
As gerações no mercado
de trabalho



Ao nos depararmos com o mercado de trabalho, notamos perfis com muitas pluralidades, 
seja de cor, raça, gênero, aspectos físicos e também faixa etária. Atualmente, encontramos 
no mercado, trabalhando lado a lado, quatro gerações com perfis totalmente diferentes. São 
elas: Baby Boomers, Geração X, Geração Y (ou Millennials) e Geração Z. Cada uma delas 
cresceu e vivenciou suas experiências em um mundo distinto e o grande desafio atual é 
saber gerenciar os diversos contrastes geracionais. 

Esse relatório traz um panorama sobre as gerações no mercado de trabalho, abordando as 
diferenças geracionais, com dados sobre o comportamento dos profissionais, tal como um 
olhar para o futuro do setor de tecnologia. Além disso, são apresentados números que 
mostram as contratações na área de tecnologia, as hard skills mais buscadas no momento 
da contratação e os cargos mais promissores do setor.

A Revelo, startup líder em recrutamento e seleção de profissionais de tecnologia na América 
Latina, elaborou esse relatório para colocar em pauta e evoluir a discussão sobre as 
gerações no mercado de trabalho, de modo a trazer dados e insights inéditos sobre o tema, 
reforçando nosso compromisso de auxiliar empresas e profissionais de diferentes setores.

Boa leitura!

Por que elaboramos
esse relatório?



Uma geração é um grupo de indivíduos que têm mais ou menos a mesma idade  
e experimentaram,  na  maioria das  vezes como  crianças ou  jovens adultos,  eventos 
históricos  específicos,  como  uma  crise econômica,  um  boom  econômico,  uma  guerra 
ou mudanças  políticas significativas.  Esses  eventos  podem influenciar  suas  visões  do  
mundo. Atualmente contamos com quatro gerações ativas economicamente, são elas: Baby 
Boomers, nascidos entre 1940 e 1960; Geração X, nascidos entre 1960 e 1980; Geração Y
(ou Millennials), nascidos entre 1980 e 1995; e Geração Z, nascidos entre 1995 e 2010.
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Os Baby Boomers são a geração composta por aqueles que nasceram 
no período entre o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, até o 
início dos anos 60. Com o fim da segunda guerra mundial, muitos 
países vivenciaram um aumento expressivo de natalidade, de onde se 
originou o termo "baby boom". Os Babys Boomers têm como suas 
principais características comportamentais, a estabilidade e a 
fidelidade, e normalmente apresentam cargos estratégicos e de 
confiança em uma carreira já consolidada. Preferem ser reconhecidos 
pela experiência do que pela capacidade criativa.

Baby Boomers

Geração X
A geração X é composta por aqueles que nasceram no período entre 
o início dos anos de 1960 até o final de 1970. Nessa época aconteceu 
o auge da revolução cultural, que sofreu grandes influências do 
movimento hippie. A geração X tem, como suas principais marcas 
comportamentais, o comprometimento e a linearidade. Essa é uma 
geração que se acostumou com cargos ou funções em que eram 
subordinados. Hoje são profissionais que estão chegando perto da 
aposentadoria, estão habituados com trabalhos rotineiros e buscam 
equilibrar a vida pessoal e a profissional. 



Geração Y
Os indivíduos que compõem a geração Y, são nascidos por volta de 
1980 até o início dos anos 90 e também são conhecidos como 
"millennials". Os nascidos nessa época se depararam com um mundo 
totalmente globalizado e marcado pelo desejo de consumo cada vez 
maior. Essa geração é fortemente definida pela convivência com
o desenvolvimento das tecnologias de comunicação e da internet,
o que faz com que eles enxerguem a tecnologia de maneira natural. 
Diferente das gerações anteriores, os millennials não estão muito 
interessados em adquirir coisas ou ter posses. Comprar um carro 
e conquistar a casa própria, por exemplo, não estão na sua lista
de prioridades.

Regida pelo imediatismo e intenso questionamento, os millennials dificilmente aceitam 
ocupar uma posição qualquer e desde cedo buscam altas posições no mercado de trabalho 
— muitos deles já ocupam cargos de liderança em relação às pessoas da geração anterior 
que têm a mesma idade dos seus pais. Essa geração está entre as que possuem grande 
criatividade e capacidade de inovar na carreira, já que acabam despertando o seu melhor 
quando são desafiados e recompensados. Por esse motivo, tendem a buscar empregos que 
sejam dinâmicos e salários competitivos. 

Millennials

A Geração Z começa em 1996 e vai até 2010. São jovens que já 
nasceram conectados com a tecnologia. Uma grande parte dos 
nascidos nessa geração ainda nem chegou ao mercado de trabalho 
mas, os que já iniciaram suas carreiras, estão impactando a cultura 
organizacional de diversas empresas. Ao observar este 
comportamento, é possível detectar as pistas que nos encaminham 
ao futuro do trabalho. Para quem é ou convive com um Z, não será 
surpresa descobrir que essa letra remete à palavra “zap”, 
comumente associada à agilidade, rapidez e energia. Os jovens da 
Geração Z são aprendizes velozes, e muito disso tem a ver com sua 
relação íntima e natural com a tecnologia. 



As gerações no 
mercado de trabalho

Uma pesquisa exclusiva da Revelo contou com respondentes entre 18 anos e 41+ 
a fim de entender um pouco mais sobre o comportamento das diferentes 
gerações no mercado de trabalho. As pessoas que responderam a pesquisa são 
profissionais que trilham carreira na área de tecnologia. Delas, 35% têm entre 18 
e 24 anos, 22,1% têm entre 25 e 30 anos, 30,7% têm de 31 a 40 e 12,2% contam 
com idade a partir de 41 anos. 

Além disso, das pessoas que responderam a pesquisa, 62,8% são homens, 
enquanto 37,2% são mulheres. Em relação às regiões do país, 51,9% se 
concentram na região Sudeste, 24,3% no Nordeste, 9,7% na região Sul, 7,2% na 
Centro Oeste e 6,9% na Norte. A maioria dos respondentes pertencem às classes 
sociais B2 e A, com 30,2% e 22,9% respectivamente. 

Dos profissionais de tecnologia entrevistados, 72,6% estão trabalhando 
atualmente, enquanto 27,4% estão desempregados. Mesmo com o grande 
número de pessoas empregadas, ao serem questionados se estão buscando 
emprego, 60,7% dos respondentes totais disseram que sim, enquanto apenas 
39,3% disseram que não. Sobre a área de atuação no mercado de tecnologia, os 
destaques ficaram para as carreiras de desenvolvimento de software com 36% e 
programação com 26,3%. Sobre a busca por um novo emprego, as áreas que 
apresentaram maior número de respostas foram programação com 31,9% e 
desenvolvimento de software com 30%.



Para finalizar a pesquisa, os entrevistados foram questionados sobre há quanto tempo 
estão nos empregos atuais ou passaram no último emprego, no caso dos que não estão 
trabalhando. O maior número de respostas se deu para os menores tempos de trabalho,
de zero a um ano com 28,1%, e de um a dois anos com 19,6%. Além disso, os profissionais 
que estão há mais de cinco no mesmo emprego apresentaram o terceiro maior número, 
com 19,4%.

Link dos dados da pesquisa: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1soYmCPpbpF5YXXrwlIVclRH
619s2pa0E/edit#gid=597050453 

Esses dados demonstram que grande parte dos 
profissionais da área de tecnologia estão 
empregados, mas muitos buscam novas 
posições. Além disso, eles estão dispostos a se 
deslocarem pelo Brasil e pelo mundo por conta 
de uma proposta de trabalho, e estão abertos a 
negociações salariais. 

As respostas dadas à última pergunta ainda demonstram que muitas empresas 
compartilham o tempo médio que cada geração permanece em um emprego. Muitos 
apresentam tempo de casa máximo de dois anos, enquanto muitos estão a cinco anos ou 
mais. Isso demonstra a busca das gerações mais novas por ambientes mais dinâmicos e 
novas experiências, enquanto outros preferem a estabilidade de estar na mesma empresa 
por mais de cinco anos.

Quando perguntado sobre a opção de deslocamento para outra cidade 
ou país, no caso de uma proposta de emprego, 77,1% estariam 
dispostos a mudar, enquanto 22,9% disseram que não. Sobre as 
propostas salariais, 54,9% responderam que estariam dispostos a 
aceitar uma oferta de emprego com salário abaixo do pedido na 
entrevista de emprego, enquanto 45,1% negaram. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1soYmCPpbpF5YXXrwlIVclRH619s2pa0E/edit#gid=597050453 


As 4 gerações
Para entender melhor sobre o comportamento das quatro gerações no mercado de 
trabalho, conversamos com profissionais de faixas etárias distintas. Eles nos contam os 
desafios de trabalhar em um ambiente plural e como lidam com o conflito de gerações no 
mercado de trabalho.



Entrevistado 1
Geração Z

1)Qual seu nome e idade?
Henrique Bosco Rodrigues - 25 anos

2)Há quanto tempo está no mercado de trabalho?
Estou há 10 anos no mercado de trabalho, mais especificamente 
no mercado financeiro

3) Você pensa em trilhar uma longa carreira dentro da 
empresa que está ou gosta de descobrir ambientes novos e 
ser desafiado por organizações diferentes?
Gosto de trilhar uma longa carreira dentro de uma empresa, 
pois acredito que com o tempo eu vou conhecendo cada vez 
mais a empresa, as pessoas, a cultura e creio que dessa forma 
aumentar as minhas oportunidade alavancar dentro da mesma.

4) Você já teve algum conflito com algum colega de trabalho 
ou chefe e percebeu que isso se deu pela diferença de 
idade?
Já tive conflitos sim, e percebi que foi pela diferença de idade
e tempo de empresa, onde o mesmo achava que poderia
ter certa liberdade.

5) Você acredita que um ambiente plural e com 
colaboradores com diferentes faixas etárias pode ser 
benéfico ou maléfico para uma empresa?
Acredito que a diferença de idade seja benéfica, pois pode 
mesclar experiência, com atualidades, pessoas distintas, 
culturas diferentes, etc.



Entrevistado 2
Y/Millennials

1)Qual seu nome e idade?
Celso - 36 anos

2)Há quanto tempo está no mercado de trabalho?
Mais 15 anos

3) Você pensa em trilhar uma longa carreira dentro da 
empresa que está ou gosta de descobrir ambientes novos 
e ser desafiado por organizações diferentes?
No momento atual, estou focado em me fixar na mesma 
empresa e focar no desenvolvimento de carreira dentro
dela mesma.

4) Você já teve algum conflito com algum colega de trabalho 
ou chefe e percebeu que isso se deu pela diferença de 
idade?
Tive situações mais boas do que ruins:

- Gestor com 20 anos a mais: dava dicas muito de experiência 
em como lidar com os clientes

- Pares com idade próxima e com filhos: troca de experiências
e entendimentos que poderia estar ausente por uma 
emergência familiar ou ter que cuidar da filha em momento de 
trabalho. Não exigir atendimento fora do horário de trabalho.

5) Você acredita que um ambiente plural e com 
colaboradores com diferentes faixas etárias pode ser 
benéfico ou maléfico para uma empresa?
Acredito que sim. Em tech, temos muitos adultos jovens, entre 
20 e 30 anos, com energia, porém, pouca experiência técnica e 
de vida. Sinto falta de pessoas mais velhas, a partir dos 50 anos, 
com muita experiência acumulada para aconselhamento
e treinamentos.Profissionais mais velhos também trazem uma 
expectativa diferente de como lidar com o negócio e tecnologia.



Entrevistado 3
Geração X

1)Qual seu nome e idade?
Alexandre Vasconcelos - 49 anos

2)Há quanto tempo está no mercado de trabalho?
34 anos

3) Você pensa em trilhar uma longa carreira dentro da 
empresa que está ou gosta de descobrir ambientes novos 
e ser desafiado por organizações diferentes?
Trilhar longa carreira onde estou.

4) Você já teve algum conflito com algum colega
de trabalho ou chefe e percebeu que isso se deu
pela diferença de idade?
Já tive conflitos, mas não acredito que tenha sido
pela diferença de idade. 

5) Você acredita que um ambiente plural e com 
colaboradores com diferentes faixas etárias pode
ser benéfico ou maléfico para uma empresa?
Sem dúvida, um ambiente plural é muito benéfico 
para a empresa. O know how adquirido na experiência e as 
lições aprendidas dos de maior faixa etária e a inquietude e 
espírito de inovação dos mais jovens, é a combinação perfeita 
para o crescimento rápido, porém, embasado de uma empresa.



Entrevistado 4
Geração Baby 
Boomer

1)Qual seu nome e idade?
Mario Gonçales Rodrigues - 61 anos

2)Há quanto tempo está no mercado de trabalho?
40 anos 

3) Você pensa em trilhar uma longa carreira dentro da 
empresa que está ou gosta de descobrir ambientes novos 
e ser desafiado por organizações diferentes?
Sempre gostei de trilhar uma longa carreira na mesma empresa, 
pois na minha geração fomos moldados a ter esse pensamento.

4) Você já teve algum conflito com algum colega
de trabalho ou chefe e percebeu que isso se deu
pela diferença de idade?
A grande maioria faz parte da minha geração. 

5) Você acredita que um ambiente plural e com 
colaboradores com diferentes faixas etárias pode
ser benéfico ou maléfico para uma empresa?
Sim, e acredito que possa ter sido pela diferença de idade, pois 
a minha geração tem uma forma diferente de lidar com as 
situações.

5) Você acredita que um ambiente plural e com 
colaboradores com diferentes faixas etárias pode
ser benéfico ou maléfico para uma empresa?
Pode ser benéfico, pois ambos irão trocar experiências
e um agregará valor para o outro, o passado e o presente
se maximizam.

*Os entrevistados optaram por não usar fotos na divulgação de suas respostas



O futuro do mercado
de tecnologia
Com o objetivo de entender mais sobre as profissões que são o futuro da tecnologia, 
realizamos um levantamento em diferentes carreiras, trazendo tendências de mercado e as 
profissões mais promissoras para um futuro cada vez mais tecnológico, que muito
se assemelha às gerações Y e Z. 

Durante o ano de 2020, as vagas para o setor de tecnologia tiveram um crescimento de 25%, 
o que impactou também as médias salariais do setor, com aumento de 20% a 30%. Nossa 
análise exclusiva levou em consideração a alta que o mercado de tecnologia apresentou em 
2020 e a importância das soft skills - habilidades comportamentais, aumentando a busca por 
carreiras. Acreditamos que as tendências vistas por meio dessas profissões, serão 
duradouras e permearão o mercado por muito tempo. 

As principais carreiras do setor, e grandes destaques da Revelo, como BI (Business 
Intelligence), Desenvolvimento de Software e Design, tiveram um excelente desempenho
em 2020, em relação aos salários. A área de Design apresentou o maior aumento no 
panorama salarial, registrando 19,62% em relação ao ano de 2019. Já o cargo
de Desenvolvedor, registrou uma crescente de 16,66%, e foi a posição mais buscada durante 
todo o ano. A área de Business Intelligence demonstrou um menor aumento salarial,
se comparado às demais citadas com 8%, mas seu número de buscas também
se manteve constante durante todo o ano.

 



Profissões mais
buscadas em 2020
Para esse levantamento, realizamos um recorte das áreas mais buscadas da Revelo em 
nossa base de candidatos com mais de um milhão de pessoas. São elas: Desenvolvimento de 
Software, Business Intelligence e outras carreiras de tecnologia. 

Um levantamento inédito da Revelo mostrou que a carreira de Desenvolvedor se manteve 
em alta durante todo o ano de 2020, registrando 67,51% das buscas totais. Entendemos que 
esse aumento pode continuar a crescer durante os próximos anos. Já o setor de Tecnologia 
da Informação, registrou grande procura nos primeiros meses do ano, mas decaiu ao longo 
do período. Áreas como Business Intelligence, Design e Marketing Digital, não 
demonstraram constância nas buscas e oscilaram ao longo do ano. 

Para a área de BI, o profissional que 
continuará ganhando espaço no futuro
é o que usa as técnicas de BI em conjunto 
com Java. As buscas frequentes
por Business Inteligente se mantiveram 
como a mais alta do setor tanto em 2019, 
quanto em 2020, com um aumento
de 27,37%.

 

No segmento de Desenvolvimento de 
Software, a carreira mais buscada em 
2020 foi a de Desenvolvedor Java. As 
buscas por esse cargo apresentaram um 
aumento de 27,37% em 2020, se 
comparado ao ano anterior, subindo seis 
posições. Em comparação com o ano de 
2019, a busca por essa profissão 
apresentou um aumento. Em 2019 os 
Desenvolvedores Java ocupavam o 
segundo lugar das profissões mais 
buscadas e em 2020, subiram para a 
primeira posição do ranking. 

 



https://exame.com/carreira/4-geracoes-trabalhando-juntas-um-final-
feliz-e-possivel/ 

https://gente.globo.com/geracao-z/ 

https://www.researchgate.net/publication/321711301_GERACOES_E_
MERCADO_DE_TRABALHO_SUAS_RELACOES_COM_AS_ORGANIZACOES 

https://aspectum.com.br/lp/a-grande-barreira-entre-geracoes 
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