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A geração millennial (jovens nascidos entre 1983 e 2000, que têm atualmente entre
17 e 34 anos) representa uma parcela importante da força de trabalho atual e
futura e um número crescente de millennials já ocupa hoje cargos seniores e
posições de liderança. Em Portugal, os millennials representam cerca de 27% da
população total ativa e, aproximadamente, 32% da população empregada1.

Compreender as suas expetativas constitui, assim, um dos principais desafios das
empresas no que diz respeito à gestão das suas pessoas, em particular na captação,
retenção e desenvolvimento de talentos.

O estudo Millennials @ Work: expetativas sobre as empresas e lideranças em
Portugal pretende conhecer as expetativas dos millennials sobre as empresas e a
liderança em Portugal, com vista a permitir que as organizações renovem as suas
políticas e práticas de gestão de pessoas ao longo do ciclo de vida do colaborador.

O estudo pretende conhecer em maior detalhe quais as aspirações dos millennials
para cargos de liderança, qual o seu nível de satisfação com as oportunidades de
crescimento e desenvolvimento que lhes são facultadas, com as condições de
trabalho e com a conduta das empresas. O estudo pretende ainda perceber de que
forma os millennials se relacionam com os temas da sustentabilidade e da ética.

O estudo Millennials @ Work, desenvolvido em parceria pelo BCSD Portugal, a
Deloitte e a Sonae, procura conhecer em maior detalhe os millennials que se
encontram a trabalhar em Portugal, tendo por base duas amostras de millennials:

(i) Amostra estatisticamente representativa da população nacional de millennials
com habilitações literárias superiores2;

(ii) Amostra de colaboradores millennials com habilitações literárias superiores, a
trabalhar nas empresas associadas do BCSD Portugal3.

O estudo integra uma análise descritiva dos millennials auscultados, atualmente no
mercado de trabalho, considerando um período mínimo de seis 6 meses de
permanência na empresa, assim como sistematiza um conjunto de considerações e
desafios com que as lideranças se deparam no âmbito da atração e retenção do
talento millennial.

Tendo em vista o enriquecimento das conclusões, a análise prevê, sempre que
existam diferenças, uma análise segmentada dos millennials de acordo com: (i) a
dimensão do empregador (PME versus empresa de grande dimensão); (ii)
expetativa de permanência na organização (<2 anos versus >5 anos); (iii) idade
(millennials até 25 anos versus millennials com mais de 26 anos).

Adicionalmente, e sendo a multiculturalidade um fator a considerar na gestão de
pessoas, o estudo contempla uma análise comparativa com os millennials a nível
internacional, tendo por base o estudo The 2016 Deloitte Millennial Survey,
conduzido pela Deloitte e que abrangeu aproximadamente 8000 millennials de 29
nacionalidades.
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1 Fonte: População ativa: total e por grupo etário e População empregada: total e a tempo completo e parcial (PORDATA, Fevereiro de 2017)
2 Amostra = 1060 indivíduos (erro amostral 3%)
3 Amostra = 1401 indivíduos de empresas associadas BCSD (erro amostral 2,18%, relativo ao universo das 20 empresas participantes)
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O estudo Millennials @ Work oferece-nos conclusões importantes sobre as
expetativas dos millennials relativamente às empresas e à liderança em Portugal.
Neste sentido, e tendo por base as conclusões expostas no capítulo 2 deste estudo,
é possível concluir que os millennials…

i) Privilegiam ter novas experiências e novos desafios ao longo da sua carreira,
pelo que não pretendem ter um emprego para a vida;

ii) Ambicionam o equilíbrio entre as suas vidas pessoais e profissionais, colocando
o worklife balance como a prioridade para as suas vidas;

iii) Valorizam ter um trabalho com significado, onde existam oportunidades de
crescimento, desenvolvimento e aplicação das suas competências e talento;

iv) Ambicionam assumir posições de liderança;

v) Gostariam de usufruir de condições de trabalho mais flexíveis, tendo maior
liberdade para gerir os seus próprios horários e local de trabalho;

vi) Decidem de acordo com os seus valores pessoais;

vii) Gostariam que as organizações, no geral, passassem a incluir outros objetivos
nas suas agendas para além dos objetivos financeiros;

viii) Valorizam os temas da sustentabilidade e da ética das organizações.

As expetativas dos Millennials @ Work colocam novos desafios à forma como as
lideranças gerem as suas pessoas, sendo crucial que estas calibrem as suas práticas
e políticas face aquilo que são as suas expetativas e preferências.

As carreiras boomerang dos millennials são uma realidade. Para além da retenção
de colaboradores, este novo contexto também configura novos desafios
relacionados com a rotatividade e readmissão de colaboradores. O investimento no
employer branding e o desenvolvimento dos mecanismos que mitiguem os efeitos
negativos da rotatividade assumem-se assim como críticos e prioritários.

Outro desafio a considerar está relacionado com flexibilidade e worklife balance
dos millennials. É necessário implementar mudanças e transformar a estrutura e os
comportamentos, materializando novos conceitos de trabalho.

Ao nível do talento, é crucial que os líderes criem espaço para o crescimento e
desenvolvimento do talento jovem. O desafio é acrescido quando falamos dos
millennials com potencial para cargos de liderança. É importante criar, desde o
início das suas carreiras, perspetivas de desenvolvimento neste âmbito.

Adicionalmente, as organizações e os seus líderes devem também dar maior
visibilidade ao seu propósito e à forma como atuam para o concretizar, incluindo
novos objetivos para além dos financeiros e fomentando uma cultura e
comportamentos orientados para esse propósito.

Por fim, e tendo em conta este contexto, as organizações enfrentam um desafio
acrescido ao nível das suas estratégias e políticas de sustentabilidade. É crucial
que a sustentabilidade ganhe credibilidade e visibilidade, sendo um motor para
envolver e inspirar toda a organização.
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O estudo Millennials @ Work pretende conhecer e detalhar as expetativas da geração millennial1 (a trabalhar em Portugal) no que diz respeito às empresas e à liderança em

Portugal. Pretende-se que este estudo sirva de base para a reflexão e discussão das organizações portuguesas sobre a necessidade de renovar as políticas e práticas de gestão

de pessoas de modo a acompanhar o ciclo de vida do colaborador.

O estudo Millennials @ Work encontra-se estruturado
de acordo com três capítulos, tendo como objetivos:

1) Introdução ao estudo

Caracterização sociodemográfica e profissional da
amostra em estudo;

2) Expetativas dos Millennials @ Work

Apresentação dos resultados e benchmark
internacional relativamente às preferências e
expetativas dos Millennials @ Work;

3) Considerações para as organizações

Sistematização de um conjunto de reflexões e
orientações a serem consideradas no âmbito das
políticas e práticas de gestão de pessoas.

Os dados de base para as análises foram recolhidos
através de um questionário online. Este questionário,
feito em dois idiomas (português e inglês) foi lançado
em fevereiro de 2017, tendo ficado disponível até 17
de março.

Foram recolhidas, no total, 2461 respostas, sendo que
os inquiridos pertenciam a um dos seguintes grupos:

1) Painel de indivíduos da CINT2, população
estatisticamente representativa dos millennials a
trabalhar em Portugal (tendo sido utilizada a
designação “Amostra Nacional”);

2) Empresas associadas do BCSD (tendo sido utilizada
a designação “Amostra BCSD”).

No âmbito deste estudo foi realizada uma análise
descritiva que teve como objetivo caracterizar as
preferências e expetativas dos millennials licenciados,
empregados há mais de 6 meses.

Das 2461 respostas, foram consideradas 1950
respostas como elegíveis, sendo este segmento da
amostra composto por licenciados e empregados há
mais de 6 meses, pertencentes a empresas associadas
do BCSD (este subsegmento totaliza 1401 inquiridos), e
um grupo de inquiridos pertencentes a uma amostra
nacional representativa dos millennials a trabalhar em
Portugal (totalizando 549 inquiridos).

1 O segmento de geração millennials considerado no estudo diz respeito às pessoas que atingiram a idade adulta no século XXI e que estão já no mercado de trabalho, tendo nascido entre os anos de 1983 e 1998. Para efeitos da análise descritiva do estudo, foi
distinguida a geração millennial “júnior” da “sénior”, sendo que a primeira inclui os millennials até 25 anos e a segunda abrange os millennials com mais de 26 anos.
2 A CINT é uma plataforma online de intercâmbio de dados e informação (http://www.cint.com/)
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CARACTERIZAÇÃO DOS MILLENNIALS EM ANÁLISE | SEGMENTO EMPREGADOS HÁ MAIS DE 6 MESES

Caracterização sociodemográfica

do género masculinodo género feminino

Algarve | 2,6%

Alentejo |3,9%

Centro | 13%

Lisboa | 

Norte | 

Tem entre 26 e 29 anos

São solteiros

Não tem filhos

trabalha maioritariamente em PMEs

AMOSTRA NACIONAL

trabalha em grandes empresas

AMOSTRA BCSD 

dos millennials ocupam ou já ocuparam um cargo de liderança

Empresas pr ivadas cotadas

Empresas pr ivadas não cotadas

Outro t ipo de organizações

Tipo de Empregador

Dimensão do Empregador

entre 10 e 49 colaboradores

menos de 10 colaboradores

mais de 250 colaboradores

entre 50 e 249 colaboradores

Habilitações Académicas

Caracterização do atual empregador
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Os millennials, em geral, ambicionam novas oportunidades e novas experiências

dos millennials pensa ficar mais do 
que 5 anos na atual organização 

É no grupo de millennials a trabalhar em PMEs que se verifica maior intenção de sair no curto prazo
Percentagem de millennials (amostra nacional vs amostra BCSD) que espera sair ou ficar na atual organização

A nível internacional, a tendência é 
semelhante. De acordo com The 2016 Deloitte 
Millennial Survey1, 66% dos millennials espera 
sair nos próximos cinco anos e apenas 27% 
espera ficar por um período superior. Apenas 
8% dizem não ter qualquer expetativa de 
tempo de permanência.

Nacional

BCSD

Sai nos próximos 5 anos Fica mais de 5 anos Não Sabe

Metade dos millennials inquiridos espera sair nos próximos 5 anos

menos de 6 meses

entre 6 meses e 1 ano

entre 1 e 2 anos

entre 2 e 5 anos

entre 5 e 10 anos

mais de 10 anos

nunca sairia

dos millennials não tem opinião formada relativamente ao tempo que espera ficar na atual organização

“Não queremos um emprego
para a vida”

Os millennials procuram novas
oportunidades e experiências profissionais,
sendo expetável que tenham diferentes
empregadores ao longo das suas carreiras.
Isto é explicado pelo facto de apenas 29%
dos millennials pensar ficar mais do que
cinco anos na atual organização.

O ciclo de vida dos colaboradores
millennial na mesma empresa, apesar de
tender a ser mais reduzido, ganha uma
nova configuração e deve ser gerido
segundo um novo paradigma.

Os líderes devem ser cada vez mais ágeis e
eficazes na mitigação dos riscos associados
à rotatividade dos millennials mas, ao
mesmo tempo, desenvolver estratégias
capazes de alavancar a sua intenção de
permanência.

Contudo, este novo paradigma deve ser
visto de um ponto de vista estratégico, no
qual os millennials saem mas podem voltar,
trazendo conhecimento e novas
experiências. O employer branding e o
networking assumem-se como crucial, não
só junto dos potenciais candidatos, mas
também dos antigos colaboradores.



10 | © 2017. BCSD Portugal

“O worklife balance é
importante para nós”

Os resultados do estudo indicam que o
worklife balance, o desafogo financeiro, a
possibilidade de viajar e a constituição de
família surgem como as prioridades para as
vidas dos millennials. Adicionalmente,
verifica-se que estes não têm como
prioridade o sucesso, trabalhar para
instituições de cariz social ou o
empreendedorismo.

O equilíbrio entre a vida pessoal e
profissional surge assim como um
importante fator na atração e retenção de
talento millennial. Neste sentido, é
importante que os líderes fomentem uma
cultura organizacional capaz de promover
esse equilíbrio, tendo em vista não só a
satisfação dos atuais colaboradores, mas
também a construção de uma reputação
valorizada pelo mercado de trabalho e
potenciais candidatos.

Os resultados do estudo também
permitem concluir que apesar de o salário
não ser o fator que mais pesa no momento
de escolha da organização, este tende a ser
um fator de retenção.

Os objetivos de vida dos millennials tendem a estar mais orientados para a sua vida pessoal, em detrimento do status e da posse
Top 5 e bottom 5 das prioridades de vida dos millennials

No momento de seleção da organização, os millennials tendem a preferir aquelas que proporcionam worklife balance
Top 5 dos fatores que influenciam o momento de escolha da Organização

worklife 
balance

desafogo 
financeiro

ter 
filhos

viajar casar perfil social 
com muitas 

visualizações

ser 
famoso

trabalhar 
numa ONG

ter negócio 
próprio

ser 
rico

Equilíbrio entre a vida 
pessoal e profissional

Oportunidades de 
progressão e liderança

Pacote
salarial competitivo

Flexibilidade das 
condições de trabalho

Perceção do 
significado do trabalho

Também os millennials internacionais tendem a ter em conta os mesmo motivos no momento de seleção da 
organização. As principais razões identificadas são o worklife balance, seguidas das oportunidades de
progressão e de liderança e, finalmente, a flexibilidade. 

O estudo The 2016 Deloitte Millennial Survey conclui também que as organizações que são capazes de 
proporcionar estas condições terão, eventualmente, um melhor posicionamento no mercado face aos seus 
pares e terão maior probabilidade de atrair e reter talento jovem.
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“O worklife balance é
importante para nós”

Além do tempo de lazer, os millennials
também percecionam o reconhecimento,
respeito e a flexibilidade do trabalho como
importantes para assegurar o worklife
balance.

Proporcionar worklife balance tende a
significar uma maior flexibilidade das
condições de trabalho. Para mais de
metade dos millennials, esta é uma das
dimensões consideradas como relevantes
para promover esse equilíbrio.

O estudo Millennials @ Work procurou
também perceber qual o grau de abertura
dos millennials a novas formas de trabalho,
concluindo-se que a flexibilidade - de
horários e local de trabalho - é, de uma
forma geral, vista como uma alavanca de
produtividade, sendo esta perceção mais
evidente no caso dos millennials a
trabalhar em grandes empresas (amostra
BCSD).

Worklife balance significa para os millennials:
Percentagem de millennials que menciona cada uma das opções como fator de worklife balance

Os millennials consideram que a flexibilidade dos horários e o trabalho remoto teriam impactos positivos na sua produtividade
Impacto relativo de cada umas das variáveis na produtividade

À semelhança do que pensam os millennials a trabalhar em Portugal, o estudo The 2016 Deloitte Millennial 
Survey, indica que 51% dos millennials internacionais considera que haveria um aumento de produtividade 
se as pessoas da sua organização/empresa pudessem trabalhar a partir de casa ou de outros locais. 

Os resultados do estudo evidenciam ainda que a quase maioria dos millennials inquiridos (70%) utiliza os 
dispositivos móveis para aceder a conteúdos de trabalho e que o trabalho à distância é uma realidade 
para 43% dos millennials.

Tempo 
de lazer

Reconhecimento 
e respeito

Flexibilidade 
do trabalho

Compensação 
por horas extra

Cumprimento 
do horário

Manter produtividade Diminuir produtividade Aumentar produtividade
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De acordo com o The 2016 Deloitte Millennial Survey, os millennials internacionais estão satisfeitos com o facto de percecionarem que o 
seu trabalho tem um propósito e que isso está em linha com os valores da organização. Adicionalmente, destaca-se o facto de estes 
considerarem que as organizações onde trabalham lhes proporcionam diversidade ao nível das experiências.

Comparando com o tempo de permanência na organização, os millennials que estão mais satisfeitos com as oportunidades de 
aprendizagem e com os programas de desenvolvimento são aqueles que, provavelmente, ficarão mais tempo na atual organização. 
Contudo, apenas 24% dos millennials internacionais está muito satisfeito com este aspeto da sua vida profissional.

Os millennials mais leais estão mais satisfeitos com as oportunidades de crescimento e com a remuneração que auferem
Top 5 do gap de satisfação do millennials vs tempo de permanência na organização

Fica mais de 5 anos Sai dentro de 2 anos

A p l i c a ç ã o  d e  
c o m p e t ê n c i a s

P a c o t e
s a l a r i a l

O p o r t u n i d a d e s
d e  a p r e n d i z a g e m

R e c o n h e c i m e n t o
r e c e b i d o

V a r i e d a d e
d e  e x p e r i ê n c i a s

Os millennials evidenciam menores índices de satisfação com a forma como são recompensados e reconhecidos

Valores e missão da organização

Contributo para objetivos organizacionais

Colegas e equipa de trabalho

Pacote salarial

Reconhecimento por parte da organização

Aplicação de competências e talento

“Gostaríamos de ter mais
oportunidades para crescer”

Os Millennials @ Work estão satisfeitos e
sentem-se alinhados com o propósito da
organização e com o facto de sentirem que
contribuem para os objetivos globais.
Também as equipas de trabalho têm um
impacto positivo a este nível. Contudo,
verifica-se que a satisfação com estas
dimensões, per se, não garante a retenção
dos millennials.

Na verdade, quando comparadas as
respostas entre os millennials que
tencionam ficar mais tempo com as
respostas dos millennials que esperam sair
no curto prazo, verifica-se que na base da
sua motivação estão, maioritariamente,
fatores de cariz mais intrínseco, como
sejam as oportunidades de aplicação de
competências, oportunidades de
aprendizagem, reconhecimento e a
variedade de experiências.

Tal como constatado anteriormente, o
fator remuneração evidencia ter um
impacto positivo na retenção dos
millennials, sendo que os millennials que
pretendem ficar menos tempo, são os que
manifestam menores índices de satisfação
nesta dimensão.
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No que diz respeito ao investimento do tempo no dia-a-dia do seu trabalho, a opinião dos millennials
internacionais é muito semelhante à realidade nacional. Também os millennials internacionais sentem que 
deveria haver maior foco na discussão de novas ideias, novas abordagens e formas de trabalhar, assim como 
gostariam de despender de mais tempo em programas de coaching e/ou mentoring e no desenvolvimento das
suas competências de liderança. 

Os millennials gostariam de investir mais tempo no desenvolvimento de competências, na discussão de ideias e no coaching
Número de horas despendidas semanalmente em determinadas atividades (número de horas ideal vs número de
horas atual)

“Gostaríamos de ter mais
oportunidades para crescer”

Através do estudo, é possível concluir que
os millennials sentem que não é investido o
tempo necessário/ suficiente no
desenvolvimento das suas competências.

De acordo com os resultados, os millennials
sentem que passam demasiado tempo com
e-mails ou/e em reuniões. Na sua
perspetiva, o trabalho poderia ter mais
significado e impacto se tivessem mais
tempo dedicado ao desenvolvimento de
competências, discussão de novas ideais e
abordagens e se pudessem estar
envolvidos em programas de coaching/
mentoring.

Atual Ideal Atual < Ideal Atual > Ideal
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A grande maioria dos millennials aspira tornar-se líder durante a sua carreira

Apesar de os millennials internacionais 
percecionarem que existem oportunidades 
de liderança (59%), estes também são da 
opinião que as organizações não estão a 
apostar o suficiente no desenvolvimento de 
uma nova geração de líderes. Destes, 63% 
considera que não estão a desenvolver 
adequadamente as suas competências.

dos millennials considera importante 
ou muito importante tornar-se líder

Na perspetiva dos millennials, um líder deve ser/ ter…
Grau de concordância relativamente a cada uma das características

Inspirador Pensador
estratégico

Apaixonado Competências 
Interpessoais

Outros key findings

da amostra nacional, que 
trabalha maioritariamente em 
PME, valoriza o autoritarismo 

no perfil dos seus líderes.

Existem oportunidades para quem 
quer assumir posições de liderança

As minhas competências de 
liderança estão a ser desenvolvidas

Os mais novos são incentivados 
a ter objetivos de liderança

Sou considerado para 
potenciais cargos de liderança

A aposta e o desenvolvimento de novos líderes é experienciado como um fator de retenção
Grau de concordância relativamente a cada uma das afirmações

Fica mais de 5 anos Sai dentro de 2 anos

“Dêem-nos oportunidades para
sermos l íderes”

Apesar de a carreira não surgir no top de
prioridades de vida dos millennials, a larga
maioria deles aspira tornar-se líder na sua
carreira ou área de especialidade. Dos
resultados obtidos, verifica-se que a
liderança é mais valorizada pelos
millennials a trabalhar em grandes
empresas, justificado pela própria
dimensão da organizacional, que permite
mais oportunidades de carreira.

Apesar desta aspiração, a maioria
considera que as suas competências de
liderança não estão a ser suficientemente
desenvolvidas e perceciona uma certa
escassez de oportunidades. Estas
conclusões são mais evidentes no caso dos
millennials que têm maiores expetativas de
permanência.

Estas constatações implicam um desafio
acrescido para as lideranças, quer seja ao
nível da oferta de oportunidades para
posições de liderança, quer ao nível da
gestão de expetativas do seu talento
millennial.
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No momento de decisão, os millennials fazem um trade-off entre os seus valores, os clientes e os objetivos da organização
Percentagem de millennials que mencionou cada um dos aspetos

“Decidimos de acordo com os
nossos valores pessoais”

Independentemente da geração de
millennials, quer sejam mais juniores ou
mais seniores, os valores pessoais e morais,
os interesses dos clientes e os objetivos da
organização são os fatores que mais
condicionam a sua tomada de decisão no
local de trabalho.

No caso específico dos millennials mais
seniores, destaca-se o facto de estes
atribuírem maior importância ao vínculo
emocional com a organização, sendo este
um dos aspetos com maior influência no
momento de tomada de decisão.

Adicionalmente, os resultados do estudo
Millennials @ Work evidenciam ainda que
são os millennials mais novos que
trabalham nas grandes empresas o
segmento de inquiridos que é mais
influenciado no momento de decisão (de
forma mais evidente) pelos seus objetivos
de carreira.

Analisando os resultados do estudo The 2016 Deloitte Millennial Survey, conclui-se que a realidade internacional 
tende a assumir outra configuração. Apesar de os valores pessoais e morais também serem o fator que mais pesa 
no momento de tomada de decisão, os objetivos individuais e as ambições de carreira surgem em segundo lugar
no ranking, tendo sido mencionado por cerca de 51% dos inquiridos, enquanto os objetivos da organização
surgem apenas em quinto lugar. Destaca-se ainda o facto de não existirem diferenças nas respostas entre os 
millennials juniores e os seniores.
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A maioria dos millennials acredita que o setor privado e o governo são os agentes com maior capacidade de influência
Importância relativa de cada agente para o bem-estar social, equilíbrio ambiental e crescimento económico

Na perspetiva dos millennials, os indicadores financeiros não são suficientes para medir o sucesso das empresas

Os millennials internacionais mostram-se
mais positivos quanto às motivações e à
ética das empresas. Contudo, verifica-se 
também algum ceticismo, pois a maioria 
pensa que as empresas não têm ambições 
para além do lucro.

A maioria dos millennials considera que as empresas estão mais orientadas para o lucro e para o cumprimento dos seus objetivos
Grau de concordância relativamente a cada uma das afirmações

“As empresas centram-se nos objetivos, 
em vez de considerar a sociedade”

“As empresas não têm 
ambições para além do lucro”

“Os líderes estão empenhados
em melhorar a sociedade”

“As empresas 
comportam-se eticamente”

Millennials @ Work The 2016 Deloitte Millennial Survey

SETOR PRIVADO GOVERNO CIDADÃO ONG NÃO SEI

Percentagem de respostas para cada indicador de sucesso não financeiro

Satisfação dos 
colaboradores

Satisfação dos 
clientes

Melhoria
contínua

Impacto dos 
produtos e 

serviços

Qualidade dos 
produtos e 

serviços

“Achamos que o foco das empresas
deve ir para além do lucro”

No que diz respeito à forma como
percecionam a sociedade, a maioria dos
millennials acredita que o setor privado e o
governo são os agentes com maior
capacidade de influência. De salientar que
os millennials a trabalhar em pequenas e
médias empresas tendem a atribuir maior
importância ao governo na criação de bem-
estar social.

Apesar de o setor privado surgir em
primeiro lugar no ranking, os millennials
não percecionam os seus líderes como
estando empenhados em gerar um
contributo positivo para a sociedade, nem
percecionam as empresas como tendo
objetivos além do lucro. Para além disso,
apenas cerca de metade dos millennials
reconhece que as empresas atua em
alinhamento com princípios éticos.

Na perspetiva dos millennials, as empresas
não estão a fazer o suficiente pela
sociedade, devendo estas ter um foco mais
alargado para além do sucesso financeiro.
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A sustentabilidade das organizações é bastante valorizada pelos millennials, influenciando no momento da seleção
Top 3 da importância relativa de cada aspeto de sustentabilidade

Muito Importante Importante Indiferente Pouco Importante Nada Importante

De uma forma geral, os millennials estão motivados e alinhados com o propósito das organizações onde trabalham
Grau de concordância relativamente a cada uma das afirmações (concorda totalmente ou tende a concordar)

“Valorizamos a sustentabilidade
nas organizações”

Os Millennials @ Work consideram a
sustentabilidade como um aspeto
relevante nas organizações.

Mais especificamente, é o grupo dos
millennials a trabalhar em grandes
empresas que tende a valorizar mais a
aposta das empresas nos temas da
sustentabilidade. A dimensão
organizacional parece assim influenciar o
nível de maturidade das suas políticas e
estratégias de sustentabilidade, permitindo
uma maior consciencialização dos seus
colaboradores para estes temas.

Por outro lado, os millennials afirmam que
a sua perceção sobre o comportamento
ético influencia a seleção da organização
para trabalhar, sendo que reconhecem o
sentido de missão e percebem de que
forma a organização age para a
concretizar.

considera que a organização tem 
um forte sentido de missão

consegue explicar como a organização 
age para cumprir a sua missão

acredita que o atual empregador tem
uma missão além do sucesso financeiro
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#1 #2 #3 #4 #5

Na sequência do capítulo anterior é possível perceber de que forma as expetativas dos Millennials @ Work impactam as suas carreiras e a relação que estabelecem com as empresas e a liderança.
Com o objetivo de alavancar o ciclo de vida dos colaboradores, o presente capítulo sistematiza um conjunto de orientações e desafios a serem tidos em conta pelos líderes das organizações, servindo de
base para a calibração das suas políticas e práticas de gestão de pessoas.
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Com vista a prolongar a intenção de permanência
dos millennials, é necessário garantir que existe uma
correspondência entre as condições oferecidas e as
necessidades/expetativas dos millennials. Devem
assim ser conduzidos, com a regularidade necessária,
estudos de satisfação e clima organizacional,
definindo roadmaps de iniciativas que respondam
eficazmente às necessidades dos colaboradores.

Na perspetiva da rotatividade, as chefias devem
assegurar que existem os mecanismos e ferramentas
necessárias para que todos percebam como as
decisões são operacionalizadas no dia-a-dia,
promovendo a melhoria contínua. Este trabalho
facilita o processo de capacitação e integração de
novos colaboradores nessa mesma função,
acelerando assim a sua curva de aprendizagem.

O tema da rotatividade acarreta um desafio adicional
e que está relacionado com as carreiras boomerang.
As chefias e os líderes devem ser capazes de
desenvolver novos modelos de contratos psicológicos
que alavanquem o network e a relação com ex-
colaboradores de elevado potencial tendo em vista a
sua eventual readmissão na organização.

Desafios a considerar

A vontade de novas experiências e funções que levam a que os millennials sejam mais propensos a movimentar-se entre
organizações faz com que as equipas de gestão de pessoas tenham, a par dos desafios já perenes, de investir em políticas de
gestão que promovam a retenção e permitam uma melhor antecipação de riscos de saída. Este é um desafio mais disruptivo
e impactante de repensar a forma de conceção e gestão das carreiras com uma abrangência global que inclua uma eficaz
gestão das saídas e retornos (carreiras boomerang).

acelerando a integração dos 
colaboradores nas novas 

funções

proporcionando espaços e 
climas de trabalho valorizados

assegurando que existem,
in-house, as competências 

necessárias 

oferecendo condições 
diferenciadas e competitivas 

face ao mercado

assegurando a eficácia 
do processo

oferecendo oportunidades 
de desenvolvimento e 

crescimento

realizando entrevistas de saída e 
fazendo uso das redes sociais como 
o LinkedIn ou dos grupos de Alumni

reforçando o employer branding e 
estando atento ao percurso e 
interesse em novas oportunidades

otimizando o processo e procurando 
recolher feedback de antigas chefias 
relativamente à readmissão
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Um fator-chave a considerar na atração e retenção de talento passa por garantir que existe uma cultura capaz de promover o
equilíbrio entre a vida pessoal e profissional dos colaboradores. Por um lado, existe espaço para transformar mentalidades e
formas de atuação, assim como para investir em iniciativas específicas de bem-estar e saúde. Por outro lado, a flexibilidade
das condições de trabalho assume-se também como um mecanismo facilitador, valorizado pelos millennials.

diversificando ambientes e 
paradigmas atuais de trabalho, promovendo o 

trabalho em equipa e a discussão de ideias

criando novos modelos e processos 
de trabalhos, que garantam que as mudanças 

desejadas são implementadas no dia-a-dia

alinhando o 
pacote de benefícios com as preferências 

e necessidades dos colaboradores

implementando (sempre que possível) o trabalho 
à distância, flexitime, jornadas contínuas, job 

sharing ou trabalho em tempo reduzido

Desafios a considerar

O investimento no desenvolvimento de
competências e na promoção de iniciativas que
alavanquem a perceção de worklife balance dos
colaboradores assume-se como crítico. É
fundamental dotar os colaboradores com as
ferramentas necessárias, assim como sensibilizar
para os estilos de liderança e para as novas formas
de trabalho.

No caso específico da flexibilidade das condições de
trabalho (quer seja em regime flexitime, trabalho à
distância ou outro), existe um conjunto de desafios
acrescidos, como a gestão da relação com o cliente,
que, tipicamente, espera um serviço 8 horas por dia,
5 dias por semana ou o investimento necessário em
cyber security, sistemas, infraestruturas e suporte
técnico.

Adicionalmente, emerge outro desafio relacionado
com a gestão de colaboradores abrangidos em
regime flexível versus aqueles que não podem ser
incluídos por inerência das suas funções. É
importante evitar situações de iniquidade e garantir
que não existe uma perda de cultura e identidade
organizacional. Também as formas e canais de
comunicação, coordenação de recursos, supervisão e
relacionamento interpessoal devem ser alinhados
face a novas configurações de trabalho.
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fomentando momentos de 
brainstorming e discussão de ideias 
em contexto de equipa de trabalho

desafiando e proporcionando situações 
em que é necessário desempenhar o 
papel de líder

oferecendo novas oportunidades a nível funcional, hierárquico e, 
se possível, a nível internacional 

aproximando atuais e futuros
líderes e acelerando potenciais 

processos de sucessão

assente num plano de carreiras e 
formação desafiante e adaptado 

ao perfil de cada colaborador

dando responsabilidade e as condições necessárias para que os 
colaboradores possam aplicar e desenvolver o seu talento, 
conhecimento e competências

A criação de novas oportunidades de crescimento e
desenvolvimento implica alguma disrupção na forma
de trabalho e de interação entre colaboradores.

Considerando o exemplo da delegação, é importante
que as chefias criem novas situações e experiências
para os colaboradores mais juniores, mantendo-os
motivados e desafiados. Por outro lado, ter
colaboradores em regime de mobilidade interna tem
associado o desafio da curva de aprendizagem que
deve ser adaptado ao tempo de permanência de
colaboradores. É também imprescindível garantir o
dinamismo e a efetividade dos programas de
coaching/ mentoring. Os líderes devem assim
acompanhar mais efetivamente o top talent e
promover a regularidade das interações entre
colaboradores e respetivos coaches/ mentors.

O desenvolvimento de equipas e líderes tem também
subjacente o tema do feedback. Se, por um lado, é
um desafio garantir que esse feedback é dado
continuamente ao longo do tempo, as organizações
também devem procurar capacitar os interlocutores
responsáveis por dar esse feedback.

Na base destes desafios, está a necessidade de
calibração dos atuais modelos de avaliação e
auscultação que devem ser mais ágeis para mais
efetivamente acompanhar o ciclo de vida dos
colaboradores.

Desafios a considerar

Por forma a apostarem no desenvolvimento de talento, as lideranças devem também dotar os millennials com novas
oportunidades de crescimento, quer seja através de formação ou de novas formas de trabalho e novas experiências
profissionais. Em complemento, deve existir um foco nos potenciais futuros líderes. A criação de oportunidades de liderança
através de programas plurianuais de liderança in-house pode ser vista como um importante mecanismo de retenção.

capacitando líderes para dar feedback 
numa base regular e focada no 
desenvolvimento do talento
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espelhando os valores da organização nas suas políticas de gestão de 
pessoas (carreiras, avaliação de desempenho, compensação)

utilizando os mecanismos de 
comunicação interna e promovendo 
eventos e iniciativas que clarifiquem 

a cultura, valores e expetativas. O 
objetivo é levar os colaboradores a 
“vivenciar” e “experienciar” uma 

cultura orientada para o propósito

capacitando os líderes de forma a que estes sejam veículos de 
disseminação e materialização da cultura e valores da organização

comunicando e disseminando os 
resultados de desempenho e 
impacto não financeiro

definindo ações de melhoria e 
refletindo resultados não 
financeiros no processo na 
avaliação de desempenhoincluindo dimensões de satisfação de 

clientes e colaboradores, qualidade e 
melhoria contínua

No processo de disseminação da cultura
organizacional, o principal desafio está no trade-off
entre aquilo que são os objetivos e valores
individuais e os interesses e objetivos da
organização.

Os líderes desempenham um papel fundamental
neste desafio. São os líderes que devem inspirar e
liderar pelo exemplo, traduzindo o propósito e
valores no seu estilo de liderança no dia-a-dia da
organização.

Adicionalmente, a implementação de uma filosofia
orientada para os objetivos não financeiros requer o
apoio dos conselhos de administração e das
estruturas acionistas. Desta forma, as lideranças
devem procurar desenvolver e colocar em prática os
processos e mecanismos necessários para a medição
e monitorização destas métricas.

Assume-se também como um desafio a cadência da
medição ao longo do tempo, bem como a
implementação eficaz das iniciativas de melhoria.
Essas melhorias devem ser comunicadas e difundidas
com o objetivo de alavancar a reputação da
organização.

Desafios a considerar

É reconhecida a importância que o setor privado desempenha no bem estar socioeconómico. Contudo, as lideranças devem
continuar a apostar e disseminar a sua abordagem orientada para o seu propósito, tendo um foco que vai além dos objetivos
puramente financeiros e que é espelhado no dia-a-dia dos seus colaboradores.
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clarificando de que forma a organização se propõe 
a criar impacto, estabelecendo assim um 
mecanismo de atração de talento

assegurando a compreensão partilhada sobre a forma 
como o progresso dos objetivos de sustentabilidade 
cria valor para a empresa e para a sociedade no geral

integrando objetivos de sustentabilidade nos indicadores 
de performance de toda a organização

assegurando que todos percebem o porquê e o impacto 
das suas atividades na empresa e na sua envolvente, 
nomeadamente junto dos stakeholders

dando visibilidade às iniciativas desenvolvidas e ao
valor partilhado gerado, sustentando a 
credibilidade da organização perante 
colaboradores e sociedade no geral

Promover uma estratégia de sustentabilidade
implica, em primeiro lugar, ter o envolvimento e
apoio da gestão de topo. Para além de credibilizar as
iniciativas, esta é também uma forma de inspirar a
organização.

Para além da gestão de topo, é importante associar a
estas iniciativas os principais decisores da
organização. Os responsáveis pela gestão de pessoas
têm um papel crucial na formação, comunicação e na
promoção de uma cultura sustentável.

Envolver potenciais candidatos a colaboradores em
questões-chave, como a visão, estratégia e
programas de sustentabilidade, como parte dos seus
processos de informação e de recrutamento, é uma
tendência das empresas mais bem sucedidas1. Os
millennials estão especialmente interessados em
selecionar um empregador cujos valores se alinham
com os seus.

Depois de recrutar os melhores talentos millennial, a
organização deve assegurar o seu envolvimento na
concretização da estratégia de sustentabilidade,
mantendo assim a perceção do significado do seu
trabalho.

Desafios a considerar

Os millennials estão também mais exigentes relativamente aos comportamentos éticos das organizações, reforçando a ideia
de que deve existir um propósito para além do financeiro. Torna-se assim crucial que as organizações reforcem as suas
estratégias de sustentabilidade, procurando envolver os colaboradores nas diversas iniciativas e garantindo o seu
compromisso com estes temas.

1 Fonte: “6 Sustainable Strategies to Attract Millennials” (Association for Talent Development)
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A busca contínua de novas oportunidades e novas experiências por parte dos
millennials está a transformar o paradigma atual da gestão de pessoas.

De acordo com os resultados do Millennials @ Work, cerca de dois terços dos
millennials inquiridos espera mudar de empregador nos próximos cinco anos. Esta
realidade traduz-se, por um lado, em maiores índices de rotatividade de pessoas e,
por outro, numa crescente tendência de readmissão de talento.

Assume-se assim como crucial que as organizações renovem as suas práticas e
políticas de gestão de pessoas ao longo do ciclo de vida dos colaboradores. O desafio
está não só em prolongar esse ciclo de vida (isto é, o tempo de permanência na
organização), mas também garantir que esse ciclo não termina com a saída do
colaborador, sendo também crucial uma gestão eficaz de ex-colaboradores de forma a
proporcionar carreiras boomerang.

Em primeiro lugar, as lideranças devem procurar corresponder às expetativas e
necessidades dos millennials, promovendo a flexibilidade, oferecendo oportunidades
de crescimento, apostando no desenvolvimento da geração millennial e investindo na
sua estratégia de sustentabilidade. O objetivo passa pela retenção talento, garantindo
que os millennials estão motivados e envolvidos.

Em segundo lugar, os líderes devem perspetivar este novo modelo de carreiras do
ponto de vista estratégico, em que os colaboradores podem voltar mais tarde,
trazendo para a organização novos conhecimentos, novas técnicas, novas ferramentas
e novas competências. Neste contexto, garantir a atratividade da organização também
junto de antigos colaboradores, bem como desenvolver mecanismos que possibilitem
manter a relação com o antigo colaborador, são fatores a ter em conta.

Neste sentido, e de forma a garantir que as organizações são eficazes na atração (de
potenciais e antigos colaboradores) e retenção de talento, devem, desde já, dar
resposta a estes novos desafios, assumindo como próximos passos:

i. Conhecer as expetativas dos seus millennials, avaliando em que medida se
aplicam as conclusões deste estudo;

ii. Definir e implementar um roadmap de ação, sustentado em atividades de
monitorização, análises de benchmark e anlytics;

iii. Calibrar as políticas de gestão de pessoas, garantindo que contribuem para a
estratégia de negócio e assegurando que os millennials assumem um papel
determinante na criação de valor.

Mil lennials  are  cal l ing  to  act ion!
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