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Resumo

Esta dissertação teve como objetivo identificar as práticas de gestão de recursos
humanos (GRH) frente às características do trabalho de trabalhadores do
conhecimento das gerações baby boomers, X e Y que atuam em empresas em Minas
Gerais. Foi realizado estudo quantitativo e descritivo, tipo survey, com trabalhadores
do conhecimento - gestores e profissionais matriculados ou egressos do curso de
Mestrado Profissional em Administração, da Fundação Pedro Leopoldo, Minas Gerais,
Brasil. Foi utilizado o questionário elaborado por Hernaus e Vokic (2014) para
identificação das características do trabalho, com 32 questões em escala Likert de
cinco pontos. Para a identificação das práticas de GRH foram elaboradas questões a
partir de Dutra (2016) e Dutra et al. (2017). O questionário, via formulário Google Docs,
foi enviado ao e-mail dos alunos e egressos registrados na secretaria do MPA/FPL.
Os dados foram analisados por meio de estatística univariada e bivariada. Obteve-se
amostra de 91 respondentes, sendo 57,1% da geração X, 22% da geração Y e 20,9%
da geração baby boomers. Os resultados indicaram a fidedignidade e consistência
interna do questionário utilizado. Ressaltaram um perfil predominante de
trabalhadores do conhecimento da geração X do sexo masculino (62,6%), casados
(64%), com dois filhos (38,4%), moradores da cidade de Belo Horizonte (51,6%), com
curso de mestrado completo (73,6%). Os resultados da percepção dos trabalhadores
do conhecimento das diferentes gerações sobre as características do trabalho
revelaram que a única categoria que apresentou diferenças significativas para as três
gerações foi a identidade da tarefa, mais bem avaliada pelos baby boomers, seguida
pelas gerações X e Y. Os trabalhadores do conhecimento da geração Y apresentaram
menos concordância em relação a poder executar suas tarefas completamente, do
princípio ao fim, ou terminá-las. A maioria dos respondentes considerou que as
práticas de GRH atendem às suas necessidades pessoais e profissionais. O
departamento de pessoal existe em todas as empresas, sendo avaliado como muito
bom a excelente. A maior parte das empresas (85%) adota práticas tradicionais de
GRH, avaliadas como boas. O resultado das prioridades dessas gerações em relação
às práticas indicou departamento de pessoal e programas de capacitação para a
geração baby boomers; remuneração e benefícios para a geração X; e treinamento e
desenvolvimento gerencial e cargos e salários para a geração Y, coerentemente com
os respectivos estágios de vida e profissão. Portanto, os resultados e análises
sugerem que existem demandas diferenciadas em relação às práticas de GRH para
os profissionais do conhecimento das gerações baby boomers, X e Y que atuam em
empresas no estado de Minas Gerais.

Palavras-chave: Gerações. Gerações Baby Boomers, X e Y. Políticas e Práticas de
Gestão de Recursos Humanos (GRH). Gestão de Pessoas. Administração de
Recursos Humanos.



Abstract

This dissertation aimed to identify the HRM practices regarding job characteristics of
baby boomers, X and Y generations knowledge workers of companies in Minas Gerais
State. We carried out a quantitative and descriptive survey with knowledge workers
who work as managers and professionals - students or alumni of the Professional
Master 's Degree in Business Administration, from Pedro Leopoldo Foundation, Minas
Gerais, Brazil. We used the Hernaus and Vokic (2014) questionnaire to identify the job
characteristics, with 32 questions on a five-point Likert scale. To identify the HRM
practices, we developed questions based on Dutra (2016) and Dutra et al. (2017). We
sent the questionnaire via Google Docs form to students and alumni e-mails enrolled
at the MPA Secretariat. Data were analyzed by means of univariate and bivariate
statistics. We obtained a sample of 91 respondents: 57.1% of generation X, 22% of
generation Y and 20.9% of generation baby boomers. The results indicated the
reliability and internal consistency of the questionnaire. The prevalent profile was -
knowledge workers of generation X (57.1%), male (62.6%), married (64%), with two
children (38.4%), resident at Belo Horizonte city (51.6%), with a master's degree
course (73.6%). Regarding the job characteristics perception, Task Identity was the
only category that presented significant differences for the three generations, the best
evaluation by baby boomers, followed by generation X and Y. The knowledge workers
of generation Y present less agreement in relation of being able to execute its tasks
completely, from beginning to end, or to finish them. Most respondents felt that HRM
practices meet their personal and professional needs. The Personal Department exists
in all companies having been rated from very good to excellent. Most companies (85%)
present traditional HRM practices rated as good. The result of these generations’
priorities related to the practices indicated by the personal department and qualification
programs for the baby boomer’s generation; remuneration and benefits for generation
X; and training and managerial development, and job description and wages for
generation Y. These results seem to be coherent with their respective life and
professional stage. Therefore, the results and analyses suggested that there are
different demands in relation to HRM practices for the baby boomers, X and Y
knowledge workers of companies in Minas Gerais State.

Keywords: Generations. Baby Boomers, Generation X and Generation Y, Human
Resource Management; Policies and Practices of HRM. People management. Human
Resource Management.
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1 Introdução

O cenário organizacional, cada vez mais diversificado e complexo, traz desafios para

o gerenciamento de grupos geracionais distintos. Compreender e estudar cada

geração se faz necessário para que as organizações possam adaptar suas políticas e

práticas de gestão de recursos humanos, de maneira a melhor atender às

necessidades e expectativas dos indivíduos e às das próprias organizações (Hernaus

& Vokic, 2014).

Geração é mais comumente definida por coorte geracional, na qual são especificadas

as faixas etárias, características e perfis de cada grupo geracional (Parry & Urwin,

2010). Na literatura são encontradas algumas coortes geracionais que não

apresentam períodos de tempo idênticos para cada geração (Veloso, Dutra, & Nakata,

2008). Hernaus & Vokic (2014), a partir de estudo sobre o tema, demarcaram cinco

grupos geracionais: veteranos, os indivíduos nascidos antes de 1945; baby boomers,

os nascidos entre 1945 e 1960; geração X, entre 1960 e 1980; geração Y, entre 1980

e 2000; e geração Z, os nascidos após 2000. Ainda que oriunda de estudo

internacional, tal classificação atende à recomendação de Silva (2013), no sentido de

que pesquisadores busquem delimitações temporais adequadas à realidade

brasileira, particularmente sobre o surgimento da geração Y, a partir do final da década

de 1980.

Apesar da definição das gerações por períodos de tempo, o sociólogo Karl Mannheim,

pioneiro no tema, em sua obra clássica “O problema das gerações” (Mannheim, 1952),

já sinalizava que existiam duas vertentes que explicam a questão geracional: a

positivista e a romântico-histórica. Na visão positivista, busca-se compreender as

gerações por meio de dados quantitativos, enquanto na vertente romântico-histórica,

por meio de análise qualitativa. Mannheim (1952) buscou compreender as gerações

por meio da vertente histórica romântica, que entendia as gerações a partir do estudo

do espaço sócio-histórico ocupado e das condições socioeconômicas, e não apenas

pelo aspecto cronológico, considerado apenas um ponto de referência.

Incorporando ambas as perspectivas, geração pode ser entendida como um conjunto

de indivíduos que nasceram em um mesmo período de tempo, que compartilham os
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mesmos contextos históricos, econômicos e sociais, que influenciam o seu

comportamento e a sua visão de mundo (Andrade, Mendes, Correa, Zaine & Oliveira,

2012). Além da coorte geracional para definição de cada geração, diferentes autores

(Bonifácio, 2014; Comazzetto, Vasconcellos, Perrone & Gonçalves, 2016; Hernaus &

Vokic, 2014; Silva, 2013) realizaram estudos sobre o perfil geracional. Os perfis de

cada geração podem ser caracterizados por seus valores pessoais e preferências no

trabalho, sendo descritos por Hernaus & Vokic (2014) e Colet, Beck e Oliveira (2015)

como:

a) Veteranos – são disciplinados, tradicionalistas, leais, com forte adesão às

regras, realistas e comprometidos;

b) baby boomers – são orientados para processos e resultados, workaholics e

sensíveis ao feedback;

c) geração X – são cínicos/céticos, possuem facilidade com a tecnologia e

buscam equilíbrio entre trabalho e vida pessoal;

d) geração Y – possuem perfil multifuncional, autoestima elevada, dominam as

tecnologias, procuram feedback constante e gratificação instantânea;

e) geração Z – buscam rápida ascensão profissional, reconhecimento, ambientes

de trabalho flexíveis e socialmente responsáveis, possuem facilidade com a

tecnologia, são individualistas e aspiram a inovação e desafios.

Para esta pesquisa, o perfil dos veteranos será desconsiderado, pois, em sua maioria,

eles já se encontram aposentados; e o da geração Z, por ainda não terem ingressado

no mercado de trabalho (Hernaus & Vokic, 2014).

Por outro lado, existem críticas aos estudos que caracterizam as gerações. Hernaus

& Vokic (2014) comentam que o conhecimento sobre gerações é, em sua maioria,

teórico, que as fronteiras entre as gerações são distorcidas e questionáveis e que os

resultados são raros e inconclusivos. Há ainda uma vertente da literatura que defende

que não existem diferenças tão marcantes entre as gerações (Cavazotte, Lemos &

Viana, 2012; Colet, Mozzato, & Oltramari, 2017; Oliveira, Piccinini & Bitencourt, 2011;

Oliveira, Piccini & Bitencourt, 2012; Sousa & Ramos, 2017).
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Mesmo sendo alguns estudos inconclusivos, Fantini e Souza (2015) defendem que o

estudo das gerações pode auxiliar na definição das estratégias da gestão de recursos

humanos. Nas organizações multigeracionais, questões relacionadas à gestão de

recursos humanos (GRH), como ambiente de trabalho, motivação, produtividade e

competitividade, são consideradas desafiantes, uma vez que os participantes de cada

geração podem apresentar comportamentos e expectativas distintos (Andrade et al.,

2012). Cabe, portanto, à GRH revisar suas políticas e práticas, com o intuito de

minimizar os conflitos e trabalhar as diferenças geracionais, realizando a integração e

buscando satisfação individual e resultados organizacionais (Colet et al., 2015). A

atuação da GRH nas organizações visa à busca de equilíbrio entre os interesses dos

indivíduos e da organização, sendo os processos de recursos humanos garantidores

de tal equilíbrio.

Esses processos de GRH podem ser classificados como movimentação,

desenvolvimento e valorização. A movimentação envolve todos os procedimentos,

desde a contratação do empregado, do seu crescimento ao seu desligamento. O

desenvolvimento está ligado à educação do indivíduo, em função de suas

competências e carreira; e a valorização relaciona-se às questões de remuneração e

recompensas pelo trabalho realizado (Dutra, Dutra & Dutra, 2017). Na perspectiva

funcionalista, tais práticas são denominadas de recrutamento e seleção, treinamento

e desenvolvimento, cargos e salários, avaliação de desempenho, remuneração e

benefícios, relações trabalhistas e sindicais, saúde e segurança (Davel & Vergara,

2001; Marras, 2012).

A partir do momento em que as organizações conseguem identificar os grupos

geracionais presentes em sua força de trabalho, podem buscar alinhar a atuação da

GRH, visando atender às necessidades e expectativas dessas diferentes gerações

(Colet et al., 2017). Algumas pesquisas revelam a relação entre as políticas e práticas

de GRH e os estudos geracionais (Cordeiro, Freitag, Fischer & Albuquerque, 2013;

Hernaus & Vokic, 2014; Silva, 2013).

Cordeiro et al. (2013) identificaram que as gerações determinam normas de

comportamento que influenciam os indivíduos, seja em sua dinâmica individual ou

coletiva. No ambiente organizacional, impactam e afetam questões relacionadas à
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satisfação, comprometimento, retenção e desempenho organizacional. Hernaus &

Vokic (2014) indicaram que baby boomers, Xers e Yers diferem em relação à

autonomia do trabalho, interação fora da organização, interdependência iniciada e

trabalho em equipe. Tais diferenças impactam a GRH, no sentido de customizar

políticas e práticas. Em relação ao desenho do cargo, a GRH deve privilegiar tarefas

autônomas para os baby boomers, como funcionários mais experientes; para a

geração X, trabalho em equipe, enquanto que para os Yers, tarefas que necessitam

de menos oportunidades de interação.

Os baby boomers podem ser motivados por meio do enriquecimento do trabalho e as

gerações mais jovens podem ser estimuladas com a responsabilidade de lidar com

várias tarefas; os Xers, por cargos que envolvam muita comunicação e interação,

enquanto os Yers podem ser desafiados por tarefas que dependem do trabalho de

outras pessoas. Entretanto, os autores chamam a atenção que, apesar dessas

diferenças, as políticas e práticas de GRH não devem ser pautadas exclusivamente

em lentes geracionais, uma vez que os aspectos geracionais representam apenas um

dos vários aspectos demográficos que afetam as práticas de GRH (Hernaus & Vokic,

2014). E, ainda, Silva (2013) sugere que, apesar dos indícios de diferenças

geracionais no Brasil, os resultados de sua pesquisa não evidenciaram que essas

diferenças implicam adaptações na GRH.

Portanto, a literatura não referencia evidências conclusivas nem sobre as diferenças

geracionais nem sobre as implicações para GRH, o que abre espaço para a questão

desta dissertação: as práticas da GRH diferem frente às características do trabalho

na percepção dos trabalhadores do conhecimento das gerações baby boomers, X e

Y?

Para responder esta questão, optou-se por adaptar o estudo de Hernaus & Vokic

(2014), que realizaram pesquisa com trabalhadores do conhecimento – gestores e

profissionais – em 48 empresas croatas de grande porte, com 512 respostas válidas,

a partir da aplicação do questionário Work Design Questionaire (WDQ). Os resultados

indicaram que baby boomers, Xers e Yers diferem em relação à autonomia do

trabalho, interação fora da organização, interdependência iniciada e trabalho em
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equipe; e que tais diferenças acarretam ações de GRH customizadas, conforme

mencionado anteriormente.

Nesta pesquisa foram considerados trabalhadores do conhecimento alunos e

egressos do curso de Mestrado Profissional em Administração, da Fundação Pedro

Leopoldo, localizada no estado de Minas Gerais, Brasil. Estudo sobre o perfil do

egresso FPL (Cançado, Guimarães & Jeunon, 2015) destacou características que

tornam esse público indicado para a proposta do estudo empírico desta dissertação –

Nesse estudo, foram enviados 880 e-mails para ex-alunos do mestrado, desde a 1a.

turma que defendeu a dissertação em 2002 até os que defenderam no ano de 2015,

disponibilizando questionário no Google Docs, por meio do link. Forma obtidas 150

respostas válidas, com nível de confiança de 90% e erro amostral de 6%. Dessa

amostra, 3% são da geração baby boomers, 47% da geração X e 50% da geração Y;

acima de 50% atuam em cargo gerencial (ligados a atividades de gestão), 35% em

profissional (ligados a atividades que exigem formação superior), concomitantemente

com atuação em cargos acadêmicos (57% - ligados a atividades em instituições de

ensino). Esses trabalhadores do conhecimento atuam em empresas privadas (35%) e

públicas (17%) com mais de 10 anos de existência, sendo 13% de pequeno, 24%

médio e 41% de grande porte (classificadas segundo o número de empregados). Tais

características confirmam que esse público pode ser qualificado como trabalhadores

do conhecimento - são detentores de elevado grau de formação e especialização,

atuam em cargos de nível gerencial e profissional, são entendedores e conhecedores

das práticas de GRH.

Assim, a utilização da base de dados do Mestrado Profissional em Administração deu

acesso a trabalhadores do conhecimento; adotou-se ainda como critério para

participação na pesquisa desta dissertação estar empregado em empresa de médio

ou grande porte, com área de recursos humanos (RH) formalmente estruturada.

Optou-se ainda por considerar respondentes da geração baby boomers, mesmo que

possa aparecer em baixa porcentagem nesta amostra, por considerá-la importante,

uma vez que, no Brasil, eles correspondem a 34% da população economicamente

ativa. Os integrantes da geração X correspondem a 34%, enquanto os da geração Y

a 33%, segundo dados demográficos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

(IBGE), categorizados de acordo com as gerações por Veloso, Dutra e Nakata (2016).
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Nesta dissertação, teve-se como objetivo geral identificar as práticas de GRH frente

às características do trabalho na percepção dos trabalhadores do conhecimento das

gerações baby boomers, X e Y que atuam em empresas em Minas Gerais.

Define-se como objetivos específicos:

a) Indicar as propriedades das escalas;

b) caracterizar o perfil demográfico e ocupacional dos trabalhadores do

conhecimento das gerações baby boomers, X e Y que atuam em empresas em

Minas Gerais;

c) identificar as características do trabalho na percepção dos trabalhadores do

conhecimento das gerações baby boomers, X e Y que atuam em empresas em

Minas Gerais;

d) descrever as práticas de GRH das empresas pesquisadas na percepção dos

trabalhadores do conhecimento das gerações baby boomers, X e Y que atuam

em empresas em Minas Gerais;

e) identificar as prioridades em relação às práticas de GRH na percepção dos

trabalhadores do conhecimento das gerações baby boomers, X e Y, que atuam

em empresas em Minas Gerais.

Para atingir os objetivos propostos, foi realizada pesquisa descritiva, de caráter

quantitativo, por meio de survey (Collis & Hussey, 2005), com os alunos e ex-alunos

do curso de Mestrado Profissional em Administração da FPL. A coleta de dados foi

realizada por meio de questionário enviado via formulário no Google Docs ao e-mail

registrado na base de dados da secretaria da instituição. Os dados foram analisados

por meio de técnicas estatísticas descritivas e multivariadas.

O estudo e aprofundamento sobre o tema é importante para a academia e para o

ambiente empresarial, uma vez que ocorrem várias generalizações equivocadas na

literatura, o que indica a necessidade de aprofundamento dos estudos geracionais no

Brasil, conforme já discutido anteriormente. Compreender diferenças e semelhanças

de cada geração é importante, pois dessa maneira a organização, bem como os

gestores de áreas diversas e, principalmente da área de GRH, poderá lidar melhor
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com cada grupo geracional, minimizando conflitos e obtendo resultados significativos

para a organização (Comazzetto et al., 2016).

Vários autores (Cappi & Araujo, 2014; Carrara, Nunes & Sarsur, 2013; Cavazotte,

Lemos & Viana, 2010; Colet et al., 2015; Cordeiro et al., 2013; Falaster, Ferreira &

Reis, 2014; Winckler, Alperstedt & Cunha, 2013) salientam a importância de pesquisas

sobre gerações relacionadas aos desafios da gestão de recursos humanos.

Ressaltam a necessidade de realização de estudos com foco nas políticas e práticas

de recursos humanos, com o intuito de facilitar a convivência e compreender as

expectativas das distintas gerações nas organizações, relacionadas ao trabalho e às

práticas organizacionais. Cordeiro et al. (2013) ainda realçam a necessidade de

estudos sobre geração e GRH no Brasil, uma vez que os estudos nacionais têm visado

principalmente temas relacionados à carreira e comprometimento.

Destaca-se, ainda, gap na literatura nacional, conforme consulta realizada à base de

dados da Scientific Periodicals Electronic Library (SPELL), que retornou uma

produção ainda incipiente. Diferentes formas de pesquisas foram realizadas,

utilizando-se o(s) termo(s):

a) Gerações no título, a pesquisa retornou 36 artigos, sendo que somente um é

sobre gerações e gestão de pessoas – Cordeiro et al. (2013);

b) gerações no resumo, retornou 143 resultados, não restritos aos estudos

geracionais;

c) gerações em palavras-chave – 16 resultados, repetindo os títulos anteriores;

d) no singular – geração – retornou uma diversidade de temas não restritos aos

estudos geracionais;

e) gerações e recursos humanos nos títulos, retornou zero artigo;

f) gerações e gestão de pessoas nas palavras-chave, retornou dois artigos –

Reis, Graziano e Osvaldo (2017); Silva, Dutra, Veloso e Trevisan (2014);

g) gerações e gestão de pessoas no título, retornou dois artigos – Silva et al.

Cordeiro et al. (2013).

Pode-se concluir que na base de dados SPELL existem quatro artigos sobre o tema

gerações e gestão de pessoas – Reis et al. (2017); Silva et al. (2017), Silva et al.
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(2014); e Cordeiro et al. (2013). Nos bancos de dados de teses e dissertações da

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível (CAPES) e da Universidade

de São Paulo (USP), utilizando os termos: gerações e gestão de pessoas, apenas

uma tese foi localizada - Silva (2013). Confirma-se a constatação de Silva (2013) de

que, no Brasil, os estudos sobre gerações são escassos, quando comparados a outros

países. Entende-se gestão de pessoas como sinônimo de recursos humanos, termo

usado nesta dissertação. Justifica-se, portanto, a realização deste estudo, diante da

baixa produção acadêmica, em nível nacional.

Nesse sentido, a contribuição à academia refere-se à elaboração de um referencial

teórico atualizado sobre o estudo geracional e seu impacto nas políticas e práticas de

GRH, bem como a realização de pesquisa empírica em empresas brasileiras, com

trabalhadores do conhecimento. Para as organizações, os resultados poderão

subsidiar a adequação das políticas e práticas de GRH aos diferentes públicos

geracionais. Para a autora, profissional de GRH, o estudo sobre o tema é relevante

para a sua própria carreira, uma vez que possibilitou entender as dificuldades dos

gestores na gestão de profissionais multigeracionais e de conflitos entre perfis de

grupos geracionais distintos. Portanto compreender o perfil de cada geração e

conseguintemente saber empregar políticas e práticas de GRH condizentes na gestão

de diferentes gerações, torna-se relevante o estudo.

Esta pesquisa atende aos objetivos de um mestrado profissional em Administração.

Está inserida no Projeto de Pesquisa Gestão de Pessoas, sob a coordenação da

orientadora, Profª. Drª. Vera L. Cançado, na área de concentração Gestão em

Organizações, do Mestrado Profissional em Administração da Fundação Pedro

Leopoldo (Apêndice A).

Esta dissertação inicia-se por esta introdução no capítulo 1, que contém a

contextualização, problema, objetivo geral e específicos e justificativa. O capítulo 2

trata do referencial teórico, focando conceitos relativos às gerações baby boomers, X

e Y e à gestão de recursos humanos. No capítulo 3 é descrita a metodologia de

pesquisa, com caracterização da pesquisa, população e amostra e técnicas de coleta

e de análise dos dados. O capítulo 4 traz a discussão e os resultados da pesquisa.



21

Por fim, no último capítulo fazem-se as considerações finais. Seguem-se as

referências e os apêndices
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2 Referencial Teórico

Este capítulo apresenta o referencial teórico, contendo duas seções: a primeira aborda

os conceitos e características das gerações baby boomers, X e Y; e a segunda a

gestão de recursos humanos a partir da evolução histórica, conceitos, modelos e

políticas e práticas de GRH.

2.1 Gerações
2.1.1 Conceituando gerações

O precursor do estudo geracional, o sociólogo Karl Mannheim, em sua obra clássica

referente ao estudo geracional “O problema das gerações”, destacou duas vertentes

dominantes à época que explicavam a questão geracional: a positivista e a romântico-

histórica. Na visão positivista buscava-se compreender as gerações por meio de

dados quantitativos, enquanto na vertente romântico-histórica, por meio de análise

qualitativa (Mannheim, 1952).

Mannheim (1952) criticava principalmente o filósofo francês Auguste Comte, que

enfatizava que o atraso da humanidade era devido ao fator biológico de cada geração,

que durava em torno de 30 anos. Ele buscou entender as gerações por meio da

vertente histórica romântica, que compreendia as gerações pelo espaço sócio-

histórico ocupado e pelas condições socioeconômicas, e não apenas pelo aspecto

cronológico, que constituía apenas um ponto de referência. Segundo Mannheim

(1952), as gerações possuem cinco características básicas: a constante irrupção de

novos portadores de cultura; a saída constante dos antigos portadores de cultura; a

limitação temporal da participação de uma conexão geracional no processo histórico;

a necessidade de transmissão constante dos bens culturais acumulados; e o caráter

contínuo das mudanças geracionais.

A constante irrupção de novos portadores de cultura causa o vigor e a dinâmica das

sociedades. Por mais que haja perdas de bem culturais acumulados, com a saída

constante dos antigos portadores de cultura ao deslocar-se de uma geração para

outra, a nova geração é a responsável pela inovação, almejando atingir aquilo que

ainda não foi conquistado. Esse deslocamento leva a memória a abandonar aquilo
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que não é mais significativo ou necessário. A limitação temporal da participação de

uma conexão geracional no processo histórico enfatiza que não é pela posição

geracional da idade que se caracteriza uma geração, mais sim pela capacidade e

possibilidade de presenciar e participar dos mesmos acontecimentos, experiências e

processá-las de maneira similar. A necessidade de transmissão constante dos bens

culturais acumulados relata a constante interação entre as gerações e a dificuldade

de convívio entre elas, principalmente entre as gerações intermediárias, pois cada

uma tem sua visão de mundo e a superação desses conflitos geracionais se dá pela

troca de papéis entre os mais velhos e os mais novos. O caráter contínuo das

mudanças geracionais descreve que cada geração está em contínua mudança, sendo

que as gerações intermediárias são as que se enfrentam por estarem próximas,

exercendo influência uma sobre a outra (Mannheim, 1952).

Duas abordagens para os estudos geracionais diferentes das indicadas por Mannheim

são apresentadas por Joshi, Dencker, Franz & Martocchio (2010 como citado em

Silva, 2013), como: coorte e incumbência. Autores conceituam gerações como um

grupo de indivíduos que ingressaram no mesmo momento em dada situação, a partir

da identidade geracional baseada em coorte. As interações entre as gerações antigas

e novas podem ser influenciadas pelas competências, recursos ou por um conjunto

de experiências adquiridas por uma geração. Essa abordagem baseia-se na

combinação de um grupo partilhado de experiências organizacionais. Por sua vez, a

identidade geracional baseada na incumbência de papel relaciona-se às experiências,

atitudes, conhecimento e capacidades adquiridas, a partir de um resultado de trabalho

ou papel ocupado em determinado tempo. Os autores salientam que podem existir

nas organizações três tipos de identidades geracionais, as baseadas na idade, em

coorte ou na incumbência, porém cada uma é dependente do contexto organizacional

no qual está inserida.

A literatura registra multiplicidade de conceitos e abordagens nos estudos geracionais,

sem exatidão ao identificar os grupos cronológicos de cada geração (Veloso et al.,

2008). Em comum, há a nomenclatura dos diferentes grupos: baby boomers, geração

X, geração Y. Autores diferem em relação à classificação por tempo cronológico,

conforme mostra a Tabela 1, na qual Bonifácio (2014) descreve os anos limítrofes de

cada geração na perspectiva de autores distintos (Kelan, Gratton, Mah & Walker,
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2009; McCrindle, 2006; Oliveira, 2010; Stillman & Lancaster, 2002; Veloso et al.,

2008).

Tabela 1
Anos limítrofes de cada geração

Fonte: Bonifácio, T. M. (2014). Geração Y e a busca de sentido na modernidade líquida: eles não são
todos iguais e estão mudando as relações de trabalho. (p. 36). Curitiba: Juruá.

Pode-se observar que não há consenso sobre o período cronológico para cada

geração, apesar de não existirem diferenças significativas entre as perspectivas dos

autores. Pesquisa realizada por Hernaus & Vokic (2014), com robusto embasamento

teórico sobre o tema, classifica as gerações como: veteranos, nascidos antes de 1945;

baby boomers, nascidos entre 1945 e 1960; geração X, nascidos entre 1960 e 1980;

geração Y, nascidos entre 1980 e 2000; e geração Z, nascidos após 2000. Estudo

realizado por Silva (2013) sobre abordagem geracional e gestão de pessoas

recomenda que, para a realidade brasileira, deva-se considerar o surgimento da

geração Y a partir do final da década de 1980. Assim sendo, essa classificação foi

adotada para fins desta pesquisa, desconsiderando a geração de veteranos, por já

estarem aposentados em sua maioria, e a geração Z, por ainda ser incipiente no

mercado de trabalho.

Por outro lado, faz-se necessário explorar as gerações não apenas a partir da

cronologia, mas também verificando o que marcou os comportamentos dos indivíduos

em determinado contexto. Ao conceituar geração como um conjunto de indivíduos que

nasceram no mesmo período de tempo, observa-se somente a perspectiva

cronológica (Bonifácio, 2014). O aspecto cronológico é apenas um fator a ser

considerado no conjunto que se refere ao conceito sobre geração, sendo necessário

também compreender os aspectos socioeconômicos, históricos, vivências comuns e

relações familiares (Oliveira et al., 2011). Silva (2013, p. 16). Baseado em Westerman

& Yamamura (2007), destaca-se que, em estudos internacionais, a concepção sobre

Stillman e
Lancaster McCrindle Kelan et al. Oliveira Veloso et al.

Geração Y 1982-2000 1982-2000 1980-2000 1980-1999 1978-2000

Geração X 1965-1981 1965-1981 1960-1980 1960-1980 1965-1977

Baby boomers 1946-1964 1946-1964 1940-1960 1945-1960 1946-1964

Tradicionalistas Antes de 1946 Antes de 1946 1920-1940
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gerações é normalmente baseada em Mannheim, “pois se refere a grupos de pessoas

que, por terem nascido em determinada época, vivenciaram eventos históricos e

sociais significantes em estágios cruciais do seu desenvolvimento, os quais

influenciaram seus valores, suas atitudes e suas crenças”.

Na próxima seção discorre-se sobre os aspectos históricos e sociais, em relação ao

contexto brasileiro, que impactaram as diferentes gerações, tanto em termos do

período de formação como da entrada no mercado de trabalho, bem como as

características e comportamentos dessas gerações.

2.1.2 Características e comportamento das gerações baby boomers, X e Y

Para a análise do contexto político, econômico e social no Brasil, focou-se nos anos

iniciais de formação em relação à data de nascimento e à época de entrada no

mercado de trabalho, quanto às diferentes gerações (Silva, 2013). Para as

características e comportamentos comuns às gerações, foram analisadas pesquisas

de diferentes autores, descritas a partir de objetivos e de metodologias diversas:

a) Bonifácio (2014) realizou estudo qualitativo, por meio de 16 entrevistas

semiestruturadas e um grupo de discussão com jovens atuantes em empresas

tradicionais, empresas flexíveis, em organizações não governamentais (ONGs)

e com empreendedores;

b) Carrara et al. (2013), em pesquisa quantitativa e qualitativa com uma amostra

de 212 funcionários de uma empresa de grande porte, buscaram identificar a

percepção dos empregados quanto aos fatores de influência na retenção, na

permanência e na saída da empresa;

c) Comazzeto et al. (2016), em pesquisa qualitativa, coletaram dados por meio de

entrevistas semiestruturada com 10 participantes de diferentes gerações de

duas empresas no estado do Rio Grande do Sul, com o intuito de compreender

os principais sentidos do trabalho por indivíduos de diferentes gerações. Os

dados foram analisados por meio da técnica de análise de conteúdo;

d) Oliveira et al. (2011) discutiram aspectos relativos a geração, juventude e

trabalho, com base em referenciais sociológicos e em estudos de Lombardia,
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Stein & Pin (2008) e Howe & Strauss (1991), apresentando características que

diferenciam as gerações;

e) Silva (2013), em pesquisa de natureza descritivo-explicativa, qualitativa e

quantitativa, analisou as implicações das diferenças ou similaridades

geracionais sobre a gestão de pessoas de empresas com características

diversas, por meio de estudo de caso múltiplo, utilizando como categorias de

análise: comprometimento organizacional, significado do trabalho,

responsabilidade social, remuneração e benefícios, equilíbrio entre vida

pessoal e trabalho, aprendizado e desenvolvimento, crescimento na carreira,

liderança e relacionamento com colegas;

f) Veloso et al. (2008; 2016), a partir de pesquisa de clima realizada com 491

empresas no Brasil, analisaram e descreveram a percepção das gerações Y, X

e baby boomers em relação às competências de carreiras inteligentes.

Em termos de pesquisas internacionais, destaca-se o estudo de Hernaus & Vokic

(2014) que identificou valores pessoais e no trabalho para as diferentes gerações,

baseados em Kupperschmidt (2000), Zemke, Raines & Filipczak (2000), Durkin (2004;

2006; 2007a, b) Wilson & Johnsen (2006), Glass (2007), Kindrick Patterson (2007),

Dries, Pepermans & de Kerpel (2008), Jenkins (2008), Montana & Petit (2008),

MacLaughlin Frandsen (2009), Cates (2010), Hoff (2010), Twenge, Campbell,

Hoffman & Lance (2010), Venus (2011), Hansen & Leuty (2012), Kaye (2012), Pita

(2012) e PrincetonOne (2013). Os autores realizaram estudo transversal em 48

empresas croatas de grande porte, com o total de 512 funcionários, que tiveram como

objetivo descobrir a natureza das características do trabalho relacionadas a diferentes

coortes geracionais (baby boomers, geração X e geração Y), a partir do Work Design

Questionaire (WDQ).

Descrevem-se, a seguir, as características de cada uma das gerações, a partir dessas

pesquisas.

2.1.2.1 Geração baby boomers

O grupo geracional que se refere à geração baby boomers é composto de indivíduos

que nasceram no período de 1945 e 1960 (Hernaus & Vokic, 2014), portanto, após a
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Segunda Guerra Mundial. No Brasil, observaram-se, nesse período, altas taxas de

natalidade, êxodo rural e aumento da urbanização nas grandes regiões

metropolitanas, como resultado da instalação do parque industrial brasileiro (Silva,

2013). Investimentos nacionais e internacionais e a intervenção estatal propiciaram a

criação do complexo industrial nos setores de mineração, petróleo, energia elétrica,

siderurgia e na indústria automobilística. Incentivos e subsídios também foram criados

com o intuito de impulsionar o crescimento de determinados setores e atividades, a

contratação de serviços e a ampliação das empresas estatais, o que causou influência

nas relações trabalhistas, no que se refere à legislação previdenciária, política salarial

e à organização sindical. No período, houve elevado investimento em relação à

qualificação profissional, com a criação de escolas de aprendizagem industrial e

comercial e institutos voltados para pesquisas tecnológicas, com o objetivo

de formação profissional e treinamento para indústria, comércio e construção civil.

Portanto, os nascidos nessa geração entraram no mercado de trabalho no período do

milagre econômico brasileiro, na época áurea da ditadura militar no país, em um

momento de um clima de conformismo no Brasil. Todas essas características

influenciaram fortemente os padrões de gestão da força de trabalho da época, sendo

as maiores preocupações da GRH a capacitação profissional e o desenvolvimento

gerencial (Fleury & Fischer, 1992).

Diferentes autores, a partir de pesquisas empíricas em diferentes contextos, destacam

características, atitudes e comportamentos apresentados por essa geração baby

boomers. Bonifácio (2014) opina que os baby boomers são indivíduos independentes,

transformadores, altamente competitivos, apresentam espírito revolucionário, céticos

em relação à autoridade, busca de status e poder, foco no curto prazo e são

workaholics.

Carrara et al. (2013) definem como características da geração baby boomers a

necessidade de segurança, responsabilidade, dedicação, experiência e apego às

organizações.

Segundo Comazzeto et al. (2016), baby boomers foram jovens rebeldes, mas

educados com rigidez, que enfatizavam esforços escolares para carreiras que



28

prometiam facilidades no universo empresarial e que se tornaram adultos

conservadores.

Tomando como referência estudos de Lombardia et al. (2008), Oliveira et al. (2011) e

Howe & Strauss (1991) apresentam como características dos indivíduos dessa

geração ser otimista, focado no trabalho, buscar liderança pelo consenso e se sentir

responsável por seu estímulo para o trabalho.

As seguintes características profissionais da geração baby boomers, de acordo com

Silva (2013), são: têm mais comprometimento com as empresas, preferem trabalhos

com significado que possibilitem identidade com a empresa, ações socialmente

responsáveis podem atraí-los, prezam recompensas e reconhecimento, empregam

mais tempo nas atividades profissionais do que nas pessoais, valorizam

oportunidades de aprendizado de novas habilidades, são politicamente habilidosos

com os colegas de trabalho, apreciam um estilo de liderança participativo e sua

prioridade é a possibilidade de crescimento de carreira.

Os baby boomers são conceituados por Veloso et al. (2008; 2016) como aqueles com

características pessoais de forte identificação com o trabalho, independentemente das

possibilidades de ascensão profissional, valorizam a segurança no trabalho e buscam

tranquilidade para eles e a família.

Pesquisa internacional realizada por Hernaus & Vokic (2014) destacou, a partir da

revisão da literatura, as seguintes características e valores individuais da geração

baby boomers: otimistas, idealistas, orientados por objetivos, críticos, tolerantes,

autocentrados, autossuficientes, materialistas. Possuem como características e

valores profissionais: natureza competitiva; orientados para os processos; são

workaholics (viciados no trabalho) ("vivem para trabalhar"); encontram identidade em

seu trabalho; correm riscos; necessitam de trabalho significativo, com propósito e

desafiador; buscam crescimento contínuo (autoaperfeiçoamento) e oportunidade de

avanço; buscam participação; desconfiam da autoridade; não gostam de regras e

conformidade; liderança por consenso e participação; bons em relações humanas;

membros da equipe; relutantes em ir contra pares ("pessoas favoritas"); orientados

para o serviço; valorizam gratificação pessoal; reconhecimento público; status (títulos,
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vaga em estacionamento reservado, etc.) e reconhecimento em forma monetária;

valorizam as interações pessoais ao se comunicar; excessivamente sensíveis ao

feedback; e suscetíveis ao burnout (esgotamento no trabalho) e às doenças

relacionadas ao estresse. A pesquisa realizada comprovou que os indivíduos da

geração baby boomers podem ser motivados por meio da ampliação do trabalho, com

mais trabalho independente e identificável com um resultado visível e que devem

ocupar cargos com tarefas autônomas relacionadas ao trabalho de outros.

Como pode-se observar, há ampla lista com algumas características coincidentes.

Para fins deste estudo serão consideradas aquelas características citadas no estudo

de Hernaus & Vokic (2014) e em pelo menos uma das pesquisas brasileiras: os

membros da geração baby boomers são otimistas, orientados por processos,

comprometidos com a empresa, com alta identificação com o trabalho, prezam a

liderança por consenso e participativa, desconfiam da autoridade, valorizam

reconhecimento, status e poder e são workaholics (vivem para trabalhar).

2.1.2.2 Geração X

Os membros pertencentes à geração X são os indivíduos que nasceram durante os

anos de 1960 e 1980 (Hernaus & Vokic, 2014). No Brasil, o período histórico que

compreendeu a geração X foi marcado pelo declínio das taxas de natalidade,

imposição do regime militar, forte presença do papel do Estado, instabilidade

financeira, familiar, social e ágeis mudanças tecnológicas. No momento de inserção

dessa geração no mercado de trabalho, ela encontrou dificuldades, organizações

realizando reestruturações, elevada inflação e abertura econômica no país, sendo

esse período considerado a década perdida (Silva, 2013).

Os integrantes da geração X, segundo Bonifácio (2014), são independentes, céticos,

pragmáticos, egocêntricos, autoconfiantes, controladores, autocentrados,

conservadores, indiferentes em relação à autoridade, com formação acadêmica

eficiente, buscam estabilidade financeira, autorrealização e equilíbrio entre vida

organizacional e pessoal.
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Os indivíduos dessa geração presenciaram a mudança no cenário familiar, no qual pai

e mãe trabalhavam e cresceram durante o desenvolvimento do downsizing, o que os

influenciou a desenvolverem suas habilidades, a fim de melhorar a sua

empregabilidade (Comazzetto et al., 2016).

Com perfil cético e com baixo apego às hierarquias, a geração X apresenta como

característica profissional a busca por um ambiente de trabalho informal e liderança

pautada em competências (Oliveira et al., 2011).

Segundo Silva (2013), manifestam pouco comprometimento organizacional, busca por

independência, valorizam recompensas e reconhecimento, equilíbrio entre vida

pessoal e profissional, oportunidades de aprendizado, possibilidades de crescimento

profissional, têm preferência por trabalhar sozinhos e por relacionamento informal com

colegas de trabalho e liderança e podem ser atraídos por ações de responsabilidades

sociais.

Os participantes da geração X buscam realizar atividades de que gostam, um trabalho

significativo, equilíbrio entre vida pessoal e profissional, segurança profissional e

responsabilidade social (Veloso et al., 2008; 2016).

Como características e valores individuais, Hernaus & Vokic (2014) prelecionam que

os participantes da geração X são individualistas, pragmáticos, cautelosos,

cínicos/céticos, informais, independentes, autossuficientes e flexíveis. Como

características e valores profissionais, destacam: adaptam-se à mudança, correm

riscos (não têm medo de balançar o barco), sentem-se confortáveis com a

concorrência, são empreendedores, orientados para os resultados, valorizam

qualidade acima da quantidade e autonomia/independência, questionam autoridade,

não gostam de supervisão e hierarquia, são relutantes em se comprometer, procuram

por múltiplas tarefas para manterem-se interessados e comprometidos, são líderes

por competência, desleais, sem expectativas de segurança no trabalho, possuem

fraca habilidade interpessoal e de trabalho em equipe, desejam oportunidades de

treinamento e desenvolvimento, são elementos-chave de compensação -

produtividade, alfabetização tecnológica, buscam equilíbrio entre trabalho e vida

pessoal ("trabalhar para viver") e interessam-se por trabalhos flexíveis
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(telecomunicação, tempo flexível, etc.). A pesquisa realizada identificou que os

participantes dessa geração podem ser estimulados pela responsabilidade de lidar

com várias tarefas do início ao fim e motivada por empregos que envolvem muita

comunicação e interação dentro e fora da organização.

Considerando-se os mesmos parâmetros citados na seção anterior, pode-se enfatizar

que os indivíduos da geração X têm como características pessoais: individualismo, a

independência e autossuficiência e são céticos e informais. E como características

profissionais valorizam autonomia/independência (dificuldade com trabalho em

equipe), questionam autoridade, supervisão e hierarquia, orientados para resultados,

com foco na tarefa, relutam em comprometer-se (pouco comprometimento

organizacional) e buscam equilíbrio entre trabalho e vida pessoal ("trabalham para

viver").

2.1.2.3 Geração Y

A cronologia que compreende a geração Y engloba os nascidos entre 1980 e 2000

(Hernaus & Vokic, 2014). O panorama histórico brasileiro vivenciado pela geração Y

foi pautado pela redemocratização do país, com o declínio da ditadura, debates sobre

assuntos da vida em sociedade e nas relações de trabalho, adoção de novas

tecnologias, abertura da economia brasileira à concorrência internacional, alta inflação

e pelas reestruturações empresariais. No período de ingresso no mercado de trabalho,

essa geração encontrou um cenário com carência de profissionais qualificados,

fortalecimento da democracia e economia, a inserção da tecnologia da informação e

comunicação na rotina dos indivíduos e o veloz crescimento da internet (Silva, 2013).

Os participantes da geração Y possuem várias habilidades, falam vários idiomas, com

alto grau educacional, experiências profissionais em multinacionais e a tecnologia está

integrada à sua vida cotidiana, buscando carreiras de sucesso e salários altos. São

considerados aspectos motivadores para a geração Y: percepção de estarem

contribuindo, serem inovadores, ouvidos, se expressarem no trabalho e entenderem

que estão no caminho certo (Bonifácio, 2014).
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Eles nasceram no boom da evolução tecnológica e da era informacional, tiveram

infância com agenda cheia de atividade e de aparelhos eletrônicos, convivendo com

a diversidade familiar, o que resultou na facilidade e domínio em lidar com as

tecnologias (Comazzeto et al., 2016).

Outras características da geração Y podem ser consideradas, como a ansiedade,

impaciência, agilidade, autoconfiança, ousadia, energia, busca de oportunidade de

crescimento profissional, interação entre os colegas de trabalho e busca constante

por novos conhecimentos (Carrara et al., 2013; Veloso et al., 2008; 2016).

Silva (2013) salienta que esses profissionais da geração Y tendem a baixo

comprometimento organizacional, valorizam liberdade e velocidade, buscam

reconhecimento e valorização, almejam desafios profissionais, ambientes flexíveis e

equilíbrio entre vida familiar e organizacional, desejam oportunidades de crescimento

e de aprendizado, ambientes socialmente responsáveis podem chamar a sua atenção,

anseiam por líderes que sejam mentores e têm forte relacionamento dentro e fora da

organização com seus colegas de trabalho (Silva, 2013).

No que se refere às características e valores pessoais dessa geração Y, Hernaus &

Vokic (2014) acentuam otimismo, ambição, confiança, alta autoestima, consciência

social, global e da diversidade, idealismo e laços familiares próximos. Como valores

profissionais, indicaram que: são os mais educados e tecnologicamente habilitados,

possuem capacidades multitarefas e atitude positiva (posso-fazer), buscam resultados

significativos, diversos, interessantes e desafiadores, orientados para os

resultados/realizações, são trabalhadores motivados, procuram desenvolvimento de

carreira personalizada, correm riscos, abraçam mudanças, precisam de metas claras

e instruções orientadas aos detalhes, precisam de oportunidades de experiências e

treinamento, procuram feedback constante e gratificação instantânea, optam por uma

liderança colaborativa (tomada de decisão colaborativa), são acostumados a

relacionamentos quase igualitários e leais se satisfeitos no trabalho, procuram

empregabilidade em vez de segurança no emprego (leais às suas carreiras e não aos

empregadores), buscam reconhecimento e valorização, orientados para a equipe,

compreendem as necessidades e desejos dos clientes, possuem espírito

empreendedor, inexperientes (particularmente em lidar com pessoas difíceis),
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necessitam de supervisão/mentoria, têm forte senso de justiça e ética, buscam

equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, interessam-se pela flexibilidade no local

de trabalho, atividades de relaxamento e lazer e possibilidades de voluntariado

(Hernaus & Vokic, 2014). A pesquisa realizada pelos autores revelou que os membros

da geração Y precisam de menos interação para lidar com suas tarefas, que podem

ser desafiados por tarefas que são muito afetadas pelo trabalho de outras pessoas,

bem como estimulados pela responsabilidade de lidar com várias tarefas do início ao

fim.

Evidenciando-se semelhanças entre as pesquisas citadas, podem-se caracterizar os

indivíduos da geração Y como autossuficientes, ambiciosos, tendem a baixo

comprometimento com a organização, têm facilidade para lidar com tecnologia,

necessitam de supervisão/mentoria e são orientados para resultados significativos.

2.1.3 Comparando as características e valores e comportamentos das gerações
baby boomers, X e Y

A partir das apresentações anteriores, busca-se estabelecer uma comparação entre

as posições dos diferentes autores, de maneira a compreender quais são as

diferenças e semelhanças entre essas gerações.

Considerando-se o contexto político, econômico e social no Brasil, apresenta-se na

Tabela 2 uma síntese da comparação entre as diferentes gerações, em função dos

anos iniciais de formação (data de nascimento) e da época de entrada no mercado de

trabalho (Silva, 2013).
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Tabela 2
Síntese do contexto vivenciado pelas gerações baby boomers, X e Y no Brasil

Fonte: Silva, R. C. (2013). A abordagem geracional como proposta à gestão de pessoas. (Tese
Doutorado em Administração. (p.38). Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil).

O período de formação de uma geração corresponde ao período de entrada no

mercado de trabalho da geração seguinte; enquanto um impacta as relações

familiares e sociais, o outro impacta o desempenho profissional. Observa-se que os

baby boomers entraram no mercado de trabalho no chamado “milagre econômico”,

com grande oferta de empregos e necessidade de mão de obra qualificada.

Enfrentaram instabilidade econômica e social, bem como as rápidas transformações

tecnológicas. A geração X entrou no mercado de trabalho na chamada “década

perdida”, período de recessão econômica no país e de reengenharia nas grandes

organizações, o que gerou grande oferta de profissionais no mercado. Já a geração

Y encontrou esse mercado de trabalho em uma economia já globalizada e com

tecnologia de informação e de comunicação incorporada e com escassez de

trabalhadores qualificados. Tais aspectos geram, portanto, contextos diferenciados,

Geração
Contexto político, social e econômico brasileiro
Anos iniciais de formação Época de ingresso no mercado de

trabalho

Baby
boomers

(1946 a 1964)
- Surgimento do parque industrial
brasileiro
- aumento da urbanização nas grandes
regiões metropolitanas;
- luta pelos direitos civis;
- altas taxas de crescimento populacional
e natalidade.

(1965 a 1979)
- Milagre econômico brasileiro;
- endurecimento da ditadura militar;
- agitação popular
- instabilidade financeira, familiar e social,

e rápidas mudanças tecnológicas.

X

(1965 a 1979)
- Milagre econômico brasileiro;
- endurecimento da ditadura militar;
-agitação popular, instabilidade financeira,

familiar e social, e rápidas mudanças
tecnológicas.

(1980 a 1991)
- Declínio da ditadura militar;
- década perdida;
- reengenharia nas organizações;
- elevada inflação de profissionais no

mercado de trabalho;
- abertura econômica (entrada de

concorrentes internacionais).

Y

(1980 a 1991)
- Declínio da ditadura militar;
- década perdida;
- reengenharia nas organizações;
- elevada inflação profissionais no
mercado de trabalho;
- abertura econômica (entrada de
concorrentes internacionais).

(1992 a 2010)
- Cultura da não permanência e falta de

garantias;
- consolidação da democracia e da

economia;
- escassez de trabalhadores qualificados;
- incorporação da tecnologia da

informação e comunicação no cotidiano
das pessoas, bem como a criação e
rápida expansão da internet.
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que se traduzem (ou devem se traduzir) em diferentes características e

comportamentos nas gerações.

Tais diferenças impactam as distintas gerações, cujas características foram estudadas

por autores brasileiros (discutidos anteriormente), sendo resumidamente

apresentadas na Tabela 3.

Tabela 3
Resultados de pesquisas geracionais no Brasil

Tipo de
pesquisa Objetivo Metodologia Resultados da pesquisa

Bonifácio (2014)

Qualitativa,
exploratório-

descritiva

Identificar o
significado do
trabalho, felicidade e
sentido para os jovens
da geração Y que
atuam em diferentes
formatos de trabalho.

16 entrevistas
semiestruturadas e
um grupo de
discussão com jovens
atuantes em
empresas tradicionais,
flexíveis, ONGs e com
empreendedores.

Identificou-se que os jovens da
geração Y são autodeterminados,
caracterizados pela independência de
pensamentos e ações com valores
como curiosidade, criatividade,
liberdade, autodeterminação,
independência e autorrespeito,
buscando unir prazer ao trabalho.

Carrara et al. (2013)

Quantitativa e
qualitativa

Identificar a percepção
do empregado quanto
aos fatores de
influência na retenção,
na permanência e
para a saída da
empresa.

Questionário aplicado
a uma amostra de 212
funcionários de uma
empresa de grande
porte.

Não foram evidenciadas diferenças
significativas entre as três gerações.

Comazzeto et al. (2016)

Qualitativa

Compreender os
principais sentidos do
trabalho para
indivíduos de
diferentes gerações.

Entrevista
semiestruturada com
dez participantes de
diferentes gerações
de duas empresas no
estado do Rio Grande
do Sul.
Técnica de análise de
conteúdo para análise
dos dados.

Para as três gerações os principais
sentidos no trabalho são:
identificação, autorrealização por meio
do trabalho, autonomia, desafios,
conciliação entre vida pessoal e
profissional e qualificação profissional;
busca por oportunidade de
crescimento, confiança,
relacionamento interpessoal e
imagem / valores organizacionais. A
diferença significativa é referente à
geração Y, percebida como agente de
mudança, detentores de rapidez,
imediatismo e domínio das
tecnologias.

Oliveira et al. (2011)

Qualitativa

Analisar o conceito da
geração Y, a partir dos
referenciais
sociológicos sobre
geração, trabalho e
juventude.

Pesquisa bibliográfica.

Conclui-se que não se podem
caracterizar gerações e não se deve
definir uma única juventude na
contemporaneidade, devido a cada
grupo geracional ser influenciado pela
região onde habita, nível educacional,
formação, vinculação a instituições,
etc.
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Tabela 3
Resultados de pesquisas geracionais no Brasil - continuação

Fonte: elaborada pela autora.

Pode-se comparar esses resultados a um resumo das principais características de

cada geração baseadas em revisão de estudos de diversos autores (citados na coluna

destinada à base teórica), realizado por Colet et al. (2015). Esse resumo é

apresentado na Tabela 4.

Silva (2013)

Qualitativa e
quantitativa,
de natureza
descritivo-
explicativa

Analisar as
implicações das
diferenças ou
similaridades
geracionais sobre a
gestão de pessoas de
empresas com
características
diversas.

Estudo de caso múltiplo
e aplicação de 1.354
respondentes.
Categorias de análise:
comprometimento
organizacional,
significado do trabalho,
responsabilidade social,
remuneração e
benefícios, equilíbrio
entre vida pessoal e
trabalho, aprendizado e
desenvolvimento,
crescimento na carreira,
liderança e
relacionamento com
colegas.

Não foram encontradas diferenças
significativas entre as gerações baby
boomers e Y no que se refere a
comprometimento, significado do
trabalho, remuneração, benefícios e
equilíbrio entre vida e trabalho.
Ocorrem diferenças significativas
apenas entre a geração X e as
demais, apresentando valores
menores nas nove categorias
analisadas de ambiente de trabalho.

Veloso et al. (2008)

Quantitativa

Analisar e descrever a
percepção das
gerações Y, X e baby
boomers em relação
às competências das
carreiras inteligentes.

Resultados do
questionário de clima
aplicado a 150
empresas brasileiras e
com 50.753
respondentes.

Identificaram-se diferenças de
percepção entre as gerações
analisadas: Os baby boomers
apresentam forte identificação com o
trabalho. A geração X busca realizar
atividades de que gostam, um
trabalho significativo e equilíbrio
entre vida pessoal. A geração Y
apresenta características como
ansiedade, impaciência, agilidade,
autoconfiança, ousadia, energia e
busca constante por novos
conhecimentos.
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Tabela 4
Características das gerações

Principais características Autores
Baby Boomers
 Valorizam a segurança no trabalho;
 dedicados e leais às empresas;
 motivados, otimistas e workaholics;
 não são adeptos a tecnologias;
 tomadores de decisões maduras;
 valorizam padrão de vida estável;
 autoritários;
 valorizam status e ascensão profissional na empresa;
 tradicionalistas;
 resistentes às mudanças;
 dificuldade no gerenciamento na vida pessoal e profissional.

Smola e Sutton (2002)
Cennamo e Gardner (2008)
Veloso, Dutra e Nakata (2008)
Benson e Brown (2011)
Veloso, Silva e Dutra (2011)
Gardiner, Grace e King (2013)

Geração X
 Individualistas;
 menos leais à empresa;
 valorizam o equilíbrio entre vida pessoal e profissional;
 consumistas;
 buscam desafios e recompensas;
 geração TV;
 lealdade às suas habilidades em vez de seus empregadores;
 protetores da família;
 tecnologia presente desde a adolescência;
 dedicados, conservadores, criativos, materialistas, otimistas e

autoconfiantes;
 defendem ambiente de trabalho mais informal e hierarquia

menos rigorosa.

Smola e Sutton (2002)
Veloso, Dutra e Nakata (2008)
Cennamo e Gardner (2008)
Masibigiri e Nienaber (2011)
Veloso, Silva e Dutra (2011)
Santos et al. (2011)
Veloso, Silva e Dutra (2011)
Cavazotte, Lemos e Viana
(2012)

Geração Y
 Tecnologia presente desde a infância;
 desejam status e autonomia no trabalho;
 habilidade com tecnologias;
 multitarefas;
 individualistas;
 almejam flexibilidade e prazer no trabalho, dinamismo,

qualidade de vida, reconhecimento, feedback e relacionamento
interpessoal;

 valorizam trabalhar em empresas socialmente responsável e
com um bom ambiente de trabalho;

 buscam ascensão rápida na empresa;
 gostam de desafios e inovação;
 apresentam níveis mais baixos de comprometimento;
 priorizam o lado pessoal em relação às questões profissionais.

Smola e Sutton (2002)
Cennamo e Gardner (2008)
Veloso, Dutra e Nakata (2008)
Nogueira, Lemos e Cavazotte
(2011)
Simone et al. (2011)
Veloso, Silva e Dutra (2011)
Cavazotte, Lemos e Viana
(2012)
Oliveira e Honório (2014)

Fonte: Colet, D. S., Beck, N., & Oliveira, D. G. (2015). Filhos da Internet: desafios comportamentais da
geração Z. (p.3-4). Anais do 5º Encontro de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho - ENGPR.
Salvador, BA, Brasil.

Foi realizada também pesquisa sobre estudos geracionais internacionais que tiveram

como objetivo obter mais entendimento sobre as diferenças e similaridades

geracionais. Os resultados são apresentados na Tabela 5.
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Tabela 5
Resultados de pesquisas geracionais internacionais

Fonte: elaborada pela autora.

Tipo de
pesquisa Objetivo Metodologia Resultados da pesquisa

Costanza, Badger, Fraser, Severt & Gade (2012)

Metaná-
lise

Avaliar
quantitativamente as
diferenças geracionais
correlacionadas às
atitudes relacionadas
ao trabalho.

Metanálise de diferenças
geracionais no que se
refere a: satisfação no
trabalho, compromisso
organizacional e intenção
de sair. Foram
comparadas as gerações:
tradicionalistas, baby
boomers, X e millennials.

Os resultados indicam não existir
diferenças significativas entre as
gerações nas variáveis
relacionadas ao trabalho. E que os
mais velhos estavam um pouco
mais satisfeitos em relação aos
seus trabalhos que os mais jovens.
Os resultados no geral indicam
poucas diferenças geracionais.

Andrea & Tímea (2016)

Quantita-
tiva

Verificar como abordar
as novas gerações a
partir da visão do RH.

Foram entrevistados 410
participantes e a hipótese
formulada foi: quais são
as atividades de RH que
devem se adaptar às
exigências das novas
gerações?

Devem existir certas mudanças nas
atividades de RH devido ao
surgimento das gerações Z e Y;
diferenças significativas para as
atitudes: inteligente, motivado,
egoísta, trabalho árduo, esperar
ajuda e persistentes; as gerações Z
e Y se julgaram mais positivas que
as gerações mais velhas.

Dias (2018)

Qualitati-
vo,

indutivo,
interpre-
tativo e
único

Devido a poucos
estudos brasileiros, o
presente artigo busca
investigar as
interações geracionais
em um local de
trabalho brasileiro,
buscando apoiar as
práticas de GRH
(gestão de recursos
humanos).

Os dados de revisão
bibliográfica e pesquisa
de arquivos, tendo como
unidade análise as
gerações brasileiras no
mercado de trabalho. As
gerações estudadas
foram: baby boomers, X e
Y.

Estudo fundamentado na taxonomia
de Howe e Strauss: veteranos ou
tradicionalistas - nascidos antes de
1945, viveram sob escassez e
medo; baby boomers nascidos entre
1946 e 1964, cresceram esperando
o melhor da vida; geração X
nascidos entre 1965 e 1979,
vivenciaram seus pais realizarem
fortes esforços para manterem seus
empregos; geração Y nascida entre
1980 e 2000 é a mais prospera
academicamente.

Ismail (2016)

Revisão
de

literatura

Apresentar uma
estrutura conceitual da
influência dos valores
culturais nos objetivos
de carreira para as
gerações X e Y.

Revisão bibliográfica,
utilizando as palavras-
chave valor cultural, meta
de carreira e força de
trabalho intergeracional
ou gerações X e Y.

Os valores culturais têm influência
preditiva nos objetivos de carreira
de todos os empregados; variações
nos potenciais preditivos das
variáveis de carreira para os
funcionários das gerações X e Y.

Waal, Peters e Broekhuizen (2017)

Estudo de
caso

Verificar se as
diferenças geracionais
relacionadas ao
trabalho influenciam
nas percepções dos
indivíduos sobre
organizações de alto
desempenho (HPO), se
positivo, como e de que
forma a gestão pode
lidar com essa situação.

O estudo em uma
multinacional
holandesa, com
aplicação do
questionário sobre
HPO.

Os resultados indicam que não
houve diferenças significativas entre
os pontos de vista sobre as HPOs, a
importância e seu desempenho e
suas ações de melhoria para a
empresa. O estudo demonstrou que
uma organização não deve tratar de
grupos específicos para a
conscientização da importância de
HPO.
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Observa-se, portanto, uma diversidade de resultados que revelam características e

valores ora distintos ora semelhantes, para as três gerações. Essas características e

valores são, em sua maioria, destacadas a partir de revisão teórica, muitas vezes não

confirmadas nas pesquisas empíricas realizadas. Alguns estudos carecem de rigor

metodológico, são inconclusivas e utilizam instrumentos que não captam diferenças

entre as gerações. Concorda-se com Hernaus & Vokic (2014, p. 616), que destacam:

No entanto, o nosso conhecimento sobre coortes geracionais é, na sua maioria,
teórico (por exemplo, Jorgensen, 2003; Wong et al., 2008). As fronteiras entre
as gerações são distorcidas e questionáveis (por exemplo, Smola & Sutton,
2002; Giancola, 2006; Lawler, 2011), enquanto os resultados empíricos
relacionados às diferenças geracionais ainda são raros e não conclusivos (por
exemplo, Cennamo & Gardner, 2008; Dries et al., 2008; Macky et al., 2008;
Twenge & Campbell, 2008; Campion, 2009; Deal et al., 2010; Hoff, 2010;
Twenge et al., 2010).

Além dessas dificuldades, a literatura também refere vertente que indica que não

existem diferenças entre as gerações. Oliveira et al. (2012) destacam que o conceito

de geração Y tem sido introduzido nos estudos brasileiros a partir de estudos

internacionais, o que não possibilita a contextualização das características e marcos

históricos importantes para a formação desse grupo geracional no Brasil. Esse modelo

abrangente e generalizado do conceito da geração Y não pode ser aplicado a

realidades diferentes, principalmente em países como o Brasil, com inúmeras

desigualdades, como, por exemplo, de classes econômicas e educacionais.

Características que definem a geração Y como a inquietude e dificuldade de se

manterem no emprego podem ser decorrentes da desinstitucionalização do emprego.

Jovens carentes tiveram dificuldade de acesso à educação e, consequentemente,

dificuldades de inserção no mercado de trabalho, construindo carreiras na alternância

de trabalhos temporários e períodos de desemprego. Por outro lado, existem grupos

de jovens que buscaram desenvolvimento profissional por meio do estudo, dispondo

de oportunidade de desenvolvimento e tempo. Nesse sentido, não se deve conceituar

a juventude de forma idêntica e única, pois não se trata de um grupo único e

homogêneo, mais de grupos que são formados por suas particularidades regionais,

étnicas, culturais e socioeconômicas (Oliveira et al., 2012).
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Colet et al. (2017) também alertam que as generalizações e conceituações que a

literatura vem apresentando sobre as gerações muitas vezes são equivocadas, pois

as várias gerações exibem características semelhantes, não havendo a possibilidade

de enquadrar um indivíduo em uma determinada geração e definir que, por isso, ele

possui as características dessa geração, uma vez que principalmente as juventudes

brasileiras são diversas. Ressalta-se também a importância da compreensão da

diversidade geracional por meio de uma análise relacional, focando uma coconstrução

dos grupos geracionais e não apenas salientando os conflitos e as diferenças que os

marcam.

Do mesmo modo, Oliveira et al. (2011), embasados nos estudos de Lombardia et al.

(2008) e Howe & Strauss (1991), acentuam que, apesar dos autores apresentarem a

tipologia de características das diferentes gerações, eles concluem que é necessário

considerar que cada geração pode ser formada por diferentes grupos – uma minoria

que cultua e apresenta valores similares aos relatados nas pesquisas, mas que ainda

pode diferir a partir de diferentes inserções no mercado de trabalho, em função das

distintas áreas de conhecimentos; e uma grande maioria, formada por operários e

trabalhadores de baixa qualificação que tenderam a ter características diferentes das

relatadas nas pesquisas.

Pesquisa qualitativa realizada por Cavazotte et al. (2012) com 22 alunos com idades

entre 20 e 28 anos, de cursos de graduação em Administração de duas universidades

privadas do Rio de Janeiro, buscando entender as expectativas de jovens estudantes

de Administração em relação à sua inserção profissional futura nas organizações, com

ênfase nas recompensas tangíveis e intangíveis esperadas. Constataram que existem

mais similaridades entre os integrantes da geração Y e seus antecessores do que a

literatura ressalta. A pesquisa identificou que elementos como segurança no trabalho,

idealização dos vínculos de carreiras em longa duração e recompensas tangíveis,

como salários e benefícios, são apresentados como elementos motivacionais,

indistintamente para as três gerações, contrariando algumas observações na

literatura. Os resultados desta pesquisa se assemelham aos da literatura no que diz

respeito à geração Y como uma geração de indivíduos com elevada necessidade de

satisfação, ambiciosos, desejosos de novidades, gregários e preocupados com a

cidadania corporativa.
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Em amostra de 411 participantes de diferentes gerações, Sousa e Ramos (2017)

buscaram identificar diferenças intergeracionais percebidas e as reais em relação aos

valores do trabalho. Verificaram que existem mais diferenças percebidas entre as

gerações do que diferenças reais. A investigação apresentou semelhanças entre as

gerações em 13 categorias de valores no trabalho (trabalho em equipe, autonomia,

segurança/estabilidade, profissionalismo, flexibilidade, autoridade formal, abertura às

novas tecnologias, comunicação cara a cara, comunicação por e-mail, redes sociais,

estrutura clara/organização, oportunidades de formação e reconhecimento).

Ocorreram percepções diferentes apenas em dois valores do trabalho relativos a

incentivo à participação e ao prazer/alegria no trabalho. O estudo também identificou

que as gerações possuem crenças estereotipadas acerca uma das outras. Diante

desses resultados, as autoras questionaram a necessidade de diferenciar as práticas

de GRH por geração, sublinhando que tais práticas devem se ajustar às necessidades

das pessoas, que podem mudar ao longo do tempo (Sousa & Ramos, 2017).

Nesta dissertação, optou-se por tomar como referência de estudo internacional

Hernaus & Vokic (2014), em função do rigor metodológico observado e das análises

em relação ao impacto sobre as políticas e práticas de GRH. Eles realizaram pesquisa

quantitativa com base em estudo transversal em 48 empresas croatas de grande

porte, que teve como objetivo descobrir a natureza das características do desenho do

trabalho, relacionadas a diferentes coortes geracionais (baby boomers, geração X e

geração Y). Foi aplicado o Work Design Questionaire (WDQ), desenvolvido e validado

por Morgeson & Humphrey (2006), obtendo-se o total de 512 respostas válidas de

trabalhadores do conhecimento – gestores e profissionais. Entre as oito hipóteses

apresentadas pelos autores em sua pesquisa, as H2, H3, H5 e H6 foram confirmadas:

a) H1. Os Yers têm significativamente menos autonomia de trabalho do que outras

coortes geracionais de trabalhadores do conhecimento;

b) H2. A variedade de tarefas não é significativamente diferente entre as coortes

geracionais de trabalhadores do conhecimento;

c) H3. O significado da tarefa não é significativamente diferente entre as coortes

geracionais de trabalhadores do conhecimento;
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d) H4. Baby boomers têm identidade de tarefa significativamente mais acentuada

do que outras geracionais coortes de trabalhadores do conhecimento;

e) H5. Os Yers interagem com outros bem menos do que outras coortes

geracionais de trabalhadores do conhecimento;

f) H6. Os Yers têm bem menos interdependência iniciada do que outras coortes

de trabalhadores do conhecimento;

g) H7. Xers têm bem menos interdependência recebida do que outras geracionais

coortes de trabalhadores do conhecimento;

h) H8. Xers trabalham bem menos em equipes do que outras coortes geracionais

de trabalhadores do conhecimento.

Os autores concluíram que variedade da tarefa elevada, identidade da tarefa

razoavelmente elevada, e um nível moderado de interdependência e de significado da

tarefa são características comuns às três gerações de trabalhadores do

conhecimento. No entanto, baby boomers, Xers e Yers diferem em relação à

autonomia do trabalho, interação fora da organização, interdependência iniciada e

trabalho em equipe. Além disso, a inclusão do tipo de trabalho como uma variável de

controle revelou que a interação fora da organização é diferente, mas apenas entre

gerações de profissionais.

Esses resultados têm implicações para a GRH, no sentido de customizar políticas e

práticas, de acordo valores e preferências das diferentes gerações, conforme

destacado por Hernaus & Vokic (2014). Por exemplo, os baby boomers, como

funcionários mais experientes, devem ocupar cargos com tarefas autônomas e dar

suporte ao trabalho de outros. Para a geração X, em geral, contrariamente à crença

generalizada, o desenho do cargo deve ser baseado em trabalho em equipe. Yers

necessitam de menos oportunidades de interação para lidar com suas tarefas do que

os baby boomers e Xers. Em termos motivacionais e relacionais, os baby boomers

podem ser motivados por meio do enriquecimento do trabalho, com mais

independência e possibilidade de identificação com um resultado visível. As gerações

mais jovens podem ser estimuladas com a responsabilidade de lidar com várias

tarefas. Os Xers podem ser motivados por cargos que envolvam muita comunicação

e interação, tanto dentro como fora da organização; enquanto os Yers podem ser

desafiados por tarefas que são afetadas pelo trabalho de outras pessoas. Cada coorte
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geracional tem seu próprio estímulo, um tanto diferente para o trabalho. Os autores

concluem que, apesar dessas diferenças, no entanto, os gerentes de RH não devem

ver os empregados exclusivamente por meio de lentes geracionais, uma vez que os

aspectos geracionais representam apenas um dos vários aspectos demográficos que

afetam as práticas de GRH (Hernaus & Vokic, 2014).

Por outro lado, os resultados da pesquisa realizada por Silva (2013) sugerem que,

apesar dos indícios de diferenças geracionais no Brasil, os estudos de casos da Dow

e Promon evidenciaram que essas diferenças não implicaram adaptações na GRH. A

pesquisa quantitativa constatou semelhanças nas três gerações - baby boomers, X e

Y em relação ao comprometimento, significado do trabalho, equilíbrio entre vida

pessoal e trabalho e remuneração; e diferenças de percepção sobre responsabilidade

social, crescimento na carreira, aprendizado e desenvolvimento, liderança e

relacionamento com colegas.

Para melhor entender como as possíveis diferenças geracionais impactam na gestão

de pessoas, a próxima seção discute o tema GRH, apresentando a evolução histórica,

conceitos, modelos e políticas e práticas de GRH.

2.2 Gestão de recursos humanos (GRH)

2.2.1 Mudanças na GRH

A GRH, ao longo do tempo, passou por mudanças e alterações em suas funções e

nomenclatura. A partir do século XX, a área se estruturou, baseada no paradigma

taylorista-fordista, focando a racionalidade administrativa. Nas décadas de 1960 e

1970, ocorreu a ruptura dos modelos de recursos humanos centralizados em tal

paradigma, pois se percebia a necessidade da gestão de recursos humanos que

promovesse o desenvolvimento das pessoas. Na década de 1980, a GRH passou por

uma reflexão teórico-conceitual e técnico-instrumental, buscando atender às novas

demandas organizacionais, em função do ambiente organizacional altamente

competitivo, no qual o diferencial competitivo se estabelecia a partir do capital

humano. Na década de 1990, novas proposições e demandas foram colocadas para

a GRH, pois as organizações encontravam-se em ambientes cada vez mais
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globalizados, necessitando de aprendizado veloz e de estruturas globais de recursos

humanos (Dutra, 2016).

Dutra (2016) classifica tais alterações em três fases: operacional, gerencial e

estratégica. A fase operacional vai até a década de 1960, sendo focada na realização

das atividades operacionais da área. Na fase gerencial, entre as décadas de 1960 e

1980, a área passou a ser requisitada como parceira nos processos organizacionais

de desenvolvimento. Na fase estratégica, a partir da década de 1980, a área passou

a focar-se em agregar valor à organização (Dutra, 2016).

As alterações na GRH são atreladas aos momentos político-econômicos do Brasil

(Dutra, 2016). Durante a primeira república até a década de 1930, verificou-se a

chamada fase pré-jurídico-trabalhista, com ausência de legislação trabalhista. Entre

as décadas de 1930 e 1945, durante o Estado Novo, em função do surgimento dos

sindicatos de trabalhadores e da legislação trabalhista, promulgada pela Consolidação

das Leis de Trabalho (CLT), surgiram os departamentos de pessoal (DP), para atender

e cumprir as exigências legais. Na Segunda República, entre as décadas de 1945 e

1964, a partir do desenvolvimento econômico promovido pelo processo de

redemocratização do país, as indústrias multinacionais foram incentivadas a

instalarem-se no Brasil e com elas surgiram práticas estruturadas de recursos

humanos, voltadas para uma gestão profissionalizada da área. Após 1964, e durante

a década de 1970, a área buscou a profissionalização, com o intuito de atender às

demandas organizacionais e às necessidades de atração e retenção de pessoas,

reforçando o paradigma taylorista/fordista. Na década de 1980, a área passou a

convergir para as competências de negociação, orientadas para as questões legais,

uma vez que o país enfrentava uma situação crítica entre a relação de empresas e

trabalhadores. A partir da década de 1990, a GRH iniciou a utilização de novos

conceitos e instrumentos de gestão (Dutra, 2016).

Marras (2000), congruentemente com Dutra (2016), destaca as seguintes fases:

a) Fase contábil: antes de 1930, com atenção voltada para os custos

organizacionais;
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b) fase legal: de 1930 a 1950, surgimento do chefe de pessoal, focado no

cumprimento da legislação trabalhista;

c) fase tecnicista: do período de 1950 a 1965, princípio da operacionalização das

atividades básicas da gestão de pessoas, recrutamento e seleção, treinamento

e cargos e salários;

d) fase administrativa: dos anos de 1965 a 1985, surgimento da nomenclatura

gerente de recursos humanos e a área transitava da execução apenas de

atividades burocráticas e operacionais para atividades mais humanísticas,

orientadas para relações com os sindicatos e a sociedade;

e) fase estratégica: a partir de 1985 até atualmente, princípio dos programas de

planejamento estratégico ligados ao planejamento organizacional, visão e

pensamento de logo prazo. A área de gestão de pessoas passou a ocupar

cargos de níveis estratégicos, como diretoria.

Tais fases, períodos e classificações também encontram respaldo em Wood Jr.

(2009), conforme mostra a Tabela 6:

Tabela 6
Mudanças na GRH no Brasil

Fonte: Wood Jr., T. (2009). Mudança organizacional (5 ed., p. 267). São Paulo: Atlas.

Pode-se observar que a GRH surgiu nas organizações com o intuito de atender à

burocracia administrativa e à legislação trabalhista, organizada como um

departamento de pessoal e posteriormente com a implantação de atividades e

Período Fase Características
Antes de 1930 Pré-jurídico-

trabalhista
 Inexistência de legislação trabalhista e de departamento de pessoal
 Descentralização das funções

Décadas de
30 a 50

Burocrática  Advento da legislação trabalhista
 Surgimento do departamento de pessoal para atender às exigências

legais - CLT
Décadas de

50 e 60
Tecnicista  Implantação da indústria automobilística

 Implantação dos subsistemas de RH
 Preocupação com a eficiência e o desempenho

Meados da
década de 60

Sistêmica  Surgimento da gerência de RH e do responsável de relações industriais
 Integração dos enfoques administrativo, estruturalista e comportamental

Décadas de
80 e 90

Transfor-
mativa

 Reformas estruturais profundas
 Migração da GRH para as áreas operacionais
 Surgimento do movimento da qualidade
 Heterogeneidade
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subsistemas especializados e distintos. A área se organiza para atender às demandas

organizacionais de maneira estratégica.

Oltramari, Paula e Ferraz (2014) concordam com essa periodização da gestão de

pessoas no Brasil, caracterizando a fase pré-jurídico-trabalhista, até 1930, com

ausência de legislação e estruturação formal da área. Entre as décadas de 1930 e

1950, na fase burocrática, com o surgimento das leis trabalhistas surgiu o

departamento de pessoal para cumpri-las. Nas décadas de 1950 e 1960, na fase

tecnicista, a área foca a eficiência e produtividade e o atendimento dos interesses da

indústria. Nas décadas de 1960 e 1970, na fase sistêmica, estruturou-se a GRH nas

organizações. Entre as décadas de 1980 e 1990, na fase estratégica, a área procurou

alinhar-se às estratégias empresariais. A partir dos anos 2000, na fase competitiva,

focou a busca de diferencial competitivo.

As atividades dos profissionais de recursos humanos, denominado de “capataz”, antes

dos anos de 1918 visavam selecionar trabalhadores, controlar o trabalho e faltas e

efetuar pagamentos. Após a Primeira Grande Guerra, até 1950, os profissionais eram

chamados de chefe de pessoal e passaram também a cumprir as leis trabalhistas.

Entre 1950 e 1980, o então gerente de recursos humanos executava os subsistemas

tradicionais de recursos humanos, controlava o trabalho, cumpria a legislação

trabalhista e atuava nas relações sindicais. A partir dos anos 1980, o gerente de

recursos humanos também realizava o desenvolvimento organizacional (Oltramari et

al., 2014).

A partir de uma perspectiva mais crítica, Wood Jr., Tonelli e Cooke (2011)

caracterizam a GRH no Brasil em dois períodos - colonização e neocolonização. O

período colonização é caracterizado pela fase de urbanização, industrialização e pelo

início das práticas básicas de GRH, tais como recrutamento e seleção, treinamento,

desenvolvimento e carreira. Por sua vez, a neocolonização possui características de

grande desenvolvimento econômico, competitividade, modernização e novas práticas

de GRH.

O período colonização compreende os anos de 1950 a 1980, quando a GRH foi

marcada por mudanças influenciadas pelas organizações multinacionais e pelo
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surgimento das escolas de Administração. Nessa fase, a denominação usual da área

era de departamento de pessoal, observando-se a introdução das práticas

fundamentais, como recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, gestão

de carreira e outras, visando à eficiência operacional (Wood Jr. et al., 2011).

O período neocolonização abrangeu os anos de 1980 a 2010, quando as

organizações fizeram grandes investimentos de formação para seus empregados e

na implementação de novas práticas de gestão. Na GRH ocorreram três grandes

mudanças. Primeira, a busca pelo alinhamento estratégico organizacional, com o

intuito de atingir seus objetivos empresariais. A área passou a ser formada por uma

estrutura descentralizada, com consultores internos, atendendo às demandas dos

negócios. A segunda mudança refere-se a novos modelos e práticas, com adoção de

modas e modismos gerenciais, como head hunters, coaching e mentoring. Verifica-se

também a expansão das atividades de treinamento e desenvolvimento, gestão de

carreiras e a adoção de códigos de ética e de políticas de responsabilidade social e

diversidade. A última mudança ocorreu com a utilização de um novo discurso pautado

na valorização individual, relacionado ao sucesso, excelência, adaptabilidade,

inovação e competitividade (Wood Jr. et al., 2011).

A nomenclatura da GRH alterou-se diversas vezes ao longo do tempo, acompanhando

as mudanças, responsabilidades e atividades da área. A primeira nomenclatura dada

para a área foi departamento de pessoal, na segunda metade do século XIX.

Posteriormente, foi nomeada de departamento de recursos humanos, embasada na

perspectiva funcionalista, ligada às técnicas, procedimentos e ferramentas da área.

No final da década de 1970 e início dos anos de 1980, passou a ser chamada de

administração (ou gestão) de recursos humanos, evoluindo para gestão estratégica

de recursos humanos ou de pessoas, com foco no alinhamento das políticas de

recursos humanos com a estratégia organizacional e buscando flexibilidade e

adaptabilidade às mudanças empresariais e ambientais (Davel & Vergara, 2001).

Pode-se concluir que a GRH passou por alterações, correspondendo às mudanças na

sociedade e na economia, evoluindo desde uma área burocrática e técnica para uma

estratégica, com o intuito de equilibrar interesses individuais e organizacionais (Dutra,

2016).
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Para fins do presente trabalho, será utilizada a denominação gestão de recursos

humanos (GRH), entendida em um contexto mais estratégico. Na próxima seção são

apresentadas diferentes abordagens de GRH.

2.2.2 Abordagens em gestão de recursos humanos/GRH

Várias abordagens buscam explicar ou caracterizar a GRH, salientando a relação

entre suas funções e as políticas e resultados organizacionais e destacando técnicas

e ferramentas constituídas nos campos teóricos e práticos. Ao longo da evolução da

GRH, segundo Davel e Vergara (2001), três abordagens são predominantes:

funcionalista, estratégica e política. De acordo com a abordagem funcionalista, GRH

está ligada as atividades básicas, operacionais e técnicas, tais como seleção,

treinamento, remuneração e avaliação de desempenho. Nessa abordagem, entende-

se a área como uma função organizacional que atua por meio de um conjunto de

atividades essenciais existentes em qualquer organização, tais como recrutamento,

seleção, treinamento, desenvolvimento e remuneração, para atender às necessidades

organizacionais e individuais (Dutra, 2016).

Na abordagem estratégica, a GRH, agora denominada GERH, busca alinhar as

atividades tradicionais aos objetivos estratégicos da organização, visando adaptar os

indivíduos às mudanças organizacionais e ambientais. Tal abordagem apresenta

quatro traços: o alinhamento entre as políticas de GERH e o planejamento estratégico

organizacional; a transferência da responsabilidade pela gestão de pessoas para o

gestor de linha – descentralização da área; a mudança de atuação coletivista para

individualista; e a atuação de líderes como facilitadores e coaches (Davel & Vergara,

2001). Essa abordagem já apresenta uma visão sistêmica da organização e busca

compreender a gestão de pessoas, de acordo com a interação dos subsistemas com

a organização como um todo (Dutra, 2016).

A abordagem política analisa a junção dos interesses organizacionais e individuais

como passíveis de possíveis conflitos, devendo a GRH intervir e integrar os interesses

distintos desses grupos, para evitar prováveis embates. Tal abordagem também

recebe a nomenclatura de modelo da arbitragem administrativa, que busca atuar de
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maneira racional e ética na administração de RH e dos indivíduos (Davel & Vergara,

2001).

Além dessas três abordagens, a literatura também refere a abordagem contingencial,

universalista e cultural, como abordagens que buscam caracterizar a GRH. A

abordagem contingencial foi amplamente estudada com o intuito de relacionar a

estrutura organizacional e o ambiente no qual está inserida, buscando criar critérios

para as escolhas das estruturas e dos processos organizacionais. Ressalta-se que a

organização e seu ambiente estão em estado de dependência mútua, interagindo

continuamente e devem adaptar-se às restrições e contingências impostas pelos seus

ambientes. Além do mais, são compostas por subsistemas de gestão

interdependentes (Mascarenhas, 2008, p. 03).

Em relação aos sistemas de gestão interdependentes, destaca-se o subsistema

humano, que é formado pelo sistema de GRH e pelos mecanismos organizacionais

de motivação dos funcionários. Outra concepção para esse subsistema é a GERH,

que está alinhada com a estrutura organizacional, as estratégias e questões de GRH,

de maneira que contribuirá para o desempenho organizacional, por meio da

movimentação das pessoas para executar os objetivos e estratégias organizacionais.

O alinhamento estratégico organizacional da GERH ocorre pelo alinhamento externo

e interno da área. O alinhamento externo ocorre pela adaptação do modelo de RH às

contingências externas à área, refletindo o desenvolvimento da organização em seu

ciclo de vida. Já o alinhamento interno refere-se à GRH possuir estratégias de RH

pautadas em políticas e processos coerentes de recursos humanos, complementares

e estruturadas entre si (Mascarenhas, 2008).

A GERH apresenta também duas perspectivas, sendo a primeira o modelo de

instrumentalismo utilitarista ou hard e o segundo o humanismo de desenvolvimento

ou soft. O modelo hard enfatiza a necessidade de alinhamento entre os

comportamentos das pessoas com as estratégias organizacionais, de maneira que os

indivíduos devem ser gerenciados da mesma forma dos demais recursos

organizacionais, sendo denominado modelo instrumental de RH. Por sua vez, o

modelo soft enfatiza o caráter criativo das pessoas para as organizações, de maneira

que os funcionários proativos são capazes de contribuir com a formulação e
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implementação das estratégias e não apenas de executá-las. Dessa maneira, as

pessoas são possíveis fontes de vantagem competitiva. Outro modelo que também é

apresentado para a área é o modelo político de GRH, que se assemelha ao soft,

assumindo que as pessoas são indivíduos qualificados, com potencial de

desenvolvimento, diferenciando-se apenas pela importância dada à dimensão política

na organização (Mascarenhas, 2008).

Como dimensões da área de GERH que devem ser pensadas estrategicamente, são

apresentadas as seguintes: influência dos funcionários (para quem são delegadas

responsabilidade, autoridade e autonomia); organização do trabalho (o trabalho deve

ser alinhando com as estratégias e estrutura organizacional, tendo em vista os

desafios do ambiente); sistemas de recompensa (subsistema de remuneração); e

fluxo de RH – processos de recrutamento, desenvolvimento e demissão (tais

processos devem contribuir para o alcance dos objetivos de longo prazo da

organização). Todas essas discussões denominaram a abordagem contingencial de

GRH, de forma que o modelo de GRH deve estar alinhado às escolhas estratégicas

da organização de maneira que possa contribuir para que os objetivos organizacionais

sejam alcançados. Segundo essa abordagem, cada organização possui suas práticas

de gestão de pessoas, não existindo um único padrão de comportamento a ser

seguido (Mascarenhas, 2008).

A abordagem universalista surgiu a partir dos paradoxos e da fragmentação das

teorias sobre a GERH. Tal abordagem propõe que existem algumas práticas

universais de RH que visam ao desempenho organizacional de modo superior. Essas

práticas estão atreladas ao desenvolvimento e desempenho, como programas

sofisticados de recrutamento e seleção, desenvolvimento, avaliação e remuneração.

O comportamento dos indivíduos deve ser gerado por meio do comprometimento, de

forma que é necessária a reestruturação das práticas de RH e da cultura

organizacional da empresa, uma vez que as pessoas não devem apenas implantar as

estratégias organizacionais com eficiência, mais também atuar nas operações de

melhoria contínua da organização. Dessa maneira, verifica-se elevação na autonomia

no trabalho, que depende de práticas mais complexas de motivação e sofisticadas de

remuneração, comunicação e relações do trabalho.
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Essas práticas foram conceituadas como modelo de alto comprometimento (HCM),

que destacava a motivação dos funcionários por meio da segurança no emprego, do

planejamento dos cargos e do desenvolvimento. Outra prática é a de sistemas de

trabalho de alto comprometimento (HCWS), que salientava a autonomia e o

empoderamento dos funcionários por meio de políticas agressivas de remuneração à

custa da segurança no emprego e da ênfase no mercado interno de trabalho

(Mascarenhas, 2008, p. 15). Outro fator importante para essa forma de atuação

autônoma e por meio do comprometimento é o papel do líder, pois tais práticas

requerem formas mais individualizadas de GRH. Ao RH era atribuída a

responsabilidade da estruturação de sistemas gerenciais que fortalecia novos

comportamentos individuais pautados no comprometimento e os líderes se tornavam

líderes-inspiradores. Desse modo, os líderes eram transformacionais atuando como

agentes de mudanças ou gestores da cultura organizacional (Mascarenhas, 2008).

Já a abordagem cultural foi desenvolvida com o intuito de enfatizar os aspectos

simbólicos do trabalho, ou seja, a cultura organizacional. Tal abordagem afirma que

não se podem compreender as atuações organizacionais de maneira profunda, sem

estudá-las como campos caracterizados por práticas culturais. Essa vertente

considera que as organizações são compostas de significados, valores partilhados e

envolvimento moral, sendo que sua compreensão se dá por meio das manifestações

culturais dos grupos. Nela, as estratégias racionais de RH podem até apresentar

retornos periféricos em relação a produtividade e desempenho, mas para que as

organizações sejam desenvolvidas elas devem atentar para os aspectos simbólicos

da vida organizacional (Mascarenhas, 2008).

A identificação da cultura organizacional, por sua vez, ocorre por meio do

levantamento de dados de como os indivíduos compreendem e instrumentalizam o

cotidiano da organização, como avaliam suas possibilidades de ação, verificando se

tal realidade é a ideal. A partir dessas análises propostas de gestão simbólica,

apresentam-se processos de liderança e instrumentos práticos que transformam ou

reforçam significados, induzindo para que comportamentos considerados adequados

sejam realizados, a fim de obter resultados organizacionais superiores. Assim, o RH

é a área responsável pela liderança do processo, assumindo discussões de novos

consensos culturais, da aceitação, da consolidação e da manutenção da nova cultura.
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As práticas da GRH utilizadas nesses processos são: recrutamento e seleção

(buscando sujeitos propensos a se adaptar à cultura da empresa); mecanismos de

socialização (realizando a transmissão dos valores organizacionais aos funcionários)

e práticas ritualizadas (que dão suporte e renovação do sistema de valores ou da

cultura). Em síntese, a abordagem cultural ou cultura organizacional ressaltam que

existe um conjunto de práticas de gestão de pessoas que geram valor para uma

organização por meio das pessoas (Mascarenhas, 2008).

Essas abordagens favoreceram a construção de um modelo de GRH e sugerem a

necessidade de modelos de gestão pautados em padrões de comportamentos

adequados às organizações, tornando os modelos de GRH essenciais para uma

gestão organizacional competitiva (Mascarenhas, 2008).

As abordagens cultural e organizacional contribuíram para a caracterização da GRH,

que pode ser conceituada como “um conjunto de recursos, práticas e políticas capaz

de direcionar a organização à mudança e à dinamização, assumindo que as pessoas

possam influenciar ativamente a evolução do ambiente competitivo” Mascarenhas

(2008, pp. 92). Para Dutra (2016), a GRH pode ser entendida também como um

conjunto de políticas e práticas que visam ao equilíbrio entre as expectativas

organizacionais e dos indivíduos, com a finalidade de realizá-las a longo prazo,

conceito que será adotado para fins do presente estudo.

A seguir serão apresentados modelos atuais de GRH sob uma perspectiva estratégica

da área.

2.2.3 Modelos de gestão de recursos humanos

Os modelos de GRH possibilitam que a organização gerencie e oriente o

comportamento de seus empregados, por meio de políticas e práticas, de maneira a

atender os interesses da organização e dos empregados (Dutra, 2016). Para fins

desta dissertação, em função dos objetivos, serão apresentados os modelos de Dutra

(2016) e de Ulrich (1998), que são autores conceituados, com teorias atuais e de

influência na academia.
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2.2.3.1 Modelo de GRH (Dutra, 2016)

Independentemente do modelo a ser adotado pela organização, a área de GRH deve

estar integrada aos objetivos organizacionais e seu conjunto de políticas e práticas

deve atender aos interesses e expectativas da organização e das pessoas, visando

uma relação produtiva entre as partes (Dutra, 2016). Políticas e práticas podem ser

definidas como:

As políticas, como princípios e diretrizes que balizam decisões e
comportamentos da organização e das pessoas em sua relação com a
organização; e as práticas como os diversos tipos de procedimentos, métodos
e técnicas utilizados para a implantação de decisões e para nortear as ações
no âmbito da organização e em sua relação com o ambiente externo (Dutra,
2016, p. 17).

Como modelo de GRH, Dutra (2016) apresenta o desenho de uma balança, por

representar o equilíbrio entre as organizações e empregados, sendo os processos de

GRH responsáveis por esse equilíbrio, conforme mostra a Figura 1.

Figura 1
Modelo de GRH (Dutra, 2016).
Fonte: Dutra, J. S. (2016). Gestão de pessoas: modelos, processos, tendências e perspectivas. (p. 42).
São Paulo: Atlas.

Os processos de GRH são classificados como movimentação, desenvolvimento e

valorização. Tais processos são definidos da seguinte maneira: o processo de

movimentação envolve as práticas de captação, internalização, transferências,

expatriação e recolocação. O desenvolvimento está ligado a capacitação, carreira e
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desempenho. A valorização é o processo que abrange as práticas de remuneração,

premiação, serviços e facilidades (Dutra, 2016).

Como categorias, o processo de movimentação compreende a seguinte classificação:

captação, internalização, transferência, expatriação e recolocação. A captação

contém todas as ações organizacionais de busca e seleção para atrair pessoas para

atuarem na empresa. Para a realização de tal processo a organização deve possuir

plena consciência de sua necessidade para saber onde, como e de qual maneira atuar

para a captação adequada (Dutra, 2016).

Outra categoria é a internalização, que aborda todas as ações que permitem ao

indivíduo atuar na organização, a fim de criar uma relação entre o indivíduo e a

empresa, uma vez que seu trabalho só será efetivo se essa relação for construída

(Dutra, 2016).

A transferência como prática abrange as mudanças de local de trabalho, setor ou

função dos indivíduos internos da organização. Para isso, as transferências devem

atentar para os interesses individuais e organizacionais (Dutra, 2016).

Já a expatriação envolve a mudança de país, de maneira que o indivíduo terá que

atuar em outro país diferente do qual foi contratado para atuar, por determinado

período de tempo ou de maneira definitiva (Dutra, 2016).

A última categoria recolocação é o movimento dos indivíduos para fora da empresa

que pode ocorrer de forma definitiva ou temporária. Tal processo pode acontecer de

forma pontual, quando uma pessoa decide se recolocar no mercado de trabalho; ou

de maneira planejada, que pode ocorrer por duas maneiras, quando existem situações

de demissões em massa ou quando a rotatividade de pessoas é alta na organização

(Dutra, 2016).

O segundo processo de GRH apresentado é o desenvolvimento. O desenvolvimento

de uma pessoa é caracterizado como a sua capacidade em atribuir-se

responsabilidades e funções de altos níveis de complexidade. Uma das formas de

possibilidade de desenvolvimento é por meio dos planos de carreiras, que são
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compostos de diretrizes, estruturas de carreira e instrumentos de gestão, que recebem

o nome de sistema de administração de carreiras (Dutra, 2016).

Outra forma de desenvolvimento organizacional e humano se dá por meio do conceito

de competência, que é a capacidade do indivíduo em agregar valor à organização de

maneira que ela consiga gerar vantagem competitiva no mercado (Dutra, 2016).

O desenvolvimento também pode ocorrer por meio de processos sucessórios

categorizados em níveis de complexidade que visam desenvolver os indivíduos sem

criar estigmas ou privilegiar para eles, excluindo os desqualificados, não talentosos

ou sem potencialidades e dando oportunidade para os indivíduos prontos para

desafios maiores (Dutra, 2016).

O terceiro processo é o de valorização, que é entendido como as recompensas que

os indivíduos recebem pelo seu trabalho desempenhado na organização. Essas

recompensas podem ser financeiras, de crescimento pessoal e profissional,

capacitação, reconhecimento, segurança, entre outras. As organizações devem

apresentar critérios e padrões de recompensa baseados na equidade, coerência e na

justiça, de forma a garantir o compromisso dos indivíduos com a organização (Dutra,

2016).

Esses três processos devem ser vinculados uns aos outros, para que, dessa forma, a

GRH possa garantir o desenvolvimento individual e organizacional. Mas apenas tais

processos não são suficientes para garantir o equilíbrio, devendo existir um conjunto

de políticas e práticas organizacionais que promovam e sirvam de sustentação para o

equilíbrio dos processos, que é denominado de bases estruturais (Dutra, 2016). Bases

estruturais são os compromissos recíprocos entre organização e indivíduo, sendo

traduzidos em políticas e práticas que orientaram os comportamentos. Ressaltam-se,

ainda, os processos de apoio que abrangem as interações que influenciam a GRH,

tais como as trocas de informações que acontecem entre indivíduo e organização, os

canais e veículos de comunicação entre empresa, indivíduo e comunidade, relações

sindicais, com comunidade e a responsabilidade social e ambiental (Dutra, 2016).
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2.2.3.2 Modelo múltiplos papéis (Ulrich, 1998)

Outro exemplo de modelo de GRH, com abordagem estratégica, é o dos múltiplos

papéis, elaborado por Ulrich (1998). Tal modelo tem a finalidade de atender a um novo

cenário organizacional cada vez mais competitivo e com novos desafios, buscando

suprimir a necessidade das organizações em atender seus clientes da melhor forma,

diferenciando-se de seus concorrentes (Ulrich, 1998).

Esse novo modelo organizacional impõe às empresas criarem valor para seus

investidores, clientes e funcionários, tornando a área de GRH a defensora de uma

organização competitiva do futuro. Consequentemente, exige que a área de RH

desempenhe novas abordagens e funções a fim de enfrentar desafios organizacionais

(Ulrich, 1998).

A partir dos desafios empresariais e das muitas e diversas realidades organizacionais,

o autor sugere o modelo dos múltiplos papéis de RH como um modelo adequado para

organizações complexas (Ulrich, 1998).

Esse modelo dos múltiplos papéis de recursos humanos tem foco na atuação

complexa, exigida pelo atual cenário globalizado e competitivo, que combina tarefas

operacionais e estratégicas, de curto e longo prazo, simultaneamente com tarefas

voltadas para processos e pessoas. A conjugação das quatro variáveis – operacional

x estratégico e processos x pessoas remete aos quatro papéis de GRH, conforme a

Tabela 7.
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Tabela 7
Definição dos papéis de RH

Fonte: Ulrich, D. (1998). Em Os campeões de recursos humanos: inovando para obter os melhores
resultados. (cap. 2, p. 41). São Paulo: Futura.

Cada papel apresentado equivale a uma metáfora que corresponde à caracterização

do profissional de RH em seu papel de atuação. Os resultados são as implicações que

adicionam valor para a organização e as atividades são as ações desempenhadas

pelos profissionais em cada papel (Ulrich, 1998).

O primeiro papel, administração de estratégias de recursos humanos, visa à execução

das estratégias da GRH, alinhadas às estratégias organizacionais. Dessa maneira, o

profissional de recursos humanos atua como um parceiro estratégico do negócio, para

garantir o sucesso empresarial. No entanto, para que o RH se torne um parceiro

estratégico do negócio, ele deve superar os seguintes desafios: evitar arquivar planos

estratégicos, criar um placar equilibrado, ajustar os planos de RH aos planos

organizacionais, antecipar-se contra consertos rápidos e gerar na empresa um foco

de capacitação (Ulrich, 1998).

Ao superar esses cinco desafios os profissionais de RH devem atuar de forma a

verificar se as estratégias estão em ação. E para isso devem realizar um diagnóstico

organizacional, com o fito de verificar os pontos fortes e fracos da organização,

atuando em suas fraquezas. Os profissionais de RH se tornam parceiros estratégicos

do negócio, concretizando as estratégias organizacionais em ações (Ulrich, 1998).

Papel / Função Resultado Metáfora Atividade

Administração de
estratégias de
recursos humanos

Execução da estratégia Parceiro
estratégico

Ajuste das estratégias de recursos
humanos à estratégia:
“diagnostico organizacional”

Administração da
infraestrutura da
empresa

Construção de uma
infraestrutura eficiente

Especialista
administrativo

Reengenharia dos processos de
organização: “serviços em
comum”

Administração da
contribuição dos
funcionários

Aumento do
envolvimento e
capacidade dos
funcionários

Defensor dos
funcionários

Ouvir e responder aos
funcionários: “prover recursos aos
funcionários”

Administração da
transformação e da
mudança

Criação de uma
organização renovada

Agente de
mudança

Gerir a transformação e a
mudança: “assegurar capacidade
para mudança”
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O papel da administração da infraestrutura da empresa garante que os profissionais

de GRH – especialistas administrativos – atuem de maneira eficiente nos processos

de recursos humanos, como recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento,

cargos e salários, etc. (Ulrich, 1998).

Os especialistas administrativos devem melhorar e automatizar processos, atuar com

agilidade e garantir a eficiência nas práticas de RH. Devem também redesenhar o

trabalho, dispondo do uso de novas tecnologias, reengenharia de processos e de

melhoria de qualidade, criar valor para empresa e mecanismos que facilitem a

realização de atividades comuns de RH, bem como medir seus resultados em

conteúdo de eficiência e eficácia (Ulrich, 1998).

A administração da contribuição dos funcionários ocorre por meio dos profissionais

que atuam como intermediários entre as necessidades dos empregados e a alta

administração. A atuação do RH como defensor dos funcionários garante um canal

para que esses expressem seus problemas, anseios, dificuldades e necessidades, de

maneira a aumentar a participação e contribuição dos indivíduos para com a

organização (Ulrich, 1998).

Os profissionais de GRH que atuam nesse papel desempenham uma função de suma

importância que busca desenvolver a relação entre funcionário e organização,

garantindo significativa contribuição dos empregados, atendendo às necessidades de

ambos (Ulrich, 1998).

Os profissionais atuam buscando gerar a contribuição dos funcionários, realizando o

equilíbrio correto entre demandas e recursos. Eles são a voz dos empregados na

gerência, garantindo que as preocupações dos funcionários sejam ouvidas, definindo

e fornecendo recursos que auxiliem os empregados a executarem suas demandas

(Ulrich, 1998). Esse termo “defensor dos funcionários” recebe uma crítica na literatura

quanto à sua tradução, devido ao autor não defender os funcionários e sim buscar o

equilíbrio e atender às necessidades entre a organização e o indivíduo (Cançado,

Coutinho, Almeida, & Sant'anna, 2005). Cançado et al. (2005) ressaltam a crítica de

Coutinho (2004), que sugere o uso do termo “intérprete das necessidades dos
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funcionários” em lugar do termo “defensor dos funcionários”, de maneira que ocorre

melhor tradução desse papel de administrador da contribuição dos funcionários.

No último papel, administração da transformação e da mudança, os profissionais de

GRH se encarregam de gerenciar a transformação e mudança, atuando como

guardiões da cultura organizacional e auxiliando na identificação e nos processos para

a mudança (Ulrich, 1998).

Os profissionais de GRH atuam nesses processos de mudança de modo a conduzir

como a empresa operará em tais situações de transformação, garantindo que os

trabalhos sejam definidos, desenvolvidos e executados de maneira oportuna,

debatendo os valores fundamentais da organização de forma a adaptá-los às

mudanças da empresa. Para que a mudança aconteça, a GRH deve transformar o

desejo da mudança em competências para executá-la, identificando e superando os

desafios pertinentes ao processo (Ulrich, 1998).

Atuando nesses papéis, os profissionais de GRH estarão integrados com as

estratégias da empresa assertivamente, desenvolvendo políticas e práticas

condizentes com a estratégia organizacional, garantindo sucesso empresarial e

auxiliando a organização a atingir seus objetivos, seja em momentos de mudança, no

atendimento aos consumidores e/ou no desempenho financeiro, constituindo o

chamado parceiro empresarial (Ulrich, 1998).

No entanto, o modelo apresentado desconsidera aspectos políticos, conflitos e jogos

de poder subjacentes às organizações, o que pode acarretar a concordância da

avaliação dos papéis de RH pelo cliente interno e pelo próprio RH (Cançado et al.,

2005).

Foram apresentados, nesta seção, os conceitos e nomenclaturas da GRH, as

mudanças vivenciadas pela área ao longo do tempo, passando de uma área

burocrática e técnica para uma atuação estratégica nas organizações. Baseado nas

abordagens e nos modelos de GRH apresentados por Dutra (2016) e Ulrich (1998),

foi definida a identificação e caracterização da GRH para pesquisa desta dissertação,

conforme apresentado na Tabela 8.
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Tabela 8
Práticas de GRH
Práticas de GRH Função
Higiene, Medicina e Segurança do Trabalho Bases estruturais
Serviço social Bases estruturais
Gestão de clima Bases estruturais
Programas de qualidade de vida no trabalho Bases estruturais
Programas de empresa cidadã Bases estruturais
Treinamento e desenvolvimento Desenvolvimento
Cargos e salários Desenvolvimento
Programas de capacitação Desenvolvimento
Avaliação de desempenho Desenvolvimento
Treinamento gerencial Desenvolvimento
Desenvolvimento organizacional (aprendizagens, diagnósticos, cultura) Desenvolvimento
Gestão por competências Desenvolvimento
Programas de sucessão Desenvolvimento
Coaching/mentoring Desenvolvimento
Recrutamento e seleção Movimentação
Gestão da mudança Movimentação
Programas de recolocação Movimentação
Programas de aposentadoria Movimentação
Sistemas de informações gerenciais (TI) Processos de apoio
Responsabilidade social e ambiental Processos de apoio
Relações sindicais Processos de apoio
Departamento de pessoal (pagamentos e legislação trabalhista) Valorização
Remuneração Valorização
Benefícios Valorização
Serviços terceirizados (restaurante, limpeza, entre outros) Valorização

Fonte: elaborada pela autora.

A seguir são apresentados os conceitos referentes a trabalhadores do conhecimento.

2.3 Trabalhadores do conhecimento

Mudanças tecnológicas, econômicas, políticas e sociais provocaram a alterações na

estrutura social ao longo do tempo, caracterizando a evolução de uma economia tribal

para uma economia agrícola, para uma economia industrial e por fim para uma

economia do conhecimento (Crawford, 1994).
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Tais mudanças geraram transformações no mundo do trabalho e resultaram na

transição de trabalhadores braçais para trabalhadores do conhecimento.

Trabalhadores braçais podem ser conceituados como aqueles cujo sua principal

contribuição para a organização encontra-se na força e coordenação muscular

aplicadas ao trabalho. Por sua vez, os trabalhadores do conhecimento são aqueles

que aplicam na organização o seu intelecto (Drucker, 2006).

Trabalhadores do conhecimento são aqueles que possuem elevado grau de instrução

escolar, que almejam que o trabalho proporcione satisfações de natureza psicóloga,

social e que seja realizador. Apresentam resultados quando são automotivados e

autodirigidos (Drucker, 2006).

Sveiby (1998) conceitua trabalhadores do conhecimento como indivíduos com alta

qualificação e alto nível de formação, de maneira que utilizam sua própria

competência para realizar seu trabalho, transformando informação em conhecimento.

De acordo com Lin e Joe (2012), trabalhadores do conhecimento são trabalhadores

detentores de motivação e com capacidade de criar novas ideias, distribuindo seus

conhecimentos de maneira a agregar valor à organização.

Por sua vez, Hitt, Ireland e Hoskisson (2005) consideram trabalhadores do

conhecimento como inovadores, criativos e flexíveis, com capacidades que geram um

desempenho diferenciado para a organização, estando preparados para assumir

novos desafios diariamente.

Dessa maneira, trabalhadores do conhecimento são pessoas com elevado grau de

formação e especialização - capital humano, segundo Crawford (1994) - e que têm o

conhecimento aplicado em seu trabalho (Davenport, 2005). O trabalhador do

conhecimento é aquele que utiliza, interpreta e processa informações em situações

específicas e gera novas informações para resolver problemas e cujo conhecimento

inserido no processo é o insumo da tarefa e tem papel no resultado de seu trabalho

(Boff & Abel, 2005).
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Concluindo, a Tabela 9 apresenta o conteúdo abordado no presente estudo, relevante

para a elaboração do quadro de referência para realização da pesquisa, com os

respectivos autores.

Tabela 9
Quadro de referência

Fonte: elaborada pela autora.

Tendo tais construtos como referência, descreve-se no próximo capítulo a

metodologia, por meio da qual se desenvolveu a pesquisa empírica desta dissertação.

Conteúdo Autores
Definição de geração Andrade et al. (2012); Cordeiro et al. (2013); Fantini e Souza (2015);

Mannheim (1952); Parry & Urwin, (2010).

Coorte geracional Hernaus & Vokic (2014) e Veloso et al. (2008).

Características, atitudes,
comportamentos (valores
pessoais) e preferências no
trabalho das gerações

Benson e Brown (2011); Bonifácio (2014); Carrara et al. (2013);
Cavazotte et al. (2012); Cennamo e Gardner (2008); Comazzetto et
al. (2016); Gardiner et al. (2013); Hernaus & Vokic (2014); Masibigiri
e Nienaber (2011); Nogueira et al. (2011); Oliveira e Honório (2014);
Oliveira et al. (2011); Santos et al. (2011); Silva (2013); Smola &
Sutton (2002); Veloso et al. (2008); Veloso et al. (2016); Veloso et al.
(2011).

Inexistência de diferenças
geracionais

Cavazotte et al. (2012); Colet et al. (2017); Oliveira et al. (2011);
Oliveira et al. (2012); Sousa e Ramos (2017).

Evolução da área de gestão
de pessoas

Davel e Vergara (2001); Dutra (2016); Marras (2000); Oltramari et al.
(2014); Wood Jr. (2009); Wood Jr. et al. (2011).

Políticas e práticas de
recursos humanos.

Dutra (2016); Dutra et al. (2017); Marras (2012); Ulrich (1998).

Abordagens em gestão de
recursos humanos/ GRH

Davel e Vergara (2001); Dutra (2016); Mascarenhas (2008).

Modelos de gestão de
recursos humanos

Dutra (2016); Ulrich (1998).

Trabalhadores do
conhecimento

Boff e Abel (2005); Crawford (1994); Davenport (2005); Drucker
(2006); Hitt, Ireland e Hoskisson (2005); Lin e Joe (2012); Sveiby
(1998).
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3 Metodologia

Neste capítulo são descritas a metodologia que norteia a pesquisa, sua

caracterização, modelo de pesquisa, população e amostra, técnica de coleta e de

análise dos dados.

3.1 Caracterização da pesquisa

No presente estudo foi conduzido um survey, descritivo, de caráter quantitativo, com

o objetivo de identificar as práticas de GRH frente às características do trabalho de

trabalhadores do conhecimento das gerações baby boomers, X e Y que atuam em

empresas em Minas Gerais.

Survey é um método de pesquisa que visa retirar de uma população uma amostra

para estudar e realizar análise (Collis & Hussey, 2005). Gil (2008) apresenta as

seguintes etapas para realização de uma pesquisa do tipo survey: criação do

instrumento de coleta de dados, pré-teste do questionário, seleção da amostra, coleta,

análise dos dados e interpretação e apresentação dos resultados. Esse método de

pesquisa é adequado, pois possibilita a apuração das respostas sobre os

questionamentos referentes às reações, hábitos, intenções, motivações, intuito,

características pessoais ou demográficas e demais expressões de indivíduos de uma

amostra (Collis & Hussey, 2005).

A pesquisa descritiva busca descrever as características de uma população ou

fenômeno, podendo estabelecer possíveis relações entre variáveis ou determinar a

natureza dessa relação. Tem o objetivo de estudar as características de determinado

grupo, seja em relação a idade, sexo, procedência ou escolaridade, por exemplo (Gil,

2017). Esse tipo de pesquisa é adequado para o presente estudo, pelo fato deste ter

buscado caracterizar o perfil demográfico e ocupacional dos trabalhadores do

conhecimento das gerações baby boomers, X e Y que atuam em empresas em Minas

Gerais.

O método quantitativo busca a mensuração dos dados, por meio de técnicas

matemáticas e/ou estatísticas, para obter medição objetiva e quantificação dos
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resultados, com precisão na análise e interpretação dos dados (Collis & Hussey,

2005). O método é considerado adequado para esta pesquisa, devido a permitir

apresentar a análise das opiniões dos participantes das distintas gerações, expondo

as informações sobre o perfil dos respondentes e como eles percebem as políticas e

práticas de recursos humanos adotadas pela organização.

3.2 Modelo de pesquisa

Para elaboração do modelo de pesquisa, considerou-se a pesquisa realizada por

Hernaus & Vokic (2014), que teve como objetivo identificar as características e

preferências no trabalho para as diferentes gerações, a partir da aplicação do

instrumento Work Design Questionaire (WDQ). Para identificação da GRH, utiliza-se

a concepção de Dutra (2016) e Dutra et al. (2017). A Figura 2 ilustra o modelo de

pesquisa adotado no presente estudo:

Figura 2
Modelo de pesquisa
Fonte: elaborada pela autora.
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Nesse modelo, caracterizam-se as gerações a partir da data de nascimento dos

indivíduos e pelas questões do WDQ. Os integrantes da geração baby boomers são

aqueles nascidos entre 1945 e 1960; da geração X, entre 1960 e 1980; e da geração

Y, entre 1980 e 2000 (Hernaus & Vokic, 2014).

As categorias referem-se ao WDQ, seguindo-se o estudo de Hernaus & Vokic (2014):

a) Características da tarefa: autonomia do trabalho, variedade de tarefas,

significância da tarefa e identidade da tarefa;

b) características sociais: interação fora da organização, interdependência

iniciada, interdependência recebida e trabalho em equipe.

A autonomia do trabalho refere-se à possibilidade de liberdade, independência em

relação ao agendamento para realização do trabalho, tomada de decisões e escolha

de métodos para a execução das atividades. A variedade de tarefas relaciona-se à

medida com que um trabalho requer a execução de vasta gama de tarefas por parte

dos empregados, considerando que quanto maior o número de atividades

desempenhadas, mais interessante e agradável se torna o trabalho. A significância da

tarefa consiste no grau em que a função influencia a vida e o trabalho dos outros

dentro e fora da organização. A identidade da tarefa expressa a medida com que uma

função abrange todo um trabalho, de forma que funções que proporcionam a

elaboração de um trabalho completo são mais interessantes de realizar do que

aquelas que envolvem apenas pequenas partes da tarefa (Morgeson & Humphrey,

2006).

A interação fora da organização considera o grau em que o trabalho demanda

interação e comunicação dos funcionários com indivíduos externos à organização,

sejam eles clientes, fornecedores ou qualquer outra entidade externa. A

interdependência expressa a medida com que o trabalho depende dos outros e que

outros dependem dele para completar o seu trabalho. A interdependência iniciada

indica até que ponto o trabalho flui de um trabalho para outro. A interdependência

recebida reflete até que ponto um trabalho é afetado pelo de outros (Morgeson &

Humphrey, 2006).
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A categoria trabalho em equipe foi adicionada às questões do WDQ, sendo oriunda

da pesquisa de Hernaus (2010) e refere-se a interações entre as pessoas para a

realização do trabalho.

A categoria feedback, apesar de não ter sido utilizada por Hernaus & Vokic (2014), foi

adotada na presente pesquisa por ser considerada importante, em função da revisão

de literatura realizada e da sua relevância na cultura brasileira. Essa categoria

expressa a medida com que o trabalho fornece informações diretas e claras sobre a

eficácia do desempenho da tarefa (Morgeson & Humphrey, 2006).

Para a caracterização do RH, a partir de suas funções, adota-se a conceituação de

Dutra (2016) e Dutra et al. (2017):

a) Movimentação, que envolve captação, internalização, transferências,

promoções, expatriação e recolocação;

b) desenvolvimento, que se refere a capacitação, carreira e desempenho;

c) valorização, que compreende remuneração, premiação, serviços e facilidades.

Esse modelo, além de identificar se existem diferenças em relação às características

do trabalho para as gerações baby boomers, X e Y, permitiu verificar de que forma

essas diferenças se manifestam em relação à GRH.

3.3 População e amostra

A população de uma pesquisa pode ser compreendida como o total de elementos que

partilham de características comuns, enquanto a amostra é um subgrupo

representativo dessa população (Collis & Hussey, 2005).

Da mesma forma do estudo de Hernaus & Vokic (2014), consideraram-se

trabalhadores do conhecimento como foco deste estudo, uma vez que os autores

destacaram que ainda faltam descobertas empíricas sobre as características e

preferências no trabalho (work design) para os trabalhadores do conhecimento de

diferentes gerações. Considerou-se ainda resultado da discussão de Oliveira et al.

(2011) que indica grupos diferenciados em relação aos distintos grupos geracionais.
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Eles concluem que parece existir uma minoria de jovens da geração Y que cultua e

apresenta valores similares aos relatados nas pesquisas, mas que ainda podem diferir

a partir de diferentes inserções no mercado de trabalho, em função das distintas áreas

de conhecimentos.

Considera-se como trabalhador do conhecimento pessoas com elevado grau de

formação e especialização (capital humano, segundo Crawford, 1994) e que têm o

conhecimento aplicado em seu trabalho (Davenport, 2005). O trabalhador do

conhecimento utiliza, interpreta e processa informações em situações específicas e

gera novas informações para resolver problemas e cujo conhecimento inserido no

processo é o insumo da tarefa e tem papel no resultado de seu trabalho (Boff & Abel,

2005).

Para esta pesquisa, considerou-se como trabalhadores do conhecimento gestores e

profissionais matriculados ou egressos do curso de Mestrado Profissional em

Administração, da Fundação Pedro Leopoldo, localizada no estado de Minas Gerais,

Brasil. Estudo realizado sobre o perfil do egresso FPL (Cançado et al., 2015), com 150

respostas válidas, nível de confiança de 90% e erro amostral de 6%, a partir de 880

e-mails registrados na secretaria do curso indicou que essa população apresenta

trabalhadores do conhecimento de diversas gerações: 3% são da geração baby

boomers, 47% da geração X e 50% da geração Y, sendo 39% do sexo masculino e

61% do sexo feminino.

Esses profissionais trabalham em empresas privadas (35%), em empresas públicas

(17%) e 11% são proprietários de empresa. A maioria (47%) atua em serviços e 33%

no ensino, em empresas de capital privado (63%) e público (21%), a maioria de capital

nacional (81%), sendo 13% de pequeno porte, 24%, médio e 41% de grande porte,

de acordo com a quantidade de funcionários. Desses profissionais, 57% exercem

cargo acadêmico (ligado a atividades em instituições de ensino); 53% cargo gerencial

(ligado a atividades de gestão: supervisor, coordenador, gerente, diretor); e 21% cargo

profissional (ligado a atividades que exigem formação superior específica). As

características descritas tornam esse público indicado para a proposta do estudo

empírico desta dissertação. Parte-se do pressuposto de que as atividades gerenciais
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e profissionais têm o conhecimento como insumo da tarefa e papel relevante no

resultado do trabalho.

Assim, a população foi composta de alunos matriculados ou egressos do MPA/FPL,

do estado de Minas Gerais, cujo e-mail estava registrado na secretaria do curso. A

amostra foi composta de alunos e egressos das diferentes coortes geracionais, que

trabalham em empresas que têm a área de GRH estruturada formalmente. A amostra

da pesquisa foi composta de 91 respondentes de várias coortes geracionais. Foram

necessárias as exclusões de 15 questionários, pois os respondentes não informaram

a data de nascimento. Essas exclusões se justificam pelo fato de a pesquisa utilizar a

caracterização das gerações por coorte geracional baseada na idade (Parry & Urwin,

2010).

3.4 Técnica de coleta de dados

As técnicas de pesquisa referem-se ao conjunto de processos pelos quais se atingem

seus objetivos. Nesta pesquisa optou-se pela coleta de dados por meio de

questionário, que é constituído por uma série de perguntas fechadas e organizadas

que devem ser divididas por ordem ou grupos de perguntas, com a finalidade de se

obter as informações necessárias sobre o tema pesquisado (Lakatos, 2010).

O questionário foi elaborado tendo como base o modelo de pesquisa, constando de

três seções, além da introdução, na qual se explica o que é a pesquisa e solicita-se a

confirmação do respondente, por meio da aceitação do Termo de Consentimento Livre

e Esclarecido (Apêndice B).

Na primeira seção, buscou-se caracterizar a GRH das empresas pesquisadas. Para

isso, foi elaborada uma relação das práticas usuais da GRH. E por meio de uma escala

que varia de 1 a 5, sendo 1= péssimo e 5= excelente e 0 (zero = inexistente) solicitou-

se a avaliação das práticas que efetivamente são realizadas na empresa na qual o

respondente trabalha. Em seguida, solicitou-se que fossem indicadas as três práticas

mais importantes para ele, considerando-se suas características pessoais e

profissionais e suas necessidades no trabalho.
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A segunda seção visou identificar a percepção dos trabalhadores do conhecimento

das gerações baby boomers, X e Y sobre as características do trabalho. Para tal,

optou-se por aplicar o questionário WDQ utilizado por Hernaus & Vokic (2014). Os

autores realizaram pesquisa quantitativa, que teve como objetivo descobrir a natureza

das características do trabalho, relacionadas a diferentes coortes geracionais (baby

boomers, geração X e geração Y). Obtiveram 512 respostas válidas de trabalhadores

do conhecimento – gestores e profissionais – de 48 empresas croatas de grande porte.

Foi aplicada uma adaptação do WDQ, desenvolvido e validado por Morgeson &

Humphrey (2006). Na pesquisa realizada por Hernaus & Vokic (2104), o questionário

foi composto de 29 questões, com consistência interna avaliada por meio do Alfa de

Cronbach acima de 0,7, conforme apresentado na Tabela 10.

Tabela 10
Categorias de análise: características do trabalho
Categoria Questão Alfa de Cronbach

Características da tarefa
Autonomia do trabalho 1, 2, 3 0,785
Variedade de tarefas 4, 5, 6 0,759
Significado da tarefa 7, 8, 9, 10 0,707
Identidade da tarefa 11, 12, 13, 14 0,844

Características sociais
Interação fora da organização 15, 16, 17, 18 0,745
Interdependência iniciada 19, 20, 21 0,722
Interdependência recebida 22, 23, 24 0,831
Trabalho em equipe 25, 26, 27, 28, 29 0,734

Fonte: elaborada pela autora.

Para este estudo, optou-se ainda por inserir três questões sobre feedback,

originalmente incluídas na categoria características sociais no questionário de

Morgeson & Humphrey (2006), em função da revisão de literatura realizada e da

importância do feedback na cultura brasileira. Essas questões foram numeradas como

25, 26 e 27 e foram traduzidas como se segue:

a) Eu recebo grande quantidade de informações sobre o meu desempenho, do

meu gerente e colegas de trabalho;

b) outras pessoas na organização, como gerentes e colegas de trabalho,

fornecem informações sobre a eficácia (por exemplo, qualidade e quantidade)

do meu desempenho;
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c) eu recebo feedback sobre o meu desempenho de outras pessoas na minha

organização (como o meu gerente ou colegas de trabalho).

O questionário aplicado constou, então, de 32 questões avaliadas em escala Likert de

cinco pontos, sendo 1 = discordo totalmente e 5 = concordo totalmente. Para a grade

de correção, seguiu-se o exposto na Tabela 9, inserindo a categoria feedback

(questões 25, 26 e 27) e alterando-se a numeração das questões relativas à categoria

trabalho de equipe para 28, 29, 30, 31 e 32.

Na terceira seção seguiram-se questões referentes a dados demográficos e

ocupacionais dos respondentes, tendo-se como referência os questionários de

Cançado et al. (2015) e Hernaus & Vokic (2014).

O questionário, via formulário Google Docs, foi enviado ao e-mail dos alunos e

egressos registrados na secretaria do MPA/FPL.

3.5 Técnica de análise dos dados

Os dados coletados via Google Docs foram tabulados em planilha Excel, em um

primeiro momento, para construir o conjunto de dados finais. Foram então tratados no

programa estatístico Predictive Analytics Software (PASW 18) e R, versão 3.5.1 por

meio do pacote Arules.

Para serem aplicadas as técnicas estatísticas, fizeram-se necessárias etapas de

limpeza, transformação e formatação dos dados. Foi realizada a análise de dados

faltantes, missings e análise de pontos extremos (Little & Rubin, 1987).

Os dados quantitativos foram submetidos à análise estatística univariada e bivariada.

Para a análise univariada, foram utilizadas a distribuição de frequência para evidenciar

os dados do perfil dos pesquisados e a apuração de medidas de posição (média e

mediana) e de dispersão (desvio-padrão e intervalo interquartil) para apresentar as

questões relativas às práticas usuais de GRH e às características do trabalho, de

acordo com o modelo adaptado do WDQ utilizado nesta dissertação (Reis, 1997).



71

O exame de fidedignidade foi abordado por meio da avaliação de sua consistência

interna. Seguindo a recomendação de diversos autores (Churchill Jr.,1979; Spector,

1992; Urdan,1995), neste trabalho optou-se pelo exame de consistência interna nos

construtos referentes à característica de trabalho, a partir do cálculo do coeficiente de

Alfa de Cronbach das subescalas, o que determina o quanto os itens da escala estão

inter-relacionados. Nunnally (como citado em Spector, 1992) estipulou uma regra de

que uma escala seria considerada consistente se possuísse valor de alfa superior a

0,70. Por sua vez, Malhotra (2001) aceita valores acima de 0,60.

Quanto à avaliação de diferença entre os escores referentes aos construtos de

característica de trabalho, foi utilizado o teste não paramétrico de Friedman. Esse

teste é indicado quando mais de duas situações em um mesmo individuo são

comparadas. Nesse caso teve por objetivo verificar se algum dos escores medidos

exercia mais impacto sobre os entrevistados (Siegel, 1956).

Utilizou-se, então, o teste não paramétrico de Friedman, que permite a comparação

de dados amostrais relacionados e obtidos mediante uma atribuição de postos, como

ocorre na escala Likert, utilizada nesta dissertação (Spector, 1992). Na aplicação

desse tipo de teste, o mesmo respondente fornece mais de uma informação que, no

presente caso, refere-se aos escores atribuídos a cada indicador.

Inicialmente, por meio do teste de Friedman, verificou-se se existem significativas

diferenças entre os construtos de percepção sobre a característica do trabalho e

também se essa diferença existe entre os indicadores ao considerar cada construto

individualmente. Quando a hipótese básica – não há diferença significativa entre os

construtos ou entre os indicadores de um mesmo construto – é rejeitada, procede-se,

ainda, ao teste de comparações múltiplas para identificar as diferenças entre pares de

construtos ou de indicadores.

Na análise bivariada, para a avaliação de diferenças entre as três gerações e as

questões de construtos relativos à característica de trabalho dos trabalhadores do

conhecimento pesquisados, foram utilizados testes não paramétricos para dados

ordinais de escala Likert, pois os dados não possuem distribuição normal. Logo, para
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a variável geração, que possui três categorias, foi adotado o teste não paramétrico

Kruskal-Wallis para a comparação das medianas entre as categorias. Nesse teste, a

hipótese nula é a de que não há diferença entre as medianas das três categorias; e a

hipótese alternativa é a de que pelo menos uma diferença significativa existe entre as

categorias estudadas (Magalhães & Lima, 2009).

Para identificar as prioridades dos trabalhadores do conhecimento das gerações baby

boomers, X e Y em relação às práticas de GRH, foi utilizado o algoritmo Apriori. Essa

técnica tem como premissa básica encontrar elementos que implicam a presença de

outros elementos em uma mesma transação, ou seja, encontrar relacionamentos ou

padrões frequentes entre conjuntos de dados (Agrawal & Srikant, 1994).

Para que o algoritmo gerasse somente um conjunto de regras interessantes, foi

necessário definir um valor para o suporte, para a confiança e para o lift. O suporte

refere-se ao percentual de ocorrência de um item ou uma combinação de itens na

base de dados. Já a confiança é a proporção de um ou mais itens implicarem na

ocorrência de outro item. E o lift é uma medida de importância da regra encontrada.

Os parâmetros utilizados na pesquisa para o algoritmo Apriori foram: suporte mínimo

de 2,17%, o que representa no mínimo dois respondentes, confiança mínima de 90%

e lift de no mínimo 1,7.

Em todos os testes estatísticos foram considerados nível de significância de 5%.

Dessa forma, são consideradas associações estatisticamente significativas aquelas

cujo valor p foi inferior a 0,05.

A Tabela 11 traz a síntese da metodologia utilizada nesta pesquisa empírica:
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Tabela 11
Síntese da metodologia

Objetivos Autores
Técnica

de coleta
de dados

Técnica
análise

dos
dados

Indicar as propriedades das
escalas.

Churchill Jr. (1979); Hair, Anderson, Tatham,
& Black (2005); Magalhães e Lima (2009);
Siegel (1956); Spector (1992) e Urdan (1995).

Questio-
nário

estruturado

Teste de
fidedig-
nidade

Caracterizar o perfil
demográfico e ocupacional
dos trabalhadores do
conhecimento das gerações
baby boomers, X e Y que
atuam em empresas em
Minas Gerais.

Cançado et al. (2015); Hernaus & Vokic
(2014); Reis (1997).

Questio-
nário

estruturado

Distribui-
ção de

frequência

Identificar as características
do trabalho na percepção
dos trabalhadores do
conhecimento das gerações
baby boomers, X e Y que
atuam em empresas em
Minas Gerais.

Andrade et al. (2012); Benson e Brown
(2011); Bonifácio (2014); Carrara et al. (2013);
Cavazotte et al. (2012); Cennamo e Gardner
(2008); Colet et al. (2017); Comazzetto et al.
(2016); Cordeiro et al. (2013); Fantini e Souza
(2015); Gardiner et al. (2013); Hernaus
(2010); Hernaus & Vokic (2014); Magalhães e
Lima, (2009); Mannheim (1952); Masibigiri e
Nienaber (2011); Morgeson & Humphrey
(2006); Nogueira et al. (2011); Oliveira e
Honório (2014); Oliveira et al. (2011); Parry &
Urwin, (2010); Oliveira et al. (2012); Santos
et al. (2011); Silva (2013); Smola & Sutton
(2002); Sousa e Ramos (2017); Spector
(1992); Veloso et al. (2008; 2016) e Veloso et
al. (2011).

Questio-
nário

estruturado

Teste não
para-

métrico de
Friedman
e Kruskal-

Wallis

Descrever as práticas de
GRH das empresas
pesquisadas na percepção
dos trabalhadores do
conhecimento das gerações
baby boomers, X e Y que
atuam em empresas em
Minas Gerais.

Davel e Vergara (2001); Dutra (2016); Dutra
et al. (2017); Marras (2000; 2012);
Mascarenhas (2008); Oltramari et al. (2014);
Reis (1997); Ulrich (1998); Wood Jr. (2009) e
Wood Jr. et al. (2011).

Questio-
nário

estruturado

Medidas
de posição

e de
dispersão

Identificar as prioridades em
relação às práticas de GRH
na percepção dos
trabalhadores do
conhecimento das gerações
baby boomers, X e Y, que
atuam em empresas em
Minas Gerais.

Agrawal & Srikant (1994); Andrade et al.
(2012); Benson e Brown (2011); Bonifácio
(2014); Carrara et al. (2013); Cavazotte et al.
(2012); Cennamo e Gardner (2008); Colet et
al. (2017); Comazzetto et al. (2016); Cordeiro
et al. (2013); Dutra (2016); Fantini e Souza
(2015); Gardiner et al. (2013); Hernaus
(2010); Hernaus & Vokic (2014); Mannheim
(1952); Masibigiri e Nienaber (2011);
Morgeson & Humphrey (2006); Nogueira et al.
(2011); Oliveira e Honório (2014); Oliveira et
al. (2011); Parry & Urwin, (2010); Oliveira et
al. (2012); Santos et al. (2011); Silva (2013);
Smola e Sutton (2002); Sousa e Ramos
(2017); Ulrich (1998); Veloso et al. (2008;
2016); Veloso et al. (2011).

Questio-
nário

estruturado

Algoritmo
Apriori

Fonte: elaborada pela autora.
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4 Apresentação e discussão dos resultados

Neste capítulo são apresentados os resultados da pesquisa. Na primeira seção é

relatada a análise das propriedades das escalas; na segunda seção, a caracterização

do perfil demográfico e ocupacional dos trabalhadores do conhecimento das gerações

baby boomers, X e Y que atuam em empresas em Minas Gerais. Na terceira seção

são identificadas as características do trabalho dos trabalhadores do conhecimento

das gerações baby boomers, X e Y que atuam em empresas em Minas Gerais. A

quarta seção identifica as práticas de GRH das empresas pesquisadas e a quinta, as

prioridades em relação às práticas de GRH de trabalhadores do conhecimento das

gerações baby boomers, X e Y, que atuam em empresas em Minas Gerais.

4.1 Análise de consistência da escala

A análise da fidedignidade da escala para cada um dos nove construtos (ou

dimensões) que, em conjunto, representam a percepção sobre as preferências no

trabalho dos profissionais do conhecimento das gerações baby boomers, X e Y, de

acordo com o modelo adaptado do WDQ, utilizado nesta dissertação, foi realizada por

meio do coeficiente Alfa de Cronbach (α) (Hair et al., 2005). O resultado é apresentado

na Tabela 12.
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Tabela 12
Fidedignidade da escala utilizada

Categoria Questões Alfa Alfa se Item Deletado
Autonomia do trabalho 1.

,686
,688

2. ,633
3. ,430

Variedade de tarefas 4.
,868

,803
5. ,782
6. ,856

Significado da tarefa 7.

,716

,694
8. ,720
9. ,561
10. ,598

Identidade da tarefa 11.

,862

,839
12. ,826
13. ,806
14. ,825

Interação fora da organização 15.

,726

,614
16. ,705
17. ,671
18. ,670

Interdependência iniciada 19.
,715

,742
20. ,504
21. ,620

Interdependência Recebida 22.
,836

,750
23. ,746
24. ,823

Feedback 25.
,819

,722
26. ,861
27. ,652

Trabalho em equipe 28.

,781

,777
29. ,728
30. ,716
31. ,772
32. ,700

Fonte: dados da pesquisa.

Os valores encontrados mostram que o questionário utilizado é confiável em todas as

dimensões, uma vez que alcançaram valores superiores a 0,686 e que o valor mínimo

sugerido para o α é de 0,60 (Hair et al., 2005). Apenas quatro indicadores (Q3, Q9,

Q10, Q20) podem ser questionáveis na composição dos construtos, por apresentarem

resultado abaixo de 0,60. A exclusão desses indicadores melhora de modo ínfimo a

consistência da escala, pois adiciona 0,003 unidade no coeficiente Alfa de Cronbach.

Desse modo, optou-se por mantê-los.
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Esses resultados se assemelham aos achados de Hernaus & Vokic (2104), cujo

questionário apresentou consistência interna avaliada por meio do Alfa de Cronbach,

acima de 0,7, como já mencionado anteriormente na Tabela 9. Esses resultados

revelam, portanto, a fidedignidade e a consistência interna do questionário utilizado.

4.2 Caracterização do perfil da amostra

Esta pesquisa foi constituída por amostra de 91 respondentes, sendo a maioria

(57,1%) trabalhadores do conhecimento da geração X, 22% da geração Y e 20,9% da

geração baby boomers, de acordo com a Tabela 13.

Tabela 13
Caracterização da amostra segundo variáveis demográficas por gerações

Variáveis demográficas
Baby

boomers X Y
Total %

n % n % n %
Sexo Feminino 5 26,3 19 36,5 10 50,0 34 37,4

Masculino 14 73,7 33 63,5 10 50,0 57 62,6

Estado civil Casado 11 57,9 35 67,3 12 60,0 58 64,0
Divorciado 6 31,6 8 15,4 0 0 14 15,3
Solteiro 1 5,3 7 13,5 7 35,0 15 16,4
União estável 1 5,3 2 3,8 1 5,0 4 4,3

Número de
filhos

Nenhum 1 5,3 13 25,0 10 50,0 24 26,4
1 5 26,3 9 17,3 7 35,0 21 23,1
2 10 52,6 25 48,1 0 0 35 38,4
3 3 15,8 5 9,6 1 5,0 9 9,9
Mais de três 0 0 0 0 2 10,0 2 2,2

Local de
residência

Belo Horizonte 12 63,2 30 57,7 5 25,0 47 51,6
Cidade da RMBH 2 10,5 11 21,2 5 25,0 18 19,8

Cidade do interior de MG 5 26,3 11 21,2 10 50,0 26 28,6

Último
curso

concluído

Graduação 0 0 2 3,8 0 0 2 2,2
Especialização/MBA 1 5,3 8 15,4 10 50,0 19 20,9
Mestrado 18 94,7 40 76,9 9 45,0 67 73,6
Doutorado 0 0 0 0 1 5,0 1 1,1
Outro 0 0 2 3,8 0 0 2 2,2

Total 19 20,9 52 57,1 20 22 91 100
RMBH: Região metropolitana de Belo Horizonte.
Fonte: dados da pesquisa.

Os resultados da composição da amostra podem ser justificados pelo fato de a

geração X ser a força de trabalho mais ativa no mercado de trabalho atualmente.
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Esses resultados também são similares aos das pesquisas realizadas por Hernaus &

Vokic (2014) e Carrara et al. (2013), que em sua maioria foram compostas por

pesquisados da geração X. Diferem das pesquisas realizadas por Silva (2013) e

Fantini e Souza (2015) que encontraram maior índice de pesquisados da geração Y.

Semelhantemente, todas as pesquisas apresentaram um número menor de

pesquisados da geração baby boomers, justificado por essa geração já estar em

processo de aposentadoria.

Em relação ao sexo, a maioria dos respondentes é do sexo masculino (62,2%),

casados (64%) e possuem dois filhos (38,4%). A grande maioria reside em Belo

Horizonte (51,6%), 19,8% na região metropolitana de Belo Horizonte e 28,6% em

cidades do interior do estado de Minas Gerais. A maior parte dos respondentes tem o

curso de mestrado (73,6%), coerentemente com a amostra pesquisada. Tal resultado

caracteriza os respondentes como trabalhadores do conhecimento, uma vez que,

além de possuírem pelo menos um curso de graduação, investiram em sua formação

com cursos lato e strictu sensu, confirmando alto grau de formação e especialização

(Boff & Abel, 2005; Crawford, 1994; Davenport, 2005).

Na Tabela 13, a respeito dos resultados por geração, verificou-se a predominância do

sexo masculino entre os baby boomers (73,7%) e Xers (63,5%). Já entre os Yers,

constatou-se o equilíbrio entre os sexos (50%), resultado diferente dos da pesquisa

de Hernaus & Vokic (2014), que obteve percentual feminino superior ao masculino. Já

as gerações baby boomers e X se assemelham, com percentual superior do sexo

masculino.

Em todas as gerações o percentual maior foi de de casados, sendo que a maioria dos

baby boomers (52,6 %) e dos Xers (48,1 %) tem dois filhos, enquanto a maioria dos

Yers (50%) não tem filhos. Os resultados indicaram que a maioria dos baby boomers

e dos Xers moram na cidade de Belo Horizonte e a maioria dos Yers residem no

interior do estado de Minas Gerais, talvez em função do desenvolvimento econômico

e educacional de cidades do interior, o vem criando condições para que as gerações

mais jovens se fixem no interior.
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Verificou-se que a maioria dos baby boomers e dos Xers cursou o mestrado e a

maioria dos Yers, a especialização. Como a pesquisa foi enviada aos alunos

matriculados e egressos do curso de Mestrado Profissional em Administração da

Fundação Pedro Leopoldo, entende-se que a geração Y está cursando o mestrado

atualmente.

A Tabela 14 exibe a distribuição da amostra, segundo as variáveis ocupacionais da

pesquisa.

Tabela 14
Caracterização da amostra segundo variáveis ocupacionais

Variáveis Ocupacionais
Baby

boomers X Y Total %
n % n % n %

Tempo de
trabalho na

empresa

Até 11 meses 0 0 4 7,7 4 20,0 8 8,8
De 1 a 5 anos 2 10,5 12 23,1 8 40,0 22 24,2
De 5,1 a 10 anos 5 26,3 16 30,8 5 25,0 26 28,5
De 10,1 a 15 anos 2 10,5 9 17,3 3 15,0 14 15,4
De 15,1 a 20 anos 2 10,5 4 7,7 0 0 6 6,6
De 20,1 a 25 anos 1 5,3 5 9,6 0 0 6 6,6
De 25,1 a 30 anos 2 10,5 2 3,8 0 0 4 4,4
De 30,1 a 35 anos 3 15,8 0 0 0 0 3 3,3
Acima de 35 anos 2 10,5 0 0 0 0 2 2,2

Natureza do
cargo/carreira

atual

Acadêmico 2 10,5 10 19,2 7 35,0 9 20,8
Gerencial 10 52,6 24 46,2 8 40,0 42 46,2
Profissional 7 36,8 18 34,6 5 25,0 30 33,0

Tempo de
trabalho no
cargo atual

Até 11 meses 0 0 3 5,8 5 25,0 8 8,8
De 1 a 4 anos 2 10,5 8 15,4 5 25,0 15 16,4
De 4,1 a 7 anos 5 26,3 13 25,0 6 30,0 24 26,4
De 7,1 a 10 anos 2 10,5 13 25,0 4 20,0 19 20,9
De 10,1 a 13 anos 1 5,3 7 13,5 0 0 8 8,8
De 13,1 a 16 anos 2 10,5 3 5,8 0 0 5 5,5
De 16,1 a 19 anos 0 0 3 5,8 0 0 3 3,3
Acima de 20 anos 7 36,8 2 3,8 0 0 9 9,9

Renda
mensal atual

Até 5 SM 3 15,8 13 25,0 5 25,0 21 23,1
De 5,1 a 10 SM 9 47,4 19 36,5 11 55,0 39 42,8
De 10 a 15 SM 4 21,1 10 19,2 2 10,0 16 17,6
De 15,1 a 20 SM 1 5,3 6 11,5 0 0 7 7,7
De 21 a 25 SM 0 0 3 5,8 0 0 3 3,3
Acima de 25 SM 2 10,5 1 1,9 2 10,0 5 5,5

Total 19 100 52 100 20 100 91 100
Fonte: dados da pesquisa.

Os resultados enfatizam que a maioria dos respondentes está entre 5,1 e 10 anos na

empresa (28,5%), seguido de 24,2% na faixa entre ume cinco anos; 46,2% atuam em

cargos gerenciais ligados a atividades de gestão: supervisor, coordenador, gerente,
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diretor; e 33% em cargos de analistas e semelhantes, estando no cargo atual entre

4,1 e 7 anos (26,4%), tendo como renda mensal atual 5,1 a 10 salários mínimos

(42,8%).

Observa-se que a maioria dos baby boomers e dos Xers está na empresa de 5,1 a 10

anos (26,3 e 30,8%, respectivamente) e a maioria dos Yers, de um a cinco anos (40%).

Esses resultados podem ser entendidos por serem os indivíduos da geração Y mais

jovens, como também não apresentarem perfil de estabilidade e comprometimento

organizacional (Silva, 2013). Predominaram os cargos gerenciais para as três

gerações, sendo que os baby boomers estão há mais de 20 anos (36,8 %), os Xers

de 4,1 a 10 anos (50 %) e os Yers entre 4,1 e sete anos (30%). Tais resultados podem

ser justificados pelas características apresentadas na literatura para cada geração.

Por exemplo: a geração baby boomers é viciada e altamente identificada com o

trabalho, comprometida com a empresa e valoriza a segurança no trabalho. A geração

X não tem expectativas de segurança no trabalho e os trabalhadores da geração Y

são leais se satisfeitos no trabalho, procuram empregabilidade em vez de segurança

no emprego, sendo leais às suas carreiras e não aos empregadores (Hernaus & Vokic,

2014; Veloso et al., 2008; 2016). Dado interessante é que as três gerações não se

diferenciaram quanto à renda mensal (5,1 a 10 salários mínimos), o que pode indicar

ou a estagnação das gerações baby boomer e X ou ascensão rápida da geração Y.

A Tabela 15 apresenta a caracterização das empresas nas quais os respondentes

trabalham.
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Tabela 15
Caracterização das empresas

Variáveis Ocupacionais
Baby

boomers X Y Total %
n % n % n %

Setor de
atividade da

empresa

Comercial 2 10,5 1 1,9 3 15,0 6 6,6
Ensino 7 36,8 15 28,8 7 35,0 29 31,9
Industrial 2 10,5 9 17,3 1 5,0 12 13,2
Serviços 8 42,1 27 51,9 9 45,0 44 48,3

Natureza do
capital da
empresa

Misto 1 5,3 3 5,8 1 5,0 5 5,5
Privado 12 63,2 38 73,1 11 55,0 61 67,0
Público 6 31,6 10 19,2 5 25,0 21 23,1
Terceiro setor 0 0 1 1,9 3 15,0 4 4,4

Composição
do capital da

empresa

Multinacional 3 15,8 9 17,3 3 15,0 15 16,5

Nacional 16 84,2 43 82,7 17 85,0 76
83,5

A empresa
existe

De 1,1 a 2 anos 0 0 1 1,9 0 0 1 1,1
De 2,1 a 5 anos 1 5,3 3 5,8 1 5,0 5 5,5
De 5,1 a 10 anos 3 15,8 3 5,8 0 0 6 6,6
De 10,1 a 20 anos 1 5,3 13 25,0 4 20,0 18 19,8
De 20,1 a 40 anos 1 5,3 8 15,4 6 30,0 15 16,5
De 40,1 a 60 anos 5 26,3 13 25,0 3 15,0 21 23,0
60,1 a 100 anos 3 15,8 6 11,5 3 15,0 12 13,2
Acima de 100 anos 5 26,3 5 9,6 3 15,0 13 14,3

Número de
empregados
da empresa

Não sei 0 0 3 5,8 0 0 3 3,3
Até 9 2 10,5 6 11,5 0 0 8 8,8
De 10 a 19 3 15,8 2 3,8 1 5,0 6 6,6
De 20 a 49 1 5,3 1 1,9 1 5,0 3 3,3
De 50 a 99 1 5,3 2 3,8 1 5,0 4 4,4
De 100 a 499 2 10,5 15 28,8 8 40,0 25 27,4
De 500 a 999 2 10,5 1 1,9 2 10,0 5 5,5
De 1000 a 4999 4 21,1 11 21,2 4 20,0 19 20,9
Acima de 5000 4 21,1 11 21,2 3 15,0 18 19,8

Faturamento Não sei 6 31,6 15 28,8 6 30,0 27 29,6
≤ 360 mil 4 21,1 5 9,6 1 5,0 10 11,0
> 360 mil ≤4,8 milhões 7 36,8 7 13,5 6 30,0 20 22,0
> R$ 4,8 milhões e ≤
300 milhões 0 0 15 28,8 5 25,0 20 22,0

> R$ 300 milhões 2 10,5 10 19,2 2 10,0 14 15,4
Total 19 100 52 100 20 100 91 100
Fonte: dados da pesquisa.

A maioria dos profissionais do conhecimento atua no setor de serviços (48,3%) ou

ensino (31,9%), em empresas privadas (67%), nacionais (83,5%), que existem entre

40,1 e 60 anos (23%). Considerando a classificação do Serviço Brasileiro de Apoio às
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Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) para definição do porte (Tabela 16) e que a

maioria das empresas tem acima de 100 funcionários, elas podem ser consideradas

de médio porte, se forem do setor industrial, e de grande porte, do setor de serviços.

Como somente 13,2% das empresas são do setor industrial, pode-se afirmar que a

maioria das empresas de empresas da amostra é de grande porte. Em relação ao

faturamento, 22% das empresas são consideradas de pequeno porte, 22% de médio

e 15,4% de grande porte.

Tabela 16
Classificação do porte de empresas

Classificação
Segundo número de empregados

FaturamentoIndústria Comércio e Serviço
Micro até 19 até 09 ≤R$ 360 mil

Pequena entre 20 e 99 entre 10 e 49 > R$ 360 mil e ≤ R$ 4,8 milhões
Média entre 100 e 499 entre 50 e 99 > R$ 4,8 milhões e ≤ R$ 300

milhões
Grande acima de 500 acima de 100 > R$ 300 milhões

Fonte: elaborada a partir de Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. SEBRAE.
Recuperado de: http://www.sebrae-sc.com.br/leis/default.asp?vcdtexto=4154; Banco Nacional do
Desenvolvimento. Recuperado de https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/
guia/porte-de-empresa.

Analisando-se o número de empregados e a geração, verificou-se que a maioria dos

baby boomers trabalha em empresas com mais de 1.000 funcionários, enquanto a

maioria dos Xers e dos Yers trabalham em empresas menores, com 100 a 499

funcionários.

Pode-se concluir que nessa amostra predominaram os trabalhadores do

conhecimento da geração X (57,1%), do sexo masculino (62,6%), casados (64%), com

dois filhos (38,4%), moradores na cidade de Belo Horizonte (51,6%), com curso de

mestrado completo (73,6%). Esse perfil traz algumas diferenças em função do corte

geracional – predominância do sexo masculino entre os baby boomers (73,7%) e Xers

(63,5%) e o equilíbrio entre os sexos (50%) entre os Yers, o que pode indicar a

presença mais representativa das mulheres no mercado de trabalho nos anos mais

recentes. Coerentemente com a faixa etária, 50% dos Yers não têm filhos, mesmo

que casados (60%). É interessante investigar a razão de a maioria dos Yers morar no

interior, enquanto as outras gerações moram na capital. Os resultados ainda revelam
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que os Yers têm especialização como último curso concluído, estando, portanto,

cursando o mestrado atualmente.

A maioria dos respondentes tem experiência profissional, com tempo de empresa

entre 5,1 e 10 anos, atuando em cargos gerenciais entre 4,1 e sete anos (26,4%), com

renda mensal de 5,1 a 10 salários mínimos (28,5%), em empresas do setor de serviços

(48,3%), de capital privado (67%) e nacional (83,5%). Essas empresas são antigas no

mercado, existindo há mais de 40 anos (50,5%), em sua maioria de grande porte

(73,6%), considerando terem acima de 100 funcionários, sendo que 15,4% têm

faturamento superior a R$ 300 milhões. Não foram observadas diferenças na

comparação entre gerações em relação a setor, natureza do capital e tempo de

existência da empresa. Em relação ao número de funcionários, há maior percentual

de empresas com mais de 40 anos entre os baby boomers (68,4%), e com mais de

1.000 funcionários (42,2%). Portanto, os dados parecem indicar que essa geração

mais velha, nascida entre os anos de 1945 e 1960, e, portanto, com bagagem

profissional maior, atua em empresas de maior porte e mais antigas.

Comparando-se esses resultados aos de outras pesquisas, apurou-se que a maioria

da amostra de Hernaus & Vokic (2014) e Silva (2013) também era composta de

respondentes do sexo masculino e casados (Carrara et al., 2013). Na pesquisa de

Fantini e Souza (2015), 42% dos respondentes tinham cursado pós-graduação/

mestrado/ doutorado, enquanto nas pesquisas de Silva (2013) e Hernaus & Vokic

(2014) o maior grau de instrução foi a graduação. O fato de a maioria dos Yers estar

na empresa há menos tempo, entre um e cinco anos, pode estar relacionado a ser

uma geração mais jovem – nascidos entre 1980 e 2000 –, como também por eles não

terem perfil de estabilidade e de alto comprometimento organizacional (Silva, 2013).

4.3 Percepção dos trabalhadores do conhecimento das gerações baby
boomers, X e Y sobre as categorias das características do trabalho

A Tabela 17 demonstra o resultado da percepção dos trabalhadores do conhecimento

das diferentes gerações sobre as categorias das características do trabalho. Foi

aplicado o teste não paramétrico (Friedman) para identificar se existem diferenças

significativas na avaliação das categorias.
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Tabela 17
Percepção dos respondentes sobre as categorias das características do trabalho

Características do Trabalho Medidas Descritivas P-valor Conclusão1 Quartil Mediana 3 Quartil
Variedade de tarefas (VT) 4,00 4,67 5,00

p<0,001**
VT > ST >
Au = IT >
IFO = IR

=TE >II > fe

Significado da tarefa (ST) 3,75 4,50 4,75
Autonomia do trabalho (AU) 3,33 4,00 4,33
Identidade da tarefa (IT) 3,25 4,00 4,50
Interação fora organização (IFO) 3,25 3,75 4,25
Interdependência recebida (IR) 3,00 3,67 4,33
Trabalho equipe (TE) 3,00 3,60 4,20
Interdependência iniciada (II) 2,67 3,33 4,00
Feedback (FE) 2,00 3,00 4,00

Nota: – As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste de Friedman.
– Os valores de p-valor em negrito indicam diferenças significativas.
– Os resultados significativos foram identificados com asteriscos, de acordo com o nível de

significância, a saber: p-valor < 0,01** (nível de confiança de 99,0%).
Fonte: dados da pesquisa.

Infere-se, pelos resultados, que existem diferenças significativas na avaliação das

categorias, sendo a variedade de tarefas (mediana 4,67) a categoria mais bem

avaliada, seguida do significado da tarefa (4,5). Autonomia e identidade da tarefa

receberam avaliação similar (4,0), sendo superior à interação fora da organização

(3,75), interdependência recebida (3,67) e trabalho em equipe (3,60), que não

acusaram diferença significativa. A categoria feedback (3,0) foi a que menos impactou

a avaliação sobre as características do trabalho, na visão dos trabalhadores do

conhecimento.

A Tabela 18 mostra a percepção dos respondentes sobre as características do

trabalho, a partir dos resultados dos indicadores e categorias. Essa avaliação permite

identificar a variação do impacto da questão sobre o construto ou categoria.
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Tabela 18
Percepção dos respondentes sobre as características do trabalho

Categorias
Medidas Descritivas

p-valor Con-
clusão

Média D.P.
1

Quartil
Medi-
ana

3
Quartil

Autonomia do trabalho
1-O meu trabalho me permite decidir sobre

a ordem de realização das tarefas
3,91 1,05 3,00 4,00 5,00

0,055 Todos
iguais

2-O meu trabalho me proporciona
significativa autonomia para a tomada de
decisões

3,69 1,17 3,00 4,00 5,00

3-O meu trabalho me permite decidir por
conta própria sobre como proceder na sua
execução

3,74 1,11 3,00 4,00 5,00

Variedade da tarefa
4-O meu trabalho envolve grande

variedade de tarefas
4,32 ,905 4,00 5,00 5,00

0,210 Todos
iguais

5-O meu trabalho exige que eu faça uma
série de coisas diferentes

4,27 ,967 4,00 5,00 5,00

6-O meu trabalho exige o desempenho de
uma grande amplitude de tarefas

4,19 ,965 4,00 4,00 5,00

Significado da tarefa
7-Os resultados do meu trabalho podem

afetar significativamente a vida de outras
pessoas

4,43 ,85 4,00 5,00 5,00

0,060 Todos
iguais

8-O meu trabalho em si é muito
significativo e importante no esquema mais
amplo das coisas

4,21 ,90 4,00 4,00 5,00

9-O meu trabalho tem grande impacto
sobre pessoas de fora da organização

4,03 1,23 3,00 5,00 5,00

10-A minha performance no trabalho tem
impacto significativo em pessoas de fora da
organização

4,13 1,08 4,00 4,00 5,00

Identidade da tarefa
11-O meu trabalho envolve a execução de

toda a tarefa, do princípio ao fim
3,68 1,28 3,00 4,00 5,00

0,020*
Q 14 >
Q 13 >
Q 11 =
Q 12

12-Meu trabalho está estruturado de
maneira que eu tenha oportunidade de
realizá-lo inteiro, do início ao fim

3,60 1,23 3,00 4,00 5,00

13-O meu trabalho me permite terminar
completamente as atividades por mim
iniciadas

3,86 1,15 3,00 4,00 5,00

14-O meu trabalho me permite completar a
tarefa que começo

3,98 1,15 3,00 4,00 5,00

Interação fora da organização
15-O meu trabalho requer que eu gaste

grande parte do tempo com pessoas de
outras unidades da organização

3,48 1,20 3,00 4,00 4,00

p<
0,001**

Q 17 >
Q 18 >
Q 15 >
Q 16

16-O meu trabalho requer que eu gaste
grande parte do tempo com pessoas de
fora da minha organização

3,01 1,35 2,00 3,00 4,00

17-O meu trabalho requer que eu me
comunique frequentemente com pessoas
de outras unidades da organização

4,02 1,24 4,00 4,00 5,00

18-O meu trabalho envolve interação com
pessoas que não são membros da minha
organização

3,81 1,37 3,00 4,00 5,00
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Tabela 18
Percepção dos respondentes sobre as características do trabalho - continuação

Interdependência iniciada
19-O meu trabalho deve ser realizado

antes que outros completem o seu trabalho
2,89 1,30 2,00 3,00 4,00

p<
0,001**

Q 20 =
Q 21 >
Q 19

20-O trabalho de outros depende
diretamente do meu trabalho

3,74 1,22 3,00 4,00 5,00

21-A menos que o meu trabalho seja
realizado, outros trabalhos não podem ser
concluídos

3,52 1,24 3,00 4,00 4,00

Interdependência recebida
22-As atividades do meu trabalho são

muito afetadas pelo trabalho de outras
pessoas

3,85 1,06 3,00 4,00 5,00

P<
0,001**

Q 22 >
Q 23 >
Q 24

23-O meu trabalho depende do trabalho de
muitas pessoas diferentes para ser
concluído

3,59 1,26 3,00 4,00 5,00

24-O meu trabalho não pode ser feito, a
menos que outras pessoas façam o seu

3,33 1,30 2,00 4,00 4,00

Feedback
25-Eu recebo muitas informações sobre o

meu desempenho, do meu gerente e
colegas de trabalho

2,66 1,28 2,00 3,00 4,00

P<
0,001**

Q26 =
Q27 >
Q25

26-Outras pessoas na organização, como
gerentes e colegas de trabalho, fornecem
informações sobre a eficácia (por exemplo,
qualidade e quantidade) do meu
desempenho]

3,11 1,29 2,00 3,00 4,00

27-Eu recebo feedback sobre o meu
desempenho de outras pessoas na minha
organização (como o meu gerente ou
colegas de trabalho)

3,08 1,32 2,00 3,00 4,00

Trabalho em equipe
28-Eu desempenho diferentes papéis em

várias equipes
3,46 1,38 2,00 4,00 5,00

0,003**

Q 30 >
Q 32 =
Q 28 >
Q 29 >
Q 31

29-Eu frequentemente coordeno
atividades entre os membros da equipe e
de outras unidades da organização

3,37 1,41 2,00 4,00 5,00

30-Eu frequentemente realizo minhas
tarefas por meio do trabalho em equipe

3,70 1,24 3,00 4,00 5,00

31-Eu sinto uma forte coesão entre os
membros da minha equipe

3,21 1,22 2,00 3,00 4,00

32-Eu trabalho na maior parte do tempo
em equipe

3,47 1,30 2,00 4,00 5,00

Nota: – As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste de Friedman.
– Os valores de p-valor em negrito indicam diferenças significativas.
– Os resultados significativos foram identificados com asteriscos, de acordo com o nível de

significância, a saber: p-valor < 0,01** (nível de confiança de 99%); p-valor <0,05* (nível de
confiança de 95%).

D.P.: desvio-padrão.
Fonte: dados da pesquisa, 2018.

Observa-se que da primeira à décima questão, todas têm impacto similar sobre os

respectivos construtos. Tanto o construto autonomia do trabalho, como variedade da

tarefa como significado da tarefa são compostos por indicadores que não apresentam
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impactos estatisticamente diferenciados, com a probabilidade de significância

calculada superior a 1 ou 5%. O construto identidade da tarefa é mais impactado pelo

indicador Q14 - o meu trabalho me permite completar a tarefa que começo. O

construto interação fora da organização é mais impactado pelo indicador Q17 - o meu

trabalho requer que eu me comunique frequentemente com pessoas de outras

unidades da organização. O construto interdependência iniciada é menos impactado

pelo indicador Q19 - o meu trabalho deve ser realizado antes que outros completem

o seu trabalho. O construto interdependência recebida é mais impactado pelo

indicador Q22 - as atividades do meu trabalho são muito afetadas pelo trabalho de

outras pessoas. O construto feedback é menos impactado pelo indicador Q25 - eu

recebo muitas informações sobre o meu desempenho, do meu gerente e colegas de

trabalho. O construto trabalho em equipe é mais impactado pelo indicador Q30 - eu

frequentemente realizo minhas tarefas por meio do trabalho em equipe.

Detectou-se, portanto, que para os profissionais do conhecimento a característica do

trabalho mais importante é a variedade da tarefa, seguida por significado da tarefa, o

que pode ser justificado pela composição da amostra – profissionais do conhecimento.

A autonomia e identidade da tarefa, também avaliadas de maneira positiva pelos

respondentes, podem estar relacionadas à maioria (46,2%) dos respondentes atuar

em cargos gerenciais, exercendo atividades de supervisor, coordenador, gerente,

diretor, o que justifica as categorias. A afirmativa de Hernaus & Vokic (2014) de que o

trabalho dos profissionais do conhecimento é altamente desafiador e significativo,

incluindo alto nível de relacionamento interpessoal e trabalho em equipe, respalda os

resultados encontrados nesta pesquisa.

Ainda neste item, procedeu-se a um teste de diferença de medianas para permitir a

comparação entre os resultados referentes às percepções apresentadas pelas três

categorias de gerações dos respondentes. Nesse caso, compararam-se as

percepções, considerando-se inicialmente cada um dos nove construtos que

compõem a percepção da característica de trabalho, de acordo com o modelo teórico,

como exibe a Tabela 19.
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Tabela 19
Comparação da percepção das três gerações sobre as categorias das características
do trabalho

Características Geração Medidas Descritivas P-valor1 Quartil Mediana 3 Quartil
Autonomia Baby Boomers 3,33 4,00 4,67 0,709

X 3,33 4,00 4,33
Y 3,00 4,00 4,33

Variedade das tarefas Baby Boomers 4,00 4,00 4,67 0,614
X 4,00 4,67 5,00
Y 3,42 4,67 5,00

Significado das tarefas Baby Boomers 3,75 4,50 5,00 0,777
X 3,75 4,38 4,75
Y 3,38 4,50 4,94

Identidade das tarefas Baby Boomers 3,25 4,50 5,00 0,022*
X 3,31 4,00 4,50
Y 2,25 3,38 4,00

Interação fora da organização Baby Boomers 3,25 3,75 4,50 0,840
X 3,25 3,50 4,25
Y 3,25 3,75 4,50

Interdependência iniciada Baby Boomers 3,33 3,67 4,00
0,304X 2,67 3,33 4,00

Y
2,67 3,33 4,00

Interdependência recebida Baby Boomers 3,33 4,00 4,67 0,584X 2,67 3,67 4,33
Y 3,00 4,00 4,33

Feedback Baby Boomers 2,00 3,00 3,67 0,085
X 2,33 3,33 4,00
Y 1,67 2,67 3,33

Trabalho equipe Baby Boomers 3,20 3,40 4,00 0,603
X 2,70 3,60 4,00
Y 3,00 3,90 4,40

Nota: - As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste Kruskal-Wallis.
- Os valores de p-valor em negrito indicam diferenças significativas.

Fonte: dados da pesquisa.

No tocante às avaliações por comparação das gerações, os resultados comprovam

que as categorias autonomia, variedade das tarefas, significado das tarefas, interação

fora da organização, interdependência iniciada, interdependência recebida, feedback

e trabalho em equipe foram avaliadas da mesma maneira em todas as três gerações,

uma vez que não apresentaram diferenças significativas. A única categoria com

diferença significativa foi a identidade da tarefa (p-valor < 0,05), havendo menos

concordância por parte da geração Y. A identidade da tarefa expressa a medida com

que uma função abrange todo um trabalho, de forma que funções que proporcionam
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a elaboração do trabalho completo são mais interessantes de se realizar do que

aquelas que envolvem apenas pequenas partes da tarefa (Morgeson & Humphrey,

2006). Nessa amostra, a geração Y, a mais jovem, parece ser a que menos realiza

trabalhos completos, o que diminui a sua identidade com as tarefas que realiza.

Na pesquisa realizada por Hernaus & Vokic (2014), a análise dos dados foram

realizadas por meio dos testes de Shapiro-Wilk, Kruskal-Wallis, Mann-Whitney, W2-

testes e Fisher. Tais testes apresentaram resultados que indicaram que os baby

boomers, Xers e Yers diferem em relação à autonomia do trabalho, interação fora da

organização, interdependência iniciada e trabalho em equipe, e que tais diferenças

implicam ações de GRH customizadas. Essa diferença talvez possa ser explicada pela

realidade brasileira ser distinta da realidade croata, o que pode ser testado em

pesquisa futura. As diferenças reforçam a assertiva de que não se deve conceituar

gerações e juventudes de forma idêntica e única, pois não se trata de um grupo único

e homogêneo, mas de grupos que são formados por suas particularidades regionais,

étnicas, culturais e socioeconômicas (Oliveira et al., 2012).

O mesmo teste - teste Kruskal-Wallis - foi utilizado para a comparação da percepção

das três gerações, considerando cada um dos 32 indicadores. Somente os

indicadores Q11 e Q13 manifestaram diferença significativa na avaliação das três

gerações e são descritos na Tabela 20.
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Tabela 20
Comparação da percepção das três gerações sobre as características do trabalho

Indicadores Geração Medidas Descritivas P-valor1 Quartil Mediana 3 Quartil

11 - O meu trabalho envolve a execução
de toda a tarefa, do princípio ao fim

Baby Boomers 3,00 4,00 5,00
0,008**X 2,25 4,00 5,00

Y 2,00 3,00 4,00

13 - O meu trabalho me permite terminar
completamente as atividades por mim
iniciadas

Baby Boomers 3,00 4,00 5,00
0,005**X 4,00 4,00 5,00

Y 2,00 3,00 4,00
Nota: - As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste Kruskal-Wallis.

- Os valores de p-valor em negrito indicam diferenças significativas.
- Os resultados significativos foram identificados com asteriscos, de acordo com o nível de

significância, a saber: p-valor < 0,01** (nível de confiança de 99%) e p-valor < 0,05 * (nível de
confiança de 95%).

Fonte: dados da pesquisa.

Essas questões – Q11 e Q13 – referem-se à categoria identidade da tarefa,

reafirmando o resultado anterior. Houve menos concordância por parte dos

funcionários da geração Y, no sentido de que eles podem executar suas tarefas

complementarmente, do princípio ao fim, ou terminá-las.

Comparando esta pesquisa com as oito hipóteses apresentadas por Hernaus & Vokic

(2014), percebem-se algumas diferenças em relação às hipóteses confirmadas - H2,

H3, H5 e H6:

a) H1. Os Yers têm significativamente menos autonomia de trabalho do que outras

coortes geracionais de trabalhadores do conhecimento.

b) H2. A variedade de tarefas não é significativamente diferente entre as coortes

geracionais de trabalhadores do conhecimento.

c) H3. O significado da tarefa não é significativamente diferente entre as coortes

geracionais de trabalhadores do conhecimento.

d) H4. Baby boomers têm identidade de tarefa significativamente maior do que

outras coortes geracionais de trabalhadores do conhecimento.

e) H5. Os Yers interagem com outros significativamente menos do que outras

coortes geracionais de trabalhadores do conhecimento.

f) H6. Os Yers têm significativamente menos interdependência iniciada do que

outras coortes de trabalhadores do conhecimento.

g) H7. Os Xers têm significativamente menos interdependência recebida do que

outras coortes geracionais de trabalhadores do conhecimento.
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h) H8. Os Xers trabalham significativamente menos em equipes do que outras

coortes geracionais de trabalhadores do conhecimento.

Na presente pesquisa foram confirmadas as hipóteses H2, H3 e H4, indicando,

portanto, que variedade de tarefas não é significativamente diferente entre as coortes

geracionais de trabalhadores do conhecimento; o significado da tarefa não é

significativamente diferente entre as coortes geracionais de trabalhadores do

conhecimento; e os baby boomers têm identidade de tarefa significativamente maior

do que outras coortes geracionais de trabalhadores do conhecimento. Isso se

assemelha aos resultados da pesquisa realizada por Hernaus & Vokic (2014), que

indicaram que os baby boomers têm mais identidade de tarefa. A identidade da tarefa

menor para a geração X corresponde a achados anteriores na literatura sobre os Xers,

cujo foco é na produção e na orientação para resultados.

4.4 Práticas de GRH nas empresas pesquisadas

Na Tabela 21 caracteriza-se a GRH das empresas nas quais os trabalhadores do

conhecimento atuam.

Tabela 21
Caracterização da gestão de recursos humanos (GRH)

n %
O principal gestor de RH reporta-se diretamente a: Presidência 30 33,0

Diretoria 44 48,4
Superintendência 10 11,0
Gerência 4 4,4
Coordenação 3 3,3

Até 5 57 52,7
Quantidade de empregados de GRH dedicados

exclusivamente às atividades de RH:
De 6 a 10 8 8,8
De 11 a 15 7 7,7
De 16 a 20 6 6,6
De 21 a 25 3 3,3
De 26 a 30 2 2,2
De 31 a 35 1 1,1
De 41 a 45 1 1,1
Acima de 50 15 16,5

As práticas de GRH da empresa onde você
trabalha atendem às suas necessidades pessoais

e profissionais?

Não 44 48,4
Sim 47 51,6
Total 91 100,0

Fonte: dados da pesquisa.
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Abstraiu-se dos resultados que a maioria dos profissionais de GRH dessas empresas

reporta-se diretamente à diretoria (48,4%) e à presidência (33%), indicando a

possibilidade de atuação em nível estratégico. A equipe de GRH dessas empresas é

composta predominantemente de cinco empregados (52,7%) e 51,6% dos

respondentes estão satisfeitos com as práticas de GRH das empresas onde atuam.

As práticas efetivamente realizadas nas empresas nas quais os participantes

trabalham foram avaliadas em escala do tipo Likert de cinco pontos, variando de um

(péssimo) a cinco (excelente). A resposta zero (inexistente) é registrada na variação

do n, na Tabela 22. Para sintetizar as informações de cada pergunta, utilizaram-se a

média e a mediana como medida de tendência central e, para a medida de dispersão,

utilizaram-se o desvio-padrão e o intervalo interquartil ( e ).

Tabela 22
Avaliação das práticas de GRH efetivamente realizadas nas empresas pesquisadas
Práticas de GRH Medidas Descritivas

n Média D.P. 1 Quartil Mediana 3 Quartil
Departamento de pessoal (pagamentos e
legislação trabalhista) 91 4,02 ,97 4,00 4,00 5,00

Remuneração 89 3,33 ,96 3,00 3,00 4,00
Higiene, Medicina e Segurança do Trabalho 88 3,34 1,28 2,00 3,00 4,00
Recrutamento e seleção 87 3,15 1,16 3,00 3,00 4,00
Benefícios 86 3,35 1,23 3,00 3,00 4,00
Treinamento e desenvolvimento 85 2,93 1,26 2,00 3,00 4,00
Cargos e salários 84 3,15 1,17 3,00 3,00 4,00
Programas de capacitação 83 2,98 1,29 2,00 3,00 4,00
Sistemas de informações gerenciais (TI) 81 3,05 1,34 2,00 3,00 4,00
Avaliação de desempenho 81 2,74 1,33 2,00 3,00 4,00
Treinamento gerencial 78 2,78 1,24 2,00 3,00 4,00
Desenvolvimento organizacional
(aprendizagens, diagnósticos, cultura) 78 2,64 1,09 2,00 3,00 3,00

Responsabilidade social e ambiental 76 2,95 1,39 2,00 3,00 4,00
Relações sindicais 75 2,81 1,20 2,00 3,00 4,00
Serviços terceirizados (restaurante, limpeza,
entre outros) 72 3,17 1,26 2,00 3,00 4,00

Serviço social 71 2,80 1,31 2,00 2,00 4,00
Gestão por competências 71 2,48 1,16 2,00 2,00 3,00
Gestão de clima 67 2,51 1,32 1,00 2,00 3,00
Programas de qualidade de vida no trabalho 66 2,53 1,33 1,00 2,00 4,00
Gestão da mudança 60 2,48 1,24 1,00 2,00 3,00
Programas de recolocação 58 2,22 1,24 1,00 2,00 3,00
Programas de aposentadoria 52 2,54 1,38 1,00 2,00 4,00
Programas de empresa cidadã 49 2,71 1,43 1,00 3,00 4,00
Programas de sucessão 48 2,23 1,28 1,00 2,00 3,00
Coaching/mentoring 47 2,47 1,30 1,00 2,00 3,00

TI: Tecnologia da informação.
Fonte: dados da pesquisa.
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Os resultados indicam que o departamento de pessoal existe em 100% das empresas

avaliadas e foi a prática de RH mais bem avaliada pelos respondentes, com a mediana

de 4,00, o que significa uma classificação de muito bom a excelente. O fato de o

departamento de pessoal existir em 100% das empresas pode ser explicado pela

necessidade de se atender às exigências trabalhistas, em cumprimento à

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). Essa foi a primeira função ou

departamento de GRH a ser criado nas empresas no Brasil, entre os anos de 1930 e

1950 (Dutra, 2016; Marras, 2000; Wood Jr., 2009).

As práticas de GRH de benefícios, higiene, Medicina e Segurança do Trabalho,

remuneração, cargos e salários, recrutamento e seleção, sistema de informação,

treinamento, capacitação e avaliação de desempenho existem em torno de 85% das

empresas, sendo avaliadas pelos respondentes com nota mediana de 3,00, o que

significa uma boa classificação. Essas práticas surgiram nas empresas entre os anos

de 1950 e 1980, quando a GRH no Brasil foi marcada por mudanças influenciadas por

multinacionais e pelo surgimento das escolas de Administração, tendo foco em

eficiência operacional (Wood Jr. et al. 2011). Isso pode justificar a boa classificação

atribuída a tais práticas.

As práticas de treinamento gerencial, desenvolvimento organizacional (aprendizagem,

diagnósticos, cultura), responsabilidade social e ambiental, relações sindicais,

serviços terceirizados (restaurante, limpeza, entre outros), serviço social e gestão por

competências existem em torno de 74,4% das empresas pesquisadas e foram

avaliadas com nota mediana de 2,0, o que significa uma avaliação ruim. Tais práticas,

em geral, correspondem à fase administrativa (entre os anos de 1965 e 1985), quando

a área transitava da execução centrada em atividades burocráticas e operacionais

para atividades mais humanísticas, orientadas para relações com os sindicatos e com

a sociedade (Dutra, 2016; Marras, 2000).

Já as práticas que envolvem os programas de aposentadoria, programas de qualidade

de vida, gestão de clima, gestão da mudança, o coaching/mentoring, programas de

sucessão e programas de recolocação existem em torno de 64% das empresas

avaliadas e foram as práticas de RH classificadas pelos respondentes com nota

mediana de 2,00, o que significa uma classificação ruim. Tais práticas são ainda
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recentes, começaram a ser implantadas a partir dos anos de 1990, quando as

organizações, frente a ambientes cada vez mais globalizados, necessitando de

aprendizado veloz e de estruturas globais de recursos humanos, fizeram

investimentos de formação para seus empregados e para a implementação de novas

práticas de gestão, visando à gestão estratégica (Dutra, 2016; Ulrich, 1998; Wood Jr.

et al., 2011). Nesse sentido, talvez estejam mais presentes em empresas de grande

porte, com demandas mais sofisticadas de gestão de pessoas.

4.5 Prioridades das práticas de GRH para os profissionais do conhecimento
das gerações baby boomers, X e Y

Foi solicitado aos respondentes que indicassem as três práticas de RH mais

importantes, de acordo com suas necessidades pessoais e profissionais. A Tabela 23

apresenta o resultado dessas práticas, para as três gerações de trabalhadores do

conhecimento.

Tabela 23
Avaliação das práticas de GRH efetivamente realizadas nas empresas pesquisadas
por geração

As três práticas de RH mais importantes Geração n %
Desenvolvimento organizacional Baby Boomers 7 36,8%
Cargos e salários Baby Boomers 5 26,3%
Programas de qualidade de vida no trabalho Baby Boomers 5 26,3%
Sistemas de informações gerenciais (TI) Baby Boomers 5 26,3%

Remuneração X 16 30,8%
Planejamento estratégico de pessoas X 15 28,8%
Benefícios X 13 25,0%
Cargos e salários X 13 25,0%

Cargos e salários Y 10 50,0%
Treinamento de desenvolvimento Y 6 30,0%
Gestão por competências Y 5 25,0%
Departamento de Pessoal Y 5 25,0%
TI: Tecnologia da Informação.
Fonte: dados da pesquisa.

Os resultados indicam que, para a geração baby boomers, as práticas de GRH mais

importantes são: desenvolvimento organizacional (36,8%), cargos e salários,
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programas de qualidade de vida no trabalho e sistemas de informações gerenciais -

TI (26,3%).

Para a geração X, as práticas de GRH mais importantes são: remuneração (30,8%),

planejamento estratégico de pessoas (28,8%), benefícios (25%) e cargos e salários

(25%).

Por sua vez, os profissionais do conhecimento da geração Y identificaram como

práticas de GRH mais importantes: cargos e salários (50%), treinamento e

desenvolvimento (30%), gestão por competências (25%) e departamento de pessoal

(25%).

Visando ainda comprovar tais escolhas e identificar as prioridades em relação às

práticas de GRH para os trabalhadores do conhecimento das gerações baby boomers,

X e Y, foi utilizada a técnica de algoritmo Apriori. Ela é empregada em mineração de

dados para encontrar padrões ocultos em diversos conjuntos de dados que permitem

gerar regras, de acordo com os padrões de relacionamentos entre itens e por meio de

diversas combinações entre eles.

Do conjunto de regras mineradas, a Tabela 24 demonstra os resultados obtidos pelo

pacote estatístico R, versão 3.5.1, sobre as cinco regras que estavam dentro dos

parâmetros definidos previamente na pesquisa para o algoritmo Apriori. Os

parâmetros utilizados nesta pesquisa foram: suporte mínimo de 2,17%, o que

representa no mínimo dois respondentes, confiança mínima de 90% e lift de no mínimo

de 1,7.

Tabela 24
Prioridades em relação às práticas de GRH por geração

Antecedente Consequente Suporte Confiança Lift Casos

1) Departamento de pessoal, programas de
capacitação

Geração baby
boomers 3% 100% 4,8 3

2) Remuneração Geração X 17% 94% 1,7 16
3) Treinamento e desenvolvimento,

Treinamento gerencial
Geração Y 2% 100% 4,6 2

4) Cargos e salários, treinamento gerencial Geração Y 2% 100% 4,6 2
5) Benefícios, remuneração Geração X 7% 100% 1,8 6

Fonte: dados da pesquisa.
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Na Tabela 24, a primeira regra encontrada pelo Apriori possui a seguinte

interpretação: os respondentes que escolheram como prioridade o departamento de

pessoal e programas de capacitação para práticas de GRH pertencem à geração baby

boomers, com 100% de confiança e suporte de 3% (ou seja, três respondentes do

banco de dados, do total de 19, escolheram esses dois itens e eram da geração baby

boomers).

A segunda regra encontrada pelo Apriori é interpretada da seguinte maneira: os

respondentes que escolheram como prioridade a remuneração para práticas de GRH

pertencem à geração X, com 94% de confiança e suporte de 17% (ou seja, 16

respondentes do banco de dados, do total de 52, escolheram esse item com 94% de

confiança de pertencer à geração X).

A terceira regra encontrada pelo Apriori possui a seguinte interpretação: os

respondentes que escolheram como prioridade o treinamento e desenvolvimento e

treinamento gerencial para práticas de GRH pertencem à geração Y, com 100% de

confiança e um suporte de 2% (ou seja, dois respondentes do banco de dados, do

total de 20, escolheram esses dois itens e eram da geração Y).

A quarta regra encontrada pelo Apriori tem a interpretação de que os respondentes

que escolheram como prioridade cargos e salários e treinamento gerencial para

práticas de GRH pertencem à geração Y, com 100% de confiança e suporte de 2%

(ou seja, dois respondentes do banco de dados escolheram esses dois itens e eram

da geração Y).

A interpretação da quinta regra encontrada pelo Apriori é: os respondentes que

escolheram como prioridade benefícios e remuneração para práticas de GRH

pertencem à geração X, com 100% de confiança e suporte de 7% (ou seja, seis

respondentes do banco de dados escolheram esses dois itens e eram da geração X).

Portanto, a geração baby boomers cita o departamento de pessoal e programas de

capacitação como práticas de GRH prioritárias para si; a geração X indica

remuneração e benefícios; a geração Y, o treinamento e desenvolvimento, o
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treinamento gerencial e cargos e salários. Confrontando-se esse resultado com o da

Tabela 23, não se confirmou o resultado para geração baby boomers; e confirmam-se

as preferências da geração X por remuneração e benefícios; e da geração Y por

cargos e salários e treinamento e desenvolvimento.

Os presentes resultados encontram respaldo na literatura. A escolha da prática de

desenvolvimento organizacional se justifica pelo fato de a geração baby boomers ter

como característica a valorização de oportunidades de aprendizado e de novas

habilidades. Eles prezam por recompensas e reconhecimento em forma monetária,

buscam crescimento contínuo e priorizam a possibilidade de crescimento de carreira,

o que justifica a escolha pela prática de cargos e salários. Os indivíduos dessa

geração buscam tranquilidade para eles e a família, o que justifica terem escolhido a

prática de qualidade de vida. Por fim, a escolha por práticas de sistemas de

informações gerenciais (TI) pode ser justificada por essa geração ser mais sênior nas

empresas, ocupando-se de gestão, mais estratégica, necessitando, portanto, de

informações confiáveis (Carrara et al., 2013; Silva, 2013; Hernaus & Vokic, 2014;

Veloso et al., 2008; 2016).

Uma forte característica registrada na literatura para a geração X é a busca por

estabilidade financeira, o que explica o fato de terem escolhido prática de

remuneração e de cargos e salários como as mais importantes. O planejamento

estratégico de pessoas é outra prática importante para essa geração, que cresceu

durante o desenvolvimento do downsizing e possui perfil cético e com baixo apego às

hierarquias. Confirma-se o interesse monetário para essa geração, visto que as

escolhas foram por benefícios e cargos e salários. Os indivíduos que compõem essa

geração valorizam recompensas, reconhecimento e possibilidades de crescimento

profissional (Bonifácio, 2014; Comazzetto et al., 2016; Silva, 2013).

A literatura evidencia que a geração Y manifesta forte busca por oportunidades de

crescimento profissional, carreiras de sucesso, com valorização e carreira

personalizada e salários altos e reconhecimento, o que justifica o fato de os

respondentes da geração Y terem escolhido cargos e salários como prática de GRH

mais importante para si. Como também buscam oportunidades de aprendizado e

novos conhecimentos e precisam de metas claras e instruções orientadas aos
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detalhes. As práticas de treinamento e desenvolvimento atendem às suas

necessidades. Por serem acostumados a terem relacionamentos quase igualitários e

por terem forte senso de justiça e ética, a gestão por competências é importante para

essa geração, bem como o departamento de pessoal, no sentido do cumprimento

justo e legal das legislações trabalhista e previdenciárias (Bonifácio, 2014; Carrara et

al., 2013; Hernaus & Vokic, 2014; Silva, 2013; Veloso et al., 2008; 2016).
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5 Considerações Finais

Atualmente, as organizações convivem com indivíduos das gerações baby boomers,

X, Y e com o ingresso da geração Z, sendo desafios para a GRH o conhecimento

sobre tais gerações e a busca pelo equilíbrio entre os interesses dos indivíduos e da

organização. O tema gerações é abordado na literatura a partir de duas vertentes: a

positivista e a romântico-histórica. Sendo que para o presente estudo optou-se por

adotar a vertente romântico-histórica, considerando as gerações a partir do estudo do

espaço sócio-histórico ocupado e das condições socioeconômicas, e não apenas pelo

aspecto cronológico, considerado apenas um ponto de referência.

A literatura sobre o tema não apresenta evidências conclusivas nem sobre as

diferenças geracionais nem sobre as implicações para GRH. Existem poucos estudos

empíricos que relacionem gerações às práticas de GRH. Visando suprir essa lacuna,

esta pesquisa teve como objetivo geral identificar as práticas de GRH frente às

características do trabalho na percepção dos trabalhadores do conhecimento das

gerações baby boomers, X e Y que atuam em empresas em Minas Gerais. Para este

estudo foram considerados como trabalhadores do conhecimento os gestores e

profissionais matriculados ou egressos do curso de Mestrado Profissional em

Administração, da Fundação Pedro Leopoldo, localizada no estado de Minas Gerais,

Brasil.

Foi realizada pesquisa descritiva, de caráter quantitativo, por meio de survey, tendo

como referências os estudos de Hernaus & Vokic (2014), utilizando-se o questionário

WDQ para identificar as características do trabalho, e de Dutra (2016) e Dutra et al.

(2017), para as práticas de GRH. O questionário adaptado a partir do WDQ constou

de 32 questões, avaliadas em escala Likert de cinco pontos, sendo 1 = discordo

totalmente e 5 = concordo totalmente. Foi enviado, via formulário Google Docs, ao e-

mail dos alunos e egressos registrados na secretaria do MPA/FPL, obtendo-se

amostra de 91 respondentes. Os dados foram analisados por meio de estatística

univariada e bivariada.
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Os resultados indicaram a fidedignidade e consistência interna do questionário

utilizado, apresentando valores de Alfa de Cronbach superiores a 0,60, semelhante

aos resultados indicados na pesquisa realizada por Hernaus & Vokic (2104).

A análise do perfil demográfico e ocupacional dos respondentes apresentou

resultados similares aos identificados no referencial teórico, com maior número de

pesquisados da geração X. A amostra foi composta de 57,1% trabalhadores do

conhecimento da geração X, 22% da geração Y e 20,9% da geração baby boomers.

Tal resultado pode ser justificado pelo fato de a geração X ser a força de trabalho mais

ativa no mercado de trabalho atualmente. A maioria dos respondentes é do sexo

masculino, casada, com dois filhos e residente em Belo Horizonte. A maior parte dos

respondentes tem o curso de mestrado completo ou o está cursando, atuando em

cargos gerencial, profissional ou acadêmico, coerentemente com a amostra

pesquisada. Isso caracteriza os respondentes como trabalhadores do conhecimento,

entendidos como indivíduos com elevado grau de formação e especialização, que têm

o conhecimento aplicado em seu trabalho, no qual utiliza, interpreta e processa

informações em situações específicas e gera novas informações para resolver

problemas e cujo conhecimento inserido no processo é o insumo da tarefa e tem papel

no resultado de seu trabalho.

Considerando o perfil ocupacional, os resultados revelaram que a maioria dos

respondentes trabalha entre 5,1 e 10 anos na empresa, com renda mensal de 5,1 a

10 salários mínimos, em empresas do setor de serviços, de capital privado e nacional,

de médio e grande porte, localizadas na capital e no interior do Estado de Minas

Gerais. Esse perfil traz algumas diferenças em função da coorte geracional –

predominância do sexo masculino entre os baby boomers e Xers e o equilíbrio entre

os sexos entre os Yers, o que pode indicar a maior presença das mulheres no mercado

de trabalho nos anos mais recentes. Coerentemente com a faixa etária, metade dos

Yers não tem filhos, mesmo que casados. Seria interessante investigar a razão de a

maioria dos Yers morarem no interior, enquanto as outras gerações moram na capital.

Observa-se ainda diferença entre gerações, pois a maioria dos baby boomers e dos

Xers está na empresa de 5,1 a 10 anos e os Yers, de um a cinco anos (40%). Esses

resultados podem ser justificados em função de os indivíduos da geração Y serem
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mais jovens e não apresentarem perfil de estabilidade e comprometimento

organizacional.

Para esses trabalhadores do conhecimento, a característica do trabalho mais bem

avaliada foi a variedade de tarefas, seguida do significado da tarefa. Constatou-se que

a categoria feedback foi a que menos revelou diferenças na avaliação das

características do trabalho, o que pode indicar a necessidade de se reavaliar a sua

inserção no WDQ, realizada nesta pesquisa. As avaliações por gerações indicaram

que a única categoria que apresentou diferenças significativas para as três gerações

foi a identidade da tarefa, mais bem avaliada pelos baby boomers, seguida das

gerações X e Y. Os trabalhadores do conhecimento da geração Y concordam menos

com poder executar suas tarefas completamente, do princípio ao fim ou terminá-las.

Esse resultado confirma três das oito hipóteses dos achados de Hernaus & Vokic

(2014) – não existem diferenças na avaliação das três gerações de trabalhadores do

conhecimento, de empresas de Minas Gerais, quanto às categorias variedade e

significado da tarefa e confirma a diferença na avaliação da categoria identidade da

tarefa, mais bem avaliada pelas gerações baby boomers e X.

Na maioria das empresas que compuseram a amostra, os profissionais de GRH

reportam-se diretamente à diretoria ou presidência, com equipes compostas

predominantemente por cinco empregados, sendo que grande parte dos

respondentes declarou estar satisfeita com as práticas de GRH das empresas onde

atuam. O departamento de pessoal existe em todas as empresas e foi a prática de RH

mais bem avaliada pelos respondentes, o que pode ser explicado pela necessidade

de se atender às exigências trabalhistas, em cumprimento à CLT. A maior parte das

empresas tem práticas tradicionais de GRH, avaliadas como boas, relacionadas a

recrutamento e seleção, capacitação, treinamento, cargos e salários, remuneração,

benefícios, avaliação de desempenho, gestão por competência, higiene, medicina e

segurança do trabalho, sistema de informação. As práticas mais estratégicas - que

envolvem os programas de aposentadoria, programas de qualidade de vida, gestão

de clima, gestão da mudança, o coaching/mentoring, programas de sucessão e

programas de recolocação - existem em torno de 64% das empresas, mas foram

avaliadas como ruins. Pode-se, portanto, inferir que a maior parte das empresas desta
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amostra pratica uma GRH tradicional, mais operacional e burocrática, não estando

ainda desenvolvendo uma gestão estratégica de pessoas.

As práticas de GRH de desenvolvimento organizacional, cargos e salários, programas

de qualidade de vida no trabalho e sistemas de informações gerenciais (TI) foram

consideradas as que mais atendem às necessidades pessoais e profissionais da

geração baby boomers; a geração X indica remuneração, planejamento estratégico

de pessoas, benefícios e cargos e salários; e já a geração Y, cargos e salários,

treinamento e desenvolvimento, gestão por competências e departamento de pessoal.

Por outro lado, o resultado das prioridades dessas gerações em relação às práticas

indicou departamento de pessoal e programas de capacitação para a geração baby

boomers; remuneração e benefícios para a geração X; e treinamento e

desenvolvimento, treinamento gerencial e cargos e salários para a geração Y. Tais

prioridades podem refletir a vivência das três gerações – a baby boomers, com as

práticas mais burocráticas e tradicionais da GRH; tanto a geração X como Y

preocupadas com a carreira, em estágios diferentes; e a geração Y mais preocupada

com formação e desenvolvimento, característico de carreiras menos maduras.

Esses resultados encontram respaldo na literatura. Para os baby boomers, a escolha

da prática de desenvolvimento organizacional pode se justificar pelo fato de a geração

ter como característica a valorização de oportunidades de aprendizado e de novas

habilidades. Eles prezam por recompensas e reconhecimento em forma monetária,

buscam crescimento contínuo e priorizam a possibilidade de crescimento de carreira,

o que justifica a escolha pela prática de cargos e salários. Os programas de qualidade

de vida no trabalho se justificam pelo fato de valorizarem um padrão de vida estável e

valorizarem a segurança no trabalho. Pode-se inferir que por ocuparem cargos mais

estratégicos os sistemas de informações gerenciais (TI) são importantes por

respaldarem suas decisões e fornecerem informações para as tomadas de decisões.

Para a geração X, a característica de busca por estabilidade financeira, desafios e

recompensas pode explicar a escolha da prática de remuneração, de benefícios e

cargos e salários. Já a prática de planejamento estratégico de pessoas, pode ser

justificada pelo motivo dessa geração ter crescido durante o desenvolvimento do

downsizing nas organizações.
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Para geração Y, a literatura evidencia forte busca por oportunidades de crescimento

profissional, carreiras de sucesso, com valorização e carreira personalizada e salários

altos e reconhecimento, o que justifica a escolha por cargos e salários e departamento

de pessoal como práticas de GRH importantes para si. Por necessitarem de

informações e instruções orientadas aos detalhes para realização de suas atividades

e estarem em início e desenvolvimento de suas carreiras, a escolha da prática de

treinamento e desenvolvimento como importante é justificável. Por apresentarem forte

senso de justiça e ética é justificada a escolha da prática de gestão por competências.

Esses resultados apresentam implicações para a GRH, indicando que as práticas de

GRH devem ser pautadas pelos valores e preferências de cada grupo geracional. Os

resultados indicam que para os trabalhadores do conhecimento das gerações baby

boomers e Y, a GRH deve apresentar práticas voltadas para os processos de

desenvolvimento e valorização, enquanto que para a geração X as práticas devem ser

focadas na valorização.

Portanto, os resultados e análises revelam que existem demandas diferenciadas em

relação às práticas de GRH na percepção dos trabalhadores do conhecimento das

gerações baby boomers, X e Y que atuam em empresas em Minas Gerais, concluindo-

se que a pesquisa conseguiu responder à pergunta proposta.

Como limitação, cita-se o fato de os resultados aqui encontrados serem específicos

para os trabalhadores do conhecimento do estado de Minas Gerais, no contexto

econômico-social em que estão inseridos e, especificamente, com a segmentação de

alunos do Mestrado Profissional de Administração da Fundação Pedro Leopoldo.

Recomenda-se que sejam realizadas pesquisas futuras com diferentes amostras de

trabalhadores do conhecimento, que busquem verificar se tais diferenças podem ser

atribuídas ao cargo exercido pelo respondente (posição hierárquica), pelo momento

de carreira, por questões contextuais ou por características próprias da geração.

Sugere-se, ainda, que sejam realizadas pesquisas que foquem os trabalhadores de

nível operacional, visando comparar com os resultados de trabalhadores do

conhecimento.
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Esta pesquisa contribuiu para o debate teórico sobre o tema gerações e gestão de

recursos humanos ao apresentar pesquisa empírica sobre o tema com profissionais

do conhecimento e referencial teórico atualizado, abrangendo uma literatura nacional

e internacional. Os seus resultados podem subsidiar a adequação das práticas de

GRH aos diferentes públicos geracionais, visto que existem demandas diferenciadas

para os trabalhadores do conhecimento de diferentes gerações.
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Apêndices

Apêndice A – Adesão do Projeto à Linha de Pesquisa

Núcleo de Estudos sobre Gestão de Pessoas - perspectivas teóricas e práticas
Linha de Pesquisa: Inovação e Organizações
Coordenação: Vera L. Cançado

Descrição:

Esta pesquisa visa identificar e analisar como as empresas brasileiras estão atuando
na gestão de pessoas. Para tal, abordam-se os diversos temas de gestão de pessoas
sob diferentes perspectivas teóricas. Com foco na perspectiva da objetividade
(paradigma positivistas ou funcionalista), pesquisa-se a gestão de pessoas (ou de
recursos humanos - GRH), como: −função empresarial, com temas ligados a: a)
funções operacionais, como recrutamento e seleção; treinamento e desenvolvimento;
avaliação de desempenho; recompensas, etc.); b) temas ligados à gestão estratégica
de pessoas; e c) temas mais recentes, como competências, capital humano, gerações
e carreira, etc. Na perspectiva do paradigma interpretativista e fenomenológico,
abordam-se temas como a subjetividade no trabalho, identidade, sofrimento e prazer
no trabalho, poder nas organizações, assédio moral, etc. Para o desenvolvimento da
pesquisa empírica serão realizados diversos estudos de caso e surveys, fruto de
dissertações de mestrado. Como metodologia, adota-se a triangulação de dados
quantitativos e qualitativos, bem como a de dados secundários e primários. Os
resultados esperados são: desenvolvimento de modelos de diagnóstico, modelos de
gestão de pessoas; metodologias para intervenção organizacional.
(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4700163H6).

Araújo & Cançado, 2013;  Badham & Cançado, 2014; Badham, Cançado, & Darief,
2015; Baptista & Cançado, 2014; Campelo, Lima, Cançado, & Baêta, 2017;  Cançado
& Ribeiro Junior, 2015; Cançado & Santos, 2014; Cançado, Badham, Sales, & Tanure,
2015; Cançado, Lima, De Muylder, & Castanheira, 2013;  Cançado, Vendramine,
Correa, Oliveira & Castro, 2017; Costa & Cançado, 2017; Domingos, Cançado,
Ramalho & Giroletti, 2015; Espindola, Lima, Cançado & Baêta, 2017; Ferreira,
Cançado & Lima, 2015; Guedes, Cançado & De Muylder, 2016; Guimarães, Cançado
& Lima, 2016; Leal & Cançado, 2016; Oliveira, Cançado, Vendramine, Castro & Polezi,
2016; Sales, Cançado & Tanure, 2014; Salvador & Cançado, 2013; Sant'ana, Sarsur,
Nunes & Lima, 2017; Sena & Cançado, 2016; Silva, Cançado, Giroletti & Lima, 2017;
Silva, Cançado & Lima, 2016; Souza & Cançado, 2016; Souza & Cançado, 2014.
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Apêndice B – Questionário

Questionário Gerações e Gestão de Recursos Humanos (GRH)

Caro colega,

Solicito sua colaboração para realização da pesquisa empírica para o trabalho
de conclusão do Mestrado Profissional em Administração da Fundação Pedro
Leopoldo (MPA/FPL). O presente questionário tem como finalidade identificar
as práticas de GRH frente às características do trabalho de trabalhadores do
conhecimento das gerações baby boomers, X e Y que atuam em empresas de
médio e grande porte em Minas Gerais.

Esclareço que não haverá identificação do entrevistado, garantindo
confidencialidade, privacidade e anonimato, não correndo riscos de que suas
opiniões e ideias possam ser utilizadas contra você.

Sua participação é muito valiosa! Muito obrigada!

Aluna: Maria Argélia Pinheiro Mestranda MPA/FPL
E-mail:
argelia.oliveira@yahoo.com.br
Tel.: (31) 975112360

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Eu aceito livremente participar nesta pesquisa, cujo objetivo é identificar as
práticas de GRH frente às características do trabalho de trabalhadores do
conhecimento das gerações baby boomers, X e Y. Estou ciente de que não
haverá a identificação do entrevistado, garantindo confidencialidade, privacidade
e anonimato. Estou ciente, também, que posso recusar a participar ou retirarme
em qualquer fase da pesquisa sem que isso me traga alguma penalização.
Eu concordo com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido que teve o
objetivo de informar e esclarecer sobre a pesquisa e a sua participação?

sim
não
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Seção 1 - Caracterização da Gestão de Recursos Humanos (GRH) da sua
empresa

1. O principal gestor de RH se reporta diretamente a: *

Presidência

Diretoria

Superintendência

Gerência

Coordenação

2. Quantidade de empregados de GRH dedicados exclusivamente às atividades de RH: *
Até 5

De 6 a 10

De 11 a 15

De 16 a 20

De 21 a 25

De 26 a 30

De 31 a 35

De 36 a 40

De 41 a 45

De 46 a 50

Acima de 50

3. As práticas de GRH da empresa onde você trabalha atendem às suas necessidades pessoais
e profissionais? *

Sim

Não
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Práticas de GRH de sua empresa

Considerando as REAIS práticas de GRH de sua empresa, avalieas na escala seguinte, que varia
de 1= péssimo a 5= excelente. Se a prática não for realizada pela GRH de sua empresa, marque
Inexistente. *

Inexistente 1 2 3 4 5

Planejamento estratégico de
pessoas

Departamento de Pessoal
(pagamentos e legislação
trabalhista)

Cargos e Salários
Recrutamento e Seleção

Remuneração Benefícios

Programas de Capacitação
Treinamento e desenvolvimento
Treinamento Gerencial Avaliação de
Desempenho

Higiene, Medicina e Segurança do
Trabalho

Relações Sindicais

Serviço Social

Responsabilidade Social e
Ambiental

Serviços terceirizados
(restaurante, limpeza, entre
outros)

Gestão por Competências

Desenvolvimento Organizacional
(aprendizagens, diagnósticos, cultura
organizacional)

Coaching/Mentoring

Gestão daMudança

Gestão de Clima

Sistemas de Informações
Gerenciais (TI)

Programas de Qualidade de Vida no
Trabalho

Programas de Empresa Cidadã

Programas de Aposentadoria
Programas de Sucessão

Programas de Recolocação

Outra prática
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Práticas de GRH mais importantes

Pensando em suas necessidades pessoais e profissionais, assinale as TRÊS práticas de
RH mais importantes (aquelas que mais atendem às suas necessidades).*

Higiene, Medicina e Segurança do Trabalho Programas de Recolocação

Gestão de Clima

Serviço Social

Planejamento Estratégico de Pessoas

Programas de Aposentadoria

Sistemas de Informações Gerenciais (TI)

Programas de Empresa Cidadã

Avaliação eacompanhamento dos Resultados de RH (indicadores de desempenho da
GRH)

Serviços terceirizados (restaurante, limpeza, entre outros)

Programas de Qualidade de Vida no Trabalho

Remuneração

Gestão da Mudança

Programas de Sucessão

Desenvolvimento Organizacional (aprendizagens, diagnósticos,cultura
organizacional)

Cargos e Salários

Departamento de Pessoal (pagamentos e legislação trabalhista)

Avaliação de Desempenho

Programas de Capacitação Treinamento de desenvolvimento

Relações Sindicais

Benefícios

Coaching/Mentoring

Responsabilidade Social e Ambiental

Gestão por Competências

Recrutamento e Seleção

Treinamento gerencial

Outro:
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Seção 2 - Características do trabalho

As questões nesta seção dizem respeito às características do seu trabalho propriamente
dito. Pense apenas sobre o seu trabalho em si, e não nas suas reações ao trabalho.

Em relação às questões abaixo, indique seu grau de concordância:

1 2 3 4 5
Discordo

totalmente
Discordo

parcialmente
Indiferente Concordo

parcialmente
Concordo
totalmente

1. O meu trabalho me permite decidir sobre a ordem de realização das tarefas

2. O meu trabalho me proporciona significativa autonomia para a tomada de
decisões

3. O meu trabalho me permite decidir por conta própria sobre como proceder na
sua execução

4. O meu trabalho envolve uma grande variedade de tarefas

5. O meu trabalho exige que eu faça uma série de coisas diferentes

6. O meu trabalho exige o desempenho de uma grande amplitude de tarefas

7. Os resultados do meu trabalho podem afetar significativamente a vida de
outras pessoas

8. O meu trabalho em si é muito significativo e importante no esquema mais
amplo das coisas

9. O meu trabalho tem grande impacto sobre pessoas de fora da organização

10. A minha performance no trabalho tem impacto significativo em pessoas de
fora da organização

11. O meu trabalho envolve a execução de toda a tarefa, do princípio ao fim

12. Meu trabalho está estruturado de maneira que eu tenha oportunidade de
realizá-lo inteiro, do início ao fim

13. O meu trabalho permite que eu termine completamente as atividades por mim
iniciadas

14. O meu trabalho me permite completar a tarefa que começo

15. O meu trabalho requer que eu gaste grande parte do tempo com pessoas de
outras unidades da organização

16. O meu trabalho requer que eu gaste grande parte do tempo com pessoas de
fora da minha organização

17. O meu trabalho requer que eu me comunique frequentemente com pessoas
de outras unidades da organização

18. O meu trabalho envolve interação com pessoas que não são membros da
minha organização

19. O meu trabalho deve ser realizado antes que outros completem o seu trabalho

20. O trabalho de outros depende diretamente do meu trabalho

21. A menos que o meu trabalho seja realizado, outros trabalhos não podem ser
concluídos

22. As atividades do meu trabalho são muito afetadas pelo trabalho de outras
pessoas
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23. O meu trabalho depende do trabalho de muitas pessoas diferentes para ser
concluído

24. O meu trabalho não pode ser feito, a menos que outras pessoas façam o seu

25. Eu recebo muitas informações sobre o meu desempenho, do meu gerente e
colegas de trabalho

26. Outras pessoas na organização, como gerentes e colegas de trabalho,
fornecem informações sobre a eficácia (por exemplo, qualidade e quantidade)
do meu desempenho

27. Eu recebo feedback sobre o meu desempenho de outras pessoas na minha
organização (como o meu gerente ou colegas de trabalho)

28. Eu desempenho diferentes papéis em várias equipes

29. Eu frequentemente coordeno atividades entre os membros da equipe e de
outras unidades da organização

30. Eu frequentemente realizo minhas tarefas por meio do trabalho em equipe

31. Eu sinto uma forte coesão entre os membros da minha equipe

32. Eu trabalho na maior do tempo em equipe

Seção 3 - Identificação do respondente

1. Sexo *
Masculino
Feminino

2. Data de nascimento *_______________________
Exemplo: 15 de dezembro de 2012

3. Estado civil *
Solteiro

Casado

União estável

Divorciado

Viúvo

4. Número de filhos *
Nenhum

1

2

3

Mais de três

5. Local de residência *
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Belo Horizonte

Cidade da região metropolitana de Belo Horizonte

Cidade do interior do estado de Minas Gerais

Qual cidade da RMBH ou do interior você mora

6. Último curso concluído *

Graduação

Especialização/MBA

Mestrado

Doutorado

Outro

Em que foi o último curso cursado? ______________________

Dados profissionais

7. Nome da empresa onde trabalha

8. Tempo de trabalho na empresa

Até 11meses

De 1 a 5 anos

De 5,1 a 10 anos

De 10,1 a 15anos

De 15,1 a 20anos

De 20,1 a 25anos

De 25,1 a 30anos

De 30,1 a 35anos

Acima de 35anos

9. Natureza do cargo/carreira atual *

Profissional – ligada a atividades que exigem formação superior específica.

Gerencial – ligada a atividades de gestão: supervisor, coordenador, gerente, diretor.

Acadêmico – ligada a atividades em instituições de ensino.
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10. Tempo de trabalho no cargo atual *

Até 11meses

De 1 a 4 anos

De 4,1 a 7 anos

De 7,1 a 10 anos

De 10,1 a 13anos

De 13,1 a 16anos

De 16,1 a 19 anos

Acima de 20anos

11. Renda mensal atual *

Até 5 SM

De 5,1 a 10 SM

De 10 a 15 SM

De 15,1 a 20 SM

De 21 a 25 SM

Acima de 25 SM

Identificação da empresa onde trabalha

12. Setor de atividade
Industrial

Comercial

Serviços

Ensino

Agrícola

13. Natureza do capital da empresa *

Privado

Público

Misto

Terceiro setor
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14. Composição do capital da empresa *

Nacional

Multinacional

15. A empresa existe *

Há menos de 1 ano

De 1,1 a 2 anos

De 2,1 a 5 anos

De 5,1 a 10 anos

De 10,1 a 20anos

De 20,1 a 40anos

De 40,1 a 60anos

60,1 a 100 anos

Acima de 100 anos

16. Número de empregados da empresa *

Até 9

De 10 a 19

De 20 a 49

De 50 a 99

De 100 a 499

De 500 a 999

De 1.000 a 4.999

Acima de 5.000

Não sei

17. Faturamento

Menor ou igual a R$ 360 mil

Maior que R$ 360 mil e menor ou igual a R$ 4,8 milhões

Maior que R$ 4,8 milhões e menor ou igual a R$ 300 milhões

Maior que R$ 300 milhões

Não sei
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Observações

Sintase à vontade para comentar aspectos que não tenham sido abordados no
questionário e que você considere relevante.

Muito obrigada por sua participação
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