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HORAS DE 
TRABALHO

QNÓS PERGUNTAMOS À GERAÇÃO MILÊNIO   
SOBRE CARREIRAS
• Quão confiante você se sente sobre sua carreira e quão 

prioritário é o desenvolvimento de habilidades? 

• Quanto tempo você acha que precisará trabalhar e você 
planeja pausas na carreira ao longo do caminho?

• O que significa segurança no trabalho, quão importante 
isso é e o que faria você permanecer com um 
empregador?
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HORAS DE 
TRABALHO

35%
Geração X

35%
Geração Milênio

24%
Geração Z

6%
Baby Boomers

Em 2020, a Geração Milênio 
representará mais de um terço da 
força de trabalho mundial.

Em 2020, a Geração Milênio representará mais de um terço da força 
de trabalho mundial. Essa é uma razão para existirem tantas pesquisas 
sobre eles. Alguns dizem que eles são desleais, egocêntricos e 
preguiçosos, enquanto outros declaram que esta seja uma geração de 
empreendedores e inovadores digitais. Alguns querem acabar com os 
mitos que outros criaram. Apenas digite “Geração Milênio é…” em uma 
pesquisa do Google para ver os estereótipos. 

Esta não é só mais uma pesquisa sobre a Geração Milênio. Ela 
apresenta descobertas com novos pontos de vista da perspectiva 
tanto de empregadores quanto de empregados. Como especialistas 
globais em carreiras, temos quase 30.000 pessoas ajudando 400.000 
clientes em decisões de contratação e desenvolvimento de talentos 
todos os anos. Empregamos 3,4 milhões de pessoas — das quais 
aproximadamente metade é da Geração Milênio.

Realizamos uma pesquisa quantitativa em 25 países, entrevistando 
19.000 pessoas da Geração Milênio, incluindo 8.000 colaboradores  
ManpowerGroup e mais de 1.500 dos nossos próprios gerentes.  
Perguntamos o que estão procurando em um trabalho, quais 
oportunidades de desenvolvimento buscam e o que os faria permanecer 
com um empregador. 

Nós queríamos entender o quão diferentes eles são, ou não, do 
resto da força de trabalho e das gerações anteriores. Queríamos 
assegurar que a amostra representaria todos os trabalhadores da 
Geração Milênio, não apenas a maior porcentagem com experiência em 
tecnologia, mas também os graduados e não graduados de todas as 
áreas, rendas e níveis de educação. 

O momento é propício para que empregadores reavaliem suas 
estratégias de gestão de pessoas. Esta pesquisa é a primeira de 
uma série, fornecendo um guia prático com recomendações claras 
para empregadores sobre como atrair, manter, desenvolver e motivar 
as melhores pessoas da Geração Milênio para a força de trabalho do 
século 21.

FORÇA DE 
TRABALHO 
GLOBAL
por geração em 20201

INTRODUÇÃO

1 Análise do ManpowerGroup sobre os dados da população 
da ONU. O termo Geração Milênio é substituível por Geração 
Y e se refere aos nascidos entre 1982 e 1996, 20-34 anos.
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Pessimista / Não Confiante 

Otimista / Confiante

QUÃO CONFIANTE É A GERAÇÃO MILÊNIO SOBRE AS PERSPECTIVAS DE CARREIRA?

70% - 80% 

60% - 69% 

China, Alemanha, 
Índia, México, 
Suiça, EUA

Austrália, Brasil, 
Canadá, Holanda, 
Noruega, Espanha, 
Reino Unido

50% - 59% França, Singapura

40% - 49% Grécia, Itália

30% - 39% Japão

A GERAÇÃO POSSO FAZER, VOU FAZER 
Na Era do Potencial Humano2, a Geração Milênio está formando e sendo formada 
pelo mundo do trabalho. Eles estão redefinindo o relacionamento empregador-
empregado. Como filhos de pais cujos trabalhos se tornaram cada vez menos seguros 
nos anos 70, 80 e 90, eles entraram no mercado de trabalho durante uma recessão 
global com recorde de desemprego entre os jovens, mudanças rápidas nos ciclos 
de negócios e aumento de demanda de novas habilidades para as quais eles são 
frequentemente lembrados de que não possuem a formação necessária. Então, como se 
sentem sobre o mundo do trabalho?

Os integrantes da Geração Milênio são surpreendentemente otimistas sobre 
suas carreiras. Dois terços são otimistas sobre suas perspectivas de trabalho atual. 
62% acreditam que, se perderem sua principal fonte de renda amanhã, poderiam 
encontrar um trabalho igualmente bom, ou melhor, em três meses. Em geral, os jovens 
da Geração Milênio no México, China, Suíça e Alemanha são os mais otimistas, enquanto 
no Japão, Grécia e Itália são os menos otimistas — um reflexo de fatores econômicos, 
políticos e culturais nesses países. Globalmente, a maioria da Geração Milênio vê um 
futuro promissor e carreiras bem sucedidas à frente.

2 A Era do Potencial Humano, 
ManpowerGroup, março de 2011. A Era 
do Potencial Humano é definida como uma 
nova era na qual talento supera capital 
como diferenciador econômico chave.

 FATOS & NÚMEROS
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TRABALHAR ATÉ O DIA QUE EU MORRER?
A maior parte da Geração Milênio sabe que trabalhará por mais tempo que as gerações anteriores. 
Globalmente, mais da metade da Geração Milênio espera trabalhar até depois dos 65 anos. 27% esperam 
trabalhar após os 70 anos e 12% dizem que provavelmente trabalharão até o dia que morrerem. No 
Japão, esse número é mais de um terço. Entretanto, uma parcela significativa permanece otimista de que 
irá se aposentar antes dos 65. Apenas o tempo irá dizer se essa minoria são os realistas, os otimistas ou 
apenas os totalmente ingênuos. 

TREINANDO PARA UMA 
ULTRAMARATONA DE 
CARREIRA 
TRABALHANDO MAIS TEMPO, SE ESFORÇANDO MAIS?  
A Geração Milênio tem uma ultramaratona de carreira à frente e sabe disso. Aposentar-
se mais cedo com um relógio de ouro aos 50 ou 60 anos é uma atitude antiga. Mais do que 
ter um único trabalho na vida, a Geração Milênio pensa sobre carreiras em ondas, com 
caminhos e ritmos em constante mudança e pausas regulares.

37%
18%

15%
14%
14%
14%

12%
12%
12%
12%

11%
10%

9%
9%

8%
8%

6%
3%

37%

18%

15%

14%

14%

14%

12%

12%

12%

12%

11%

10%

9%

9%

8%

8%

6%

3%Espanha

Suiça

México

França

Noruega

Alemanha

Brasil

Austrália

EUA

Reino Unido

Holanda

Itália

Singapura

Índia

Canadá

Grécia

China

Japão

INTEGRANTES DA GERAÇÃO MILÊNIO QUE ESPERAM 
TRABALHAR ATÉ O DIA QUE MORREREM

Mais de um terço dos 
trabalhadores japoneses  
da Geração Milênio 
esperam trabalhar até o 
dia da sua morte.

 FATOS & NÚMEROS
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1%

1%

1%

6%

8%

23%

33%

11%

2%

2%

12%Trabalhar até morrer

80 anos ou mais

75-79 anos

70-74 anos

 65-69 anos

60-64 anos

55-59 anos

50-54 anos

45-49 anos

40-44 anos

Abaixo de 40 anos

QUANDO A GERAÇÃO MILÊNIO ESPERA SE APOSENTAR

Reino 

Holanda
Canadá

42 horas

Itália
43 horas

44 horas
França

Suiça

45 horas

Brasil
Noruega

46 horas
Japão

México
China

Singapura
48 horas

41 horas
Austrália

47 horas

Grécia

EUA

Espanha
Alemanha

Índia
52 horas

HORAS TRABALHADAS 
POR SEMANA

Unido

QUARENTA HORAS POR SEMANA? QUEM ME DERA
Os dados contam uma história diferente, contrariando o rótulo de preguiça. A Geração Milênio 
está trabalhando tão duro quanto, se não mais, quando comparada às outras gerações. 
73% relatam trabalhar mais do que 40 horas por semana, e quase um quarto trabalha mais de 
50 horas. A Geração Milênio da Índia sustenta a semana mais longa em horas de trabalho, e a da 
Austrália a mais curta – em média 52 e 41 horas por semana respectivamente. Globalmente, 26% 
têm dois ou mais trabalhos remunerados.

12% da Geração Milênio mundial diz que é pouco provável se 
aposentar algum dia.

 FATOS & NÚMEROS
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61%

33%

30%

11%

9%

32%

20%

25%

12%

10%Trabalho Voluntário 
ou Caridade

Ajudar o parceiro 
no trabalho

Cuidar de pais e 
parentes de idade

 
                       Cuidar das crianças

Nascimento 
dos filhos

39%

27%

22%

23%

11%

42%

26%

24%

21%

20%É pouco provável que eu 
fique mais de quatro 

semanas longe

Voltar a estudar /
Ganhar novas habilidades

Seguir sonho de 
vida ou hobby

Casamento /
Lua de Mel

Relaxar /
Viagem / Férias

POR QUE A GERAÇÃO MILÊNIO ACHA QUE PRECISARÁ DE UMA PAUSA?

CUIDAR DOS OUTROS

CUIDAR DE SI MESMO

MULHER            HOMEM

Mulheres da Geração 
Milênio planejam 
ficar mais tempo 
afastadas de suas 
carreiras para cuidar 
dos outros,     

Enquanto homens da 
Geração Milênio têm 
prioridades diferentes, 
mais focadas neles 
mesmos.   

1%

1%

1%

6%

8%

23%

33%

11%

2%

2%

12%Trabalhar até morrer

80 anos ou mais

75-79 anos

70-74 anos

 65-69 anos

60-64 anos

55-59 anos

50-54 anos

45-49 anos

40-44 anos

Abaixo de 40 anos

QUANDO A GERAÇÃO MILÊNIO ESPERA SE APOSENTAR

Reino 

Holanda
Canadá

42 horas

Itália
43 horas

44 horas
França

Suiça

45 horas

Brasil
Noruega

46 horas
Japão

México
China

Singapura
48 horas

41 horas
Austrália

47 horas

Grécia

EUA

Espanha
Alemanha

Índia
52 horas

HORAS TRABALHADAS 
POR SEMANA

Unido

ULTRAMARATONA DE CARREIRA? DÁ UM TEMPO
As pessoas da Geração Milênio esperam se esforçar mais e trabalhar por mais tempo do que as gerações 
anteriores, então elas já antecipam maior variedade e mais períodos em que tirarão o pé do acelerador. 84% 
preveem pausas significativas pelo caminho, reforçando o fato de que Ondas de Carreira estão 
substituindo a Escada de Carreira de gerações anteriores.3

As razões para essas pausas são reveladoras. Mulheres planejam ficar mais tempo afastadas de suas carreiras 
para cuidar dos outros – como crianças, parentes mais velhos, parceiros e até mesmo para trabalho voluntário. 
Homens têm prioridades diferentes. Este não é um bom presságio para a igualdade de gêneros, com ambos os 
pais segurando o bebê.

Os integrantes da Geração Milênio são mais parecidos em tomar conta de si mesmos. Ambos os gêneros visam 
priorizar um tempo para si mesmos e pausas relacionadas ao lazer. Independentemente do gênero, 4 em cada 10 
pessoas da Geração Milênio planejam pausas significativas para relaxar, viajar ou tirar férias. Tirar tempo de folga 
para auxiliar um parceiro no trabalho está quase em último lugar para ambos os gêneros, reforçando a tendência de 
casas com dupla renda.

3  Pausa significativa é definida como mais de 4 semanas consecutivas longe do trabalho, a fim de ser pausas maiores que os períodos de férias.

 FATOS & NÚMEROS
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EU DEVERIA FICAR  OU 

DEVERIA IR AGORA?
Uma mentalidade de carreiras está surgindo na Geração Milênio. Como maratonistas, 
essa geração que trabalha mais e se esforça mais tem seus olhos no horizonte e no que 
vem depois. Eles estão se planejando para o longo percurso e querem um trabalho que 
aumente sua empregabilidade no longo prazo.

DINHEIRO, SEGURANÇA E TEMPO PARA RELAXAR
As pessoas da Geração Milênio priorizam três coisas quando escolhem onde e como irão 
trabalhar: dinheiro, segurança e tempo livre. Eles querem ser recompensados por seus 
esforços, sentir segurança em seu trabalho e ainda ter a liberdade de parar e recarregar as 
forças de vez em quando. Eles também valorizam e têm como prioridades trabalhar com 
grandes pessoas e desfrutar do tempo que passam no trabalho, juntamente com a 
oportunidade de trabalhar com flexibilidade e desenvolver novas habilidades.

92% 87% 86% 80% 79%

New Skills Benefits Promotion
Opportunity

AS CINCO MAIORES PRIORIDADES QUANDO PROCURAM POR UM EMPREGO

Dinheiro Segurança
Férias/ 

Dias Livres
Grandes 
Pessoas

Trabalho 
Flexível

 FATOS & NÚMEROS
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Trabalhar com grandes 
pessoas é importante para 
91% da Geração Milênio no 
Brasil, mas para apenas 55% 
no Japão.

Globalmente, as prioridades da Geração 
Milênio sobre o local de trabalho são 
variadas. Trabalhar com grandes pessoas 
é importante para 91% no Brasil, mas 
para apenas 55% no Japão. Políticas 
de aposentadoria importam para 39% dos 
japoneses e metade dos australianos, em 
contraste com mais de 85% dos indianos. 
O objetivo também é importante. 8 de 10 
pessoas da Geração Milênio no México, Índia 
e Brasil consideram importante trabalhar 
para empregadores que são socialmente 
responsáveis e compatíveis com seus valores. 
Na Alemanha, Holanda e Noruega são 6 de 
10 pessoas. A maioria dos integrantes 
da Geração Milênio no mundo diz que 
objetivo é uma prioridade.

SEGURANÇA NO TRABALHO REDEFINIDA — É A JORNADA, NÃO O TRABALHO
Segurança no trabalho é essencial para a Geração Milênio, mas eles a definem de forma diferente. Eles não são os saltadores 
de emprego que alguns nos fariam acreditar. Dada a chance, eles seguirão em frente, mas com mais frequência eles esperam 
crescer com o mesmo empregador. Como os Tradicionalistas antes deles, querem a segurança do trabalho de período integral 
para garantir que podem manter seu padrão de vida.

FATOS & NÚMEROS
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Em vez de um trabalho longo para a vida toda, as pessoas da Geração Milênio entendem a 
necessidade do desenvolvimento contínuo de habilidades para continuar empregável. 93% 
querem aprendizado para a vida e estão dispostos a gastar seu próprio tempo e/ou dinheiro em futuros 
treinamentos. 4 de 5 pessoas dizem que a oportunidade de aprender novas habilidades é um dos 
principais fatores quando estão considerando um novo emprego e 22% pretendem dar uma pausa 
maior no trabalho para adquirir novas habilidades e qualificações. 

Essa mentalidade da Geração Milênio vê trabalhos individuais como passos para o 
autodesenvolvimento, e não como um objetivo final. A Geração Milênio redefiniu segurança no 
trabalho como segurança na carreira — é a jornada e não o trabalho.

27%

27%

24%

12%

5%

5%
Indenização por Demissão /

Benefícios se for dispensado

Contatos para me ajudar 
a encontrar emprego

Segurança de renda

Manter o padrão de vida

Ter habilidades de trabalho 
que o mercado precisa

Trabalho seguro no longo prazo

O QUE SEGURANÇA NO TRABALHO SIGNIFICA PARA VOCÊ?

46%

45%

35%

28%

23%

17%

17%

16%

14%

2%Não vejo perspectiva de progresso

Conversas significativas 
sobre carreira com gerente

Sorte
 

Ficar por perto tempo suficiente

Forte relacionamento com 
um gerente, mentor, patrocinador

Procurar oportunidades

Boas conexões

Mais experiência por meio 
de novos papéis ou atribuições

Boa atuação no trabalho atual

Melhorar habilidades & qualificações

O QUE É NECESSÁRIO PARA ALCANÇAR O PRÓXIMO NÍVEL DE TRABALHO?

A Geração Milênio diz que 
sucesso depende mais de ter 
as habilidades certas do que 
conexões certas.

 FATOS & NÚMEROS
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NOVAS FORMAS DE 
TRABALHO
A GERAÇÃO MILÊNIO QUER ENTRAR 
Enquanto a Geração Milênio prioriza a segurança no trabalho em período integral, ela 
também quer mudanças constantes, novos desafios e progresso. Crescendo em um 
mundo de ritmo mais acelerado de compartilhamento, avaliação e resposta imediata, 
eles veem suas carreiras através dos mesmos olhos.

1

2
EU TAMBÉM PERMANECERIA SE

Um aumento
 de salário 
ou bônus

Um novo desafioou uma promoção

 3 | Eu tivesse melhor equilíbrio do trabalho e vida pessoal 

 4 | Eu tivesse um plano de carreira claro

 5 | Eu fosse reconhecido por gerentes e colegas

O QUE ME FARIA 
PERMANECER?  

NOVAS OPORTUNIDADES VS. NOVOS 
EMPREGOS
Os integrantes da Geração Milênio querem novas oportunidades 
com esse empregador, não com o próximo — 63% pretendem 
permanecer com seu empregador atual nos próximos anos ou mais. 
No entanto, quando perguntados qual é o tempo “correto” para ficar 
em um único papel antes de ser promovido ou mudar para outro, 
aproximadamente dois terços disseram menos de dois anos e um 
quarto disse menos de 12 meses — confirmando o apetite deles 
por novos desafios e trabalhos estilo portfólio.

FATOS & NÚMEROS
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71%

30%
28%

34%

14%
12%

8%

16%

73%

21%

14%
12%

9%

4% 3% 3%

Portfólio 
(2 ou mais 
trabalhos)

“Bico”
Ex: Uber, 

TaskRabbit

TemporárioCasualAutônomoFreelance /
Contrato

Meio 
Período

Período 
Integral

COMO VOCÊ TRABALHA AGORA?

 COMO VOCÊ CONSIDERARIA 
TRABALHAR NO FUTURO?

RECONHEÇA ISSO
Reconhecimento e afirmação são importantes. Metade da Geração Milênio consideraria deixar seu atual 
emprego devido à falta de apreciação. Uma vez que começam a olhar para outros lugares, mais questões 
como pagamento, benefícios e oportunidades também se tornam importantes.

Empregadores podem evitar isso ao oferecer feedbacks mais frequentes, cara-a-cara. Manter uma abordagem 
bastante próxima e encontrar novos canais que encorajem o reconhecimento e o compartilhamento dos 
gerentes e colegas é uma forma efetiva e de baixo custo para engajar as pessoas em seus papéis.

3/4               dos trabalhadores

da Geração Milênio estão em 

empregos de período integral,

1/2              está aberto a

formas não tradicionais de 
trabalho no futuro.

MAS

 FATOS & NÚMEROS

O MUNDO TODO É UM BICO? NÃO MESMO
Bicos podem dominar a mídia, mas quase três quartos da Geração Milênio trabalham em período integral. 
Mesmo nos Estados Unidos, onde formas alternativas de trabalho — como Uber e TaskRabbit — emergem 
mais rápido do que em qualquer outro lugar, apenas 3% da Geração Milênio trabalha em bicos. 

No entanto, a Geração Milênio gosta de causar e sofrer mudanças. Apesar de preferir trabalhos de período 
integral, mais da metade se diz aberta a formas não tradicionais de trabalho no futuro — freelance, bicos 
ou carreiras de portfólio com empregos múltiplos. Trabalho autônomo também é uma opção tentadora para 
o futuro. O conforto dessa geração diante de mudanças e a abertura para novas formas de trabalho pode 
pressionar os empregadores a serem mais flexíveis e criarem ofertas de trabalho mais variadas por meio de 
modelos de trabalho alternativos. 
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QUAL É O RESULTADO?
CAPACIDADE DE APRENDIZAGEM 
Assim como a inovação tecnológica muda a forma como o trabalho é feito, 
o sucesso na carreira é cada vez mais determinado pela capacidade de 
aprendizagem de uma pessoa — o desejo e a capacidade de crescer e 
adaptar rapidamente o seu conjunto de habilidades para permanecer 
empregável por toda a sua vida de trabalho.

Empregadores precisam reconhecer e recompensar a 
capacidade de aprendizagem. Eles precisam nutri-la 
para evitar a perda ou a falta de habilidades cruciais 
para a sua força de trabalho.

A grande maioria da Geração Milênio — 93% — vê 
o constante desenvolvimento de habilidades como 
uma parte importante de suas futuras carreiras. Eles 
pagariam por isso pessoalmente e abririam mão de 
seu próprio tempo para fazê-lo. Apenas 7% da Geração 
Milênio não tem interesse em treinamento. Existem, 
no entanto, níveis variados de desejo, capacidade e 
comprometimento em aprender. Maior capacidade 
de aprendizagem se correlaciona fortemente com 
sucesso na carreira — ser mais escolarizado, melhor preparado para 
o trabalho e melhor pago. Além disso, pessoas com maior capacidade 
de aprendizagem têm a tendência de continuar aprendendo, então os 
benefícios aumentam com o tempo.

CAPACIDADE DE 
APRENDIZAGEM 
O desejo e a capacidade 
de crescer e adaptar 
rapidamente as suas 
habilidades para 
permanecer empregável 
durante sua vida de 
trabalho.

CONSELHOS PRÁTICOS
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CARACTERÍSTICAS EDUCAÇÃO           RENDA       GERAÇÃO MILÊNIO GLOBAL

66%
Bacharéis ou Acima

69%

Acima da 
Média Nacional

63%

com base 
na Educação

57%
Bacharéis ou Acima

60%

Acima da 
Média Nacional

54%

com base 
na Educação

49%
Bacharéis ou Acima

54%

Acima da 
Média Nacional

49%

com base 
na Educação

 

 MUITO 
INTERESSADOS

   29%

POTENCIALMENTE
INTERESSADOS 

 64%

POUCOS
INTERESSADOS

7%

1 | Otimista sobre suas perspectivas de emprego
2 | Confiante sobre sua habilidade para conseguir outro emprego
3 | Assume a responsabilidade do treinamento 
4 | Disposto a gastar seu próprio tempo para treinamento
5 | Disposto a gastar seu próprio dinheiro para treinamento
6 | Disposto a trocar de emprego para desenvolvimento 
7 | Intelectualmente curioso – determinado a aumentar suas
  habilidades independentemente do custo 
8 | Independente, flexível

1 | Disposto a gastar seu próprio tempo para  
treinamento

2 | Disposto a gastar seu próprio dinheiro para  
treinamento

3 | Menor confiança

4 | Menos oportunidades para desenvolvimento

1 | Pouco ou nenhum apetite para o aprendizado 

2 | Relutante em gastar seu próprio tempo ou dinheiro 
para treinamento 

3 | Relutante em utilizar o tempo ou dinheiro do 
empregador para treinamento

O QUE BUSCAR

O CENÁRIO PARA O SUCESSO  

 CONSELHOS PRÁTICOS
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O INGREDIENTE SECRETOEDUCAÇÃO           RENDA       

*Renda acima da média % relativa para todos os integrantes da 
Geração Milênio consultados em cada país, total global.

66%
Bacharéis ou Acima

69%

Acima da 
Média Nacional

63%

com base 
na Educação

57%
Bacharéis ou Acima

60%

Acima da 
Média Nacional

54%

com base 
na Educação

49%
Bacharéis ou Acima

54%

Acima da 
Média Nacional

49%

com base 
na Educação

 

 MUITO 
INTERESSADOS

   29%

POTENCIALMENTE
INTERESSADOS 

 64%

POUCOS
INTERESSADOS

7%

• Empregadores precisam manter engajadas as pessoas Muito Interessadas. Seu 
desejo e ânsia de aprender vão impulsioná-las adiante e torná-las mais valiosas. Elas 
encontrarão formas de melhorar habilidades independentemente do nível de apoio do 
empregador.

• Com novas oportunidades para aplicar suas habilidades e adquirir novas 
experiências, crescem pessoalmente e trazem uma cultura de auto desenvolvimento e 
adaptabilidade para a organização.

• Empregadores devem focar em manter esse grupo por meio de práticas atualizadas 
que criam oportunidades e impulsionam o engajamento. Veja “Conselhos Práticos 
Atrair, Reter e Desenvolver Trabalhadores da Geração Milênio.”

• Empregadores têm uma oportunidade imensa de desenvolver e engajar esses 
integrantes da Geração Milênio. Os Potencialmente Interessados precisam ser 
inspirados e enxergar a conexão entre desenvolvimento e sucesso de carreira. 

• Avaliações são um bom ponto de partida para identificar inteligência, talento e 
habilidades. 

• Ao oferecer ambientes seguros de aprendizado e conversas regulares de carreira, 
empregadores podem ajudar a Geração Milênio a mapear objetivos alcançáveis de 
desenvolvimento com caminhos e conclusões claros.

• Considerando a baixa capacidade de aprendizagem desse grupo —tanto em termos 
de habilidade quanto de desejo de aprender — pode ser um desafio fazê-lo crescer. 

• Empregadores devem avaliar fatores de capacidade de aprendizagem cedo e torná-
los parte da discussão de contratação inicial.

CONSELHOS PRÁTICOS
No passado, empregadores tinham mais tempo, gerentes e recursos para 
desenvolver pessoas. Hoje, eles querem rendimento mais rápido e precisam 
fazer com que as pessoas passem de Potencialmente Interessados para 
Muito Interessados de maneira mais rápida. Compreender o potencial da 
capacidade de aprendizagem de uma pessoa é um indicador essencial do 
que eles precisarão para ter sucesso.

PREPARAÇÃO PARA O 
TRABALHO
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CONSELHOS PRÁTICOS 
ATRAIR, RETER E DESENVOLVER 
TRABALHADORES DA GERAÇÃO MILÊNIO

Demonstre que permanecer 
na companhia pode levar 
a um avanço na carreira. 
Compartilhe exemplos de 
pessoas que progrediram 
por meio de treinamento e 
aprendizado no trabalho na 
sua organização. Recorra à 
aspiração da Geração Milênio 
de ser mais empregável no 
longo prazo.

Crie oportunidades para as pessoas 
da Geração Milênio trabalharem em 
projetos diferentes com equipes 
diferentes para construir experiência 
e uma rede de contatos na 
organização. Satisfaça o apetite 
delas de novas oportunidades 
sem precisarem ir para 
outro lugar. Destaque o valor 
do progresso e não apenas da 
promoção para criar um portfólio de 
habilidades e experiências.

Cheque regularmente com a 
Geração Milênio sobre o caminho 
e desenvolvimento de suas 
carreiras. Ao invés de revisões 
anuais, foque em objetivos de 
curto prazo e implante planos 
para alcança-los. Utilize essas 
conversas para conectar como o 
trabalho deles hoje vai melhorar 
suas perspectivas de carreira e 
empregabilidade no longo prazo.

Mantenha uma abordagem 
próxima e ofereça feedback 
frequente e cara-a-cara. 
Encontre novos canais que 
encorajem reconhecimento 
e compartilhamento dos 
gerentes e colegas. Não 
custa nada e é uma forma 
efetiva de engajar pessoas em 
seus papéis.

Antecipe pausas por razões pessoais 
e saiba que elas vão além dos 
tradicionais nascimentos, luas de mel 
e, até mesmo, cuidar de parentes. 
Reconheça que carreiras longas 
significam um tempo essencial para 
renovar ferramentas e energias. 
Pegue as ondas de carreira e faça 
das pausas uma parte aceitável 
da cultura da companhia. Seja 
claro sobre a flexibilidade que 
pode oferecer e ajude pessoas a 
reingressar na Força de Trabalho 
quando retornarem.

Os integrantes da Geração 
Milênio tendem a preferir 
trabalho de período integral, 
mas muitos também são 
abertos a alternativas como 
meio período, freelance ou 
trabalho de portfólio. Adote 
alguns dos aspectos atrativos 
desses modelos —maior 
flexibilidade onde, quando e 
como pessoas trabalham e 
maior variedade de projetos — 
para melhor engajar e manter 
trabalhadores da Geração 
Milênio.

1
2

3

5 6

4

Tenha conversas 

regulares sobre carreira

Foque em

variedade & mobilidade

na carreira
Ofereça segurança 

na carreira
Esteja pronto para 

pegar as ondas da carreira 

& seja flexível

Esteja aberto a 

modelos de trabalho 
alternativos

Aprecie seus trabalhadores 

da Geração Milênio

 CONSELHOS PRÁTICOS
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REPENSE 
AS SUAS 
PRÁTICAS DE 
GESTÃO DE 
PESSOAS

MARA SWAN
VICE-PRESIDENTE EXECUTIVA  
MANPOWERGROUP, ESTRATÉGIAS GLOBAIS 
E LÍDER DE TALENTOS & MARCA GLOBAL 
DA RIGHT MANAGEMENT

É tempo para as companhias repensarem as suas práticas de gestão de pessoas. 
Progresso nem sempre precisa significar promoção. Melhoria na carreira não precisa 
significar avanço. Se a única forma para as pessoas da Geração Milênio ganharem novas 
habilidades ou crescerem é ser promovido ou deixar a companhia, saltar de emprego em 
emprego é culpa deles ou um problema nosso?  

Esta pesquisa e nossa experiência nos dizem que as pessoas da Geração Milênio estão 
acostumadas a um mundo de ritmo mais acelerado e que querem carreiras variadas 
que progridam mais rapidamente. Eles sabem que precisam melhorar suas habilidades 
constantemente para permanecerem empregáveis durante a vida de trabalho mais longa. 
Eles gastarão até mesmo seu próprio tempo e dinheiro para fazer isso.

Empregadores precisam ouvir. Não podemos arcar com não atrair a próxima geração. 
O relacionamento empregador-empregado está mudando. Empregadores foram de 
construtores de talentos para consumidores de trabalho. Precisamos ser mais 
criativos. Precisamos descobrir como atrair e estimular melhor as pessoas da Geração 
Milênio. Investir em treinamento e criar formas de aprendizado no trabalho e movimentação 
pela organização é um caminho certo para tornar companhias lugares mais atrativos para se 
trabalhar.

Atualmente, lealdade é um caminho de duas mãos. Uma vez que as pessoas da Geração 
Milênio veem o que está em jogo para elas no longo prazo, estarão no mínimo tão 
comprometidas e produtivas quanto as gerações anteriores. E não é uma grande novidade 
que funciona para a Geração Milênio, funciona para o resto da força de trabalho 
também, e você não precisa de uma visão de 2020 para isso estar claro.

Esteja aberto a 

modelos de trabalho 
alternativos

A PERSPECTIVA DE UMA 
ESPECIALISTA
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SOBRE A PESQUISA
O ManpowerGroup encomendou uma pesquisa para Reputation Leaders, consultoria 
de liderança de pensamento, para conduzir um estudo quantitativo global de 19.000 
trabalhadores da Geração Milênio e 1.500 gerentes de 25 países para entender o quê a 
Geração Y quer agora e no futuro, e ajudar as pessoas e as organizações a ter sucesso 
nesse novo mundo do trabalho. A Geração Milênio foi identificada como aqueles 
nascidos entre 1982 e 1996, 20-34 anos.

Os integrantes da pesquisa representam uma amostra independente de 11.000 
trabalhadores da Geração Milênio igualmente balanceados pelas faixas etárias e 
gêneros de 18 países representando todas as regiões. Nós também pesquisamos mais 
de 8.000 colaboradores ManpowerGroup da Geração Milênio e 1.500 gerentes de 25 
países. Falar com ambos os grupos nos deu perspectivas únicas de empregadores e 
empregados.

O trabalho de campo ocorreu entre fevereiro e abril de 2016. Os países participantes 
foram: Argentina, Áustria, Austrália, Bélgica, Brasil, Bulgária, Canadá, China, França, 
Alemanha, Grécia, Índia, Itália, Japão, Malásia, México, Holanda, Noruega, Paraguai, 
Singapura, Sérvia, Espanha, Suíça, o Reino Unido e os Estados Unidos.



SOBRE MANPOWERGROUP
O ManpowerGroup® (NYSE: MAN) é especialista mundial em força de trabalho, criando soluções  
inovadoras de recursos humanos por quase 70 anos. Conectamos mais de 600 mil pessoas a 
um trabalho significativo em diversas áreas e setores todos os dias. Através da nossa família de 
marcas ManpowerGroup – Manpower, Experis, Right Management e ManpowerGroup Solutions – 
ajudamos mais de 400 mil clientes em 80 países e territórios a abordar suas necessidades críticas 
de talentos, dando soluções abrangentes para buscar, gerenciar e desenvolver talentos. Em 2016, 
ManpowerGroup foi nomeada como uma das Empresas Mais Éticas do Mundo pelo sexto ano 
consecutivo, e uma das Companhias Mais Admiradas pela Revista Fortune, confirmando nossa 
posição como a marca mais admirada e respeitada no setor. Veja como o ManpowerGroup torna o 
crescimento do mundo do trabalho humanamente possível: www.manpowergroup.com.

SOBRE REPUTATION LEADERS
A Reputation Leaders é uma consultoria de liderança de pensamento global, fornecendo pesquisas 
importantes que fazem com que as pessoas vejam a sua marca de forma diferente. Ajudamos 
empresas com posicionamento de marca e criamos liderança de pensamentos usando pesquisas  
primárias e secundárias  mundiais.
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