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La gestió del talent Z 

 “Cada successiva generació pot considerar-se 
una mena de nació distintiva” 

Thomas Jefferson 
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Què és? 

 Quan parlem de gestió del talent Z ens referim a la gestió de la 
incorporació laboral de les persones titulades universitàries nascudes a 

partir de 1995, agrupades sota el nom de generació Z. Aquesta incipient 
incorporació al mercat laboral de la generació dels purs nadius digitals 

ens permet intuir algunes de les seves característiques i avançar-nos 
proactivament en el disseny de les eines i processos que ens permetran 
gestionar-los. 

 Altres denominacions per a aquesta generació són: iGen o post-

millennials. 

 Dos factors fonamentals han condicionat les característiques i 

expectatives d’aquesta generació: l’expertesa digital i el fet d’haver 
madurat en un entorn de crisi econòmica i precarietat laboral. 

Veurem com aquests dos factors han fet que aquesta generació estigui 
marcada per les contradiccions.  

 Les característiques principals de les persones integrants de la 

generació Z són: 

 Tenen una gran capacitat per realitzar múltiples tasques 
(multitasking) alhora i per passar d’una tasca a una altra sense 

solució de continuïtat. Naturalment aquesta habilitat té el contrapunt 
d’una menor capacitat de concentració sostinguda en el temps i d’una 

certa impaciència. 

 Són pragmàtiques i es fixen molt en el salari/preu: el fet d’haver 

crescut en plena crisi econòmica ha marcat aquesta generació. Estan 
oberts a la mobilitat geogràfica i als programes de beques formatives. 
Es malfien de la vella política i també posen els nous partits sota 

sospita. Combinen aquests pragmatisme i escepticisme amb una 
atracció per l’economia disruptiva (veure ’La dada’). 

 Creuen menys en la formació reglada institucional i s’han format més 
a partir de recursos online d’autoaprenentatge i BYOD (“porta el 

teu propi aparell”). En bona part, aquest recel prové del fet que han 
vist com les persones integrants de la generació anterior acumulaven 

màsters que no els servien per a res. Tanmateix, el nombre 
d’integrants de la generació amb titulació superior no ha minvat 
significativament perquè es considera un itinerari necessari, però en 

cap cas suficient. Per això, valoren les organitzacions que els 
ofereixen possibilitats formatives. 
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 És una generació més emprenedora. En la majoria d’estudis registra 

més percentatge d’integrants que aspiren a emprendre. 

 Valoren molt les marques associades amb estils de vida i maneres de 

fer. Com a persones consumidores segueixen influencers i portals 

online de comentaris sobre productes i serveis. No segueixen els 
mitjans tradicionals de notícies. Treballen la marca personal i la 
reputació online i s’informen sobre la marca de treball de les 

organitzacions que els interessen. 

 Valoren la conciliació, la diversitat, la transparència, el feedback 

immediat i la compartició d’informació. 

 En aquesta unitat de coneixement ens centrem en una franja de població 

molt jove les característiques i prioritats de la qual poden anar canviant 
durant els propers anys. Igualment, cal esmentar que la Sociologia ha 

tendit darrerament a crear franges generacionals molt estretes i 
subjectes a possibles modificacions en el futur. 

Eines 

 Treballar la marca de treball a les xarxes: és fonamental per atreure 

el talent d’aquesta generació. No s’empassen els eslògans retòrics, volen 
rebre inputs transparents i experiències: vídeos de treballadors/es 
actuals, visites a les instal·lacions, opinions de líders del sector 

(influencers). Valoren que no només estiguem a Internet, sinó que hi 
participem, que generem contingut interessant. Cal una estratègia 

d’employer branding digital. 

 Formació transversal: és una generació que abraça el canvi. Per tant, 

una de les millors maneres de formar-los és a través del cross-training, 
la rotació de projectes i la integració en diferents àrees de l’organització. 

 Plans de desenvolupament consensuats: estan acostumats a 
autoformar-se i els agrada poder intervenir en el disseny dels plans de 

desenvolupament i dels itineraris de carrera.  

 Gamificar: és una generació que adora els reptes i la sensació de rebre 

feedback durant la superació de fites graduals. És per això que ens serà 
molt útil gamificar diversos processos com el reclutament, la gestió de 

projectes, la generació d’idees, etc. 

 Estil de comunicació: per comunicar i connectar amb els/les integrants 

d’aquesta generació cal anar al gra (continguts snack), presentar la 
informació de forma concisa, amb una presentació visual (vídeos, 

infografies) i multicanal. 
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 Estructures planes: tot i que no és una generació especialment 

contestatària, no creu en les estructures jeràrquiques verticals per una 
qüestió pragmàtica: no són eficients en la compartició i gestió de la 

informació. La generació Z acompanyarà el procés d’aplanament de les 
estructures jeràrquiques i la transformació cap a models d’organització 

més dinàmics i àgils. 

 Canalitzar la seva expertesa: és una generació que no presenta les 

resistències gairebé instintives d’altres generacions davant tecnologies 
com la robòtica, la intel·ligència artificial i la Big Data. Previsiblement en 

pocs anys seran persones capdavanteres en aquestes àrees.  

 

La dada 

Segons un estudi d’Accenture que va entrevistar més de 1.000 estudiants 

espanyols graduats el 2017, les persones integrants de la generació Z es 
caracteritzen pel seu pragmatisme: el 93% va tenir en compte la situació del 
mercat laboral a l’hora de triar una carrera i el 89% està disposat a traslladar-

se a una altra regió o ciutat per treballar. Tanmateix, aquest pragmatisme es 
combina amb un cert punt idealista. Segons un estudi de Ricoh, el nombre de 

persones integrants de la generació Z que se senten atretes per l’economia 
col·laborativa —capaç de tenir un impacte positiu al món— i disruptiva és del 
34%, duplicant el registre dels millennials (15%).  

 

Guia de Treball 

 

 

 

 

 

 

 

ANALITZA 

 

 El primer pas és identificar àrees de la nostra organització que es 
beneficiarien de la incorporació de talent Z. 

 Aquest procés s’ha d’inserir dins un pla de diversitat més ampli acompanyat 

d’un estudi demogràfic de la nostra organització que ens permeti fer una 
estimació de les potencials rotacions/jubilacions/plans de carrera. 
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L'experiència 

 

 Indra és una organització multinacional espanyola que ofereix serveis de 

consultoria sobre transport, defensa, energia, telecomunicacions, serveis 
financers i assessoria del sector públic. Va ser fundada el 1993 i en 

l’actualitat té prop de 40.000 persones col·laboradores i presència a 46 
països.  

 El seu nou programa de júniors i becaris Smart Start va néixer amb 
l’objectiu d’incorporar a Espanya més de 1.500 joves universitaris de 

Màster i Grau, que hagin finalitzat o estiguin finalitzant els seus estudis, 

TRANSFORMA 

 

 Fins ara hem parlat de “gestionar” i “integrar” el talent Z, però cal 

preguntar-se si la incorporació de cada nova generació no és també una 
oportunitat de reinventar les nostres organitzacions. No es tracta de 
“tolerar” les seves característiques, sinó de saber aprofitar el seu potencial 
transformador. Algunes de les àrees on el talent Z pot ser catalitzador del 
canvi són: 

o Intraprenedoria. 

o Aplanament d’estructures jeràrquiques. 

o Mobilitat funcional. 

o Feedback immediat. 

o Transparència radical. 

 

  

INTEGRA 

 

 La incorporació de talent jove vindrà de la mà d’eines com un employer 
branding digital, la gamificació dels processos i d’un estil de formació i 
comunicació adequat al seu perfil. 

 

http://www.indraempleo.com/es/smart-start
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especialment en l'àmbit cientificotecnològic (Informàtica, Enginyeria, 
Matemàtiques, Física, etc.). El perfil que cerquen són persones 
innovadores, proactives i amb ganes d'aprendre i participar en projectes 

que van des de la consultoria funcional i tecnològica fins a l'enginyeria, el 
desenvolupament de solucions o la producció de software. 

 Com a part del programa organitzen la jornada de portes obertes Smart 
Start Day per a 200 universitaris i titulats recents. La jornada consta de 

3 blocs: una benvinguda per part del president, Fernando Abril-Martorell; 
una visita grupal als espais i àrees de producció d’Indra; i un Indra 

Moment en què es facilita el contacte entre aspirants i col·laboradors/es 
de la plantilla d’Indra. 

 Segons les persones impulsores de la iniciativa, en un entorn de canvi 

constant cal apropar-se a les noves generacions parlant el seu 

llenguatge (sobretot al seu espai natural que són les xarxes socials) i 
oferint-los experiències reals i possibilitats de formació contínua. En 
aquest sentit, el programa Smart Start es reforça amb la formació a la 

universitat corporativa d’Indra. Altres factors que valoren les persones 
integrants de la generació Z són la flexibilitat, la igualtat d’oportunitats, 

la diversitat i els reptes com ara la intraprenedoria.  

 El 2017 el programa fou tot un èxit i superà les previsions d’incorporació 

de 1.500 professionals al llarg de l’any. 

 

 

 Unilever és una organització anglo-holandesa creada el 1930 que 

produeix i comercialitza aliments, detergents, cosmètics i productes de 
neteja. Té més de 150.000 col·laboradors/es que fabriquen i venen 
productes de 400 marques arreu del món, algunes tan conegudes com 

Frigo, Axe o Knorr. 

 Després d'implantar-se amb èxit a Regne Unit i Irlanda, l’organització 

aplicà el 2017 a Espanya un nou sistema de reclutament 
completament digital. L'objectiu fonamental de digitalitzar el procés de 

contractació era atreure talent jove i fomentar i reconèixer les 
competències individuals per sobre dels coneixements acadèmics. 

 Dues característiques destacades del sistema són la incorporació de la 

gamificació i la intel·ligència artificial en el procés. Les passes són: 

 Formulari de dades: les persones participants completen un 
formulari on especifiquen les seves dades de contacte, formació, etc. 

Poden enllaçar amb la informació del perfil d'usuari de LinkedIn per 
agilitar els tràmits. 
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 Jocs virtuals: inverteixen 20 minuts en 12 jocs online dissenyats per 

avaluar les seves competències professionals. El sistema selecciona 
els perfils que més encaixen amb Unilever. 

 Entrevista digital: les persones candidates seleccionades pel 

sistema arriben a la fase d'entrevista online. Han d’enregistrar les 
respostes a 3 preguntes hipotètiques i a un cas de negoci allà on 
vulguin mitjançant qualsevol dispositiu digital. Són avaluades amb 

l’ajut d’un sistema d'intel·ligència artificial amb l'objectiu d'eliminar 
qualsevol tipus de prejudici o biaix immediat. 

 Avaluació final: la darrera etapa del procés és una avaluació que es 
fa a les oficines d'Unilever. Aquesta visita pràctica segueix la 

metodologia d’un Discovery Center/Assessment Center i es realitza 
mitjançant un procés d'immersió real, posant a prova les habilitats 

professionals de les persones candidates sobre la base d'un cas 
autèntic de l’organització. 

 Aquest sistema de reclutament està integrat dins l’Unilever Future 

Leaders Programme, un programa de 3 anys que cerca el reclutament de 
graduats recents i els ofereix una formació integral a través de la rotació 

funcional i geogràfica (mobilitats nacional i internacional) i el mentoring. 
Està dirigit a àrees com supply chain, finances, màrqueting i RH. 

 

 

Materials 
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https://www.unilever.es/careers/graduates/uflp/
https://www.unilever.es/careers/graduates/uflp/
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MMaatteerriiaallss  eenn  llíínniiaa  

What do we know about the generation after millennials? (vídeo TED) 

Vídeo de la xerrada de Jason Dorsey en què desmitifica la fixació amb els anys 

de naixement per establir les generacions. Segons el seu parer, l’acceleració 
tecnològica farà que tots acabem adquirint característiques de la generació Z. 

https://youtu.be/4f16o9Q0XGE 

 

Gen Z Rising (pdf) 

Interessant infografia d’Accenture amb dades d’un estudi de 2017 i consells per 

atreure la generació Z. 

https://www.accenture.com/t00010101T000000Z__w__/es-

es/_acnmedia/Accenture/Conversion-Assets/DotCom/Documents/Local/es-
es/PDF_5/Accenture-Strategy-Workforce-Gen-Z-Rising-Infographic-ES.pdf 

 

Diagnóstico de la diversidad generacional (pdf) 

Complet estudi d’ObservatorioGT en col·laboració amb l’ICADE sobre les 

característiques distintives de cada generació. Els resultats hi són presentats de 
manera molt visual i atractiva. 

http://www.generacciona.org/generaciones.pdf 

 

Lane, Sylvan. “Beyond Millennials: How to Reach Generation Z”. Mashable, 

20/08/2014. 

Article de Mashable que ens ofereix una anàlisi des de la perspectiva dels EUA. 

Sovint les característiques generacionals varien lleugerament segons les 

circumstàncies de cada àrea geopolítica. Aquest article, i la infografia que 
l’acompanya, ens permeten obtenir una visió més global de la generació Z. 

https://mashable.com/2014/08/20/generation-z-marketing/ 

 

“Unitat de coneixement: Marca de treball 2.0”. Fundació Factor Humà, 

05/06/2013. 

La gestió de la marca de treball 2.0 és la implementació de pràctiques que se 

serveixen de les TIC i les xarxes socials per tal de caracteritzar la nostra 
organització com a bona empleadora, diferenciant-la i mostrant els atributs que 

la converteixen en un lloc desitjable on treballar.  

https://factorhuma.org/unidades-de-conocimiento-blog/10277-marca-de-

treball-20  

https://youtu.be/4f16o9Q0XGE
https://www.accenture.com/t00010101T000000Z__w__/es-es/_acnmedia/Accenture/Conversion-Assets/DotCom/Documents/Local/es-es/PDF_5/Accenture-Strategy-Workforce-Gen-Z-Rising-Infographic-ES.pdf
https://www.accenture.com/t00010101T000000Z__w__/es-es/_acnmedia/Accenture/Conversion-Assets/DotCom/Documents/Local/es-es/PDF_5/Accenture-Strategy-Workforce-Gen-Z-Rising-Infographic-ES.pdf
https://www.accenture.com/t00010101T000000Z__w__/es-es/_acnmedia/Accenture/Conversion-Assets/DotCom/Documents/Local/es-es/PDF_5/Accenture-Strategy-Workforce-Gen-Z-Rising-Infographic-ES.pdf
http://www.generacciona.org/generaciones.pdf
https://mashable.com/2014/08/20/generation-z-marketing/
https://factorhuma.org/unidades-de-conocimiento-blog/10277-marca-de-treball-20
https://factorhuma.org/unidades-de-conocimiento-blog/10277-marca-de-treball-20
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“Unitat de coneixement: Gamificació”. Fundació Factor Humà, 06/02/2013. 

La gamificació és l’aplicació de les mecàniques i dinàmiques dels jocs en àmbits 
que originàriament no són lúdics —com ara el màrqueting, la formació o la 

gestió de projectes— amb la finalitat d’involucrar la persona participant i 
augmentar la seva motivació, concentració, esforç i fidelització. 

https://factorhuma.org/unidades-de-conocimiento-blog/10017-gamificacio  

 

https://factorhuma.org/unidades-de-conocimiento-blog/10017-gamificacio

