentro? Ele tem consciência de seu poder de influência? Qual a sua visão sobre o papel 

do líder? 
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Para responder estas e outras perguntas, a Fundação Estudar e a consultoria a.karta 

apresentam a pesquisa O Impacto dos Jovens nas Organizações, respondida por 

jovens de todo o Brasil. Consideramos fundamental entender mais sobre esses jovens 

no papel de catalisadores das transformações pelas quais passam as organizações e o 

mercado de trabalho brasileiro.

A partir dos resultados, apresentamos dados que ajudam a definir o perfil do 

jovem profissional. Palavras como transparência, mentoria, autonomia, proximidade, 

horizontalidade e diversidade permeiam os anseios profissionais e o modelo de gestão 

que ele espera encontrar nas organizações.

As respostas coletadas também trazem dados do outro lado da questão: mostram em 

que as organizações devem investir para atrair e alavancar o potencial desse jovem 

“empoderado”, para que ambos cresçam juntos. 
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Elaborado pela Fundação Estudar em parceria com a consultoria a.karta, o questionário 

da pesquisa foi enviado eletronicamente a jovens em diferentes momentos de carreira. 

De um total de 37 perguntas, 17 contemplaram temas como experiências acadêmica 

e profissional, para dar forma ao perfil dos respondentes. As demais perguntas foram 

elaboradas a fim de mapear a postura dos jovens dentro da organização em que 

trabalham, a partir da percepção de sua influência e das barreiras por eles enfrentadas.

Apenas os questionários respondidos por jovens de 18 a 25 anos foram considerados 

na tabulação dos dados. Vale destacar que os resultados salientam, em alguns casos, 

perspectivas diferentes de acordo com o tipo de organização em que os jovens atuam: 

privadas, governamentais, start-ups e terceiro setor. Foram encontradas ainda diferentes 

nuances de expectativas entre jovens que ocupam cargo de liderança de equipes e 

jovens não líderes.
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O público-alvo das análises da pesquisa foram jovens de 18 a 25 anos, indivíduos que 

nasceram no advento da internet e das tecnologias digitais. 

Do total de 1.051 respondentes, 72% trabalham atualmente e 78% têm nível de 

escolaridade superior (completo ou cursando). Com diferentes experiências profi ssionais, 

15% ocupam hoje cargos de liderança: são gestores de projetos, coordenadores, 

gerentes ou C-level. Os outros 85% atuam em posições de aprendiz, estagiário, auxiliar, 

assistente, analista, técnico, trainee, consultor, autônomo ou freelancer.

O público-alvo das análises da pesquisa 
foram jovens de 18 a 25 anos, indivíduos 
que nasceram no advento da internet e 

das tecnologias digitais. 

Os respondentes apresentam ainda diferentes tempos de experiência profi ssional: 80% têm 

até cinco anos; 16%, de cinco a dez anos; 1%, mais de dez anos; e 3% nunca trabalharam. 

Eles atuam (ou já atuaram) em diferentes tipos de organizações: 43% em empresas privadas; 

11% em governamentais; 9% em microempresas; 6% no terceiro setor; 6% em startups; 4% em 

organizações familiar; e 21% em outros tipos de organizações.



TOTAL DE RESPONDENTES:

1.051

têm gestores acima dos 30 anos
67%

têm até 5 anos de experiência profissional

80%

estão satisfeitos com a organização em 
que trabalham

58%

trabalham em organizações privadas 

43% 

40%
60%H O M E N S

MULHERES

PERFIL DOS RESPONDENTES
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DESTAQUES
Afinal, como os jovens têm impactado as organizações em que atuam?

Os resultados da pesquisa não deixam dúvidas de que os jovens se veem como protagonistas no 

mercado de trabalho: 79% dos respondentes afirmam ter feito algo para influenciar a forma como 

sua organização atua. 

A consciência de sua capacidade de influência não está relacionada ao cargo que ocupam. 

Dentre aqueles que afirmam já ter influenciado a forma como sua organização opera, 80% 

não estavam em posição de liderança no momento da mudança. Dentre os jovens que 

não estão em cargos de liderança hoje, 76% acreditam impactar a maneira de atuação de 

sua organização. E 74% de todos os respondentes dizem não precisar estar em cargo de 

liderança para influenciar suas organizações.

Estes números geram questionamentos frente a estereótipos moldados sobre essa geração 

de profissionais. Muitos líderes e organizações ainda percebem estes jovens como pouco 

interessados no trabalho. 

Pesquisas globais trazem indícios de que os jovens profissionais sentem que são vistos 

por seus gestores como preguiçosos, impacientes e pouco entusiasmados no trabalho. 

Já outras desmistificam esta ideia. Há dados que traçam um quadro bastante diferente 

sobre esta geração: eles revelam seu desejo por impactar positivamente a sociedade, por 

encontrar um senso de propósito entre o trabalho e a vida e por oportunidades de aprender 

e crescer profissional e pessoalmente.1

Independentemente de estarem ou não na cadeira de líder, eles desejam contribuir 

e fazer a diferença, pois se importam com o trabalho e acreditam que existam outras 

maneiras de realizá-lo. O desejo dos jovens de colaborar, influenciar e até modificar os 

modelos de gestão demonstram seu compromisso com a organização e representam um 

tipo de lealdade ao seu trabalho.

(1FONTE:  Global Shapers Survey 2017, World Economic Forum)
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“Para fazer uma mudança não é preciso 

estar em cargo de liderança. Mas é preciso 

saber que mudanças consistentes levam 

tempo, requerem paciência e uma grande 

dose de influência. Por isso o jovem tem 

de aprender a autoliderança, que começa 

desde sua entrada na organização. Ele 

precisa aprender a liderar sua rotina, seus 

projetos, sua carreira, para só depois 

aprender a liderar pessoas.” 

Anamaíra Spaggiari,

gerente de produtos da Fundação Estudar    
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JOVENS QUE ACREDITAM IMPACTAR SUA ORGANIZAÇÃO

JOVENS QUE ACREDITAM IMPACTAR SUA ORGANIZAÇÃO 
E NÃO OCUPAM CARGO DE LIDERANÇA 

JOVENS QUE PENSAM NÃO SER PRECISO TER CARGO DE 
LIDERANÇA PARA IMPACTAR SUA ORGANIZAÇÃO 

79%

76%

74%

O jovem empoderado gera mais agilidade para as organizações. Mas elas, por sua vez, 

precisam estar preparadas para ouvi-lo. “As empresas que têm obtido sucesso são 

aquelas que adotam um modelo de intraempreendedorismo, que tira proveito de todos 

os pontos que os jovens colocam na mesa. Eles têm o impulso, a fome e a habilidade 

para implementar formas que podem direcionar nossa economia empresarial para 

direções inesperadas. Dêem-lhes as ferramentas e observem-os mudar o mundo”, 

escreveu Liz Elting, CEO da TransPerfect, empresa líder de tradução nos Estados Unidos, 

em uma de suas colunas na Forbes.
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Os resultados mostram ainda que 55% dos respondentes acreditam que são eles 

próprios quem criam as oportunidades no ambiente corporativo. Esta ideia de 

protagonismo independente se faz mais presente em organizações do terceiro setor (74%), 

seguidas de startups (53%), empresas privadas (51%) e empresas governamentais (33%). 

Tal diferença pode estar diretamente relacionada com o ambiente de trabalho e os 

modelos de gestão com os quais os jovens mais se identifi cam. Eles tendem a se sentir 

desconfortáveis em estruturas rígidas. Em outras palavras, encaram estruturas hierárquicas 

e burocráticas como barreiras. E desejam um estilo de gestão e uma cultura corporativa 

que refl ita sua visão de mundo, que sejam mais horizontais, abertas e transparentes.

NA ORGANIZAÇÃO EM QUE TRABALHO,
A OPORTUNIDADE SOU EU QUEM CRIO

TERCEIRO SETOR

STARTUPS

PRIVADAS

GOVERNAMENTAIS

74%

53%

51%

33%

“ “
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Quando questionados sobre as principais mudanças já influenciadas por eles, as 
respostas também mostram um esforço expressivo para alterar metodologias de trabalho 
e estruturas que vão contra o seu mindset. 

De forma geral, as melhorias mais significativas implementadas pelos jovens líderes e 
não líderes dizem respeito justamente a processos e rotinas de trabalho. Este item foi 
escolhido por 83% dos respondentes da pesquisa, demonstrando sua percepção de 
impacto na criação de organizações menos burocráticas e hierárquicas.

AS MELHORIAS MAIS SIGNIFICATIVAS 
IMPLEMENTADAS PELOS JOVENS EM 

SUAS ORGANIZAÇÕES DIZEM RESPEITO 
A PROCESSOS E ROTINA DE TRABALHO 83%

O número também nos faz refletir sobre o poder de alcance deste jovem influenciador. 

Os dados mostram que estes indivíduos têm relevante capacidade de mudar aquilo que 

compõe o seu escopo de trabalho, processos que fazem parte de sua rotina. A influência 

para ampliar parcerias, por outro lado, era um dos itens propostos no questionário 

como uma das possíveis áreas que eles pudessem ter influenciado e não foi apontado 

por nenhum dos 1051 jovens. Será que eles não se sentem capazes de impactar outras 

instâncias da organização em que atuam? Ou talvez as organizações não ofereçam espaço 

para influenciarem áreas que vão além de suas responsabilidades?

Em seguida, aparece melhorias no ambiente, como clima mais aberto e flexível, item 

apontado por 35% dos respondentes. Em terceiro e quarto lugares, respectivamente, 

estão melhorias que se referem a produtos, a partir de novas referências e benchmarking 

(31%); e criação de projetos paralelos, não ligados ao core da organização (30%).

Vale ressaltar que melhorias em relação a produtos não teve destaque entre os jovens que 

trabalham em empresas privadas e governamentais. Mas, sim, entre os que atuam em startups 

(49%) e em organizações do terceiro setor (33%). Tais números nos levam a refletir se nestes 

segmentos corporativos os jovens se sentem mais próximos ao core da organização. 
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A observação cabe aqui pois os jovens profissionais querem que seu trabalho tenha 
significado e propósito. Desejam que o trabalho se encaixe em suas vidas. Além de 
conhecerem o seu poder de impacto, estes jovens revelam uma preocupação por 
entender as etapas do negócio e se envolver profundamente com o produto/serviço que 
sua organização desenvolve.2

Segundo W.G., 24 anos, respondente da pesquisa, “escolher trabalhar numa empresa X e não na Y 

está diretamente ligado à busca da felicidade em todos os âmbitos de minha vida. Quando eu, a 

empresa e as pessoas do meu time acreditam na mesma coisa, todos seguem com mais vontade 

e satisfação. E com a sensação de que o objetivo traçado não é algo individual, é compartilhado”. 

A percepção do jovem de seu poder de impacto em sua organização é reforçada no cruzamento 

(2FONTE: How Millennials Wants to Work and Live — 2018, Gallup) 
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PARA IMPACTAR É PRECISO VENCER OBSTÁCULOS

Dados da pesquisa destacam uma clara e importante relação entre o impacto do jovem e 

as barreiras que ele enfrenta em sua organização. Como vimos, sua atuação é mais relevante 

em melhorias em processos e rotinas de trabalho, justamente as áreas em que encontra 

obstáculos quando tenta propor uma nova ideia. Talvez este seja o motivo pelo qual ele se 

esforça para mudar tais questões.

As cinco barreiras mais significativas apontadas pelos jovens, em respostas espontâneas 

e múltiplas, com dez opções de itens, são: vícios em comportamentos e processos já 

estabelecidos (71%); estrutura hierárquica (54%); burocracia (53%); falta de propósito para 

que todos compreendam que estão trabalhando por um objetivo comum (50%); e falta de 

interesse e confiança por serem jovens (45%). 

Os jovens esperam encontrar uma abordagem mais flexível no trabalho e uma estrutura 

horizontalizada, que facilite a proximidade. Dentre os itens por eles mais valorizados numa 

organização estão a transparência das informações e a liderança acessível.

(3FONTE: Millennials at Work: Re-shaping the workplace, PwC) 

Pesquisas globais têm mostrado, porém, que os jovens ainda não têm encontrado essa 

desejada abertura nas organizações em que trabalham.3 

“Os jovens esperam encontrar uma abordagem 

mais flexível no trabalho e uma estrutura 

horizontalizada, que facilite a proximidade.”

A percepção do jovem de seu poder de impacto em sua organização é reforçada no 

cruzamento de recortes da amostra da pesquisa. A análise mostrou que as mesmas 
mudanças apontadas pelos 80% dos jovens que dizem ter influenciado a forma como as 
organizações em que atuam são percebidas por eles quando questionados sobre quais 
foram as mudanças ocorridas em suas organizações por influência de jovens profissionais. 
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TRANSPARÊNCIA, A PALAVRA DA VEZ

Segundo a Global Shapers Survey 2017, do World Economic Forum, 

os jovens valorizam a integridade, a ética e a transparência de 

informações em todas as esferas de suas vidas. Esperam encontrar estas 

características nos líderes de seus países, incluindo seus gestores e 

empregadores. 

Nossa pesquisa confirma essa característica nos jovens profissionais 

brasileiros, já que a transparência de informações foi apontada por 97% 

dos respondentes como o item que mais valorizam em uma organização. 

No recorte entre jovens líderes e não líderes, temos, respectivamente, 

99% e 97%. 

Indivíduos da geração da internet, da era do acesso ilimitado à informação 

e da exposição nas redes sociais, os jovens têm dificuldade em aceitar e 

não se sentem confortáveis em um ambiente sem transparência. Por isso, 

demandam uma nova estrutura organizacional, muito pautada na liderança 

aberta, em gestores que sejam ótimos comunicadores. 



DESTAQUES

15

Outras barreiras ainda chamam a atenção em recortes por tipos de organizações. 
Quando desejam propor uma ideia, jovens que trabalham em startups destacam como 
principais obstáculos vícios em comportamentos e processos já estabelecidos (item 
escolhido por 61% dos respondentes), ausência de foco no resultado (46%); e budget 
(44%). Para os que atuam em empresas do terceiro setor, os vícios em comportamentos 
e processos já estabelecidos (61%) são seguidos de insegurança e receio de se expor 
(50%) e burocracia (45%).

PRINCIPAIS BARREIRAS ENFRENTADAS PELO JOVEM EM SUA ORGANIZAÇÃO

VÍCIOS EM COMPORTAMENTOS E PROCESSOS

ESTRUTURA HIERÁRQUICA

BUROCRACIA

FALTA DE UM OBJETIVO COMUM

FALTA DE INTERESSE E CONFIANÇA

71%

54%

53%

50%

45%

Cruzamentos de dados de nossa pesquisa evidenciam que os jovens líderes e não 

líderes que respondem negativamente se já impactaram a maneira que sua organização 

atua são aqueles que indicam como principais barreiras às suas ideias “insegurança e 

receio de se expor” e “falta de abertura por parte do gestor”. 

A relação entre estes itens nos leva a novas refl exões: será que a baixa percepção da 

capacidade de infl uência está baseada em sua própria insegurança? E será que esta 

insegurança não afeta seu entendimento de abertura por parte da liderança?



16

CRESCER PARA IMPACTAR

Outros cruzamentos de dados da pesquisa mostram que os respondentes 

líderes e não líderes que apontam como barreiras muito significativas a “falta de 

abertura do gestor” e a “falta de interesse e confiança por serem jovens” são 

os mesmos que acreditam ser necessário estar em cargos de liderança para 

influenciar o modo de atuação de sua organização. Ou seja, a percepção de 

autonomia está relacionada à cultura organizacional na qual estão inseridos: 

se eles não têm autonomia para mudar na posição que ocupam hoje, desejam 

ser líderes, para então conseguir impactar sua organização. 
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INFLUENCIADORES, SIM, MAS COM APOIO E MENTORIA

E como os jovens reagem diante dessas barreiras? Eles buscam ajuda para driblá-las e 

conseguir expor suas ideias na organização em que trabalham? Sim. A pesquisa mostra que 

por mais que o jovem perceba sua capacidade de impactar, ele tem consciência de que 

precisa de apoio e de orientação.

Quando buscam auxílio para expor uma ideia, os jovens profissionais tendem a priorizar 

três fontes de ajuda: recorrem à pessoa que mais conhece sobre o assunto dentro da 

organização (opção escolhida por 54% dos respondentes); recorrem ao seu gestor, para 

que façam a mudança juntos (49%); e recorrem a alguém da equipe (45%). Apesar de serem 

indivíduos da era digital, essa geração não busca todas as respostas na internet. Ela valoriza 

a relação próxima e vai atrás das pessoas que estão perto dela dentro da organização.

O fato de buscarem auxílio sobretudo por meio de pessoas demonstra ainda que os jovens 

profissionais não se vêem como autossuficientes. Almejam direcionamento, orientação, 

treinamento, abertura para discussão e feedback de suas ideias.  Quando dizem procurar 

o gestor “para que façam a mudança juntos”, eles indicam o desejo de uma liderança 

colaborativa e que o capacita para a ação. O jovem tem sede de aprender e busca uma 

constante mentoria.

OS JOVENS TAMBÉM ESPERAM APOIO DO RH:

Ainda no que diz respeito ao apoio, os jovens acreditam que a área de Recursos Humanos 

pode apoiar suas ideias e iniciativas oferecendo, em ordem de importância, treinamento 

para a liderança, mentoria para os jovens, bem como contribuindo para a construção de 

uma cultura mais horizontal entre gestores e liderados. Isso reforça que o jovem espera 

organizações menos hierárquicas e transparentes, bem como que seus líderes tenham 

práticas de gestão que atendam e entendam suas expectativas e necessidades.  

Já o jovem líder, aponta em primeiro lugar também a oferta de treinamentos para a liderança, 

demonstrando que tem consciência de que não está pronto e precisa de direcionamento e 

desenvolvimento, mas em segundo lugar, diferente dos jovens não líderes, esperam que o 

RH incentive mais momentos de troca e discussões sobre a organização, buscando também 

mais um canal de diálogo e orientação na organização.
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Apesar da grande vontade de colocar a mão na massa e viver novos desafi os, nós somos 

cercados por dúvidas. Ter um mentor, alguém com mais experiência, proporciona maior 

segurança emocional, encurtamento da curva de aprendizado, celeridade na adaptação 

a situações diversas e à cultura da empresa”, diz Rebeca Lobo, 21 anos, estudante de 

engenharia da computação, voluntária no núcleo de projetos da ONG Engenheiros Sem 

Fronteiras, em Belém (PA) e respondente da pesquisa. 

Luiz Felipe Sividanes, 22 anos, agente técnico administrativo do Senac SP e também 

respondente, completa que a oferta de treinamento é desejada pelos jovens ao mesmo 

tempo em que representa  um benefício para as empresas: “Uma boa organização é aquela 

que estimula seus colaboradores a desenvolver competências para estarem aptos a entregar 

o seu melhor. Acompanhar o desenvolvimento de seus colaboradores ajuda a mapear suas 

aptidões, a direcioná-los para aquilo que melhor sabem fazer”.
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APRENDIZADO AUTÔNOMO

Respondentes que ocupam posição de liderança indicam que depois 

de recorrerem  à pessoa que mais conhece sobre o assunto dentro da 

organização (63%), eles procuram se aprofundar no tema em pauta por 

meio de livros, vídeos e artigos (52%). Ou seja, jovens líderes também 

valorizam o aprendizado autônomo, que está diretamente relacionado 

com a era do acesso ilimitado à informação.
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Privadas e Organizacionais:
Direcionamento e orientação é seguido de abertura e 

espaço para discussão

Startups:
Direcionamento e orientação é seguido de feedback 

de suas ideias

Terceiro Setor:
Abertura e espaço para discussão é seguido de 

feedback de suas ideias

Ainda para os jovens respondentes, organizações e líderes podem apoiar suas iniciativas 

oferecendo, principalmente, direcionamento e orientação; abertura e espaço para 

discussão; e feedback de suas ideias. A importância destas três ofertas são citadas 

pelos mesmos jovens que afirmam já ter impactado a maneira que suas organizações 

atuam. Elas aparecem com diferentes graus de valorização de acordo com o tipo de 

organização em que todos os jovens respondentes trabalham:
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COMO POTENCIALIZAR O IMPACTO DOS JOVENS

É preciso entender que por sua forma de pensar, trabalhar e se relacionar, esse 

Jovem representa um elemento catalisador das transformações no mundo do 

trabalho. Os dados dessa pesquisa confirmam o que nossa experiência com 

Jovens Líderes vem mostrando : se quisermos capitalizar sobre todo esse 

potencial será fundamental trazer aspectos  como transparência, autonomia 

e colaboração para o centro das iniciativas de transformação cultural nas 

organizações.”, afirma Cíntia Martins, fundadora da a.karta.

Após os dados compilados e estudados, a gerente de produtos da 

Fundação Estudar, Anamaíra Spaggiari, afirma que cabe ao RH e a liderança 

das organizações decidirem qual desafio preferem enfrentar: a ansiedade 

dos jovens que querem crescer por não serem ouvidos ou a hierarquização 

e distanciamento excessivo das lideranças.

“Ou seja, ou as empresas abrem mais oportunidades de liderança para 

os jovens ou aumentam a abertura entre líderes e jovens. Sem nenhuma 

dessas ações, há grandes chances de a rotatividade de jovens se tornar 

um problema”, ressalta.



22

Para potencializar o impacto dos jovens profissionais, a Fundação 

Estudar e a.karta destacam as iniciativas que precisam estar no radar das 

organizações:

- Fóruns de troca e mentoria aberta.
Não apenas para jovens que participam de programas de estágio, talentos 

e trainees, mas para toda a organização

- Discussão e revisão de modelos de gestão.
É preciso buscar aqueles que permitam maior consistência das práticas 

de liderança, de modo a atender a expectativa dos jovens de que seus 

líderes trabalhem a gestão de pessoas de forma contínua e levem adiante 

questões trazidas em feedbacks

- Educar o jovem para que ele saiba influenciar.
Ele precisa aprender a estruturar suas ideias, analisar o contexto e levar 

adiante argumentos que enfatizem o que é melhor para a organização 

como um todo.

“Os jovens que têm impactado as 

organizações em que atuam almejam por 

direcionamento, orientação, abertura para 

discussão e feedback de suas ideias.”
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Os jovens atuais nutrem grandes necessidades e expectativas quando se trata 

de aprendizado e crescimento. Neste sentido, exigem uma resposta focada das 

organizações e de seus líderes. Em um mundo ideal, gostariam de ver seu chefe como 

um mentor que apoia seu desenvolvimento profissional e pessoal. Esperam receber 

orientação e frequentes feedbacks detalhados. E querem sentir que seu trabalho vale a 

pena e que seus esforços são reconhecidos.

Quando líderes incorporam o hábito de orientar e dar constantes retornos, a 

organização também ganha. As empresas mais bem-sucedidas na gestão de jovens 

profissionais são aquelas que entendem a importância de estabelecer metas claras e 

fornecer feedbacks regulares e estruturados .4

Quando questionados sobre os principais atributos de um bom líder, os jovens 

respondentes da nossa pesquisa reforçam o oferecimento de mentoria continuada e 

abertura de comunicação. 98% do total de respondentes indicaram como principal 

atributo saber orientar e ajudar no caminho. Depois, vieram os itens saber ouvir e 

aplicar feedbacks (97%) e criar relações de confiança e colaboração (96%). Já para os 

jovens hoje em posição de liderança, um bom líder deve ser ainda alguém capaz de 

envolver as pessoas em um objetivo maior.

(4 FONTE: Millennials at Work: Re-shaping the workplace, PWC)

O LÍDER IDEAL

“Em um mundo ideal, gostariam de ver seu chefe 
como um mentor que apoia seu desenvolvimento 

profissional e pessoal. Esperam receber orientação e 
frequentes feedbacks detalhados.”

Curiosamente, é justamente destes itens que os respondentes sentem mais falta em suas 

experiências profissionais. Nas respostas sobre “o que os líderes deveriam fazer diferente”, 

os principais apontamentos foram “levar adiante questões abordadas por feedbacks”, 

“desenvolver talentos”  e “trabalhar a gestão de pessoas de forma contínua”.

Em outra pesquisa, a Fundação Estudar identificou que o que o jovem mais busca 

em cursos complementares à universidade é a capacitação técnica. Por outro lado, a 

capacitação técnica não está entre os atributos mais importantes de um bom líder.
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PRINCIPAIS ATRIBUTOS DE UM BOM 
LÍDER, SEGUNDO OS JOVENS

SABER ORIENTAR E AJUDAR NO CAMINHO

SABER OUVIR E APLICAR FEEDBACKS

CRIAR RELAÇÕES DE CONFIANÇA E COLABORAÇÃO

98%

97%

96%



(5 FONTE: Next-generation Executive:
How strong leadership pays off in the digital economy, Oxford Economics)
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O QUE OS JOVENS 
REALMENTE VALORIZAM 

EM UMA ORGANIZAÇÃO

Dados de nossa pesquisa derrubam alguns mitos sobre o que o jovem de hoje 
valoriza numa organização. Ao contrário do que muitos líderes pensam, flexibilidade 
de horário e ambiente informal não estão entre os principais itens indicados pelos 

nossos respondentes.

O que eles destacam são itens que estão diretamente relacionados com valores 
que pregam para todas as esferas de sua vida, como transparência, propósito, 

diversidade e crescimento. Segundo os respondentes, o que eles mais valorizam 
numa organização é justamente a transparência de informações (item apontado por 
97% dos jovens). Nas posições seguintes aparecem: treinamento e mentoria (96%); 

propósito alinhado àquilo que acreditam (95%); e respeito à diversidade (94%). 

“Acredito que uma organização deva buscar ao máximo colaboradores com 
orientações, formações e perfis distintos. Assim, ela ganha em pontos de vista e 

incentiva o debate construtivo entre diferentes visões de mundo”, afirma G.C.V., 22 
anos, gerente de projetos em uma organização estudantil.

Recentes levantamentos globais deixam claro para as organizações a importância de 
enfatizar a diversidade: empresas que cultivam uma força de trabalho diversificada e 
levam em consideração funcionários com perspectivas diferentes têm mais chance 
de ter sucesso em uma economia global — e tendem a manter seus colaboradores 

mais felizes e engajados.5

“Empresas que cultivam uma força de trabalho 

diversificada e levam em consideração funcionários 

com perspectivas diferentes têm mais chance de ter 

sucesso em uma economia global.”
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O item autonomia para tomada de decisões também é percebido de maneira diferente 

entre jovens líderes e não líderes. Os que ocupam posição de liderança tendem a 

valorizá-la mais (95% deles) do que os jovens não líderes (90%). Se levarmos em conta o 

tipo de organização em que o respondente atua, também notamos uma curiosa distinção: 

o item está entre os cinco mais valorizados para jovens que trabalham em organizações 

privadas, do terceiro setor e startups. Porém, ele não aparece nesta lista dos cinco itens 

mais valorizados por jovens que trabalham em organizações governamentais.

ITENS MAIS VALORIZADOS PELOS 
JOVENS NUMA ORGANIZAÇÃO

TRANSPARÊNCIA DE INFORMAÇÕES

TREINAMENTO E MENTORIA

PROPÓSITO ALINHADO ÀQUILO QUE ACREDITAM

RESPEITO À DIVERSIDADE

97%

96%

95%

94%
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PLANO DE CARREIRA NA VISÃO DO JOVEM

O item plano de carreira apareceu entre os dez itens mais valorizados por 

todos os respondentes. Vale destacá-lo pois muitas organizações têm 

evitado o tema “carreira” com receio da expectativa que ele possa gerar. 

Porém, pode ser que organizações e jovens profissionais não interpretem o 

termo da mesma forma. “Plano de carreira, em outras palavras, é sentir que a 

organização investe em mim como colaboradora e pessoa. É perceber que 

ela abre portas para eu crescer. É entrar lá com um nível de conhecimento 

e sair de lá com ele multiplicado”, explica J.M.M, 21 anos, estagiária no 

governo estadual do Pará.  
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Já o item ambiente informal aparece como o menos valorizado entre todos 

os respondentes da pesquisa (41%). Ele segue na última colocação da lista se 

considerarmos apenas os jovens não-líderes (40%) e está na penúltima posição 

entre os jovens em cargo de liderança (44%). No recorte dos quatro tipos de 

organizações, ele sempre figura entre os cinco tópicos menos valorizados.

Este dado incita mais uma reflexão, uma vez que um ambiente mais informal tem 

sido o foco de investimentos recentes de organizações que, em teoria, procuram 

adequar-se às demandas desse público.

“O ambiente informal não é uma prioridade para mim. Há muitos outros pontos 

que eu valorizo mais, como autonomia e treinamento, porque possibilitam 

meu crescimento profissional”, afirma P.G., 23 anos, estudante de relações 

internacionais e respondente da pesquisa. A.O., 23 anos, trainee da Vetor Brasil e 

também respondente, concorda que o ambiente informal não é um fator que busca 

em uma empresa: “Mesmo sendo bem espontânea e descontraída, a formalidade 

não é algo que me incomoda e influencia meu trabalho”, diz.

“O ambiente informal não é uma prioridade para 

mim. Há muitos outros pontos que eu valorizo 

mais, como autonomia e treinamento, porque 

possibilitam meu crescimento profissional.”
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FOCO NA ENTREGA

Além de questionar o que mais valorizam em uma organização, nossa 

pesquisa também procurou saber o que os jovens sentem falta em 

suas empresas. Sobre este questionamento, o resultado geral apontou 

remuneração e benefício (item apontado por 58% dos respondentes); 

seguido de plano de carreira (57%); e treinamento e mentoria (56%). 

Entretanto, é interessante notar que ao fazermos o recorte com os jovens 

líderes, temos o item boa infraestrutura em terceiro lugar, indicando-nos que 

quando estão em posição de liderança os jovens também sentem falta de 

condições favoráveis para entregar seus resultados.
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De forma geral, os dados da pesquisa mostram que o jovem se percebe como 

protagonista no processo de transformação das organizações, mesmo não ocupando 

uma posição de liderança. Eles acreditam que são capazes de impactar e impulsionar 

as mudanças que desejam no mercado de trabalho, ao mesmo tempo que possuem 

consciência de que precisam de apoio e orientação, feedback, além de serem ouvidos. 

Muitos estereótipos vem sendo criados sobre essas novas gerações, mas os líderes e 

o RH precisam olhar além. Precisam passar a enxergar os jovens com novas lentes para 

serem capazes de criar novos canais de diálogo, eliminar as barreiras que possam estar 

limitando o potencial transformador dessas novas gerações e fornecer o apoio necessário 

para empodera-los ainda mais. 

Mais do que gestores, esses jovens esperam que seus líderes sejam seus mentores, 

fornecendo apoio, orientação, além de um canal de diálogo aberto para fornecer feedbacks 

transparentes e constantes. Os líderes precisam estar preparados para lidar com esses jovens, 

adaptando suas práticas de gestão para alavancar o potencial dessas novas gerações. 

Ao criar um canal de diálogo com os jovens, líderes e RH passam a ter maior clareza sobre 

o que os jovens valorizam nas organizações para repensar usas iniciativas de atração e 

retenção. Flexibilidade e ambiente informal até importa para os jovens, mas está longe 

de estar no topo de suas prioridades. Eles valorizam muito mais a transparência nas 

informações, ter oportunidades de desenvolvimento, alinhar seus valores ao propósito do 

negócio e respeito à diversidade. 

As organizações que priorizam a necessidade de inovar seus modelos de gestão e 

culturas organizacionais, que estão repensando seus processos e a forma como o 

trabalho é realizado para serem mais competitivas, precisam dar mais espaço para os 

jovens uma vez que eles apresentam um mindset diferente fundamental para construção 

de organizações mais ágeis, mais transparentes, menos burocráticas e menos hierárquicas.  

Líderes ou não, esses jovens serão os responsáveis por promover as mudanças nas 

organizações nos próximos anos. Sairá na frente as organizações que capitalizarem o 

potencial transformador dos jovens para alavancar o crescimento do negócio.




