
Alguns amigos dizem-me, por vezes, que não se sentem valorizados no seu local de
trabalho e que pensam na possibilidade de mudar de emprego. Em contrapartida, outros
consideram que estão satisfeitos com as suas empresas e, por esse motivo, dificilmente
tomariam uma outra decisão profissional. Mas que aspetos estão na base destas opiniões
tão divergentes? Será apenas a remuneração o fator que os conduz à tomada de uma
determinada decisão?
 
Num contexto marcado pela forte competitividade, muitas empresas estão focadas em
construir uma cultura organizacional assente no compromisso, com o objetivo de fomentar
a permanência e o crescimento de capital humano valioso. Contudo, a entrada da geração
Z (pessoas nascidas entre 1995 e 2012) no mercado de trabalho veio acarretar novos
desafios às organizações, uma vez que se trata de uma geração tecnologicamente mais
experiente, com um forte espírito empreendedor, cujo objetivo passa por encontrar uma
carreira com propósito e deixar uma marca no mundo.

Esta, a minha geração, veio e vai continuar a revolucionar o universo laboral. Apesar de
uma remuneração justa ser importante, a nossa permanência nas empresas reveste-se de
múltiplos fatores que vão para além deste. Dadas as nossas competências, preferimos
empresas que incorporem na sua política interna aspetos como: flexibilidade do horário de
trabalho, quando possível, cultura organizacional consistente que inclua ações de
responsabilidade social, bom ambiente laboral, diversificação entre as equipas, equilíbrio
entre a vida pessoal e profissional, possibilidade de trabalhar em qualquer lugar, oferta de
formação contínua, valorização do mérito, integração em programas de mentoring e
coaching e outro tipo de compensações e benefícios que ultrapassam os financeiros.

Ainda que estes aspetos sejam relevantes, não podemos descurar o papel das lideranças,
que é preponderante na nossa retenção/fidelização à organização. Gostamos de criar
empatia com os nossos líderes! Para tal, é necessário que estes ouçam ativamente as
nossas ideias (e temos muitas) e que demonstrem abertura à criatividade e à inovação. Por
isso, a comunicação interna é fundamental. Adicionalmente, admiramos líderes com a
sensibilidade necessária para serem capazes de se colocar no “nosso” lugar, em diversos
domínios. Quando o fazem, sentimos um maior incentivo e segurança, o que nos permite
obter ainda melhores resultados. 

Em suma, a geração Z, independentemente da área, alia à paixão pelo trabalho a vontade
de tornar o planeta um lugar melhor. Passamos muito tempo a trabalhar e acreditamos
que o propósito da vida é a felicidade. E, se assim o é, queremos poder vivê-la na sua
plenitude, também em contexto profissional.

Z: A GERAÇÃO QUE VALORIZA A
FLEXIBILIDADE, A CULTURA
EMPRESARIAL E A LIDERANÇA
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