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RESUMO 
 

 

Esta pesquisa aborda os principais indicadores de Qualidade de Vida no Trabalho 

(QVT) para os jovens da Geração Y, conforme os modelos de Wherter e Davis 

(1983) e Limongi-França (2004 e 2005) adaptados. Identificou-se os pontos 

relevantes para a Geração Y junto aos discentes de uma IES em Belo Horizonte, 

com base nos modelos de Wherter e Davis (1983) e de Limongi-França (2004 e 

2005) adaptados. Sendo considerados os aspectos Socioambientais, Psicológicos, 

Biológico-comportamentais e na Dimensão Comportamental. Nos resultados é 

realizado um comparativo dos tópicos de QVT às características da Geração Y, no 

qual se verifica ações positivas e negativas praticadas pelas empresas em 

conformidade com as características dessa geração. 

 

Palavras-chave: Qualidade, vida, trabalho e geração. 

 

  



 

ABSTRACT 
 

 

This research analyzes the main indicators of Quality of Work Life (QWL) for young 

people of Generation Y, as models Wherter and Davis (1983) and Limongi-France 

(2004 and 2005) adapted. We identified relevant points for Generation Y students 

next to a HEIs in Belo Horizonte, based on models Wherter and Davis (1983) and 

Limongi-France (2004 and 2005) adapted. Socio-environmental aspects being 

considered, Psychological, Biological and behavioral Behavioral Dimension. In the 

results we conducted a comparative topics QVT characteristics of Generation Y, in 

which there is positive and negative actions practiced by companies in accordance 

with the characteristics of this generation. 

 

Keywords: Quality, life, work and generation. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

O cenário organizacional é palco de muitas mutações ocorridas na 

sociedade. Essas ocorrências do ambiente social e econômico somadas às decisões 

tomadas dentro das corporações são provenientes da necessidade das empresas 

em defender uma vantagem competitiva no mercado. 

Para Kotler e Armstrong (1998), a vantagem competitiva relaciona-se não 

somente às necessidades dos clientes, mas à análise das ações da concorrência e, 

também, à criação de estratégias competitivas de marketing que venham atender as 

necessidades dos clientes mais efetivamente. 

Las Casas (2006, p.229) define posicionamento competitivo: “é a forma 

com que diferentes grupos de consumidores percebem os produtos, os serviços e as 

marcas, assim como os da concorrência”. É uma estratégia utilizada para que um 

produto, uma marca ou até mesmo um serviço se diferencie do outro, fazendo com 

que o cliente opte entre um e outro. 

Desde os primórdios da administração, a vinculação do indivíduo à 

organização é um fato que desperta a atenção dos estudiosos. Taylor (1987) 

desenvolveu o estudo do tempo e dos movimentos visando alcançar as melhores 

formas de realizar a tarefa. Visando à produção em massa, Taylor (1987) 

fragmentou a tarefa em várias partes, adotando as seguintes ações: cronometrou 

cada etapa da tarefa, redesenhou a área de trabalho e eliminou os movimentos 

desnecessários. Essa nova metodologia de trabalho aumentou a produtividade dos 

trabalhadores, mas, em contrapartida, desconsiderou as relações de qualidade de 

vida dos operários no campo operacional (LIMONGI-FRANÇA, 2010). 

As condições de trabalho daquela época dirigiam-se para a capacidade 

produtiva do homem. Rodrigues (2011, p.29) destaca que: 

 

Taylor valorizou o trabalho e lhe deu condições de ganhar 
proporcionalmente a sua produção. A forma racional de execução das 
tarefas, apresentadas pelo taylorismo, levou o trabalhador a um desgaste 
físico quase desumano, numa visão atual, mas, sem dúvidas, tornou-se a 
tarefa mais significativa. 

 

Limongi-França (2010, p.27) considera que “a razão do saber em Taylor 

(1903) era de natureza tecnológica, por meio do uso de melhores técnicas e 
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métodos pelos empregados, estes vistos como uma das partes da complexa 

engrenagem produtiva”. 

As ações fragmentadas propostas para a época atendiam as 

necessidades daquele momento. No entanto, com a evolução do meio produtivo, 

denota-se a importância da ação do homem, como agente que inicia, acompanha, 

finaliza e avalia os resultados obtidos em um processo. Dutra (2009, p.49) define 

processo como: 

 

[...] um termo emprestado da Biologia e pode significar a transição ou uma 
série de transições de uma condição para outra; quando adaptado para a 
Sociologia, agrega a ideia de interação dentre elementos diferentes 
associados à ideia de movimento, mudança e fluxo. Esses processos 
podem repetir-se dentro de padrões, e são passiveis de interferência para 
induzi-los, aprimorá-los, inibi-los etc. Processos de gestão são interações 
entre partes com um objetivo e dentro de parâmetros previamente definidos. 

 

Cury (2005, p.16) faz uma analogia de organização com organismos 

vivos: 

 

[...] podemos associar o termo organização à anatomia e o termo direção à 
fisiologia. Assim, a organização é estrutura e direção é funcionamento. É 
bom frisar, contudo, que são variáveis interdependentes e não se concebe 
uma sem a outra em qualquer sistema administrativo. 

 

Dutra (2009) enfatiza que a Escola de Relações Humanas propôs uma 

inversão na equação: trabalho/homem para homem/trabalho. Os movimentos 

enfatizaram essas relações e abriram espaço para as questões relativas à saúde 

física, mental e psicológica dos trabalhadores. 

Limongi-França (2010, p.22) corrobora: 

 

Existe uma nova realidade social: aumento da expectativa de vida, maior 
tempo de vida trabalhando em atividades produtivas, maior consciência do 
direito à saúde, apelos a novos hábitos e estilos comportamentais, 
responsabilidade social e consolidação do compromisso de 
desenvolvimento sustentável. 

 

Dutra (2009, p.16) pondera: 

 

[...] o desenvolvimento da organização está diretamente relacionado a sua 
capacidade em desenvolver pessoas e ser desenvolvida por pessoas, 
originando dessa premissa uma série de reflexões teóricas e conceituais 
acerca da aprendizagem da organização e das pessoas e como elas estão 
inter-relacionadas. 
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Elton Mayo (1933, apud ARAÚJO, 2004) é considerado o fundador do 

movimento das relações humanas, que se opôs aos princípios científicos do trabalho 

de Taylor. Os experimentos realizados por Elton Mayo, entre 1927 e 1932, e seus 

colaboradores, em Hawthorme, demonstram que os centros reais de liderança 

estariam apoiados nas relações interpessoais da unidade de trabalho e em outros 

fatores que realmente motivam os empregados. Araújo (2004) considera que o 

estudo foi uma forma de explicar a influência do comportamento humano no 

desempenho organizacional. A abordagem propriamente dita teve início com uma 

série de estudos sobre o significado do trabalho, motivação e relações 

organizacionais e interpessoais realizados. 

Lewin, a partir do início da década de 1930, passou a preocupar-se com a 

elaboração de uma psicologia dos grupos que fosse dinâmica e gestáltica1, ou seja, 

articulada e definida como referência constante ao meio social no qual se formam, 

se interagem, e gravitam ou desintegram os grupos (CURY, 2005). 

Maslow (1971, apud CURY, 2005, p.28-29) observa: “é de entendimento 

que o comportamento do homem pode ser analisado em função das necessidades2, 

tanto pode ser considerada como estímulo para a ação ou impulsionadora das 

atividades do indivíduo”. 

Herzberg, Mausner e Snyderman (1968), pesquisando as fontes de 

motivação diretamente relacionadas com a realização do trabalho, constataram que 

as pessoas, à medida que se desenvolvem profissionalmente, adquirem experiência, 

tornam-se maduras, passam a dar mais importância a fatores como estima e 

autorrealização. Os autores afirmam que o comportamento humano no trabalho é 

orientado por dois grupos de fatores: os fatores higiênicos e os motivadores. 

Os fatores capazes de produzir insatisfação foram denominados de 

higiênicos numa “analogia à forma em que o termo é usado na medicina preventiva” 

(HERZBERG; apud RODRIGUES, 1994, p. 45) (tradução do autor). Esses fatores 

                                                           
1
 A Doutrina Gestáltica considera fenômenos psicológicos e biológicos não mais como soma de 

elementos por isolar, analisar e dissecar, e sim como conjuntos que constituem unidades autônomas, 
manifestando uma solidariedade interna e possuindo leis próprias, donde resulta que o modo de ser 
de cada elemento depende da estrutura do conjunto e das leis que o regem, não podendo nenhum 
dos elementos preexistir no conjunto. (CURY, 2005, p.26). 
2
 A hierarquia das necessidades de Maslow é composta por cinco necessidades fundamentais 

(MASLOW, 1971): fisiológicas, segurança, amor, estima e autorrealização. E inicialmente foi proposta 
nesta sequência, mas pode sofrer alterações. As “necessidades” podem surgir de forma consciente e 
inconsciente, sendo que está última forma é mais frequente (RODRIGUES, 2011, p.40-41). 
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expressam o “impulso natural para evitar o sofrimento, causado pelo meio ambiente, 

mais os impulsos adquiridos que se tornam condicionados às necessidades 

biológicas básicas” (HERZBERG; MAUSNER; SNYDERMAN, 1968, p.56) (tradução 

do autor). Extrínsecos são aqueles definidos pelo contexto que envolve o 

empregado e que fogem ao seu controle. 

As Teorias X e Y de McGregor (1970), na base de todas as decisões de 

qualquer dirigente, seja qual for seu posicionamento hierárquico na empresa, 

encontram-se em convicções a respeito da natureza e do comportamento humano. 

Algumas são notavelmente características, e está implícita a literatura referente à 

organização, fazendo parte da política e da ação dos gerentes (CURY, 2005). 

As considerações apresentadas demonstram que as relações humanas 

existiam nas empresas e que, independentemente dos aspectos formalizados pela 

instituição, outra organização poderia se formar sem a intervenção dos poderios 

organizacionais. A organização informal, à parte da organização formal, nasce em 

função dos fatores vividos dentro das empresas pela própria necessidade de 

socialização do homem. 

Handy (1978) pondera que o trabalho organizacional é vital e pode ser 

visto como parte inseparável da vida humana. A QVT3 pode ser influenciada por 

vários aspectos da vida fora do trabalho. Logo se faz necessária uma análise da vida 

do trabalhador fora do meio organizacional, para que possam ser medidas a 

importância e a interligação dessas “duas” vidas. 

As preocupações com a Qualidade de Vida (QV) tornaram-se 

proeminentes e latentes desde então. Alvo das atenções e preocupações que 

vieram, não a contradizer, mas complementar uma nova forma de viver nas 

organizações que pode ser denotada a partir de uma série de outros estudos 

realizados na área. 

A preocupação do homem com QV ficou mais enfática em função das 

informações ofertadas, e, a partir de então, novos pensamentos se formaram. O 

indivíduo desenvolveu novas perspectivas para alcançar a satisfação pessoal, não 

somente em sua vida fora das empresas, mas, inclusive, dentro dela também. 

Sayles e Strauss (1969) afirmam que os empregados que possuem uma 

vida familiar insatisfatória têm o trabalho com o único ou maior meio para obter a 

                                                           
3
 QVT – Qualidade de Vida no Trabalho. 
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satisfação de muitas de suas necessidades, principalmente as sociais. 

Rodrigues (2011) considera que a QVT motiva o trabalhador, 

principalmente quando esse satisfaz suas necessidades individuais. A QVT também 

“pode aperfeiçoar a capacidade do trabalhador melhorando seu desempenho” 

(RODRIGUES, 2011, p.92). A motivação e a capacidade do trabalhador são pré-

requisitos para uma maior produtividade. 

Limongi-França (2010) considera que existe uma crescente consciência 

da importância da QVT para o administrador, independentemente de sua área de 

atuação ou nível de formação. 

Handy (1978) considera que o trabalho assume proporções enormes na 

vida do homem de hoje; talvez as organizações sejam, atualmente, o meio principal 

para o homem adquirir sua identidade, buscar seu ego ideal. 

Essa concepção de “viver” leva o ser humano a buscar a plenitude de 

suas realizações principalmente naquilo que realiza para sua sobrevivência. A 

geração de pessoas que se projeta no mercado, aliada a uma série de avanços 

tecnológicos, não somente almeja, mas acredita que pode alcançar uma satisfação 

pessoal dentro das corporações. Nesse sentido, as empresas que pleiteiam pessoas 

capazes e eficazes em suas ações precisam desenvolver habilidades para perpetuar 

essa geração em seus meios produtivos. 

De acordo com Albuquerque e Limongi-França (1998), a QVT é um 

conjunto de ações de uma empresa que envolve diagnóstico e implantação de 

melhorias e inovações gerenciais, tecnológicas e estruturais dentro e fora do 

ambiente de trabalho, visando propiciar condições plenas de desenvolvimento 

humano para e durante a realização do trabalho. 

Essa concepção de QVT, no avançar da modernidade dos tempos, 

estendeu-se às empresas. A projeção deste valor, a Qualidade de Vida no Trabalho 

(QVT), tornou-se, também, maior. O paradigma que se apresenta, 

independentemente do seu nível biológico, psicológico, social ou organizacional, 

demonstra que a organização precisa se adaptar às novas necessidades da sua 

força produtiva (SANTOS; WESTPHAL, 1999).  

As considerações de Santos e Westphal (1999) elucidam as 

preocupações com o bem-estar físico e mental. Os autores ressaltam que, há alguns 

anos, nossa visão da saúde passou da mera ausência da doença para a noção de 

melhores condições físicas e mentais, e daí para um conceito mais amplo que inclui 
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uma adequação de vida social. Ocorre claramente uma mudança de padrões de 

referência, inclusive com ruptura semântica entre o conceito atual de saúde e o 

anterior. 

O posicionamento de Santos e Westphal (1999) demonstra a ruptura 

entre paradigmas das gerações e denuncia a necessidade de adequação à 

realidade vigente na sociedade, que se apresenta em demanda de uma nova classe 

de trabalhadores. Outros costumes, valores e hábitos tendem a adentrar os muros 

da organização e se fazem presentes nos tópicos que sejam relevantes à nova 

geração de jovens da área produtiva que se apresentam para as atividades laborais 

das organizações. 

Lipkin e Perrymore (2010) consideram que essa geração é conhecida 

como Geração Millennials, Geração da Internet e iGeração. A Geração Y é formada 

por jovens ágeis, ousados, criativos, dinâmicos, antenados, inquietos, pró-ativos, 

impacientes e com uma visão holística de todos os acontecimentos e processos. 

São capazes de realizar inúmeras tarefas ao mesmo tempo. Eles cresceram jogando 

videogame, ouvindo música e acessando a internet. A tecnologia está presente em 

sua vida em todos os momentos. Essa geração cria blogs, participa de redes sociais 

e comunidades. Adora mudanças e detesta a monotonia, é agitada pela sua 

natureza. Essa é uma geração que, enfim, cresceu em meio aos avanços 

tecnológicos e ao crescimento econômico. 

Ferreira e Stefano (2008, p.5) realizaram considerações sobre o avanço 

tecnológico e a evolução dos conceitos sobre o comportamento humano: 

 

Com os avanços tecnológicos, e com a evolução dos conceitos sobre o 
comportamento do homem no ambiente de trabalho, a mão de obra 
concentrada nas empresas passa a ser vista sob outro ângulo pelos 
gestores, não mais como mero recurso, mas agora como elemento 
indispensável para o sucesso empresarial e como fator determinante para 
garantir a competitividade das organizações. 

 

Os jovens da Geração Y são multitalentosos, socialmente conscientes, 

exigentes e criativos. Representam um desafio para o mercado global, assim como 

para seus supervisores e gerentes, que, geralmente, têm a mesma idade de seus 

pais superprotetores. A Geração Y foi criada com uma dose saudável de autoestima 

e dentro da mentalidade “você pode ser o que quiser”. Seus pais, da geração 

Boomer, ou Geração X, se rebelaram contra os modelos de educação mais 
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tradicionais de seus avôs. Lipkin e Perrymore (2010, p.2) consideram: 

 

Toda geração tem um quê de centrismo geracional, ou que chamamos de 
“geracentrismo”: a crença de que sua geração é única, mais original, 
avançada e competente do que todas as gerações anteriores. Toda geração 
se queixa das imperfeições da geração anterior e da geração posterior à 
sua. No entanto, toda geração influencia a geração seguinte, que, por sua 
vez, influencia a geração seguinte e assim por diante. 

 

No momento em que as gerações X e Y se encontram, há um confronto 

de valores, crenças e costumes que se fundem em interesses e vontades 

divergentes. Lipkin e Perrymore (2010, p.2) concluem “Portanto, os Boomers e o 

pessoal da Geração X, pais da Geração Y, desenvolveram e cultivaram os traços e 

as características dessa geração, que está tirando todo mundo do sério.” 

Lipkin e Perrymore (2010) ponderam, também, que, na verdade, toda 

geração tem membros problemáticos que dificultam as coisas e membros talentosos 

que facilitam as coisas. O mesmo acontece com a Geração Y. 

O estudo pretende realizar uma pesquisa com o intuito de verificar os 

principais indicadores da QVT para esse público, os pontos ressaltados por esse 

perfil e o que as empresas estão promovendo para atender a expectativa dessa 

força de trabalho. 

 

 

1.1 Problematização 
 

 

As empresas buscam o aperfeiçoamento de seus sistemas como forma 

de produzir melhores condições para que seus empregados possam produzir com 

criatividade. Para tanto, as ações promovidas pelas empresas são satisfatórias para 

oferecerem um padrão de qualidade de vida satisfatório aos trabalhadores da 

Geração Y? 

A proposta foi identificar os principais indicadores de qualidade de vida no 

trabalho com base em o que é relevante para a Geração Y, analisando alguns 

hábitos de vida dessa geração por meio da aplicação de pesquisa junto ao público 

identificado. O presente trabalho tenta elucidar os pontos que sejam relevantes para 

as empresas e a comunidade sobre esse público. 
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1.2 Justificativa 
 

 

Na realização das tarefas diárias, muitas ações ocorrem dentro da 

empresa no intuito captar as oportunidades de mercado. Para tanto, as empresas 

precisam desenvolver vantagem competitiva para, assim, melhor aproveitar essas 

oportunidades. Em meio a todas essas ações, as pressões sobre os resultados são 

naturais. Todos precisam se voltar para objetivos e metas a serem alcançados. 

Degen (2009) demonstra que as oportunidades existem no ambiente 

mercadológico para todos, mas aqueles que possuem vantagem competitiva podem 

se destacar perante os demais. Não somente por arquitetarem uma melhor 

estrutura, mas também por possuírem um grupo de colaboradores mais capacitados. 

O mercado oferta, mas também exige resultados daqueles que querem se 

posicionar estrategicamente no mercado. Nesse processo, o homem torna-se o 

agente de transformação que viabiliza e alcança os resultados esperados. 

Segundo Wagner III e Hollenbeck (1999, p.5), atualmente, as pessoas 

que formam uma organização como a fonte primeira de vantagem competitiva 

sustentável ressaltam: “se a sua empresa emprega as melhores pessoas e é capaz 

de mantê-las, dispõe de uma fonte de vantagens competitivas que dificilmente serão 

alcançadas por outras empresas”. 

Segundo Lombardia (2008), a Geração X, como os que nasceram em 

meados de 1960 e início dos anos de 1980, são pessoas que conviveram com a 

Guerra Fria4, viram a queda do muro de Berlim e se afligiram com o surgimento da 

AIDS5 e as mudanças de conceitos a partir dela. Os profissionais dessa geração 

colocam a profissão e o sucesso em primeiro lugar, são equilibrados, céticos e 

                                                           
4
 Ao término da Segunda Guerra Mundial, os países aliados se reuniram na Conferência de Yalta 

para discutirem a organização do cenário político e econômico do pós-guerra. Nesse encontro, 
Estados Unidos da América e União Soviética se destacaram como as maiores potências mundiais. 
Contudo, as profundas distinções dessas nações criaram um clima de visível rivalidade. 
Muito preocupados com o avanço da influência do socialismo soviético, os norte-americanos 
procuraram se aliar politicamente a algumas nações da região balcânica, ao mesmo tempo em que 
os soviéticos criaram um “cordão de isolamento” político que impediria o avanço da ideologia 
capitalista pelo restante da Europa Oriental. Essas seriam apenas as primeiras atitudes que 
marcariam as tensões ligadas ao desenvolvimento da chamada “Guerra Fria”. 
5
AIDS é a sigla em inglês para Acquired Immuno deficiency Syndrome (Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida. É definida como síndrome, não tem uma manifestação única, caracteriza-
se pelo aparecimento de várias doenças sucessivas e/ou simultâneas, devido ao enfraquecimento 
das defesas do organismo. 
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desinteressados. Carregam a carga dos tempos no florescimento do Downsizing6 

corporativo, que girava em torno da segurança no emprego. 

Em tempos modernos, esse paradigma pode se romper em função de 

uma nova geração que se apresenta: a Geração Y, com características e valores 

distintos da geração passada. 

Por meio desta pesquisa, serão verificados os principais indicadores de 

qualidade de vida no trabalho para os jovens da geração Y. A pesquisa elucidará o 

que é relevante para esse público e o que as empresas estão realizando para 

propiciar uma melhor qualidade de vida. 

O tema tem relevância no contexto organizacional e educacional, pois é 

de interesse primário dos empresários terem uma empresa competitiva e voltada 

para resultados; é de interesse do meio acadêmico, pois oferece a possibilidade de 

integrar as ações em busca de um objetivo comum, que apresente eficiência nos 

processos e competitividade no mercado, no tocante à diagnose da QVT, como 

instrumento que proporciona um diferencial competitivo aos seus colaboradores da 

Geração Y. 

 

 

1.3 Objetivo geral 
 

 

Descrever os principais indicadores de QVT para os jovens da Geração Y, 

conforme os modelos de Wherter e Davis (1983) e Limongi-França (2004 e 2005) 

adaptados. 

  

                                                           
6
 Downsizing: surgiu em 1970 nos Estados Unidos onde tinha o objetivo de ser um fator 

diferenciador e competitivo, chegou ao Brasil em 1980 como uma estratégia de redução de custos e 
redução estrutural de empresas, normalmente associada a crises econômicas. Nessa época, 
aconteceram muitos movimentos de fusões, aquisições e incorporações de empresas em diversos 
segmentos, como as indústrias metalúrgicas, petroquímicas e de telecomunicações, que utilizaram 
essa ferramenta para se manter no mercado (CALDAS, 2000). Downsizing é uma “expressão da 
língua inglesa que significa literalmente reduzir o tamanho de uma organização, especialmente pela 
redução planejada do número de empregados e de níveis hierárquicos da organização” (LACOMBE, 
2009, p.228).  
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1.4 Objetivos específicos 
 

 

 Identificar os pontos relevantes para a Geração Y junto aos discentes de uma 

IES em Belo Horizonte. 

 Registrar os indicadores de QVT dos jovens colaboradores com base nos 

modelos de Wherter e Davis (1983) e de Limongi-França (2004 e 2005) 

adaptados. 

 Promover a adaptação dos modelos de Wherter e Davis (1983) e de Limongi-

França (2004 e 2005) nos indicadores dos aspectos Socioambientais, 

Psicológicos, Biológico-comportamentais e na Dimensão Comportamental. 

 Comparar os tópicos de QVT às características da Geração Y. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

 

Nesta seção, buscou-se uma revisão dos conceitos a respeito da 

pesquisa. A revisão da literatura objetiva fornece suporte técnico ao tema abordado, 

procurando a adaptação necessária para a formatação da questão orientadora deste 

trabalho: as ações promovidas pelas empresas são satisfatórias para oferecerem um 

padrão de qualidade de vida satisfatório aos trabalhadores da Geração Y? 

Nesse cerne, o assunto foi dividido em duas partes. A primeira pretende 

conceituar o que é QVT, sua origem, evolução e o programa nas organizações. Os 

modelos propostos são: Walton (1973), Hackman e Oldham (1975), Lippit (1978), 

Westley (1979), Nadler e Lawler (1983), Wherther e Davis (1983), e Limongi-França 

(1996, 2004 e 2005). 

A segunda parte apresentará o conceito de Geração Y e suas 

particularidades, tais como: valores, crenças, costumes e hábitos. 

 

 

2.1 Antecedentes históricos 
 

 

O homem e a empresa, a produção e o mercado, a vida humana e o 

ambiente organizacional, os relacionamentos apresentados representam algumas 

das várias relações que se pode realizar para promover um grande número de 

debates sobre corporações e o homem que nela se encontra inserido. 

Galbraith e Lawler III (1995) consideram que as mudanças ocorrem em 

ritmos acelerados e que essas integram o cotidiano de quase todos os setores da 

vida das pessoas. 

Davis e Newstron (1996, p.47) consideram: “a mudança é a etapa na qual 

as novas práticas e ideias são aprendidas, para que os funcionários possam pensar 

e agir de novas maneiras”. 

Enquanto o homem exercia suas atividades de campo, suas 

preocupações se restringiam a sua sobrevivência e de sua família. Com o passar 

dos anos, o processo de transformação da sociedade e do mundo, de uma forma 

geral, revoluciona e altera a forma de viver. O crescimento das cidades e a mudança 
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no modo de viver das pessoas aumentaram as necessidades e, consequentemente, 

a evolução nos meios produtivos seria inevitável para atender a demanda da 

população por novos produtos e serviços. 

Braverman (1980, p.61) retrata a passagem das oficinas para as fabricas 

no período: “[...] essas primeiras oficinas eram simplesmente aglomerações de 

pequenas unidades de produção, refletindo pouca mudança dos métodos 

tradicionais [...]” (RODRIGUES, 2011, p. 28). 

Rodrigues (2011, p.28) considera que “a arte de fazer não era 

propriedade da indústria. Os artesãos, que também eram chamados de 

trabalhadores profissionais, tinham o conhecimento total do fazer e constituíam um 

grupo dominante na indústria”. As diferenças históricas e estruturais demonstram a 

ocorrência de uma série de transformações em ambos os contextos. 

Com o surgimento das fábricas e a invenção da máquina a vapor, houve 

uma revolução na produção e nos processos administrativos. Esses fatos 

proporcionaram a criação de novas fábricas e, conseguintemente, a substituição do 

artesão pelo operário especializado. 

 

Na Inglaterra, o primeiro país a fazer a transição para uma sociedade 
industrial, o sistema de fabricação para fora (putting-out system) foi o 
precursor das fábricas. Nesse sistema, os capitalistas entregavam matérias-
primas e máquinas da produção de têxteis para as famílias, que recebiam 
pagamento por peça. (MAXIMIANO, 2004, p.91) 

 

O artesão se transformou no operário especializado na operação de 

máquinas, o que desumanizou o trabalho. A ênfase foi colocada na eficiência, não 

importa a que custo humano e social (MAXIMIANO, 2004). As considerações do 

autor demonstram que o indivíduo pertencia a um contexto produtivo e 

mercadológico, no qual a sua força de trabalho era um produto em oferta no 

mercado de trabalho. Como exceção, Oliveira, Silva e Canabarro (2009) citam e 

ressaltam a formação de cooperativas, nas quais os trabalhadores especializados e 

detentores do processo se agrupavam em torno de um ofício comum para maximizar 

o processo produtivo. 

 

Em meio ao ambiente disciplinador e explorador das fábricas, com suas 
condições degradantes de trabalho, além das consequências desastrosas 
causadas pelas guerras europeias, difundiram-se movimentos operários 
organizados, principalmente o sindicalismo e o cooperativismo. (OLIVEIRA; 
SILVA; CANABARRO, 2009, p.3). 
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A Revolução Industrial abriu as fronteiras para colocar a teoria no mundo 

das práticas empresarias. Na época, nasciam novos estudos no campo da 

Administração e outros estudiosos deram contribuições que desencadearam estudos 

mais profundos. A Administração Científica era o estudo sistemático das tarefas e 

entendimento de que a técnica é apenas uma aplicação particular de um princípio 

geral. 

Maximiano (2004) corrobora: 

 

Em meados do Século XVIII, o terreno estava pronto para a consolidação 
dos conhecimentos e práticas administrativas em uma disciplina 
independente. A expansão da Revolução Industrial pelo mundo todo, 
especialmente nos Estados Unidos, criou grande demanda por conceitos e 
técnicas que pudessem ser utilizados por um contingente de pessoas que 
se tornavam necessárias e precisavam de treinamento especializado: os 
administradores profissionais de organizações. (MAXIMIANO, 2004, p.96) 

 

A citação de Maximiano (2004) comprova a junção da teoria à prática 

vivida dentro das grandes organizações. Observa-se o fato de que, já naquela 

época, ser latente a preocupação com o treinamento especializado: ação promovida 

aos administradores profissionais de organizações. 

Segundo Malthus (1946), as condições de trabalho e os salários pagos 

eram baixos, e mal era possível alimentar o trabalhador, sequer sua família. Em 

alguns casos, as crianças adotavam horas de trabalho dentro das empresas como 

forma de complementar a renda familiar. As condições de trabalho não eram 

favoráveis à produção e sequer às condições humanas de sobrevivência. Muitos dos 

empregados passavam mais de 18 horas na linha de produção para dignificar a 

sobrevivência da sua família (MALTHUS, 1946). 

O liberalismo clássico servia de base teórica e filosófica para a explicação 

da natureza do comportamento do homem e para a orientação dos processos 

produtivos. O “acúmulo de capitais” era a palavra de ordem entre os donos de 

fábricas e comerciantes (TREVELYAN, 1967; HOBSBAW, 1981). 

Esse momento da história oferecia noções claras de que a Administração 

se direcionava para um novo caminho. Embora Taylor (1987) tivesse uma percepção 

de que o operário fazia “corpo mole” na execução da tarefa, as condições de 

trabalho propostas mudaram a maneira de produção nos grandes centros fabris. A 

especialização do trabalho seria um mecanismo do trabalhador produzir mais em um 
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tempo menor, mas diante de uma técnica previamente estabelecida. 

 

Especialização do trabalho significa dividir as atividades em um processo de 
trabalho e alocar funcionários, com algum nível de treinamento, nestas 
atividades, de tal forma que a própria realização dos trabalhos vai 
proporcionando melhorias na experiência prática dos trabalhos, ainda que 
tudo isso aconteça de uma forma mecanicista. (OLIVEIRA, 2008, p.77). 

 

As preocupações causadas pela especialização foram elencadas em 

discussões até o início do Século XIX. A monotonia foi uma dessas preocupações 

expostas por Marshall (1936), que considerava um mal de primeira ordem a divisão 

do trabalho. As condições de trabalho conduziam o homem a uma forma entediante 

de viver. As ações repetidas diariamente dentro das corporações e a falta de viver 

novas situações limitavam os pensamentos. 

 

Mesmo sem afetar a prática dos processos produtivos, o trabalhador passou 
a ser motivo de preocupação e questionamento. A motivação econômica, a 
melhoria do ambiente de trabalho e a monotonia com a especialização, 
fatores que afetavam diretamente a vida do trabalhador no local de trabalho, 
passaram a ser teorizadas timidamente e, em algumas poucas empresas, 
consideradas de forma prática. (RODRIGUES, 2011, p.27) 

 

De certa forma, a abordagem realizada por Rodrigues (2011) explicita 

que, embora prematura, os estudos realizados na época demonstram que as 

preocupações no meio corporativo se fundiam no sentido de identificar melhores 

condições para o trabalhador em seu local de trabalho. 

Na Teoria Comportamental, a produtividade e o desempenho das 

organizações dependem do comportamento das pessoas, e não apenas da 

eficiência dos sistemas técnicos. Em uma organização, o Sistema Social é formado 

por pessoas e suas necessidades, sentimentos e atitudes, bem como seu 

comportamento como integrantes dos grupos. Maximiano (2004, p.232) considera 

que: “[...] a produtividade e o desempenho das organizações dependem também do 

comportamento das pessoas e não apenas da eficiência dos sistemas técnicos”. 

O sistema social influencia o desempenho da organização em relação ao 

sistema técnico, formado por máquinas, métodos de trabalho, tecnologia, estrutura 

organizacional, normas e procedimentos. 

As avaliações sobre a fadiga promovidas por Frank Bunker Gilbreth, em 

1911, propunham o estudo sistemático e a racionalização dos movimentos 

necessários para a execução das tarefas. Segundo Gilbreth (1911, apud 



24 

MAXIMIANO, 2004), o trabalhador deveria dar maior enfoque à execução das 

atividades que eram necessárias, desprezando aquelas que fossem desnecessárias 

ao processo de uma determinada tarefa. 

Hugo Munsterberg (1913, apud MAXIMIANO, 2004) propunha que o papel 

dos psicólogos na indústria deveria ser, principalmente, definir as condições 

psicológicas mais favoráveis ao aumento de produção, produzindo na mente 

humana as influências desejadas para o interesse da população no que se refere às 

necessidades da linha de produção das organizações. 

Henry Gantt (1915) propunha ideais que pregavam a cooperação entre 

patrões e empregados, em lugar do autoritarismo daqueles e da militância destes. 

As ideias de Gantt (1915, apud MAXIMIANO, 2004) partem de um pressuposto de 

que todos, patrões e empregados, estão trabalhando e exercendo atividades em um 

mesmo sentido. 

Em 1923, as propostas de Oliver Sheldon conduzem o pensamento de 

que o homem não é somente o agente de transformação no meio organizacional, 

mas também é o agente de suas próprias mudanças (MAXIMIANO, 2004). 

Nas ponderações de Maximiano (2004, p.236): 

 

[...] as organizações são por natureza essencialmente sistemas 
cooperativos. As pessoas cooperam pelo objetivo da organização, que é um 
sistema de atividades ou forças de duas ou mais pessoas coordenadas 
conscientemente. As organizações são veículos da ação social: a estrutura 
e os processos da sociedade são alcançados por meio das organizações 
formais. 

 

A Teoria das Relações Humanas obteve a sua consolidação por volta de 

1932. Esse estudo propiciou aos psicólogos ter uma forte influência nos assuntos 

administrativos organizacionais. 

 

[...] a abordagem da Teoria das Relações Humanas era que todo e qualquer 
trabalhador das organizações exerce influência no comportamento 
organizacional e, por consequência, influencia a qualidade do processo 
decisório e, portanto, o nível de produtividade das organizações. 

(OLIVEIRA, 2008, p.137) 
 

As considerações de Oliveira (2008) anunciam a ideia de que o 

colaborador tem importância no processo produtivo. Sua força de trabalho pode não 

somente afetar os níveis de produtividade, mas alterar o processo de decisão. Cury 
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(2005, p.20) destaca que: 

 

Esses movimentos, associados aos fatores retratados na revolução 
ideológica, favoreceram o desenvolvimento de novos modelos de 
organização, começando a se destacar uma nova plêiade de estudiosos de 
administração que, de certa forma, pelo menos no início, tinham 
pensamentos antagônicos aos dos tradicionalistas. 

 

Essa escola, denominada behaviorista (ou do comportamento humano), 

enfocava a análise estrutural-funcional, que, segundo Cury (2005, p.20), “a análise 

estrutural-funcional busca padrões básicos ou permanentes das necessidades, 

desejos, disposições e expressões humanas em qualquer sociedade”. 

A Escola Behaviorista, para Cury (2005, p.21): 

 

[...] identificou-se, portanto, com o que chamamos de organização informal, 
pois suas soluções voltaram-se para as necessidades do homem, 
procurando melhor ajustá-lo ao trabalho, aumentando, em consequência, 
sua motivação e sua produtividade. 

 

Essa abordagem cria relações com o experimento em Hawthorme de 

Elton Mayo. As experiências realizadas surgiram nos Estados Unidos no período de 

1924 a 1932. Foi precursora imediata do um movimento de reação e oposição à 

Teoria Clássica da Administração. 

Para esse experimento, Cury (2005, p.25) destaca: 

 

Os trabalhadores da fábrica submetidos às pesquisas não se viam como 
indivíduos isolados, que trabalhavam juntos apenas no sentido de estarem 
fisicamente próximos entre si. Ao contrário, tornaram-se membros 
participantes de uma equipe de trabalho que era coesa, tinha afinidade e 
cujo relacionamento desenvolverá sentimentos de sociabilidade, 
competência e realização. 

 

Desse modo, as conclusões de Cury (2005) ressaltam as necessidades 

da Administração em estudar e compreender as relações entre as pessoas. 

Destarte, o fator mais importante para a produtividade da organização foi encontrado 

nas relações interpessoais que se criavam no serviço, e não somente nas condições 

de pagamento e trabalho. 

Cury (2005) cita Lewin (1933-1947), que considerava essa associação 

como uma adaptação social que consistia em concluir essa superação, em atualizar 

sua aspiração e suas atitudes e em atingir seus objetivos pessoais, sem nunca 
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forçar ou romper os laços funcionais com a realidade coletiva ou o campo social em 

que o indivíduo se insere e que constitui o fundamento de sua existência. 

As abordagens denotam que o aperfeiçoamento condiciona o homem à 

produção sem promover o entendimento do que é melhor para a sua vida, alienando 

sua relação com a vida pessoal e com a profissional. Segundo Karl Marx ([s.d.]), “é 

necessário explicar essa consciência pelas contradições da vida material, pelo 

conflito existente entre as forças produtivas sociais e as relações de produção”. 

O relevante seria considerar a abordagem de realizar a tarefa com um 

padrão de qualidade de vida no trabalho, no qual o homem se sentisse mais 

empenhado em alcançar o resultado esperado pela empresa e desejado por ele. 

Essas ações podem levar o homem a uma motivação para se manter nesta ou 

naquela empresa, mas sempre considerando a real satisfação de realizar uma 

atividade com prazer e motivação. 

 

 

2.2 Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) 
 

 

Embora a questão qualidade de vida no trabalho esteja relacionada às 

atividades que o homem executa dentro da empresa, o tema se expande para a vida 

pessoal do colaborador. Criar mecanismos que conciliem as duas metades é uma 

forma de satisfazer expectativas e necessidades dos colaboradores. Esse assunto 

ganha espaço na pauta das empresas, a partir da adequação dos modelos de 

trabalho, dada a consideração de que o trabalhador se identifique com a 

organização e trabalhe em equipe (FLEURY; FLEURY, 1997; NADLER; LAWLER, 

1983)  

 

A Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) relaciona-se com a mobilização, o 
comprometimento pessoal, a participação com o bem-estar do funcionário 
na execução da tarefa na empresa, visando à consecução das metas da 
Qualidade Total. Um ambiente organizacional onde há uma gestão dinâmica 
e contingencial de fatores físicos, sociológicos, psicológicos e tecnológicos 
da organização do próprio trabalho torna-se saudável e mais propício ao 
aumento de produtividade. Este ambiente reflete no comportamento do 
funcionário no atendimento aos clientes e no contato com fornecedores. 
(FREITAS; SOUZA, 2008, p.01). 

 

Lima (1995) ressalta que as empresas procuram formas de motivar o 
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funcionário e minimizar o conflito interno. Essa ação é precursora para a 

implantação de indicadores que visam mensurar a QV nas corporações. 

Em razão da evolução cotidiana, os males sofrem variações e atingem a 

vida do homem de forma diferente. Novos conceitos e perspectivas sobre o tema 

QVT têm ofertado à academia uma abrangência maior dos estudos que abordam o 

assunto, tais como: estresse, gestão participativa, depressão, responsabilidade 

social corporativa, o bulling, o ambiente de trabalho, as enfermidades psicológicas 

do trabalho, as Lesões por Esforço Repetitivo (LER) e os Distúrbios 

Osteomusculares Relacionados com o Trabalho (DORT), o uso indiscriminado de 

medicamentos controlados e outros males (DEJOURS, 1992; LIMONGI-FRANÇA, 

2007), dentre outros estudos relacionados à saúde e à vida no trabalho. 

 

O conceito de QVT é amplo e contingencial, podendo ser definido como 
melhoria nas condições de trabalho com extensão a todas as funções de 
qualquer natureza e nível hierárquico, nas variáveis comportamentais, 
ambientais e organizacionais que venham, juntamente com políticas de 
Recursos Humanos condizentes, humanizar o emprego, de forma a obter-se 
um resultado satisfatório, tanto para os empregados como para a 
organização. (VIEIRA; HANASHIRO, 1990, p.45) 

 

Fernandes (1996) conceitua QVT como a gestão dinâmica e contingencial 

de fatores físicos, tecnológicos e sociopsicológicos que afetam a cultura e renovam 

o clima organizacional, refletindo-se no bem-estar do trabalhador e na produtividade 

da empresa. 

Limongi-França (2010) pondera que a Qualidade de Vida no Trabalho 

(QVT) faz parte das mudanças pelas quais passam as relações de trabalho na 

sociedade moderna, em rápida transformação. “Essa competência foi desenvolvida 

de disciplinas da área de saúde, evoluindo para englobar dimensões da Psicologia, 

da Sociologia e da Administração” (LIMONGI-FRANÇA, 2010, p.22). 

Embora Limongi-França (2010) considere que não seja estabelecida uma 

definição precisa do conceito de Qualidade de Vida para a escola de pensamento, a 

condição humana no trabalho reúne três aspectos relevantes ao constructo 

Qualidade de Vida, abstraídos de um grupo de especialistas de diferentes culturas: 

subjetividade, multidimensionalidade, presença de dimensões positivas (mobilidade, 

por exemplo) e negativas (dor, por exemplo). 

Para Nadler e Lawler (1983, p.20), “QVT é a grande esperança das 

organizações para atingirem altos níveis de produtividade, sem esquecer a 
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motivação e satisfação do indivíduo”. A QVT é de fundamental importância para as 

organizações, tanto dos países desenvolvidos, como para os países em 

desenvolvimento (TRIST, 1975). 

 

Qualidade de vida no trabalho (QVT) é o conjunto das ações de uma 
empresa que envolve a implantação de melhorias e inovações gerenciais e 
tecnológicas no ambiente de trabalho. A construção da qualidade de vida no 
trabalho ocorre a partir do momento em que se olha a empresa e as 
pessoas com um todo, o que chamamos de enfoque biopsicossocial. O 
posicionamento biopsicossocial representa o fator diferencial para a 
realização de diagnóstico, campanhas, criação de serviços e implantação 
de projetos voltados para a preservação e desenvolvimento das pessoas, 
durante o trabalho na empresa. (LIMONGI-FRANÇA, 1997, p.80) 

 

Embora as visões e definições de QVT sejam multifacetadas, com 

implicações éticas, políticas e de expectativas pessoais, as definições dos autores 

contribuem para o entendimento de que qualidade de vida está diretamente 

relacionada à percepção do indivíduo. Platt (1997, p. 343) ressalta: 

 

As pessoas que estão ingressando na força de trabalho hoje dizem estar 
procurando um ambiente de trabalho específico e para elas isso é muito 
mais importante que o salário. Elas estão em busca de um estilo de vida 
equilibrado. 

 

A procura por um ambiente laboral específico remete ao entendimento de 

que o homem é um ser mutante, em transformação. Na percepção de Platt (1997), a 

vida tem momentos distintos, logo, o trabalho deve acompanhar a tendência da sua 

vida. Nessa concepção, qualidade de vida no trabalho pode ter variações, não em 

seu conceito, mas no momento em que o colaborador se encontra. Na percepção do 

autor, o indivíduo precisa encontrar um equilíbrio dinâmico de suas necessidades e 

do trabalho que desempenha. Essa justa medida em ambos ambientes favorece 

uma vida como mais qualidade. 

 

O equilíbrio trabalho-vida pessoal aumenta a retenção dos funcionários e 
gera muito mais iniciativa e comprometimento entre eles. Sabemos que isso 
ajuda a reduzir o estresse e o esgotamento e estamos aprendendo que 
também aumenta a produtividade do funcionário. E embora muito de nosso 
foco esteja principalmente no ambiente empresarial, julgo imperativo 
também reconhecermos a natureza mutável de nossa força de trabalho. 
(PLATT, 1997, p. 344) 

 

Lucca Neto (1999, p.32, apud LIMONGI-FRANÇA, 2010, p. 43) ressalta: 

“Os programas de qualidade de vida no trabalho são exigências dos tempos. 
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Expressam um compromisso com os avanços da ciência, da civilização, da 

cidadania. Portanto, um desafio para muitos”. 

A percepção do autor para QVT é de que é uma questão humana, que os 

investimentos em qualidade de vida no trabalho são inevitáveis, contudo, é preciso 

que as empresas se preocupem mais com a participação dos trabalhadores no 

processo, adequando os métodos produtivos a eles. 

 

 

2.3 Origem e a evolução da QVT 
 

 

Desde as décadas de 80 e 90, esse tema de estudos vem sendo discutido 

nas empresas e nos meios acadêmicos, devido a sua potencial aplicabilidade na 

vida do ser humano. Não que deixasse de ser uma preocupação dos líderes há 

muitos anos, mas esse tema toma repercussão no ambiente organizacional em 

razão das mudanças promovidas pela tecnologia. Essa variante coloca alguns tabus 

em destaque: trabalhar para viver ou viver para trabalhar. 

Segundo Rodrigues (1999; apud VASCONCELOS, 2001), a qualidade de 

vida é um dos objetos de estudo no campo da administração. Facilitar ou trazer 

satisfação e bem-estar ao trabalho na execução de uma tarefa é uma forma de a 

organização obter melhores resultados e proporcionar um ambiente favorável ao 

processo produtivo. 

Conforme Limongi-França (1997, p.80): 

 

QVT é o conjunto de ações de uma empresa que envolvem a implantação 
de melhorias e inovações gerenciais e tecnológicas no ambiente de 
trabalho. A construção da qualidade de vida no trabalho ocorre a partir do 
momento em que se olha a empresa e as pessoas como um todo, o que 
chamamos de enfoque biopsicossocial representa o fator diferencial para a 
realização de diagnóstico, campanhas, criação de serviços e implantação 
de projetos voltados para a preservação e desenvolvimento das pessoas, 
durante o trabalho na empresa. 

 

Rodrigues (1999, p.81) ressalta que “a expressão Qualidade de Vida tem 

sido usada com crescente frequência para descrever certos valores ambientais e 

humanos, negligenciados pelas sociedades industriais em favor do avanço 

tecnológico”. 

Davis e Newstron (1996, p.47) consideram que “os programas de QVT em 
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geral enfatizam o desenvolvimento das habilidades dos funcionários, a redução do 

estresse ocupacional e o desenvolvimento de relações de mão de obra”. Esses 

autores ponderam que o QVT representa um grande passo à frente em relação à 

concepção tradicional do trabalho da gerência científica, a qual focaliza 

principalmente a especialização e a eficiência na execução de tarefas restritas. A 

exposição demonstra a importância de relacionar as habilidades à tarefa 

desempenhada. 

Davis e Newstron (1996, p.148) definem o objetivo da QVT e dizem que 

esse produz um trabalho mais humanizado. 

 

[...] servir tanto às aspirações mais altas dos trabalhadores quanto às suas 
necessidades mais básicas. Ela procura aproveitar as habilidades mais 
refinadas dos trabalhadores e proporcionar um ambiente que os encoraje a 
desenvolver suas capacidades. 

 

Os problemas na saúde física e mental podem ocasionar o afastamento 

do empregado por um determinado período de tempo, em casos de comprovação 

médica. Existe uma série de ocorrências que podem ser relacionadas, tais como: 

acidentes, doenças do trabalho, o absenteísmo, licenças, depressão, o estresse, a 

aposentadoria precoce; enfim, uma vida sem satisfação pode determinar doenças, 

que, em alguns casos, não têm cura. 

 

QUADRO 01 – Evolução do conceito de QVT 

Concepções Evolutivas do QVT Características ou Visão 

1. QVT como uma variável (1959-1972) 
Reação do indivíduo ao trabalho. Investiga-se 
como melhorar a qualidade de vida no trabalho 
para o indivíduo. 

2. QVT como uma abordagem (1969-1974)  

O foco era o indivíduo antes do resultado 
organizacional, mas, ao mesmo tempo, buscava-
se trazer melhorias tanto ao empregado quanto à 
direção. 

3. QVT como um método (1972-1975) 

Um conjunto de abordagens, métodos ou 
técnicas para melhorar o ambiente de trabalho e 
tornar o trabalho mais produtivo e mais 
satisfatório. QVT era visto como um sinônimo de 
grupos autônomos de trabalho, enriquecimento 
de cargo ou desenho de novas plantas como 
integração social e técnica. 

4. QVT como um movimento (1975-1980) 

Declaração ideológica sobre a natureza do 
trabalho e as relações dos trabalhadores com a 
organização. Os termos “administração 
participativa” e “democracia industrial” eram 
frequentemente ditos como ideais do movimento 
de QVT. 

(continua) 
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(conclusão) 

5. QVT como tudo (1979-1982) 

Como panaceia da competição estrangeira, 
problemas de qualidade, baixas taxas de 
produtividade, problemas de queixas e outros 
problemas organizacionais.  

6. QVT como nada (futuro) 
No caso de alguns projetos de QVT fracassarem 
no futuro, não passará de um “modismo” 
passageiro. 

Fonte: NADLER; LAWER, 1983, apud FERNANDES, 1996, p.42. 

 

Dutra (2009, p.126) considera: “As empresas modernas estão cada vez 

mais preocupadas em direcionar os investimentos no desenvolvimento humano, de 

modo que eles agreguem valor para as pessoas e para a empresa”. 

Em pesquisa realizada na Hewlett Packard (HP), a QVT foi considerada 

em vários pontos. Dentre uma das análises apresentadas, Platt (1997, p.342) 

destaca: “as tendências estão mudando. Empresários atualmente não estão tão 

dispostos a sacrificar, pelo emprego, as reuniões de família, os aniversários dos 

filhos e as peças teatrais”. 

O homem é uma totalidade, não há como separar o profissional do 

pessoal. Todas as dimensões interferem nas ações praticadas dentro e fora da 

organização. A vida familiar do indivíduo não pode ser excluída do cotidiano, tanto 

na empresa quanto na vida pessoal. Compreender a complexidade do 

comportamento humano é uma forma de gerir os resultados obtidos nas atividades 

laborais e as repercussões desencadeadas fora da organização. 

O QUADRO 1 aborda as preocupações com o bem-estar humano ao 

longo dos anos de estudo no campo da Administração. No princípio, a QVT era 

considerada uma variável; em seguida, uma abordagem que se relacionava às 

preocupações em oferecer melhores condições de trabalho. Como método, a QVT 

tratava-se de um conjunto de abordagens técnicas que visavam a um melhor 

ambiente de trabalho com o intuito de torná-lo mais produtivo e satisfatório. 

Como ideológica, a QVT buscava desenvolver ações voltadas para 

relações entre trabalhadores e organização. Mais tarde, a QVT é abordada como 

“tudo” e futuramente como “nada”. O tema possui um grande campo de pesquisa 

que merece uma análise, relacionando os aspectos da vida do homem e as 

atividades que executa nas organizações. Nadler e Lawer (1983) consideram que, 

se, porventura, as ações não se direcionarem a um objetivo comum, tudo será 

avaliado como um “modismo” passageiro. 

Handy (1978) afirma que o trabalho organizacional é vital e pode ser visto 
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como parte inseparável da vida humana, e a QVT influencia ou é influenciada por 

vários aspectos da vida fora do trabalho. O comportamento individual é a soma do 

seu lado racional e sentimental. Não se pode isolar um do outro. 

Wherter e Davis (1983, p.73) consideram que “talvez a necessidade mais 

importante para compreender como o projeto de cargo afeta a qualidade de vida no 

trabalho seja ponto óbvio: os cargos são o elo entre as pessoas e a organização”. As 

vagas de cargos são a razão pela qual as organizações necessitam de recursos 

humanos. 

Nos últimos anos, a QVT é uma expressão que tem sido usada com 

regularidade para descrever situações e métodos com objetivos diferentes. Westley 

(1979, p.113) reforça tal posicionamento ao afirmar que “Qualidade de Vida no 

Trabalho é aplicada numa diversidade de mudanças propostas nas organizações de 

trabalho, o que leva a uma confusão considerável”. 

A evolução da QVT ao longo dos anos demonstra a evolução do conceito 

de qualidade de vida. De acordo com as exposições do QUADRO 1, verifica-se que 

o conceito e as particularidades desse conceito estão em evolução, uma vez que o 

homem é um ser que se encontra em evolução e, a cada dia, seus parâmetros 

mudam e se adaptam à nova realidade. 

 

 

2.4 Os programas QVT nas organizações 
 

 

Uma das ações promovidas pelas empresas, no intuito de se tornarem 

competitivas, é proporcionar aos seus colaboradores condições de trabalho que 

possam oferecer um ambiente motivador. Esse ambiente extrapola os muros das 

empresas, ele se estende até as casas, dando o entendimento de que o colaborador 

pode não estar de serviço, mas a empresa está presente para a sua segurança, na 

garantia da sua integridade física e moral. 

Os programas de QVT nas organizações visam não somente o ambiente 

de trabalho no qual o empregado está inserido, as empresas consideram relevantes 

as preocupações organizacionais com os entes familiares. Não há como repartir ou 

separar o homem organizacional do social e familiar. O homem não pode ser 

repartido; ele deve ser entendido como uma obra-prima que se desenvolve de forma 
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harmônica (LIMONGI-FRANÇA, 2010). 

Kahn (1984, p.20) considera que: 

 

Uma crescente quantidade de atenção tem sido dada a necessidades e 
renda das pessoas, cuidados médicos e outros serviços. Entretanto a 
Qualidade de Vida é definida não só pelo que é feito para as pessoas, mas 
também pelo que elas fazem por si próprias e pelos outros. (tradução do 
autor) 

 

Benefícios, treinamento, incentivos ao estudo, programas de capacitação 

e outros tão relevantes quantos os citados têm como objetivo buscar a satisfação do 

colaborador. Um indivíduo motivado é capaz de produzir muito mais e com maior 

qualidade. Huse e Cummings (1985, apud RODRIGUES, 2011) dizem que, com a 

melhoria das condições de trabalho, os operários tornam-se mais satisfeitos com 

seus serviços. 

 

 

FIGURA 1 – Qualidade de Vida no Trabalho x Produtividade 
Fonte: HUSE; CUMMINGS, 1985, p.204, apud RODRIGUES, 2011, p.91. 

 

Nessa linha de conduta, para que os interesses da empresa sejam 

concretizados, é preciso que as pessoas executem as tarefas de forma adequada e 

com satisfação. Nesse ponto, a motivação é, sem dúvida, um mecanismo de elevar 

a capacidade do homem de produzir com satisfação. 

 

Os esforços para melhorar a qualidade de vida no trabalho procuram nos 
dar cargos mais produtivos e satisfatórios. Embora sejam usadas muitas 
técnicas diferentes sobre o título, a maioria dos métodos acarreta 
reformulação de cargos, com a participação dos trabalhadores afetados. 
(WERTHER; DAVIS, 1989, p.71) 
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Martel e Dupuis (2006) destacaram que a QVT é fortemente influenciada 

pelo cenário econômico de um determinado período. Para fundamentar essa 

afirmação, enfocaram a realidade dos anos 90, caracterizada por diversos aspectos, 

dentre os quais citam: globalização do mercado, resultando em crescente 

competição entre nações e, por conseguinte, entre empresas; a emergência de 

países onde os custos de produção são menores; e a expansão de tecnologias de 

comunicação (telefones celulares, e-mail etc.) que crescentemente perturbou e 

reduziu a vida privada das pessoas que usam essas tecnologias.  

Martel e Dupuis (2006) consideram que o declínio do conceito de QVT 

pode ser atribuído às deficiências teóricas e às condições econômicas e sociais 

específicas de uma época. A interpretação de que o homem pode ser influenciado 

pelas ações do meio se torna verdade, uma vez que as condições de um dado 

momento histórico, suas carências e necessidades podem mudar com o tempo. 

Ribeiro e Campos (2009) consideram que, nos dias atuais, a preocupação 

das empresas está voltada para os aspectos que possam ajudar o trabalhador a ter 

melhor qualidade de vida também no trabalho. Nota-se que o mercado hoje está 

voltado para quem conseguir obter maior eficiência em produzir mais, melhor e em 

menos tempo. Tudo isso sem prejudicar a saúde, no sentido amplo do termo, dos 

funcionários. 

Werther e Davis (1983, p.203) ressaltam a importância do treinamento: 

 

[...] o treinamento pode ter benefícios para a carreira toda, ajudando a 
desenvolver os empregados em treinamento para responsabilidade futuras. 
[...] ajuda a organização, o indivíduo e as relações humanas do grupo de 
trabalho. Talvez a maneira mais fácil de resumir os benefícios do 
treinamento seja considerá-lo como um investimento que a organização faz 
nos empregados. Esse investimento paga dividendos para o empregado, 
para a organização e para os outros trabalhadores. 

 

Essas ações elevam os interesses humanos a outro patamar: o 

reconhecimento profissional e pessoal como mecanismo de alimentação do ego ou 

do melhoramento da sua autoestima. Handy (1978) afirma que talvez as 

organizações sejam atualmente o meio principal para o homem adquirir sua 

identidade, buscar seu ego ideal. Esse fator é muito importante para o colaborador, 

uma vez que esse poderá se sentir mais valorizado perante o grupo que pertence. A 

empresa que exerce essas ações com frequência compõe um quadro de 
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colaboradores motivados e eficientes. 

As pesquisas de Shamir e Salomon (1985, p.455) consideram que “a 

tecnologia aumenta as possibilidades de desenvolver atividades laborais em casa” 

(tradução do autor). Os autores usam a expressão QVT – Qualidade de Vida no 

Trabalho referindo-se “a um bem-estar relacionado ao emprego do indivíduo e a 

extensão em que sua experiência de trabalho é compensadora, satisfatória e 

despojada de stress e outras consequências negativas” (RODRIGUES, 2011, p.98). 

As facilidades proporcionadas pela evolução dos meios tecnológicos 

facilitam a vida do ser humano ofertando-lhe melhores condições de vida, conforme 

comprovam Shamir e Salomon (1985). No tocante a resultados laborais, QVT é um 

mecanismo que viabiliza os resultados esperados pela empresa. No que se refere às 

expectativas do empregado, esse espera que a organização retribua seus esforços 

lhe oferecendo melhores salários e condições de produção. Assim, cada empresa 

terá o seu programa de QVT. Cabe adequar-se às necessidades dos seus 

empregados e suas expectativas, em conformidade com as demandas de mercado. 

 

 

2.5 Os modelos de QVT 
 

 

Walton (1973), Hackman e Oldham (1975), Lippit (1978), Westley (1979), 

Nadler e Lawer (1983) e Werther e Davis (1983) são autores clássicos que 

promoveram estudos relacionados à qualidade de vida no trabalho. Desenvolveram 

investigações sobre o tema e o tratam sob a perspectiva de melhor promover a 

relação homem e trabalho, e vice-versa. 

 

 

2.5.1 O modelo de Walton (1973) 
 

 

Para determinar o nível de QVT, Walton (1973) considera fatores 

relevantes: conceituar a QVT e medi-la, os critérios apropriados e as suas inter-

relações, suas relações com a produtividade, e se os critérios identificados são 

comuns aos grupos de estudo.  
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A exposição dos oito tópicos de Walton (1973), conforme QUADRO 02, 

propostos e analisados adequadamente, demonstra uma organização mais 

humanizada, que envolve relativo grau de responsabilidade e autonomia do 

funcionário no cargo. Nas proposições, o feedback dado ao empregado sobre o seu 

desempenho configurou seu desenvolvimento pessoal e, também, profissional. Essa 

ação possibilita ao mesmo a realização da tarefa de acordo com as necessidades da 

empresa em atender os objetivos propostos pela organização. 

Nas conclusões de Walton (1973), considera-se que a QVT é um item 

importante no fator de satisfação dos funcionários em ambiente de trabalho. O 

principal fato de suas considerações relaciona-se ao quanto é relevante a qualidade 

de vida no trabalho em um ambiente organizacional, pois será por meio da QVT que 

esses funcionários ficarão mais ou menos motivados com o posto ocupado. 

Para Walton (1973, p.11, apud RODRIGUES, 2011, p.81), a “expressão 

Qualidade de Vida tem sido usada com crescente frequência para descrever certos 

valores ambientais e humanos, negligenciados pelas sociedades industriais em favor 

do avanço tecnológico, da produtividade e do crescimento econômico”. 

Por meio dessa proposição, Walton (1973) formulou oito categorias de 

QVT: 

 

QUADRO 02 – Modelo de Walton para aferição da QVT 

CRITÉRIOS DIMENSÕES 

1. Compensação justa e adequada 

Renda adequada  
Equidade interna  
Equidade externa 
Justiça na compensação 

2. Condições de trabalho 
Jornada de trabalho razoável 
Ambiente físico seguro e saudável 
Ausência de insalubridade 

3. Uso e desenvolvimento de capacidades 

Autonomia  
Significado da tarefa  
Identidade da tarefa  
Variedade da habilidade  
Retroinformação 

4. Chances de crescimento e segurança 

Possibilidade de carreira  
Crescimento profissional  
Segurança de emprego 
Perspectiva de avanço salarial 

5. Integração social na empresa 

Igualdade de oportunidades  
Relacionamento  
Senso comunitário 
Mobilidade 
Ausência de preconceitos 

(continua) 
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(conclusão) 

6. Constitucionalismo 

Respeito às leis e aos direitos trabalhistas 
Privacidade pessoal  
Liberdade de expressão  
Normas e rotinas 

7. Trabalho e espaço total de vida 

Papel balanceado do trabalho 
Poucas mudanças geográficas 
Tempo para lazer e família 
Estabilidade de horários 

8. Relevância social da vida no trabalho 

Imagem da empresa  
Responsabilidade social da empresa 
Responsabilidade pelos produtos  
Práticas de empregos 

Fonte: WALTON, 1973, p.11. (traducão do autor) 
 

As oito categorias propostas por Walton (1973) demonstram que o 

homem é um ser complexo que não se divide. Ele possui expectativas com relação 

ao trabalho, com relação a sua vida social e com as pessoas com as quais se 

relaciona. 

 

 

2.5.2 O modelo de Hackman e Oldham (1975) 
 

 

Para Hackman e Oldham (1975), a QVT pode ser avaliada a partir do 

enriquecimento das dimensões da tarefa, estados psicológicos críticos e pelos 

resultados pessoais e de trabalho. O modelo trata das relações entre a satisfação 

individual das necessidades com a realização das metas organizacionais, a partir 

das seguintes variáveis: estados psicológicos, dimensões da tarefa, necessidade de 

crescimento individual, resultados pessoais e de trabalho, e satisfação específica. 

 

QUADRO 03 – Modelo das dimensões básicas da tarefa de Hackman e Oldham (1975) 

Dimensões da tarefa Estados psicológicos críticos 
Resultados pessoais e de 

trabalho 

Variedades de habilidades; 
identidade da tarefa; significado 
da tarefa. 

Percepção da significância 
do trabalho. 

Satisfação geral com o trabalho 

Inter-relacionamento; autonomia 
Percepção da 
responsabilidade pelos 
resultados. 

Motivação interna para o 
trabalho 

Feedback do intrínseco; 
feedback extrínseco. 

Conhecimento dos reais 
resultados do trabalho. 

Produção de trabalho de alta 
qualidade; absenteísmo e 
rotatividade baixa. 

Fonte: HACKMAN; OLDHAM, 1975. (adaptado) 
 



38 

Hackman e Oldham (1975) consideram que a QVT é uma combinação 

das dimensões da tarefa. Ela produz motivação em diferentes graus, com 

capacidade de gerar atitudes e condutas distintas nas pessoas em um ambiente 

organizacional. 

 

 

2.5.3 O modelo de Lippit (1978) 
 

 

Lippitt (1978) considera que situações em que se oferece oportunidade 

para o indivíduo satisfazer grande variedade de necessidades pessoais, como 

segurança, interação, ser reconhecido, entre outros, são critérios favoráveis para 

uma melhor Qualidade de Vida no Trabalho. (FERNANDES, 1996). 

O modelo de Lippit (1978) divide-se em quatro elementos para análise da 

QVT: indivíduo, função, produção de trabalho e estrutura organizacional. 

Enquanto indivíduo, Lippit (1978) menciona o aprimoramento da 

autoimagem; possibilidade de aprendizagem; clima favorável à amizade; coerência 

entre objetivos de vida e os objetivos do trabalho. Os elementos função e estrutura 

organizacional citados pelo autor referem-se ao respeito ao indivíduo, ao clima 

favorável à criatividade, à comunicação adequada e à percepção de 

desenvolvimento organizacional.  

O elemento produção do trabalho é associado por Lippit (1978) com o 

aumento de responsabilidades, colaboração entre grupos distintos, trabalho 

completo e em unidades e com objetivos quantificáveis. Ressalta-se que, para 

realizar a implantação da QVT, é preciso que a empresa possua um grau de 

maturidade de seus colaboradores, uma vez que a visão holística do indivíduo para 

um processo será mais democrática e provocará mudanças na organização. 

 

 

2.5.4 O modelo de Westley (1979) 
 

 

Westley (1979) considera quatro indicadores para análise da QVT, que 

envolvem aspectos internos e externos à organização, sendo os econômicos, 
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políticos, psicológicos e os sociológicos. Westley (1979) promoveu as investigações 

sobre a QVT, conforme QUADRO 04. Destaca que os sintomas dos problemas 

podem se relacionar a injustiça, insegurança, alienação e anomia. Para cada 

sintoma, identificam-se os indicadores de insatisfação, greves, desinteresses, 

absenteísmo e Turnover. 

Os indicadores resultaram em propostas diferentes para identificar a 

solução. Verifica-se que, em cada período de tempo, são enfatizados focos distintos 

que levam a ações específicas. Essas ações estão relacionadas a um período, 

sendo suas ações pontuais ao dado histórico. 

Willian Westley (1979) classifica e analisa quatro problemas que afetam 

diretamente e tornam-se obstáculos à QVT: o político, o econômico, o psicológico e 

o sociológico. 

Os problemas políticos trariam como consequência a insegurança; os 

econômicos, a injustiça; os psicológicos, a alienação; e os sociológicos, a anomia 

(RODRIGUES, 2011, p.86). 

 

QUADRO 04 – Variáveis do modelo da Qualidade de Vida no Trabalho 

Natureza do 
problema 

Sintoma do 
problema 

Ação para solucionar 
problema 

Indicadores Propostas 

Econômico 
(1850) 

Injustiça 
União dos 

trabalhadores 
 Insatisfação 

 Greves 

 Cooperação 

 Divisão dos lucros 

 Participação nas 
decisões. 

Político 
(1850-1950) 

Insegurança Posições políticas 
 Insatisfação 

 Greves 

 Trabalho 
autossupervisionado 

 Conselho de 
trabalhadores 

 Participação nas 
decisões 

Psicológico 
(1950) 

Alienação Agentes de mudança 
 Desinteresse 

 Absenteísmo e 
“Turnover” 

 Enriquecimento das 
tarefas 

Sociológico Anomia Autodesenvolvimento 

 Ausência do 
significado de 
trabalho 

 Absenteísmo e 
“Turnover” 

 Método sociotécnico 
aplicado aos grupos 

Fonte: WESTLEY, 1979, p.122. (tradução do autor) 

 

Nas ponderações de Westley (1979), percebe-se que o absenteísmo e o 

Turnover apresentam destaque nos últimos períodos analisados, fato que configura 

a insatisfação do trabalhador na execução de suas tarefas. 
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2.5.5 O modelo de Nadler e Lawler (1983) 
 

 

Os autores Nadler e Lawer (apud FERNANDES, 1996), Limongi-França 

(1997) e Rodrigues (1999) destacam em etapas cronológicas uma visão abrangente 

da evolução do conceito de QVT, como o conceito absorveu ou simplesmente se 

adaptou às necessidades da realidade humana. 

Os autores identificam os fatores que preveem o sucesso dos projetos de 

QVT: percepção da necessidade; o foco do problema que é destacado na 

organização; estrutura para a identificação e solução do problema, teoria/modelo de 

projeto de treinamento e participantes; compensações projetadas tanto para os 

processos quanto para os resultados obtidos; sistemas múltiplos afetados; e 

envolvimento amplo da organização. 

Segundo Nadler e Lawler (1983), a QVT aumenta a motivação interna do 

trabalhador. Um funcionário satisfeito produz com maior empenho e se dedica mais 

na realização da tarefa. 

A implantação desse mecanismo é uma forma de a empresa dizer: 

“produza com qualidade e eficiência que ofereço a você suporte para viver com 

dignidade”. A qualidade de vida é a soma das necessidades físicas, sociais e 

psicológicas de cada indivíduo. 

 

 

2.5.6 O modelo de Werther e Davis (1983) 
 

 

De acordo com Fernandes (1996), o modelo de Werther e Davis (1983) 

considera três aspectos que influenciam na QVT: 

a) Organizacional: propósito, objetivos, organização, departamentos e cargos; 

b) Ambiental: sociais, tecnológicos, culturais, econômicos e governamentais; 

c) Comportamental: motivação, satisfação e necessidades de recursos 

humanos. 

 

  



41 

QUADRO 05 – Modelo de Wherter e Davis (1983) 

Elementos organizacionais Elementos ambientais Elementos comportamentais 

Abordagem mecânica 
Fluxo de trabalho 
Práticas de trabalho 

Habilidade e disponibilidade de 
empregados 
Expectativas sociais 

Autonomia 
Variedade 
Identidade de tarefas 
Retroalimentação 

Fonte: WERTHER, 1983. (adaptado) 

 

Werther e Davis (1983) afirmam que a QVT é afetada por fatores como 

supervisão, condições do trabalho, pagamento, benefícios e projetos do cargo. 

Consideram que, em geral, a natureza do cargo é que envolve mais intimamente o 

nível de satisfação do trabalhador, mas nem todas as suas insatisfações podem ser 

resolvidas por meio da reformulação do cargo. De acordo com os autores, o projeto 

de cargo é influenciado por três fatores:  

1) Organizacionais: referem-se à eficiência na qual os cargos são criados e à 

racionalização a partir da especialização da produção. Esses fatores foram 

agrupados em três métodos: 

a) abordagem mecanicista: procura identificar cada tarefa em um cargo, de 

modo que elas possam ser dispostas para otimizar o tempo e o esforço 

dos trabalhadores em suas atividades; 

b) fluxo do trabalho: determinado pela natureza do produto ou serviço; 

c) práticas de trabalho: previamente determinado para o desempenho de 

cada função. 

2) Ambientais: visam à conciliação do projeto de cargo de acordo com as 

habilidades e disponibilidades dos trabalhadores, suas expectativas sociais 

em relação ao trabalho, ressaltando a influência do ambiente externo. Assim, 

o cargo não pode possuir dimensões abaixo ou acima das aspirações e 

capacidades dos trabalhadores. 

3) Comportamentais: possui relação direta com o indivíduo, sendo sua 

constituição composta por quatro elementos básicos:  

a) autonomia: responsabilidade pelo trabalho executado; 

b) variedades: uso de diferentes capacidades, de modo a evitar a monotonia 

pela excessiva repetição de tarefas; 

c) identidade da tarefa: conhecer todo o processo de trabalho; 

d) feedback: acesso aos indicadores sobre o desempenho do indivíduo e da 

eficiência/eficácia do cargo. 
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Werther e Davis (1983) consideram que o sucesso dos programas de 

QVT podem ter algumas barreiras e que essas barreiras podem influenciar seu 

sucesso; consideram que é necessário ter uma boa qualidade de vida no trabalho 

por meio de cargos produtivos e satisfatórios. 

 

 

2.5.7 O modelo de Limongi-França (1996, 2004 e 2005) 
 

 

Limongi-França (2010) apresenta o modelo Biopsicossocial e 

Organizacional, que envolve os aspectos biológicos, psicológicos, sociais e 

organizacionais para avaliar a QVT. 

Limongi-França (2010) considera que: o fator biológico está relacionado 

aos aspectos do ambiente de trabalho em que o ser humano está inserido; o fator 

psicológico evidencia os processos afetivos e emocionais relacionados à realização 

do trabalho; a dimensão social procura desvendar valores socioeconômicos, 

culturais e valores coletivos que possam intervir na realização das atividades 

laborais; e o fator organizacional foca o investimento em pessoas, o humanismo e a 

competitividade. 

 
QUADRO 06 – Modelo de Limongi-França (2004 e 2005) 

Área 
investigada 

Descrição 
Programas específicos 

Indicadores 
Setores que desenvolvem 

Social 

Ações que ofereçam 
benefícios sociais 

obrigatórios e 
espontâneos e criem 
oportunidade de lazer 

e cultura 

 Direitos legais 

 Atividades associativas e 
esportivas  

 Eventos de turismo e 
cultura  

 Atendimento à família  

 Serviço social 

 Grêmio esportivo 

 Fundações 
específicas 

 Recursos Humanos 

Psicológica 

Ações que promovam 
a autoestima e o 

desenvolvimento de 
capacidades pessoais 

e profissionais 

 Processo de seleção e 
avaliação de desempenho 

 Carreira 

 Remuneração 

 Programas participativos 

 Recrutamento e 
seleção 

 Treinamento de 
pessoal 

 Cargos e salários 

 Relações industriais 
e/ou RH 

Biológica 

Ações que promovam 
a saúde, que 

controlem os riscos 
ambientais e atendam 

as necessidades 
físicas 

 Mapa de riscos 

 SIPAT 

 Refeições 

 Serviço médico 

 Melhorias ergonômicas 

 Treinamentos específicos 

 Segurança do 
trabalho e medicina 
ocupacional 

 Ambulatório 

 Nutrição 

 Relações industriais 
e/ou RH 

(continua) 
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(conclusão) 

Organizacional 
Investimento 
Humanismo 

Competitividade 

 Clareza nos 
procedimentos 

 Organização geral 

 Contato como o cliente 

 Processo de 
produção/tecnológica 

 Pressão dos clientes 

 Preparo da 
documentação 

Fonte: LIMONGI-FRANÇA, 2004 e 2005. (adaptado) 

 

O fator biopsicossocial propõe uma visão integral e holística do ser 

humano com suas potencialidades biológicas, psicológicas e sociais que respondem 

ao mesmo tempo às condições da vida (LIMONGI-FRANÇA, 2004 e 2005). 

 

 

2.6 A Geração X 
 

 

A Geração X (1961-1979) foi a pioneira em experiências internacionais. 

Obteve maiores oportunidades em relação aos estudos, iniciou uma ruptura com as 

atitudes formais típicas até então, exigindo um ambiente mais informal e o abandono 

da autoridade hierárquica em prol de estruturas mais horizontais e flexíveis. São 

frutos da Geração Coca-Cola, afirmam Lipkin e Perrymore (2010). 

Os representantes da Geração X são os percussores das políticas de 

flexibilidade e de conciliação. Trata-se de uma geração rica em empreendedores, 

possuem habilidades específicas de iniciativa pessoal, destacam-se em meio a um 

contexto de ceticismo diante das grandes corporações, são descendentes dos 

indivíduos da Geração de Baby Boomers. 

Segundo Conger (1998), a Geração X representa a era da informação, 

sofreu na infância com a privação da presença dos pais que estavam trabalhando ou 

estavam separados e, por isso, busca constituir uma família e se preocupa com a 

qualidade de vida. 

Lombardia (2008) corrobora: essa geração presenciou a Guerra Fria, a 

queda do muro de Berlim, o surgimento da AIDS e as mudanças de conceitos a 

partir dela, assistiam a MTV e Tartarugas Ninjas e escutavam Nirvana. Os 

profissionais dessa geração colocam a profissão e o sucesso em primeiro lugar, são 

equilibrados, céticos e desinteressados. 

Raines (2000) conceitua a ascendência dos X como a geração que foi 

marcada por eventos históricos de grande proporção, tais como a 2ª Guerra Mundial. 
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Desenvolveram um sentimento de patriotismo. Valorizam seus membros familiares, 

são conservadores e materialistas. Os membros dessa geração tem aversão à 

supervisão. Possuem uma relação com o trabalho e gostam do ambiente informal da 

empresa. Não apregoam e desconfiam das verdades absolutas, são positivistas, 

autoconfiantes, cumprem os objetivos e não os prazos, além de serem 

extremamente criativos. 

Segundo Conger (1998), a Geração X representa a Era da Informação. 

Os integrantes dessa geração não tiveram por perto seus pais, sofreram com a 

privação da presença paterna e/ou materna em virtude do trabalho. São filhos de 

pais separados, por isso buscam constituir uma família e se preocupam com a 

qualidade de vida. Os pais dessa geração não querem passar aos filhos os 

sentimentos que tiveram enquanto crianças, daí a valorização familiar. Como 

profissionais, enaltecem o trabalho, mas também querem ter ao mesmo tempo 

sucesso na vida pessoal, gerando assim alguns conflitos. 

A Geração X demonstra que motivação e valores estão enraizados em si 

mesma. O trabalho não é somente uma forma de sobrevivência econômica, é a 

fonte de satisfação e desenvolvimento pessoal. 

Comparando alguns pontos das gerações X e Y, elas nos revelam 

aspectos em comuns. Os jovens da Geração Y viveram a infância em um contexto 

de bem-estar social e econômico e se mantiveram mais tempo dependentes da 

família. A Geração X labuta por motivação, enquanto os Y trabalham pelos objetivos 

atrelados aos salários desde que satisfaçam suas conquistas. 

Ao contrário da Geração X, a Geração Y não pensa com muita 

profundidade no tema troca de empresa. Caso a empresa não atenda as 

expectativas dos seus projetos pessoais e profissionais, esses jovens trocam de 

emprego, sem sequer pensar. Essa é uma característica que acentua as diferenças 

entre as gerações apresentadas. 

Em reportagem, Loyola (2010, p.34) pondera: 

 

Há 20 anos, a maior parte deles queria se aposentar na empresa em que 
trabalhava. Hoje, a maioria está na faixa dos 30 anos. Com o aumento dos 
anos de estudos, eles estão mais ambiciosos. Veem a profissão como uma 
fase, um trampolim, um modo de pagar estudos e depois migrar para outra 
área no mercado de trabalho. 

 

Nas organizações, esses jovens querem e pleiteiam por mudanças 
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rápidas e têm urgência nas respostas. Eles possuem um desejo latente por 

resultados, feedbacks e recompensas. Possuem dificuldades em lidar com situações 

que exigem paciência, motivo pelo qual travam conflitos abertos e declarados com 

os membros da “Geração X”, que consideram essa geração como jovens difíceis de 

serem tratados. Nesse contexto, as duas gerações precisam lidar com os pontos 

positivos e negativos apresentados, pois a nova geração tem um potencial 

fantástico, que atende as demandas deste novo milênio em transformação. 

 

Para as empresas, a melhor receita é trabalhar a conscientização desses 
jovens sobre seus valores e objetivos, entregando a eles os desafios e 
resultados esperados, além de estabelecer uma nuance de adaptação entre 
eles e a geração X, que está na organização há mais tempo. (REZENDE, 
2012, p.4) 

 

Rezende (2012) considera que o ideal é tirar o melhor das gerações: a 

experiência e assertividade da geração X. Tanto nas raízes concebidas ao longo dos 

anos passados dentro das empresas, quanto no tocante ao comprometimento e 

conhecimento estruturado. Rezende (2012) propõe a junção das características às 

qualidades da geração Y: inovação aliada à criatividade proposta em suas ideias. 

O cenário empresarial convive com essas gerações. A melhor estratégia é 

absorver e conciliar o que há de mais proveitoso em ambas. A conciliação de ideias 

e ações voltadas para o resultado e prospecção da empresa no mercado pode se 

caracterizar com um diferencial competitivo. 

 

 

2.7 A Geração Y 
 

 

Segundo Conger (1998, p.134), “as gerações são produtos de fatos 

históricos que influenciam profundamente os valores e visão de mundo de seus 

membros”. Os acontecimentos deixam nas pessoas traços de personalidade e 

formam lembranças e emoções fortes, que moldam suas percepções e ideias sobre 

as instituições, a relação de autoridade, o tratamento do dinheiro, a importância da 

família e as relações proporcionadas pela carreira.  

Lombardia (2008) descreve a geração Y como os que nasceram entre 

1980 a 2000. São filhos da geração X, conhecidos como a geração dos resultados, 
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nasceram na época das tecnologias, da internet e do excesso de segurança. São 

considerados esperançosos, decididos, coletivos, possuem um alto nível de 

formação. Não solicitam autorização para agir, agem de forma impetuosa no 

momento da compra, são consumistas.  

Segundo Loiola (2009)7, “eles já foram acusados de tudo: distraídos, 

superficiais e até egoístas. Mas se preocupam com o ambiente, tem fortes valores 

morais e estão prontos para mudar o mundo”.  

Rezende (2012, p.4) considera que: “os profissionais da geração Y, 

também conhecidos como profissionais da internet, são aqueles que respeitam os 

seus superiores, mas não cedem de uma hora para a outra e não veem as relações 

em níveis hierárquicos”. A carreira dessa geração é repleta de conhecimentos 

técnicos, e eles estão sempre em busca de se capacitar profissionalmente. 

Desenvolvem um melhor trabalho em equipe e estão à procura de empregos que 

possam flexibilizar o seu horário de trabalho. O Home Office é uma ferramenta 

bastante valorizada que oferece a essa geração a possibilidade de mobilidade. 

Os jovens da Geração Y, que se encontram na faixa etária para exercer 

atividades laborais nas empresas, preferem trabalhar em locais que possuem planos 

de carreira. A ascensão profissional é muito valorizada. Eles questionam e querem 

respostas, reconhecimento e promoções sucessivas. Não têm medo de arriscar e 

buscar algo novo. Lipkin e Perrymore (2010, p.16) ressaltam que para essa geração 

“a competição é saudável e provê um meio para aprendermos a nos relacionar e 

interagir, assim como enfrentar desafios – questões fundamentais no ambiente de 

trabalho”. 

Trata-se de uma geração com muito a agregar, mas com adversidades 

em honrar compromissos em função do perfil que possui. Os pais desses não 

estavam muito presentes, pois dedicavam a maior parte do tempo ao trabalho. As 

mães foram em busca da sua emancipação, de um emprego que lhe oferecessem 

maior liberdade. 

A Geração Y caracteriza-se por filhos de pais ausentes, e estes, nos raros 

momentos de convivência, tendiam a protegê-los em demasia, como forma de 

compensação pela ausência. Os pais deram presentes, atenção e atividades, 

fomentando-os a autoestima. Lipkin e Perrymore (2010, p.12) consideram que 

                                                           
7
 http://revistagalileu.globo.com/Revista/Galileu/0,EDG87165-7943-219,00-GERACAO+Y.html 
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“autoestima, ou conceito do eu, refere-se a como pensamos e nos sentimos em 

relação a nós mesmos no mundo”. 

Os Y‟ s não se importam muito com uma questão-chave: a estabilidade 

corporativa. A rotatividade de pessoas dentro das empresas não os reprime. Eles se 

motivam em escalar posições, não pelo poder, mas pelo reconhecimento e maior 

possibilidade de colocar em marcha suas iniciativas (LIPKIN; PERRYMORE, 2010). 

A geração Y não se inibe em recusar ascensões, em troca da qualidade 

de vida pelo contrário, eles esperam ansiosamente por isso, o que não acontece por 

falta de consideração, ou por se acharem em suas posições, mas porque estão 

seguros do que querem e tão logo não trocariam o poder pela independência 

(LIPKIN; PERRYMORE, 2010). 

Lombardia (2008) descreve que a geração Y em suas funções laborais, 

como profissionais, espera que o líder fale qual sua função e permita que tenham 

liberdade para exercê-la da melhor maneira. Eles têm grande capacidade de 

resolver problemas, buscam reconhecimento, têm acesso fácil às informações e são 

sensíveis às injustiças. Para eles, é preciso ter liberdade para se tomar decisões, 

flexibilidade de horários e espaço, ter a vida pessoal respeitada, oferecendo em 

troca para empresa alto nível de desempenho, iniciativa, criatividade, diversidade e 

resultados. 

A Geração Y não está condicionada às normas rígidas e a formalismos 

exagerados. Ela respeita as pessoas e mesmo organizações, e gosta de ser 

respeitada, pelo caráter, pela transparência, pela espontaneidade. Ela se 

“subordina” a vínculos, e não a cargos. Seu critério de julgamento, portanto, é a 

consciência, e não a obediência (LIPKIN; PERRYMORE, 2010). 

Essa geração não desenvolve aspectos para a subordinação, ela quer 

acesso à chefia e não se adapta facilmente a um processo burocrático. Uma 

arquitetura organizacional, modelo de estrutura organizacional, em rede é uma 

melhor opção para essa geração.  

Ostroff (1999) afirma que as estruturas em rede subvertem a autoridade 

gerencial, inspirando um estilo informal. A supervisão é menos atuante. A supervisão 

é mais efetiva no desempenho da carreira do indivíduo. Com a associação dos 

atores em cooperação, abre-se o acesso às informações sobre as competências de 

outros indivíduos para potenciais parcerias no futuro. 
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Os jovens dessa geração buscam autonomia e querem de seus chefes 
oportunidades de aprendizado, responsabilidades e chances de melhorar o 
que fazem. São, certamente, fruto de uma geração bem-sucedida, 
detentores de uma fonte inesgotável de energia, são entusiasmados e 
inovadores em suas ações. (REZENDE, 2012, p.04) 

 

Segundo Eline Kullock (2010)8, “Eles são também conhecidos como a 

geração do troféu, se beneficiaram de um período economicamente favorecido e 

tiveram em casa a liberdade que nenhuma outra geração teve.” 

Lipkin e Perrymore (2010, p.17) destacam que: “o desenvolvimento dos 

sentimentos de valorização do „eu‟ foi cultivado com troféus imerecidos e celebração 

de comportamentos que antigamente eram de praxe (como dizer: por favor ou 

obrigado, tratar bem os amigos da escola, compartilhar, estudar)”. 

Esses jovens cresceram estimulados por atividades, um mecanismo para 

preencher o tempo, em função da ausência dos pais e sempre desenvolveram 

tarefas múltiplas nos locais onde se encontravam. Acostumados a conseguirem o 

que querem, eles não se sujeitam às tarefas subalternas em início de carreira e 

lutam por salários ambiciosos desde cedo. 

Lipkin e Perrymore (2010) destacam que a geração Y tem a tendência de 

focar tanto no outro projeto que acaba esquecendo-se de concluir o vigente. As 

autoras vinculam esse atributo ao movimento da autoinflação – consequência direta 

do movimento bem-intencionado de autoestima. As autoras consideram que essa 

seja uma barreira para os jovens dessa geração assumirem posições de liderança. 

A formação do líder condiciona-se a treinamento e dedicação às tarefas e 

situações do dia a dia. São necessárias habilidades específicas, oriundas do 

conhecimento, para que, assim, seja possível tomar atitudes no processo de tomada 

de decisão (LIPKIN; PERRYMORE, 2010). 

 

Mais especificamente, para desenvolver habilidades de liderança, 
precisamos nos concentrar no presente, praticar, refletir e trabalhar nas 
áreas de crescimento evolutivo, ao passo que utilizamos nossos pontos 
fortes. (LIPKIN; PERRYMORE, 2010, p.23). 

 

Em análise às características da Geração Y, no que tange à liderança, 

Lipkin e Perrymore (2010, p.23) ponderam: 

 

Grandes líderes são pessoas capazes de manter o foco no trabalho, são 

                                                           
8
 http://www.focoemgeracoes.com.br/index.php/afinal-o-que-e-geracao-y/. 
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responsáveis, conseguem ver as coisas de diferentes ângulos, são abertos 
para o aperfeiçoamento constante e são receptivos a feedbacks, mesmo 
quando é desconfortável ouvir. 

 

O mercado de trabalho desperta a atenção para a particularidade dessa 

nova geração. Rezende (2012, p.4) destaca: 

 

O mercado de trabalho já atentou para esse perfil diferenciado do jovem da 
geração Y. As empresas estão aumentando a cada ano o investimento em 
processos de trainee para atrair e tentar reter esse público. Com programas 
bem-estruturados, as organizações oferecem aos profissionais dessa 
geração salários atraentes e acima da media de mercado, planos de 
carreira com possibilidades de ascensão mais rápida que por modelos 
tradicionais e a oportunidade de conhecer e trabalhar em diversos setores. 

 

A tradição da metalurgia como profissão faz com que, no ABC paulista, 

esteja surgindo uma segunda geração de metalúrgicos. 

Loyola (2010, p.29) ressalta: 

 

Os filhos dos metalúrgicos dos anos 1970 e 1980 conhecem de perto as 
diferenças entre o passado e o presente. Filho de um metalúrgico, Aroaldo 
Oliveira da Silva, de 33 anos, esta na Mercedes desde a adolescência. 
Veste-se com moletom e tênis, usa um BlackBerry, e a única característica 
que o aproxima do estereótipo do metalúrgico é a barba. 

 

Loyola (2010) menciona o jovem da Geração Y em suas atividades 

laborais, o metalúrgico hoje é de classe média e está no nível de profissionais 

liberais, como médico e advogados. Conforme destaca Loyola (2010, p.29) em 

entrevista a um operário da metalurgia do ABC paulista, Aroaldo Oliveira da Silva de 

33 anos: “Ele gosta de usar um laptop em casa. Colegas seus preferem falar de 

iPhones, usam tablets dentro da fábrica e estão comprando TVs de LED”. 

O aparelho celular é um meio de comunicação e interação. Possuí-lo é 

sinônimo de interatividade e conectividade. Os aparelhos são compostos por 

tecnologias e são essencialmente modernos. Os aparelhos possuem mais recursos 

do que simplesmente fazer ligações e enviar mensagens: gravam vídeos, acessam a 

internet, editam vídeos com fotos e músicas. Um aparelho novo é um mistério que 

dura de dois a três dias. Depois que os integrantes dessa geração descobrem todas 

as funções do aparelho, esse celular se torna obsoleto. 

Lipkin e Perrymore (2010, p.94) consideram: 
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Adeus velhas práticas de negócios! A comunicação hoje em dia baseia-se 
na velocidade e na necessidade de retorno imediato. [...] Os jovens da 
Geração Y estão tão acostumados a escrever/digitar/teclar de forma 
abreviada (em redes sociais, e-mails e mensagens de texto) que sua 
capacidade de se comunicar formalmente por escrito se deteriorou 
rapidamente. 

 

Esse grupo de pessoas tornou-se mercado-alvo de muitas empresas que 

investem em tecnologia de ponta. Essas pessoas são consumistas e querem estar 

antenadas com o que há de melhor. É considerado um público exigente e ávido por 

inovações. Preocupam-se com o meio ambiente e com causas sociais, destacam 

Lipkin e Perrymore (2010). 

Lipkin e Perrymore (2010, p.6) ressaltam “vemos essa geração como uma 

geração forte, com um grande potencial e muitas qualidades a oferecer ao ambiente 

de trabalho”. Destacam que os jovens dessa geração possuem uma autoestima 

acentuada em tentar de tudo, uma vez que seus pais os incentivaram desde 

pequenos: 

 

Ter uma dose saudável de autoestima nos traz uma dose saudável de 
autoconfiança. [...] os jovens dessa geração se sentem capazes de realizar 
a maior parte das tarefas que lhe são atribuídas e de lidar com diferentes 
trabalhos e cargos, talvez melhor do que seu semelhante (mesmo que 
tenha 20 anos a mais de experiência). Essa autoconfiança também se 
reflete no desejo de mais responsabilidade, embora isso geralmente 
aconteça antes de eles darem conta das tarefas e responsabilidades de sua 
função atual. (LIPKIN; PERRYMORE, 2010, p.19). 

 

Hawk (2012)9 pondera: “o que marca uma pessoa da Geração Y é a 

utilização constante de telefones celulares, para finalidades diversas, que sejam 

além de apenas receber ligações”. O autor considera que, como é a geração que 

está crescendo, ela é “alvo de serviços e outras tecnologias voltadas para esse 

perfil, e as empresas buscam sempre agradar essa geração que possui um público 

muito exigente e faminto por novidades”. A diversidade de aparelhos e itens 

ofertados atende ao público, que é sedento por tecnologia. 

Essa geração tem uma preocupação diferente das gerações passadas. 

Questões relacionadas ao desemprego e à estabilidade não lhe aflige. Não possui a 

incômoda sensação de expressar o que pensa, possui e quer liberdade de 

expressão. Esses jovens conseguem se preocupar com a vida pessoal, o seu bem-

estar e o seu enriquecimento. É um grupo que está provocando uma revolução 

                                                           
9
 http://www.pontoxp.com/geracao-y-a-geracao-do-milenio. 
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silenciosa, sem partido e sem manifestações, como foram vividos nos anos 1960 e 

1970. Esses jovens possuem uma força poderosa de mudança, eles sabem que as 

normas do passado não funcionam – e as novas, eles estão criando de acordo com 

os seus valores, crenças e costumes (REZENDE, 2012; LOIOLA, 2009; EVANS, 

2012; LIPKIN; PERRYMORE, 2010). 

Loiola (2009)10 relata as ponderações de Anderson Sant‟Anna em 

entrevista ao jornal: “Tudo é possível para esses jovens”; “Eles querem dar sentido à 

vida, e rápido, enquanto fazem outras dez coisas ao mesmo tempo.” É uma geração 

mais individualista e autônoma, que faz questão de colocar sua opinião em destaque 

e não abre mão de gerenciar sua vida pessoal simultaneamente à profissional. 

Loiola (2009) destaca as considerações de Anderson Sant'Anna no local 

de trabalho, no seu dia a dia, e ressalta: “eles não tem medo de dar, trocar e 

compartilhar informações e experiências. São detentores de uma grande capacidade 

de inovação, são empreendedores”. A ansiedade, o imediatismo e o fato de não 

saberem lidar com crises são características negativas do perfil. Essas 

características associadas às outras apresentadas denotam o descontentamento em 

não ser reconhecido e não receber uma promoção logo no primeiro ano de empresa. 

Segundo Eline Kullock (2010)11, especialista em Geração Y do Brasil, 

“essa é uma geração que adora feedback, é multitarefa, sonha em conciliar lazer e 

trabalho e é muito ligada em tecnologia e novas mídias”. 

Em reportagem, Evans (2012, p.3) considera ainda “a escolha apontada 

como típica de uma geração inquieta e intolerante à desvalorização profissional”. A 

reportagem destaca a formação de uma nova classe de trabalho: o Freelancer. A 

autora esclarece (2012, p.3): “Freelancer é um termo em inglês para denominar o 

trabalhador autônomo, que guia seus trabalhos por projetos, captando ou atendendo 

seus clientes de forma independente.” Na reportagem, Cintia Pessoa, consultora 

organizacional da Área de Recursos Humanos e Psicóloga, comenta: “E tem virado 

uma tendência para profissionais de algumas áreas, como design, web, tecnologia 

da informação (TI), publicidade e outros”. Em reportagem, o autor considera que o 

freelancer encontra-se em destaque junto aos jovens dessa geração: 

 

A especialista ressalta que a maioria que adere a essa alternativa de 
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 http://revistagalileu.globo.com/Revista/Galileu/0,EDG87165-7943-219,00-GERACAO+Y.html. 
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52 

trabalho é a geração Y – pessoas nascidas depois de 1980, com perfil de 
experimentar, e que, além disso, ainda moram com os pais. [...] a maioria 
dos usuários é homens, entre 18 e 25 anos. “O que temos visto são jovens 
que acabaram de sair da faculdade e querem começar a carreira desta 
forma”. (EVANS, 2012, p.3) 

 

Evans (2012, p.3) entrevista Rozeli Dutra, coaching e professora de 

recursos humanos: “o que percebemos é que, à medida que a pessoa vai se 

tornando mais competente e estudando mais, sente-se mais segura e não tem medo 

de mudar de emprego quando vê que uma empresa não está valorizando”. A 

professora ressalta que essa alternativa é uma saída prática para esses 

profissionais que buscam a valorização e o reconhecimento profissional de forma 

mais rápida, e os resultados atendem as suas expectativas. 

Santana e Gazola (2010) complementam dizendo que a Geração Y 

também apresenta como características um perfil inovador com tendências a 

mudanças e adaptações comportamentais e de liderança baseadas em confiança e 

resultados. Além disso, demonstram a necessidade de dominar seu próprio estilo de 

vida, gostam de independência e são aliados da tecnologia. 

De acordo com Lipkin e Perrymore (2010), a geração Y tem por desejos a 

vontade de inovar, de pertencer, de ter significado, de conciliar o trabalho com uma 

boa qualidade de vida, o desejo de poder ter um trabalho que faça sentido, um 

ambiente que seja alegre, em que haja respeito, afeto e um senso de importância e 

pertencimento. 

A Geração Y prefere empresas que desenvolvem ações para criar o 

moderno. Seu perfil é para consultores que estão voltados à inovação, ao 

empreendedorismo de novas ideias. A criação é um fator positivo dessa geração, 

adoram a competitividade. As companhias que realizam a terceirização de serviços 

se beneficiam desse perfil, uma vez que medidas/ações voltadas para esse tipo de 

necessidade empresarial podem-se valer de seus benefícios na detenção desses 

talentos em seu quadro de colaboradores. 

Lipkin e Perrymore (2010) consideram que essa geração está disposta a 

mudar o que está pronto, questionando e tentando melhorar que o que pode ser 

mudado. O perfil relatado desenvolve ações no sentido de “se não posso mudar 

aquilo que está pronto, que o novo seja criado”. 

A criação de pequenas empresas inovadoras, na concepção de Degen 

(2009), é uma estratégia para a destruição de tudo que está pronto para a 
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concepção do que seja criativo. 

As ponderações de Joseph Schumpeter, citadas por Degen (2009), 

remetem as empresas a empreender ideias que sejam inovadoras e que possam 

despertar o interesse da nova força de trabalho que vai assumir e conquistar o 

mercado. Dessa forma, o processo de destruição criativa visa atender a essas novas 

perspectivas: 

 

[...] manifesta-se por meio da formação de pequenas empresas inovadoras 
e agressivas. Elas desafiam as grandes empresas estabelecidas e muitas 
vezes acomodadas ao explorar, por exemplo, suas deficiências nos 
produtos, nos serviços ou na segmentação do mercado. 
Uma pequena empresa inovadora pode ser o declínio de uma grande e o 
embrião de uma nova grande empresa que atende melhor às necessidades 
do mercado que aquela que ficou para trás. É o processo de destruição 
criativa. (DEGEN, 2009, p.12) 

 

Degen (2009) sugere a concepção de empresa que seja inovadora em 

suas ações, que esteja voltada para o mercado visando atender as necessidades 

dos clientes. Caracteriza-se por tendências e concepções do que é moderno. Como 

falar em modernidade, se não buscar relações com essa nova geração, a geração 

Y? 

As considerações de Lipkin e Perrymore (2010) sobre a ética profissional 

da Geração Y são bastante diferentes da filosofia da maioria das empresas 

(formalidade e estrutura). As práticas empresariais de trabalho das 9h às 18h (ou 

mais), traje social formal, fidelidade a uma única empresa (até o sujeito se aposentar 

ou ser demitido), reuniões presenciais e a filosofia de “primeiro o trabalho, depois a 

diversão” estão sendo questionadas à luz do desejo da Geração Y. Para falar a 

verdade, devido ao tamanho dessa geração, o ambiente de trabalho está tendo que 

se conformar com a sua ética laboral. É um verdadeiro cabo de guerra entre o velho 

e novo, e o novo está começando a levar vantagem. 

As empresas precisam adequar os seus processos e tornar os meios 

produtivos mais dinâmicos. Para serem atraídos ao cargo, precisam estar convictos 

de que a empresa possui conceitos como: criatividade, estrutura horizontal ou em 

rede, democracia, flexibilidade e ouros grandes desafios. 

No intuito de atender essas expectativas, gestores e administradores 

precisam adaptar os modelos corporativos para essa geração tecnológica. A 

Tecnologia da Informação (TI) é uma área que precisa estar em plena atividade, pois 
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essa geração compartilha informações e troca experiências. Os jovens dessa 

geração cresceram nesse meio repleto de atividades como mecanismo de ocupação 

de tempo e em meio a diversas pessoas diferentes. Atuam em determinados 

momentos com uma equipe e não se incomodam na troca de todos os seus 

membros. 

Sato (2008) cita as colocações de Gláucia Lopes, CIO – Chief Information 

Officer, a responsável pela Tecnologia da Informação da PLANAE, uma empresa do 

Grupo Nelson Paschoalotto. 

 

Há dificuldade de fazer com que o colaborador se desconecte no período de 
trabalho. O que as empresas têm que fazer agora é trabalhar a inovação e a 
renovação dos serviços, implementando políticas de segurança que 
garantam a integridade dos dados e informações, que é hoje um dos 
principais ativos das empresas. Ao mesmo tempo, no entanto, não se deve 
impedir a criatividade, a comunicação e a integração, aspectos próprios da 
geração Y. (SATO, 2008)

12
 

 

Nohria e Eccles (1992) argumentam que o desempenho de uma rede 

depende de dois fatores fundamentais: a conectividade, isto é, a capacidade de a 

estrutura organizacional facilitar a comunicação sem ruídos entre os indivíduos, a 

coerência, o compartilhamento de interesses entre os participantes da rede. A 

estrutura em rede, na percepção dos autores, favorece a troca de conhecimento 

pela linguagem comum e pela proximidade da natureza dos problemas que existem 

entre os agentes. 

Ostroff (1999) propõe uma série de princípios para uma organização atuar 

em rede: base estrutural formada por equipes; redução dos níveis hierárquicos; forte 

presença do empowerment; ênfase na troca de informação; competências 

diversificadas; contínuos feedbacks; transformação cultural que propicie a mudança; 

supervisão comunitária e participativa. 

A estrutura em rede melhora o processo de aprendizagem pelo fato de 

aproximar indivíduos para o trabalho desenvolvido em equipe, mesmo não atuando 

em um mesmo local de trabalho. São conectados por estruturas que intensificam a 

comunicação e a troca de conhecimento. Walczak (2005) afirma que o 

desenvolvimento de equipes e de conhecimento competente em determinada área 

do conhecimento é o primeiro passo em direção às redes de conhecimento, as quais 
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 http://www.administradores.com.br/informe-se/informativo/geracao-y-veja-como-pensam-os-profissi 
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devem ser integradas por um fluxo de informação vertical (canais de comando) e 

horizontal (relacionamento entre os indivíduos da rede). 

O cenário de trabalho é bastante variado. É possível encontrar: 

workholics, worklovers, profissionais estressados e indivíduos que priorizam a 

qualidade de vida simultaneamente. Essa geração prioriza momentos de lazer 

dentro do trabalho e não atende a rigidez do horário laboral. Gosta da adversidade e 

do fora do comum. Tudo pode ser novidade, desde que esteja ligada e interessada 

no propósito daquela ação (LIPKIN; PERRYMORE, 2010). 

O acesso à Internet oferece uma gama de informações aos usuários 

dessa geração, mas as informações, atreladas ao aspecto imediatista dessa 

geração, não promovem profundos entendimentos sobre um determinado assunto. 

Eles conhecem um pouco de muitas coisas, sempre relevando os assuntos de seu 

interesse, aqueles que despertam a atenção. Essa característica os leva ao 

entendimento superficial. É comum essa geração saber de tudo um pouco, mas 

nenhum com relevantes entendimentos. A causa poderá estar relacionada ao fato de 

esses usuários não terem muita paciência para lidar com nada que demande muito 

tempo ou que demande uma dedicação exclusiva em uma determinada tarefa. A 

concentração pode ser consideração curta, mas de alta intensidade (LIPKIN; 

PERRYMORE, 2010). 

Lipkin e Perrymore (2010, p.95) afirmam: “A Geração Y nasceu em uma 

era de grandes avanços tecnológicos, o que influenciou sua forma de se comunicar 

em relação à velocidade de comunicação, ao tipo de linguagem e às limitações de 

tempo e espaço”. 

O jovem desta geração Y adora passar de site em site quando está 

navegando na internet. Não gosta de coisas muito longas, demoradas, ou não tem 

paciência para elas. Aliás, ele consegue navegar na internet, ao mesmo tempo 

trocar informações no messenger e, se for o caso, também falar, agora literalmente, 

no celular. Por isso, para prender a atenção desses jovens, deve-se fracionar os 

objetivos ou programas da empresa em projetos. Projetos têm começo, meio e fim 

definidos; têm resultados palpáveis, têm superação evidente de obstáculos, 

oferecem oportunidades concretas de vitórias (LIPKIN; PERRYMORE, 2010). 

Lipkin e Perrymore (2010) consideram que essa geração possui 

particularidades distintas e diferentes da geração passada, a Geração X. para que 

haja um consenso, é necessário que essa geração saiba entender e compreender a 
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nova geração que chega ao mercado de trabalho. 

 

 

2.8 O comportamento da Geração Y 
 

 

Lipkin e Perrymore (2010) consideram que a geração Y tem por 

necessidade inovar. Os integrantes dessa geração buscam, em sites e outros meios 

de comunicação, o desejo de pertencer, buscam por um significado, pretendem 

conciliar o trabalho a uma boa qualidade de vida, o desejo de poder ter um trabalho 

que faça sentido e que desperte o interesse, um ambiente que seja alegre, com 

respeito, afeto e um senso de importância e grupo. 

Como explicou Loiola (2009)13, a questão problemática é a falta de 

compromisso. “Os profissionais da Geração Y estão muito mais compromissados 

com seu próprio crescimento do que da empresa. Uma de suas principais 

características é o individualismo”, afirma. 

O excesso de informações oferecidas pela internet lhe possibilita ir à 

busca do que acredita e do que quer para si. A autora considera: “Então, se o jovem 

passa um ano na mesma empresa, mas não sente que está atingindo seus 

objetivos, nem que seus esforços estão sendo reconhecidos, não pensa duas vezes 

e muda para a concorrência”, garante a especialista (LOIOLA, 2009). 

A autonomia está relacionada à autoestima saudável proferida pelos pais 

a esses jovens, ainda quando eram iniciantes nas escolas: “meu filho está certo de 

qualquer maneira... mesmo que esteja errado”, afirmam Lipkin e Perrymore (2010). 

Lipkin e Perrymore (2010) consideram que esse tipo de educação exclui a 

importante lição de assumir a responsabilidade por nossos atos. O jovem dessa 

geração tem consciência desse poder e faz uso dele com maestria. Afinal, possui o 

apoio dos pais para todas as situações: seus erros e acertos. Não importa o 

resultado, o importante é participar. 

 

Quando somos criados como vítimas, deixamos de aprender com a 
experiência, perdemos a capacidade de ver outros pontos de vista e não 
entendemos outras posturas. Quando somos responsabilizados por nosso 
comportamento, passamos a entender o sistema de causa e efeito e de 
respeito social, e nossa autoestima aumenta. Quando assumimos 
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responsabilidades por nossos atos, aprendemos, nos desenvolvemos e 
crescemos com a experiência. No ambiente de trabalho, esse é um atributo 
fundamental para o desenvolvimento de técnicas positivas de liderança e 
autoestima saudável. (LIPKIN; PERRYMORE, 2010, p.15) 

 

A ética e a responsabilidade ambiental são tópicos que se encontram 

relevantes nesse meio. Equilibrar a vida profissional e a vida pessoal é uma ação do 

passado. Para eles: “vida fora do escritório é a mais importante e ponto final” 

(REZENDE, 2012, p.4). 

Rezende (2012) pondera: 

 

[...] a geração Y pode ser caracterizada por sua consciência social e forte 
preocupação com os direitos humanos, com uma necessidade de 
autorrealização e perpetuação dos valores que acredita serem importantes 

na construção de sua identidade e inserção social. (REZENDE, 2012, p.4) 

 

Na geração passada, esses valores não eram ditos como verdade 

absoluta. A Geração X possui o comportamento adverso a esse. Os integrantes 

dessa geração preferem a estabilidade à condição de ir à procura de uma nova 

empresa no mercado. Essa geração é caracterizada pela submissão, pelo 

acatamento de ordem da chefia. 

 

Os pais da Geração Y procuraram se concentrar em desenvolver um bom 
relacionamento com seus filhos, dando-lhes apoio, força e proteção 
incondicional, além de proporcionar os meios para que eles crescessem e 
se expressassem livremente. Essa revolta parental, junto com as mudanças 
culturais dos últimos 20 anos (mudanças acadêmicas, sociais, políticas, 
ambientais, globais, tecnológicas), produziu grandes mudanças na criação 
da Geração Y e em seu subsequente comportamento profissional. (LIPKIN; 
PERRYMORE, 2010, p.2) 

 

As autoras consideram que devido à criação e à cultura do período de 

formação, essa geração tem uma ética e uma postura profissional totalmente 

diferentes, assim como um conjunto de valores que abala todas as estruturas 

existentes. Suas ações modernizam a maneira de se expressar e de comunicar 

 

Ao contrário de todas as gerações anteriores, a Geração Y teve a 
possibilidade de desenvolver relacionamentos imediatos 
independentemente da localização. As formas tradicionais de comunicação, 
como as cartas, ganharam um nome pejorativo (“snail mail”: correio lesma) 
e a ideia de amizade por correspondência é um conceito antiquado e 

estranho. (LIPKIN; PERRYMORE, 2010, p.106) 

 

A maneira de comunicar estabelece à Geração Y uma nova maneira de 
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viver. Os integrantes dessa geração ditam as regras. Eles dão opiniões, sugerem 

ideias inusitadas e sempre buscam o novo. Esse comportamento tem um lado 

negativo: nada os satisfaz. A busca por horizontes é constante, e o céu é o limite, 

até o dia em que puderem conquistá-lo. 
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3 METODOLOGIA 
 

 

O presente capítulo descreve a metodologia a ser utilizada para a 

realização deste trabalho e é composto pelas etapas de elaboração do questionário, 

aplicação do pré-teste, coleta de dados, análise e tratamento dos mesmos. 

Segundo Lakatos e Marconi (2001), a metodologia é considerada como o 

conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e 

economia, permite alcançar o objetivo. Os objetivos são conhecimentos válidos e 

verdadeiros, que traçam um caminho a ser seguido, detectam erros e auxiliam nas 

decisões do pesquisador. 

 

 

3.1 Natureza da pesquisa 
 

 

Para alcançar o objetivo proposto por este trabalho, foram utilizados os 

recursos da abordagem quantitativa. A interpretação dos fenômenos e a atribuição 

de significados são básicas no processo de pesquisa quantitativa, servindo de base 

para a descoberta dos principais indicadores da QVT para os estudantes 

universitários da Geração Y de uma IES de Belo Horizonte, no curso de 

Administração de Empresas. 

A seleção desse público-alvo foi considerada sublime por sua relevância, 

uma vez que a aplicação da pesquisa em uma IES fortalece a importância de se 

realizarem produções acadêmicas para a área de administração dentro de um 

ambiente universitário. 

No ambiente universitário, por ser, pela sua própria natureza, formado por 

jovens, tornar-se-ia mais fácil localizar o maior número de pessoas de uma mesma 

idade em um mesmo local. 

A seleção do curso procedeu mediante a particularidade do tema com a 

área envolvida. Os estudos promovidos nesse campo favorecerão ao 

desenvolvimento de novos estudos e ao aprimoramento desses, fato que enaltecerá 

o desenvolvimento e a formação das pessoas do meio estudantil. 

Segundo Lakatos e Marconi (2001), a razão para se conduzir uma 
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pesquisa quantitativa é descobrir quantas pessoas de uma determinada população 

compartilham uma característica ou um grupo de características. 

A pesquisa contempla o planejamento, a definição dos caminhos para 

abordar uma realidade. A pesquisa tem por objetivo aprofundar o conhecimento e os 

resultados desse aprofundamento, que vão constituir o conhecimento científico. 

 

Entende-se por planejamento da pesquisa a previsão racional de um 
evento, atividade, comportamento ou objeto que se pretende realizar a partir 
da perspectiva científica do pesquisador. Como previsão, deve ser 
entendida a explicitação do caráter antecipatório de ações e, como tal, 
atender a uma racionalidade informada pela perspectiva teórico-
metodológica da relação entre o sujeito e o objeto da pesquisa. A 
racionalidade deve-se manifestar através da vinculação estrutural entre o 
campo teórico e a realidade a ser pesquisada, além de atender ao critério 
da coerência interna. Mais ainda, deve prever rotinas de pesquisa que 
tornem possível atingir-se os objetivos definidos, de tal forma que se 
consigam os melhores resultados com menor custo (BARRETO; 
HONORATO, 1998, p.59). 

 

Segundo Collis e Hussey (2005, p.16): 

 

O objetivo desta pesquisa pode ser resumido da seguinte maneira: 

 Revisar e sintetizar o conhecimento existente; 

 Investigar alguma situação ou problema existente; 

 Fornecer soluções para um problema; 

 Explorar e analisar questões mais gerais; 

 Construir ou criar um novo procedimento ou sistema; 

 Explicar um novo fenômeno; 

 Gerar novo conhecimento; 

 Uma combinação de quaisquer dos itens acima. 

 

Collis e Hussey (2005) afirmam que a pesquisa quantitativa é objetiva, 

científica e experimental, enquanto a qualitativa é subjetiva, humanista e 

interpretativa. Gunther (2006) observa que, inicialmente, na pesquisa quantitativa, as 

crenças e os valores pessoais não são considerados fontes de influência como na 

qualitativa. 

Gunther (2006) destaca que a ênfase no processo indutivo, que parte de 

elementos individuais para tirar conclusões e generalização, relacionadas a uma 

amostra representativa, assegura a possibilidade de generalização dos resultados 

na pesquisa quantitativa. 

O método quantitativo é objetivo por natureza e focado na mensuração de 

fenômenos. Consequentemente, um método quantitativo envolve coletar e analisar 
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dados numéricos e aplicar testes estatísticos (COLLIS; HUSSEY, 2005). 

Ressalta-se a importância aferida por Collis e Hussey (2005), cuja 

intenção é garantir a precisão dos resultados, evitando a distorção de análise e 

interpretação, possibilitando uma margem de segurança quanto às inferências 

realizadas, na investigação sobre os indicadores de QVT para os jovens da Geração 

Y. 

Dessa forma, a pesquisa desta dissertação é quantitativa, pois é um 

processo de perguntas e investigação, sistemática e metódica, com o intuito de 

verificar como os dados são encontrados de um público específico e, a partir de 

então, realizar ponderações sobre essa fatia da população. 

 

 

3.2 Finalidade da pesquisa 
 

 

Segundo Gil (2002, p.42), “as pesquisas descritivas são as que 

habitualmente realizam os pesquisadores sociais preocupados com a atuação 

prática”. Vergara corrobora (2004, p.47) deixando claro que a pesquisa descritiva 

expõe as características do universo dos abordados e ainda completa que “não tem 

compromisso de explicar os fenômenos, embora sirva de base para tal explicação”. 

Esta investigação caracteriza-se como survey ou levantamento, que, de 

acordo com Kerlinger (2006), considera que o estudo de pequenas e grandes 

populações utiliza-se da amostragem com o objetivo de descobrir a incidência 

relativa, distribuição e/ou a inter-relação entre as variáveis. Babbie (2001) descreve 

a pesquisa survey como a obtenção de dados ou informações sobre as 

características, ações ou opiniões de determinado grupo de pessoas, indicado como 

representante de uma população-alvo. 

Na pesquisa, foi utilizada a forma descritiva, que se caracteriza pelo 

estudo, a análise, o registro e a interpretação dos fatos físicos sem a interferência do 

pesquisador. O processo descritivo visa à observação, à identificação, ao registro e 

à análise das características, fatores ou variáveis que se relacionam com o 

fenômeno ou processo. 
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3.3 Os meios de investigação da pesquisa 
 

 

De acordo com Vergara (2005), pesquisa bibliográfica é o estudo 

sistematizado desenvolvido com base em material publicado em livros, revistas, 

jornais e redes eletrônicas, isto é, material acessível ao público em geral. “A 

pesquisa de campo é investigação empírica realizada no local onde ocorre ou 

ocorreu um fenômeno ou que dispõe de elementos para explicá-los” (VERGARA, 

2005, p.48). 

A pesquisa caracteriza-se pelo seu caráter de campo, no qual será 

aplicado um questionário estruturado com perguntas fechadas aos estudantes 

universitários de uma IES de BH. 

 

 

3.4 O público-alvo da pesquisa 
 

 

De acordo com Babbie (2001), os surveys são muito semelhantes aos 

censos, mas se diferenciam destes porque examinam uma amostra da população. 

Entre as características gerais da pesquisa de levantamento, o pesquisador, ao 

explicar as razões, características e correlações observadas, deve direcionar a 

pesquisa para que essa assuma uma postura determinada baseada nas relações de 

causa e efeito (BABBIE, 2001). 

Preferencialmente, o público-alvo da pesquisa relaciona-se aos nascidos 

entre 1980 e 1991, considerados da Geração Y, com o intervalo médio de 21 a 32 

anos de idade, que estudam em uma IES de Belo Horizonte, do 7º e 8º períodos do 

curso de Administração de Empresas nos turnos da manhã e da noite. 

Adotou-se esse critério em virtude de a universidade possuir uma mescla 

de alunos em níveis etários distintos em todos os períodos. Esse fato se deve ao 

momento histórico vivido no país, caracterizado pelo incentivo do governo ao estudo 

e pelas facilidades para o financiamento do curso superior. 
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QUADRO 07 – Dimensionamento da Amostra 

Dimensionamento da Amostra 

Confiança 95,0% 
Margem de erro 5,0% 
Tamanho da População 111 alunos 
Tamanho da amostra 91 alunos 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

A coordenação do curso de administração informou que, no segundo 

semestre de 2012, a universidade possuía inscritos no curso e nos períodos 

desejados. O tamanho da população é de 111 (cento e onze) alunos. O tamanho da 

amostra foi de 91 (noventa e um) alunos; considerando-se a margem de erro de 

5,0% (cinco por cento), o tamanho da amostra é de 87 (oitenta e sete) alunos. 

Segundo Vergara (2005), universo e amostra definem toda a população 

e a população amostral respectivamente. Entenda-se, aqui, por população não o 

número de habitantes de um local, como é largamente conhecido o termo, mas um 

conjunto de elementos (empresas, produtos, pessoas, por exemplo) que possuem 

características que serão objeto de estudo. 

 

 

3.5 A pesquisa 
 

 

A pesquisa aplicada possui um questionário com perguntas diretas e 

fechadas. As respostas serão estruturadas, o que oferecerá um padrão de respostas 

ao entrevistado. 

Segundo Vergara (2004), todas as perguntas precisam ter as mesmas 

categorias de respostas, economizando papel e sendo mais fáceis de serem 

respondidas. Para a resposta dos dados do questionário estruturado, foi atribuído 

um peso para cada categoria de resposta. O QUADRO 08 mostra as categorias 

utilizadas e seus respectivos valores da escala para cada tipo resposta. 

O escopo do questionário estruturado (Apêndice A) teve o seguinte 

formato: coleta dos dados pessoais do entrevistado; coleta de informações 

pertinentes ao entrevistado na empresa; e coleta de informações das políticas e 

práticas adotadas na empresa com o colaborador, como mecanismo de proporcionar 

uma melhor qualidade de vida no trabalho. 

Collis e Hussey (2005) consideram que o questionário é uma ferramenta 
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importante no trabalho acadêmico, mas os autores ponderam com relação aos 

cuidados necessários em sua aplicação. 

Segundo Echeveste (2009), questionários devem ser previamente 

planejados e pré-testados. Ao redigir um questionário, o pesquisador irá escolher as 

questões, a forma de resposta, a redação e o seu sequenciamento. 

Solicitou-se à Coordenação que disponibilizasse o link no sistema 

corporativo da universidade, que se trata de um acesso comum a todos os alunos. 

Essa ação foi adotada para facilitar ao entrevistado realizar a pesquisa em outro 

local. Para concretizar a pesquisa, o aluno teria que, inicialmente, introduzir o CPF. 

Essa ação limitou o aluno a fornecer somente uma resposta. 

A pesquisa iniciou-se mediante a liberação do Comitê de Ética em 

Pesquisa e se estendeu até o dia 11/05/2012. O pesquisador foi às salas de aula e 

solicitou aos professores que encaminhassem os alunos para o laboratório de 

pesquisa. Esse procedimento foi adotado em todas as salas, sem prejuízo para 

aluno e professor. 

 

 

3.6 Instrumento de coleta de dados 
 

 

Na pesquisa survey, o levantamento de informações pode ser por meio de 

um instrumento de pesquisa, normalmente um questionário, e pode ser feito frente a 

frente, pelo telefone, pelo correio ou, ainda, pela internet (BABBIE, 2001). Rudio 

(1980) completa destacando que o questionário, como instrumento de pesquisa, é 

um dos mais frequentemente empregados nas ciências comportamentais, além da 

entrevista. 

As questões elaboradas para o questionário buscam a utilização de 

palavras simples e comuns, adequadas à realidade do abordado, assim como as 

perguntas devem ser ordenadas logicamente e apropriadamente (MALHOTRA, 

2001). A confiabilidade e a validade das respostas do questionário são requisitos 

importantes no projeto de perguntas, conforme ressaltam Collis e Hussey (2005), e, 

sendo positivas, facilitam o entendimento do respondente. 
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QUADRO 08 – Categorias de respostas e seus respectivos Valores da Escala 

CATEGORIAS DE RESPOSTAS VALORES DA ESCALA 

Concordo plenamente 4 
Concordo em parte 3 
Discordo em parte 2 
Discordo completamente 1 

Fonte: VERGARA, 2004. (adaptado) 

 

O instrumento de coleta de dados, após as perguntas de base (gênero, 

idade, estado civil), contemplou seis blocos: você na empresa, os aspectos 

socioambientais, os aspectos psicológicos, os aspectos biológicos-comportamentais, 

a dimensão comportamental e os aspectos organizacionais. Nesses blocos, foi 

utilizada uma escala de concordância do tipo Likert, com quatro pontos variando de 

“discordo totalmente” a “concordo totalmente”, conforme QUADRO 8. As questões 

foram apresentadas em forma de afirmação, sendo facultado ao abordado responder 

em conformidade com sua realidade. 

O questionário possui outros tipos de perguntas, nas quais o abordado 

pode marcar mais de uma opção. Esse tipo de pergunta atende a necessidade de se 

identificar um conjunto ou parte de itens que estão dentro de um mesmo contexto do 

questionário. 

 

 

3.7 Pré-teste para aplicação 
 

 

Após a elaboração e o desenvolvimento dos questionários, foi necessário 

realizar um pré-teste com a aplicação dos mesmos. Segundo Vieira (2009, p.103), 

“ninguém quer investir tempo e dinheiro em uma pesquisa e depois constatar que 

não pode alcançar os objetivos propostos”. 

O processo de validação do instrumento de coleta de dados é uma 

importante etapa da pesquisa para garantir a eficácia e a qualidade nos resultados, 

pois permite identificar a existência de falhas na construção, redação ou 

interpretações de questões, que podem estar complexas, exaustivas, com erros de 

redação, ou ainda, não entendíveis (GIL, 2007). Por isso, é preciso pré-testar os 

questionários e analisar como eles são pré-testados para garantir a qualidade do 

processo (PINSONNEAULT; KRAEMER, 1933). 

Malhotra (2001, p.290) afirma que o pré-teste é o “[...] teste do 
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questionário em uma pequena amostra de entrevistados, com o objetivo de 

identificar e eliminar problemas potenciais”. Aaker, Kumar e Day (2007) recomendam 

que o pré-teste seja realizado com pelo menos quatro e, no máximo, trinta 

participantes. O pré-teste foi realizado com 10 (dez) alunos dos períodos 

selecionados, sendo metade do turno da manhã e a outra metade do turno da noite. 

Os resultados do pré-teste foram satisfatórios. O entendimento dos alunos 

ocorreu tranquilamente, sendo que o tempo médio de respostas ficou em 6‟30‟‟ (seis 

minutos e trinta segundos). 

 

 

3.8 Coleta de dados 
 

 

A coleta de dados foi realizada mediante a aplicação de um questionário 

que ficou disponível no endereço eletrônico, link14: https://docs.google.com/spread 

sheet/viewform?formkey=dENaS3MxNTZEeXotMHVCMWFKUUNfVnc6MQ. 

A pesquisa utilizou o Google Docs como ferramenta de coleta de dados 

em tempo real. Essa ação promoveu maior rapidez na apuração dos dados e o 

veículo de comunicação foi uma realidade mais próxima do público abordado. 

 

O Google Docs é um pacote de produtos que permite criar diferentes tipos 
de documentos, trabalhar neles em tempo real com outras pessoas e 
armazená-los juntamente com outros arquivos: tudo feito on-line e 
gratuitamente. Com uma conexão à Internet, é possível acessar seus 
documentos e arquivos a partir de qualquer computador, em qualquer lugar 
do mundo. Também há algumas tarefas que você pode realizar sem 
conexão à Internet. (GOOGLE, 2012) 

 

Os professores auxiliaram no processo de orientação e da coleta de 

dados. Eles conduziram os alunos às salas de informática, onde todos os 

computadores estavam conectados a web no link informado. No local, os discentes 

receberam do pesquisador as orientações para o preenchimento do questionário, 

sendo que o pesquisador ficou disponível para a solução de dúvidas e problemas no 

acesso ao link. 

Os professores dos períodos selecionados ressaltaram a importância de 

                                                           
14

 Link é o “endereço” de um documento (ou um recurso) na web. [...] Em comunicações, link é uma 
linha ou um canal através do qual os dados são transmitidos.  
https://sites.google.com/site/sitesrecord/o-que-e-um-link, acesso em 19/08/2012. 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dENaS3MxNTZEeXotMHVCMWFKUUNfVnc6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dENaS3MxNTZEeXotMHVCMWFKUUNfVnc6MQ
https://sites.google.com/site/sitesrecord/o-que-e-um-link
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responder à pesquisa com atenção e no referido cuidado de identificar as respostas 

que mais se aproximam da sua realidade. Essa solicitação será conferida com a 

autorização da coordenação de curso e com o respectivo professor do horário. De 

acordo com Vergara (2005, p.54). “na coleta de dados, o autor deve ser informado 

de como se pretende obter os dados de que precisa para responder ao problema”. 

 

 

3.9 Validação da pesquisa 
 

 

O questionário foi elaborado pelo pesquisador com base na literatura, 

sendo validado pelo professor/orientador, com experiências internacionais, e outros 

dois professores nacionais, que contribuíram com questionamentos e 

problematizações para fundamentar e assegurar a validade do conteúdo do 

instrumento de coleta de dados.  

A autorização da aplicação da pesquisa ocorreu mediante a submissão ao 

Comitê de Ética em Pesquisa, no dia 24/08/2012, tendo sua aprovação ocorrida no 

dia 05/11/2012, CAAE15 07229412.4.0000.5097. 

Para que a pesquisa seja aplicada na Universidade, é exigido que a 

mesma fosse cadastrada no link: http://www.saude.gov.br/plataformabrasil16.  

 

 

3.10 A análise de resultados 
 

 

Para análise dos dados quantitativos, esses foram tabulados em uma 

planilha de Excel, software da Microsoft. Os dados quantitativos foram tratados com 

a utilização de procedimentos estatísticos, e, como consequência, serão gerados os 

                                                           
15

 CAAE – Certificado de Apresentação para Apreciação Ética. 
16

 A Plataforma Brasil é uma base nacional e unificada de registros de pesquisas envolvendo seres 
humanos para todo o sistema CEP/CONEP. Ela permite que as pesquisas sejam acompanhadas em 
seus diferentes estágios – desde sua submissão até a aprovação final pelo CEP e pela CONEP, 
quando necessário – possibilitando inclusive o acompanhamento da fase de campo, o envio de 
relatórios parciais e dos relatórios finais das pesquisas (quando concluídas). 
O sistema permite, ainda, a apresentação de documentos também em meio digital, propiciando ainda 
à sociedade o acesso aos dados públicos de todas as pesquisas aprovadas. Pela Internet é possível 
a todos os envolvidos o acesso, por meio de um ambiente compartilhado, às informações em 
conjunto, diminuindo de forma significativa o tempo de trâmite dos projetos em todo o sistema 
CEP/CONEP. (BRASIL, 2012) 

http://www.saude.gov.br/plataformabrasil
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gráficos correspondentes a cada item do questionário, inclusive a média ponderada 

e o desvio-padrão. Por fim, foi realizada uma comparação entre a análise dos 

gráficos gerados e as interpretações do pesquisador com relação aos fatos 

apurados. 
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4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

 

Neste capítulo, apresenta-se a apuração dos dados obtidos com a 

pesquisa realizada, mediante a compilação de todas as respostas obtidas com os 

alunos abordados, sendo que a contagem e a tabulação ocorreram mediante a 

utilização da ferramenta disponível em https://docs.google.com/spreadsheet/. 

 

 

4.1 Coleta de dados 
 

 

Foram abordados 91 (noventa e um) respondentes, dada a margem de 

erro de 5,0% (cinco por cento) – 87 (oitenta e sete) alunos do 7º e 8º períodos do 

curso de Administração de Empresa de uma IES de Belo Horizonte, sendo a sua 

maioria do sexo feminino em um percentual de 59,0%, conforme apresentado no 

GRÁF.01. 

 
GRÁFICO 01 – Gênero 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

O QUADRO 9 demonstra que a população considerada foram as pessoas 

nascidas no intervalo de 1980 a 1991, sendo que os abordados podem ter de 21 a 

32 anos, aproximadamente. 

Considera-se que os alunos-alvo desta pesquisa estejam cursando o 

sétimo e oitavo períodos da universidade. A escolha desses períodos se deve ao 

fato de que os alunos possam ter desenvolvido uma experiência de trabalho em 

59,3% 

40,7% 

Feminino

Masculino

https://docs.google.com/spreadsheet/
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alguma empresa, ou até mesmo em mais de uma empresa, em razão de sua idade. 

Ponderou-se por essa escolha em razão de os abordados terem uma noção dos 

seus propósitos e do futuro que pretendem para a sua vida e carreira. 

 

QUADRO 09 – Identificação da faixa etária 

 
FAIXA ETÁRIA 

 

1980 32 

1981 31 

1982 30 

1983 29 

1984 28 

1985 27 

1986 26 

1987 25 

1988 24 

1989 23 

1990 22 

1991 21 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O GRÁF.2 demonstra que a maioria dos abordados possui entre 21 e 23 

anos de idade (47%), sendo que o segundo intervalo em quantidade foi o de 

24 a 26 anos (28%). 

 

 
GRÁFICO 02 – Faixa Etária. 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
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Esses percentuais favorecem a pesquisa: 100% dos abordados possuem 

as características dos jovens da Geração Y, sendo que 91% podem estar no alvo do 

estudo e apenas 9,0% estão no limite entre uma geração e outra. 

O GRÁF.3 demonstra que 91% dos abordados são solteiros; apenas 8% 

são casados, e, em ambos os casos, os percentuais podem ser aproximados. 

 

 
 

GRÁFICO 03 – Estado Civil 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

 

4.1.1 Os dados dos abordados na pesquisa 
 

 

Nesta fase da pesquisa, os alunos responderam a perguntas relacionadas 

à área de atuação, ao cargo que ocupa, ao tempo em que está no desempenho das 

funções desse cargo, aos benefícios ofertados, e os atributos necessários para o 

desempenho da função. 

O GRÁF.4 demonstra que 37% dos abordados estão na área financeira, 

sendo que 16% e 15% estão na área administrativa e de vendas, respectivamente. 

Considerando os dados, 43% dos abordados realizam atividades de rotina. 

Estão envolvidos com atividades que demandam a execução de tarefas 

que obedecem a um processo de execução, ou seja, que não se relaciona a 

atividades que envolvem criatividade e competição. 

Ações e tarefas contrárias às identificadas podem ser vislumbradas na 

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Solteiro (a)

Desquitado (a)

Divorciado (a)
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área de vendas, uma vez que o setor possui um dinamismo próprio. Envolve o 

alcance de metas e desafios permanentes. 

 

 
GRÁFICO 04 – Área de atuação 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

O GRÁF.5 acompanha os dados encontrados no GRÁF.4, ou seja, 47% 

dos abordados estão lotados na área administrativa, sendo que apenas 20% 

exercem atividades no cargo de Analista e são especialistas. 

 

 
GRÁFICO 05 – Cargo ocupado 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

No GRÁF.6, a soma daqueles que estão no primeiro ou segundo ano na 

0,0%
10,0%

20,0%
30,0%

40,0%

Financeira

Marketing

Negócios/Vendas

Planejamento

Produção/Materiais

Recursos Humanos

Suporte/Administrativa

Tecnologia da Informação

Outros (as):

37,4% 

4,4% 

15,4% 

1,1% 

3,3% 

6,6% 

16,5% 

3,3% 

12,1% 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

Auxiliar Administrativo/Técnico

Analista/Especialista

Gestor (Gerente/Diretor/Presidente)

Profissional Liberal/Autônomo

Outro (s):

47,3% 

19,8% 

13,2% 

0,0% 

19,8% 



73 

empresa é de 59%. Esse gráfico demonstra que os abordados possuem 

características que se assemelham à Geração Y. 

Não se pode deixar de considerar que 35% encontram-se em seus cargos 

nas organizações há mais de três anos. Pondera-se pelo fato de que partes desses 

alunos estão finalizando a universidade e estão voltados para atender as demandas 

do curso, sendo que, uma vez finalizados os cursos, esses pesquisados darão foco 

ao mercado de trabalho. 

 

 
GRÁFICO 06 – Tempo de atuação no cargo 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
 

O GRÁF. 7 demonstra que 69% dos abordados encontram-se há dois 

anos na atual empresa. Os dados obtidos com essa pergunta equivalem aos dados 

encontrados no gráfico acima. 

 

 
GRÁFICO 07 – Tempo de atuação na empresa. 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
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4.1.2 Os aspectos socioambientais 
 

 

Nesta fase da entrevista, os abordados responderam a perguntas 

relacionadas ao ambiente organizacional e as ações que a empresa realiza para 

promover o bem-estar. 

Nas perguntas 8 e 9, os abordados poderiam selecionar mais de uma 

alternativa. 

O GRÁF.8 configura uma realidade entre as empresas: a preocupação 

em ofertar aos seus colaboradores melhores condições de trabalho. Destaca-se: 

56% possuem vale-alimentação, 60% possuem plano de saúde, 74% possuem folga 

aos finais de semana, e 67% possuem vale-refeição. 

 
GRÁFICO 08 – Benefícios ofertados 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Os números demonstram que, em média, mais de 64% das empresas 
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oferecer condições favoráveis para uma vida fora da empresa é apresentada nos 

tópicos de Plano de Saúde individual e familiar, sendo 55% e 21%, respectivamente. 

No GRÁF.9, em “Outros”, o percentual de 40% foi marcado pelos 

abordados e pode ser visualizado como o segundo maior encontrado. Considera-se 

que parte das empresas não lhes confere nenhum dos atributos relacionados na 

pergunta da pesquisa. 

 
GRÁFICO 09 – Atributos do cargo 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

O GRÁF.10 pretende verificar se as empresas estão exercendo suas 

ações laborais em legalidade, ou seja, de acordo com as leis vigentes no país. O 

percentual encontrado foi de 46% dos abordados concordam totalmente, e 38,0% 

concordam em parte no que se refere aos direitos legais garantidos. 

 

 
GRÁFICO 10 – Direitos legais 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
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O GRÁF.11 pretende verificar se as empresas criam mecanismos para o 

convívio social e familiar dos colaboradores. Ressalta-se que esse dado é, tanto 

quantos os demais, relevante à qualidade de vida, pois promove os relacionamentos 

entre as pessoas e expande as ações da empresa para o convívio familiar. 

Lipkin e Perrymore (2010, p.3) ressaltam: “A geração Y valoriza o tempo 

livre, a energia e a saúde no trabalho, que deve ser parte da vida, não a própria 

vida”. 

A pesquisa demonstra que 65% das empresas oferecem aos seus 

funcionários a oportunidade de convívio sociofamiliar. Trata-se de um ponto positivo, 

pois promove o entendimento de que a família é importante e o convívio social é 

fundamental para que o homem possa se manifestar em um grupo social. 

 

 
GRÁFICO 11 – Convívio social e familiar 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
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observado no GRÁF.12, sendo que 81% dos abordados concordam em parte e 

totalmente com a exposição da frase. 
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GRÁFICO 12 – Convivência 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Handy (1978) que o comportamento individual é o somatório do lado 

racional e sentimental do trabalhador. Não se pode isolar um do outro. O fato de 

55,0% dos abordados concordarem em parte é um dado que pode comprometer a 

harmonia no ambiente. 

O GRÁF.13 demonstra que 78% dos abordados concordam em parte e 

totalmente que o ambiente interno da organização estimula para que as pessoas 

estejam em contínuo processo de aprendizagem. A empresa favorece a troca de 

experiências entre os membros e incentiva essa ação como mecanismo de 

promover o desenvolvimento humano. 

 
GRÁFICO 13 – Processo de aprendizagem 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
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Werther e Davis (1983, p.203) ressaltam que “[...] o treinamento pode ter 

benefícios para a carreira toda, ajudando a desenvolver os empregados em 

treinamento para responsabilidade futuras. [...] ajuda a organização, o indivíduo e as 

relações humanas do grupo de trabalho”. 

Nadler e Lawer (apud FERNANDES, 1996), Limongi-França (1997) e 

Rodrigues (1999) identificam, dentre outros fatores, aqueles que preveem o sucesso 

dos projetos de QVT: a estrutura para a identificação e solução do problema, 

teoria/modelo de projeto de treinamento e participantes; as compensações 

projetadas tanto para os processos quanto para os resultados obtidos; e o 

envolvimento amplo da organização na solução dos problemas. 

O GRÁF.14 demonstra que 72% dos abordados concordam totalmente ou 

em parte que a empresa promove um ambiente estimulante para a realização das 

tarefas. 

Albuquerque e Limongi-França (1998) consideram que a QVT é um 

conjunto de ações de uma empresa. Envolve diagnóstico, implantação de melhorias, 

inovações gerenciais, tecnológicas e estruturais dentro e fora do ambiente de 

trabalho. Todas essas ações visam oferecer condições satisfatórias para o 

desenvolvimento humano na realização do trabalho. 

 

 
GRÁFICO 14 – Ambiente para a realização de tarefas 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
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empresa. Apenas 21% concordam totalmente na exposição de que as decisões são 

transparentes e oferecem a possibilidade de participação dos funcionários nesse 

momento. 

 

 
GRÁFICO 15 – Processo de tomada de decisão 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Lipkin e Perrymore (2010, p.20) consideram que “a Geração Y é a mais 
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4.1.3 Os aspectos psicológicos 
 

 

Esta fase da entrevista considerou os aspectos psicológicos do aluno 

relacionados ao trabalho. O fator psicológico evidencia os processos afetivos e 

emocionais relacionados à realização do trabalho. São as ações que promovem a 

autoestima e o desenvolvimento das capacidades pessoais e profissionais. 

O GRÁF.16 demonstra que 40% concordam em parte e 24% concordam 

totalmente com a exposição de que o salário ofertado e praticado está de acordo 

com o praticado no mercado. 

 

 
GRÁFICO 16 – Prática de salários 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Rezende (2012, p.4) destaca: “O mercado de trabalho já atentou para 

esse perfil diferenciado do jovem da geração Y. As empresas estão aumentando a 

cada ano o investimento em processos de trainee para atrair e tentar reter esse 

público”. 

O GRÁF.17 demonstra que 40% concordam totalmente e 34% concordam 

em parte com o processo de seleção que a empresa pratica para a seleção de seus 

funcionários. 
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GRÁFICO 17 – Ocupação de cargos 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

O GRÁF.18 demonstra que 38% concordam em parte e 36% concordam 

totalmente na avaliação do superior para promover o funcionário, em virtude do 

desempenho que possui na realização de suas tarefas. 

 

 
GRÁFICO 18 – Avaliação de desempenho 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
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constante aprovação e recompensa para se sentirem motivados a produzir”. 

(LIPKIN; PERRYMORE, 2010, p.66). Atuar motivando, de acordo com a exposição 

das autoras, é um mecanismo para se alcançar um bom desempenho dos 

funcionários dessa geração. 
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O GRÁF.19 praticamente equipara os percentuais de resposta, sendo o 

maior percentual identificado no “Discordo Totalmente”, 30%, enquanto 27% 

concordam em parte com o incentivo de projetos relacionados ao 

empreendedorismo de novas ideias. Não se pode deixar de considerar que 21% dos 

abordados discordam em parte com a proposição da frase. 

 

 
GRÁFICO 19 – Empreendedorismo de novas ideias 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
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GRÁFICO 20 – Responsabilidade pelas tarefas 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

O GRÁF.21 buscou a avaliação de que os sistemas de recompensa são 

relativamente satisfatórios. Nesse gráfico, 41% e 22% concordam em parte e 

totalmente com a exposição, respectivamente. 

 

 
GRÁFICO 21 – Sistemas de recompesas 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
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possibilidade de o funcionário expor suas ideias. Essa é uma abertura favorável e 

estimulante. Lipkin e Perrymore (2010) consideram que os jovens dessa geração 

não apreciam barreiras e adoram expor suas ideias, colocar seu ponto de vista e ser 

valorizado por isso. 

 

 
GRÁFICO 22 – Práticas da empresa 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
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GRÁFICO 23 – A empresa 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

No GRÁF.24, a equiparação dos percentuais encontrados em “discordo 

totalmente”, “concordo em parte” e “concordo totalmente” demonstra que os 

treinamentos realizados pelas empresas podem-se adequar às necessidades dos 

funcionários. Os percentuais de 25%, 30% e 28%, respectivamente, consideram que 

o público não se encontra totalmente satisfeito com o que as empresas 

desempenham em treinamentos. 

 

 
 

GRÁFICO 24 – Treinamentos 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
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Uma vez que o público da Geração Y considera relevante esse tópico, as 

empresas precisam agir de forma mais atuante a fim de melhorar esse indicador. 

Os percentuais 29%, 22% e 29%, apresentados no GRÁF.25, poderiam 

demonstrar que os riscos, nas atividades realizadas pelos funcionários, não são 

mapeados. Nesse caso, fator que pode comprometer a qualidade de vida no 

trabalho, o funcionário que não se sente seguro para a realização de uma tarefa 

pode apresentar resultados comprometidos. 

O GRÁF.25 demonstra que 51,0% dos abordados discordam totalmente 

ou em parte com o mapeamento das atividades que realiza. 

 

 
GRÁFICO 25 – Riscos do cargo 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
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GRÁFICO 26 – As condições de trabalho 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Os dados encontrados no GRÁF.27 demonstram que a empresa estimula 

o processo de aprendizagem (pessoal e profissional), sendo que 41% concordam 

em parte e 29% concordam totalmente. 

 

 
GRÁFICO 27 – O processo de aprendizagem 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
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4.1.5 A dimensão comportamental 
 

 

A dimensão comportamental visa desvendar a importância da 

retroalimentação no processo, as noções do processo no qual o abordado está 

inserido, as competências necessárias para a realização da tarefa e as decisões que 

motivam a troca de emprego. 

Os dados encontrados no GRÁF.28 demonstram que a chefia imediata 

“me oferece um feedback positivo das atividades que realizo na empresa”, sendo 

que 45% concordam em parte e 29% concordam totalmente. 

 

 
GRÁFICO 28 – O feedback positivo 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Os resultados apresentados pelo GRÁF.28 praticamente coincidem com 
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segundo verifica o retorno negativo das ações realizadas. 
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GRÁFICO 29 – O feedback negativo 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Lipkin e Perrymore (2010, p.29) consideram que o feedback falso, 

principalmente quando é positivo, “pode causar grande estrago sobretudo nos 

funcionários da Geração Y”. Essa abordagem inteligente da torta17 deverá diminuir o 

impacto da pancada na autoestima da Geração Y, minimizando o efeito paralisante 

das críticas e aumentando a autoestima adaptativa com um feedback verdadeiro 

baseado em realizações. 

Relativamente, os dados encontrados demonstram que a chefia pode, ao 

mesmo tempo, elogiar e repreender as ações de seus funcionários. Esse é um ponto 

avaliado positivamente pela Geração Y, não pelo feedback negativo, uma vez que 

se trata de uma geração que não se preocupa muito com esse tipo de ação, mas, 

principalmente, pelo fator positivo, que massageia o ego e eleva a autoestima. 

No GRÁF.30, a maioria dos abordados tem uma noção clara do processo 

no qual se encontra inserido. Essa interpretação se deve ao grau de instrução dos 

mesmos e à capacidade de interpretar suas ações na empresa. Essa análise pode 

ser interpretada pelos 53% e 36%, concordo totalmente e concordo em parte, 

respectivamente. 

 

                                                           
17

 As tortas de chocolate podem ser comparadas à comunicação de feedback negativo, pois a culpa 
de se comer uma torta de chocolate é contrabalanceada pelo gosto maravilhoso da torta, e a crítica 
necessária é contrabalanceada pelo conforto do feedback positivo. Se tivermos um bom feedback, 
aceitaremos (digeriremos) melhor as críticas. (LIPKIN; PERRYMORE, 2010, p.29). 
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GRÁFICO 30 – O processo de que participo 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

No GRÁF.31, procurou-se identificar as competências necessárias para o 

desempenho das tarefas para as quais os abordados foram contratados. Assim 

como para outras, nessa pergunta, o público pesquisado poderia marcar mais de 

uma resposta. 

 

 
GRÁFICO 31 – Competências para o cargo 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

A ordem das alternativas selecionadas e percentuais encontrados está de 

acordo com o gráfico. 

Dentre as alternativas escolhidas, aquela que apresentou maior destaque 

entre os pesquisados foi: “Capacidade de relacionamento interpessoal”, com 85%; a 
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segunda, “Capacidade de comunicação”, com 80%; a terceira, “Iniciativa de ação e 

decisão”, com 76%; e, ainda muito próximo a esse percentual, com 74%, 

“Capacidade de gerar resultados efetivos”. 

Os percentuais demonstram que os cargos exigem dos abordados uma 

relativa capacidade de se relacionar com outras pessoas, pois foram as duas 

perguntas que se destacaram, e as duas seguintes demonstram relação pela sua 

proximidade: iniciativa, ação e resultado.  

A ordem das alternativas selecionadas e percentuais encontrados está de 

acordo com o gráfico. Na pergunta 32, os abordados poderiam selecionar mais de 

uma alternativa, uma vez que sua decisão poderia ser influenciada por um conjunto 

de fatores. 

O GRÁF.32 demonstra que 82% dos abordados trocariam de emprego 

por um salário melhor, sendo que 55% assinalaram que a falta de conhecimento 

levaria a tomar a decisão de sair do emprego, e 48% optaram por marcar como 

terceira opção o ambiente de trabalho. 

 

 
GRÁFICO 32 – Motivos para trocar de emprego 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Lipkin e Perrymore (2010) consideram que os jovens dessa geração Y 

estão acostumados a conseguirem o que almejam. Não se sujeitam às tarefas 

subalternas em início de carreira e pleiteiam por salários ambiciosos desde cedo. As 

ponderações podem ser confirmadas com o percentual de alunos (82,0%) que se 

manifestaram pela troca de emprego por um salário melhor. 
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Nessa linha, verifica-se que a falta de um plano de cargos e salários 

(45,0%), o ambiente de trabalho (48,0%), a falta de reconhecimento profissional 

(55,0%) e a falta de promoções (47,0%) são decisivos no processo de tomada de 

decisão para trocarem de emprego. 

Lipkin e Perrymore (2010, p.54) destacam as considerações de Douglas 

M., diretor de RH, empresa de serviços públicos: “a Geração Y não partilha do valor 

de fidelidade eterna a uma empresa. Os jovens dessa geração dão impressão de 

que deixarão o trabalho assim que obtiverem o que desejam de determinado cargo.” 

 

 

4.1.6 Os aspectos organizacionais 
 

 

Os aspectos organizacionais referem-se à eficiência na qual os cargos 

são criados e como ocorre a sua racionalização na especialização da tarefa. A 

Abordagem Mecanicista procura identificar cada tarefa em um cargo, de modo que 

elas possam ser dispostas para otimizar o tempo e o esforço dos trabalhadores em 

suas atividades – o Fluxo de Trabalho é determinado pela natureza do produto ou 

serviço. As Práticas de Trabalho são previamente determinadas para o desempenho 

de cada função. 

O GRÁF.33 demonstra que 38% concordam totalmente que, na empresa 

em que trabalha, os cargos são definidos de acordo com uma estrutura 

organizacional, sendo que 35% concordam em parte. Considera-se que a 

meritocracia é uma ação vigente e privilegiada pelos representantes da organização. 
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GRÁFICO 33 – A definição do cargo 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Numa relação da ação com as características da Geração Y, isso é 

positivo, pois os funcionários veem a possibilidade de crescer dentro da empresa, se 

aplicarem esforços nesse sentido. 

Rezende (2012, p.4) pondera sobre a Geração Y: 

 

Com programas bem-estruturados, as organizações oferecem aos 
profissionais dessa geração [...] planos de carreira com possibilidades de 
ascensão mais rápida que por modelos tradicionais e a oportunidade de 
conhecer e trabalhar em diversos setores. 

 

As ponderações de Rezende (2012) podem favorecer a QVT dos abordados, uma 

vez que as empresas definem os cargos de acordo com uma estrutura 

organizacional. Esse aspecto favorece o fato de que as promoções podem ocorrer 

em função do plano de carreira (38,0% concordam totalmente e 35,0% concordam 

em parte). 

No GRÁF.34, 47% concordam em parte com as funções desempenhadas 

em seus cargos. De acordo com a percepção dos abordados, as ações que 

desempenham ultrapassam aquelas para as quais foram contratados. Apenas 23% 

concordam totalmente, enquanto, praticamente, o mesmo percentual (21%) discorda 

em parte. 
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GRÁFICO 34 – As funções e o cargo 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Lipkin e Perrymore (2010, p.19) consideram: “[...] os jovens dessa 

geração se sentem capazes de realizar a maior parte das tarefas que lhe são 

atribuídas e de lidar com diferentes trabalhos e cargos [...]”. Lipkin e Perrymore 

(2010) demonstram que os jovens dessa geração podem-se sobrecarregar e, em 

seguida, se sentirem impossibilitados de transferir as tarefas para quem é de dever. 

Os 47,0% dos abordados que concordam em parte demonstram que as 

funções que desempenham não são compatíveis com o cargo que ocupam. Nas 

proposições de Lipkin e Perrymore (2010), essa pode ser uma ação positiva em 

virtude das características da Geração Y, mas não pode ser definida como QVT. 

No GRÁF.35, boa parte dos abordados (45%) concorda totalmente, e 

29% concordam em parte com o tempo de horário destinado à realização das suas 

tarefas. Verifica-se que os mesmos não se sentem sobrecarregados com as tarefas 

para as quais foram contratados. 
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GRÁFICO 35 – O horário de trabalho 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

O GRÁF.36 diz respeito aos instrumentos necessários para a realização 

das atividades laborais. Parte dos abordados (47%) concorda totalmente, e 33% 

concordam em parte. 

 

 
GRÁFICO 36 – Os instrumentos de trabalho 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

A presença de meios tecnológicos aproxima-se da realidade da geração 

Y. Essa é uma proposição importante, pois os jovens dessa geração cresceram em 

meio aos aparelhos tecnológicos. Esse fato lhes traz maior capacidade de produzir. 

O GRÁF.37 demonstra a resposta à pergunta feita aos estudantes: se a 

empresa em que trabalham promove campanhas que favorecem a vida fora delas. 
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Grande parte dos abordados (30%) discordou totalmente, 20% discordaram em 

parte, enquanto 32% concordam em parte. 

 
GRÁFICO 37 – A vida fora da empresa 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Handy (1978) afirma que o trabalho organizacional é vital e pode ser visto 

como parte inseparável da vida humana, e a QVT influencia ou é influenciada por 

vários aspectos da vida fora do trabalho. 

O homem não pode ser repartido; ele deve ser entendido como uma obra-

prima que se desenvolve de forma harmônica (LIMONGI-FRANÇA, 2010). As 

empresas buscam, como diferencial, extrapolar os próprios muros, estendê-los até 

as casas, dando o entendimento de que o colaborador pode não estar de serviço, 

mas a empresa está presente para a sua segurança. Além de todos os aspectos 

relacionados ao ambiente de trabalho, consideram-se relevantes as preocupações 

organizacionais que se expandem para os entes familiares.  

O GRÁF.38 acompanha os dados encontrados no GRÁF.37. Os 

abordados responderam se existe um suporte para o desenvolvimento de atividades 

em casa: 40% discordaram totalmente, 17% discordaram em parte, enquanto 24% 

concordam em parte. 
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GRÁFICO 38 – O suporte da empresa 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

O GRÁF.39 retrata o ambiente competitivo no qual os jovens da Geração 

Y se sentem mais contextualizados, sendo que 32% concordam totalmente, e 35% 

concordam em parte. 

 
GRÁFICO 39 – O ambiente de trabalho 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Lipkin e Perrymore (2010, p.16) consideram: “A competição é saudável e 

provê um meio para aprendermos a nos relacionar e interagir, assim como enfrentar 

desafios – questões fundamentais no ambiente de trabalho”. 

Nesse caso, as empresas se aproximam das características da Geração 

Y: a competição. Esse é um fato positivo, pois favorece a criatividade e incentiva a 

inovação. Essas ações podem ser comprovadas no GRÁF.40, que se refere à 
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pergunta se o ambiente competitivo favorece ao aprimoramento profissional. Os 

dados encontrados foram: 32% concordam totalmente e 48% concordam em parte. 

 

 
GRÁFICO 40 – O aprimoramento profissional 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

O GRÁF.41 considera o reconhecimento do empenho para obter os 

resultados esperados. Concordam em parte 54%, e concordam totalmente apenas 

23%. 

 
GRÁFICO 41 – Reconhecimento do empenho. 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

O GRÁF.42 considerou se os procedimentos são claros e bem definidos, 

sendo apurado que concordam em parte 42% e concordam totalmente 26%. 
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GRÁFICO 42 – Os procedimentos 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

O GRÁF.43 considerou se o processo de comunicação é satisfatório no 

ambiente de trabalho: 50% concordaram em parte e 23% concordaram totalmente. 

 
GRÁFICO 43 – O processo de comunicação. 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

O GRÁF.44 abordou a existência de uma política de ocupação de cargos 

na empresa. Os dados encontrados foram: 38% concordaram em parte e 26% 

concordaram totalmente. 
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GRÁFICO 44 – A política de ocupação de cargos. 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

A pesquisa é composta, pela maioria de respostas, pelo público feminino 

(54%): no intervalo de 21 a 23 anos (47%), solteira (91%), da área financeira (37%), 

que ocupa o cargo de auxiliar administrativo/técnico (47%); que se encontra no 

cargo há um ano e na empresa há dois anos. 
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5 CONCLUSÃO 
 

 

Neste capítulo, serão avaliados os resultados da pesquisa em seus 

aspectos e dimensões, sendo que o processo de avaliação procederá com os 

modelos adaptados/propostos de QVT – Qualidade de Vida no Trabalho dos autores 

Werther e Davis (1983) e Limongi-França (2004 e 2005), tendo como foco a 

Geração Y. 

 

 

5.1 Verificação dos resultados 
 

 

Os aspectos socioambientais avaliados nas concepções de Limongi-

França (2004 e 2005) contemplam que as organizações oferecem benefícios sociais 

obrigatórios e espontâneos aos seus funcionários, que criam oportunidades de lazer 

e cultura relacionadas à área social. 

Os percentuais apurados demonstram que, nas observações de Werther 

e Davis (1983), a QVT é afetada por esses fatores: condições de trabalho, 

pagamentos, benefícios e aspectos sociais. 

Nesse prisma, os abordados possuem benefícios obrigatórios e 

espontâneos para exercer suas funções. Esse é um fator positivo, pois cria um 

diferencial perante a percepção do jovem da Geração Y de que a empresa pretende 

oferecer a ele condições de produção. 

A área psicológica, na abordagem de Limongi-França (2004 e 2005), 

considera que a remuneração é um indicador de QVT, assim como o processo de 

seleção, o desempenho das atividades praticadas e o processo de seleção de 

funcionários. Os setores que desenvolvem são Recrutamento e Seleção, 

Treinamento de Pessoal e Cargos e Salários. 

Conforme os percentuais encontrados, os abordados possuem uma 

percepção positiva dos valores financeiros praticados pela empresa a que 

pertencem e o valor que lhes percebe. 

Outro indicador considerado por Limongi-França (2004 e 2005) é o 

processo de seleção e avaliação de desempenho. Para Werther e Davis (1983), é 
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contextualizada em “Elementos Ambientais – em habilidades e disponibilidades de 

empregados” e, também, em “Elementos Organizacionais”, nos quais os cargos são 

criados a partir da especialização. Ainda de acordo com as considerações de 

Werther e Davis (1983), a Abordagem Mecanicista apresenta-se no momento em 

que cada trabalhador pode identificar as funções que exerce em seus respectivos 

cargos. 

Os processos de seleção e de avaliação de desempenho são avaliados 

pelos abordados, em soma, entre concordam totalmente e parcialmente em valores 

aproximados de 72%. Os dados favorecem à QVT e promovem o entendimento de 

que as empresas possuem processos bem definidos e primam pela sua aplicação. 

Com relação ao item “empreender novas ideias”, considerado por 

Limongi-França (2004 e 2005) como desenvolvimento de capacidades pessoais e 

profissionais e em Werther e Davis (1983) representado por práticas no trabalho, 

verifica-se que as empresas apresentam resistência às mudanças. Esse fato vai de 

encontro à capacidade do público estudado – Geração Y –, detentores de um 

potencial relevante em criar e desenvolver novas ideias. 

A responsabilidade pelas tarefas que o funcionário executa e o sistema de 

recompensas podem ser representadas nos itens: práticas de trabalho, identidade 

de tarefas, Elementos Organizacionais e Elementos Comportamentais, 

respectivamente, segundo o modelo proposto por em Werther e Davis (1983) e 

carreira e remuneração em Limongi-França (2004 e 2005). Os itens questionados 

apresentam uma avaliação positiva na entrevista, de acordo com o que é praticado 

pelas empresas. 

Os aspectos biológicos-comportamentais foram identificados nas ações 

que as empresas promovem para saúde. Boa parte das empresas possuem SIPAT e 

Segurança do Trabalho e Medicina Ocupacional, itens relacionados no modelo de 

QVT de Limongi-França (2004 e 2005). Esses foram tópicos avaliados positivamente 

pelos abordados na pesquisa. 

No controle de riscos e necessidades físicas das pessoas, os dados 

demonstram que as empresas ainda precisam desenvolver ações que estejam 

relacionadas a esse fim, pois há uma falha no processo identificado na percepção 

dos abordados, fato que pode ser comprovado pela necessidade de treinamento 

específico, sendo que a soma de “Discordo em parte e totalmente” perfaz 40%. No 

que se refere às instalações e à ergonomia, é necessário que as empresas atuem 
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no sentido de oferecer melhores condições de trabalho. A soma daqueles que 

discordam totalmente, discordo em parte e concordo em parte perfaz 66%. Um valor 

relativamente alto, em consideração à saúde dos funcionários. 

Em contrapartida, as empresas oferecem um incentivo aos seus 

funcionários para que possam se desenvolver, por meio do estímulo ao processo de 

aprendizagem. Esse tópico vai de encontro ao que é relevante para a Geração Y, 

mas deve-se considerar que os itens anteriores são insatisfatórios para qualquer 

geração. 

O tópico dimensão comportamental visava identificar se a chefia 

retroalimenta – Elementos Comportamentais – Werther e Davis (1983) – seus 

funcionários com feedback positivos e negativos sobre suas ações. Em ambos os 

casos, pode-se perceber que não a maioria, mas boa parte dela pratica essa ação. 

Relacionada ao público estudado, essa é uma boa prática, pois, se bem 

administrada, pode ser de grande valia. É importante que esse processo seja 

conduzido dentro do respeito que o público requer e os cuidados que autores 

recomendam com as nuanças da geração estudada. 

De acordo com o modelo proposto por Limongi-França (2004 e 2005), 

sendo a Área Organizacional a investigada, é fundamental: clareza nos 

procedimentos e organização geral, tendo os setores envolvidos foco no preparo de 

documentação e produção/tecnológica. No que se refere às noções do processo e 

às competências necessárias para o cargo, os abordados demonstraram que estão 

bem familiarizados com as atribuições do cargo e com as habilidades que são 

requisitadas para a solução de problemas e execução das tarefas. 

De acordo com a exposição dos motivos que levaria o funcionário a trocar 

de emprego, ressalta-se que o salário é o principal, conforme pode ser comprovado 

com as exposições realizadas no referencial teórico. 

Considerando a definição do cargo, suas atribuições, horário de trabalho, 

recursos e equipamentos tecnológicos disponíveis, verificou-se que os abordados, 

na sua maioria, estão de acordo com o que as empresas praticam e lhes oferecem. 

No tocante a “quais as ações praticadas pela empresa para uma vida fora 

dela”, houve, praticamente, um empate entre: “Discordo Totalmente” e “Concordo 

em Parte”, com uma média de 31%, sendo que o meio termo, “Discordo em Parte”, 

apresentou o percentual de 20%. 

Nesse caso, verifica-se que há um gap projetado pela falta de ações da 
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empresa em “promover uma vida melhor” para os seus funcionários fora do horário 

de trabalho, fato que denuncia uma ausência de QVT. 

No tópico “a empresa oferece suporte aos funcionários para a elaboração 

de tarefas fora da empresa”, verifica-se que 40% dos abordados “Discordam 

Totalmente” e 17% “Concordam em Parte” com essa proposição. 

Considerando o fato de que as empresas não oferecem aos seus 

colaboradores possibilidades de executarem suas tarefas fora do espaço 

institucional, os funcionários terão que, necessariamente, desempenhar suas 

funções dentro desse espaço, ficando um tempo maior longe dos seus entes 

queridos, fato que comprova a ausência de QVT. 

O ambiente competitivo é um fator importante para a Geração Y. Esse 

público valoriza isso, uma vez que cresceu nesse meio. Ele acredita que esse 

cenário favorece ao seu aprimoramento profissional, com pode ser visualizado no 

GRÁF.39 e no GRÁF.40. Os percentuais apresentados foram de 37% e 80%, 

concordando em parte e totalmente, respectivamente, fato que comprova a QVT 

para essa geração. 

Em análise aos tópicos “empenho nos resultados esperados”, 

“procedimentos claros e objetivos”, “comunicação no ambiente de trabalho” e 

“política de ocupação de cargo”, verifica-se que há concordância na resposta. A 

maioria dos pesquisados concorda em parte com o que lhes foi perguntado. Esse é 

um fato positivo. 

 

 

5.2 Considerações finais 
 

 

As áreas investigadas encontram-se dispostas nos quadros comparativos 

a seguir, em conformidade com os tópicos das perguntas da entrevista. 

Para se determinar os indicadores de QVT, utilizou-se da abreviação para 

verificar se há ou não QVT para os abordados: QVT – Aplica: para casos nos quais 

são identificados indicadores de QVT satisfatórios; QVT – Não Aplica: para casos 

nos quais não são identificados indicadores de QVT satisfatórios; e, QVT – Aplica 

Parcialmente: para casos nos quais são identificados indicadores de QVT próximos 

a satisfatórios. 
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Para se determinarem os relacionamentos com a Geração Y, utilizou-se 

da abreviação para caracterizar: Positivo: para casos nos quais são identificados 

relacionamentos com a geração proposta e estão em conformidade com as suas 

características; e, Negativo: para casos nos quais não são identificadas relações 

com as características da geração e não estão em conformidade com o que a 

literatura apresentada. 

 

QUADRO 09 – Aspectos Socioambientais 

Área Tópicos QVT Geração Y 

S
o
c
io

a
m

b
ie

n
ta

is
 

Direitos legais Aplica Positivo 

Convívio social e familiar Aplica Positivo 

Harmonia no convívio, divergência de ideias e comportamento Aplica Positivo 

Processo de Aprendizagem Aplica Positivo 

Ambiente para a realização de tarefas Aplica Positivo 

Tomada de decisão: participativa e transparente. Aplica Positivo 

Fonte: Desenvolvido pelo autor. 

 

Em Aspectos Socioambientais, verifica-se que os tópicos se aplicam à 

sua realidade no trabalho e estão em conformidade com as características da 

Geração Y. 

 

QUADRO 10 – Aspectos Psicológicos 

Área Tópicos QVT Geração Y 

P
s
ic

o
ló

g
ic

o
s
 

Salários praticados no mercado Aplica Positivo 

Processo de seleção para os cargos Aplica Positivo 

Avaliação de desempenho Aplica Positivo 

Empreender novas ideias Não aplica Negativo 

Responsabilidade pelas tarefas Aplica Positivo 

Sistema de recompensas Aplica Positivo 

Fonte: Desenvolvido pelo autor. 

 

Em Aspectos Psicológicos, verifica-se que uma parte considerável dos 
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tópicos se aplica à sua realidade no trabalho, sendo que apenas o item “empreender 

novas ideias” não está condizente com as características da Geração Y. Ressalta-se 

que as empresas estão deixando de utilizar pessoas que possuem um potencial 

elevado de criação e inovação, característica do perfil abordado. 

Embora o item “Responsabilidade pelas tarefas” não se atribua às 

características desta Geração Y, a pesquisa demonstra que os abordados possuem 

uma realidade totalmente diferente. 

QUADRO 11 – Aspectos Biológicos-Comportamentais 

Área Tópicos QVT Geração Y 

B
io

ló
g
ic

o
s
 –

 C
o
m

p
o
rt

a
m

e
n

ta
is

 

Ações que promovem à saúde Aplica Positivo 

Treinamentos especiais para atividades específicas 
Aplica 

Parcialmente 
Negativo 

Riscos mapeados Não aplica Negativo 

Instalações e ergonomia dos funcionários 
Aplica 

Parcialmente 
Negativo 

Fonte: Desenvolvido pelo autor. 

 

Em Aspectos Biológicos – Comportamentais, verifica-se que a maioria 

não se aplica à realidade no trabalho e, também, não se aplica à QVT. Os tópicos 

“treinamentos especiais”, “riscos mapeados” e “instalações/ergonomia dos 

funcionários” não atendem às exigências do público desta pesquisa, a Geração Y.  

Esses indicadores podem comprometer os resultados financeiros no 

médio/longo prazo, dados às condições inadequadas de trabalho. 

QUADRO 12 – Dimensão Comportamental 

Área Tópicos QVT Geração Y 

D
im

e
n
s
ã
o
 

C
o
m

p
o
rt

a
m

e
n
ta

l Feedback positivo Aplica Positivo 

Feedback negativo Aplica Positivo 

Noção clara do processo de funcionamento Aplica Positivo 

Competências para o cargo Aplica Positivo 

Fonte: Desenvolvido pelo autor. 
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Os indicadores apresentados demonstram que as empresas podem 

comprometer os resultados financeiros no médio/longo prazo, uma vez que não 

oferece condições adequadas de trabalho satisfatórias aos seus funcionários. 

Em Dimensão Comportamental, verifica-se que os tópicos se aplicam à 

sua realidade no trabalho, uma vez que os indicadores de QVT são identificados 

segundo os modelos de Limongi-França (2004 e 2005) e Werther e Davis (1983) 

adaptados. Deve-se ressaltar que a positividade dos itens avaliados está em 

conformidade com as características da Geração Y. 

 

QUADRO 13 – Aspectos Organizacionais 

Área Tópicos QVT Geração Y 

O
rg

a
n
iz

a
c
io

n
a

is
 

Definição dos cargos de acordo com a estrutura organizacional Aplica Positivo 

Funções compatíveis com o cargo ocupado Aplica Positivo 

Horário de trabalho para a realização das tarefas Aplica Positivo 

Disposição de equipamentos para a realização de tarefas Aplica Positivo 

Promoção de campanhas para a vida fora da empresa Não aplica Negativo 

Suporte para o desenvolvimento de atividades em casa Não aplica Negativo 

Competitividade no ambiente de trabalho Aplica Positivo 

Aprimoramento profissional Aplica Positivo 

Reconhecimento do empenho nos resultados Aplica Positivo 

Procedimentos claros e definidos Aplica Positivo 

Processo de comunicação no ambiente de trabalho Aplica Positivo 

Política de ocupação de cargos Aplica Positivo 

Fonte: Desenvolvido pelo autor. 

 

Em Aspectos Organizacionais, destacam-se os temas: a vida fora da 

empresa e o suporte para o desenvolvimento de atividades em casa. Em ambos os 

casos, é possível identificar que os funcionários não possuem QVT, e essa é uma 

prática não valorizada pela Geração Y, uma vez que muitos deles possuem 

características de Workaholics, viciados em trabalho (LIPKIN; PERRYMORE, 2010). 

A pesquisa possibilitou demonstrar os principais indicadores de QVT para 

os jovens da Geração Y que trabalham conforme os modelos de Wherter e Davis 
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(1983) e Limongi-França (2004 e 2005) adaptados. Verificou-se que as empresas 

possuem indicadores que se aplicam à QVT, sendo necessários alguns ajustes para 

promover uma qualidade de vida ainda maior aos seus funcionários. 

 

 

5.3 Limitações da pesquisa 
 

 

A primeira limitação refere-se à coleta de informações, através de 

pesquisa, do público-alvo. Muitos apresentam uma resistência natural, mas o fato de 

utilizar uma ferramenta que está mais próximo de sua realidade facilitou o processo. 

Outra limitação refere-se ao estudo ter sido realizado em apenas uma IES 

de Belo Horizonte. Embora seja uma instituição de prestigio junto ao meio 

acadêmico, tem características e peculiaridades que não permitem uma 

generalização dos resultados. 

Embora o tema esteja presente na vida dos abordados, existe um 

desconhecimento das suas dimensões, tanto na empresa quanto na sua vida, sendo 

que a relação pessoa/trabalho/ambiência é fundamental para que as empresas 

possam obter melhores resultados de seus funcionários. 

 

 

5.4 Recomendações e sugestões para futuros estudos 
 

 

A pesquisa permite uma maior proximidade com o problema pesquisado. 

Desenvolver as ideais, buscar hipóteses e instigar novas proposições para futuros 

trabalhos é uma ação positiva para a academia e as organizações. 

Entende-se que este trabalho pode apresentar alterações, caso os 

estudos sejam ampliados para outras instituições de ensino, mas também pode 

despertar o interesse em outros estudos relacionados ao tema, podendo ser 

amplamente abordado com outras finalidades. 

Sugere-se a continuidade do estudo do tema, ampliando-o para 

segmentos promissores do mercado que envolvem um grande efetivo de mão de 

obra da Geração Y, para que haja uma maior consciência em torno do assunto, e 
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que ações possam vir a serem tomadas para utilizar, em sua plenitude, a força 

produtiva dessa geração. 
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