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TRABALHO ACADÊMICO 
RETENÇÃO DE TALENTOS DA GERAÇÃO Z: UM ESTUDO SOBRE AS RAZÕES 
QUE LEVAM UM JOVEM TALENTO A DESISTIR DA EMPRESA E AS 
PRINCIPAIS ESTRATÉGIAS PARA RETER ESTES PROFISSIONAIS. 
 
RESUMO  

Este estudo teve por finalidade principal entender a Geração Z, suas características e 

perfil profissional, buscando através desta análise perceber o que leva um jovem 

talento a sair de uma empresa e buscar outras oportunidades. Como consequência, 

foram produzidos resultados no intuito de  apontar algumas estratégias viáveis para 

que as empresas possam reter estes profissionais e assim poder desenvolvê-los a 

longo prazo. Se trata de um paralelo entre o estudo geracional da tão jovem Geração 

Z e o tema retenção de talentos, assunto que alcança cada vez mais relevância dentro 

das organizações. O resultado obtido evidenciou traços de perfil destes indivíduos, 

produzindo insumos que possibilitaram a identificação de soluções em termos de 

estratégias de retenção de talentos, para que as empresas possam atrair e reter os 

melhores colaboradores da faixa geracional, tornando o trabalho um material rico em 

termos de sistemas, táticas e técnicas que favoreçam a permanência da Geração Z.   
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1. INTRODUÇÃO 
 

Seria impossível abordar o tema proposto neste trabalho sem que antes se 
entenda em que consiste uma relação de trabalho e, sobretudo, como esta relação de 
trabalho se iniciou durante o período da primeira Revolução Industrial, período 
considerado o marco inicial da Idade Moderna, e como estas relações mudaram 
através dos séculos subsequentes, até atingirmos as relações trabalhistas 
contemporâneas.  

Num primeiro momento, estas “negociações” entre o trabalhador (possuinte da 
mão de obra) e o burguês (dono da indústria) era feita de maneira direta e unilateral, 
o que claramente favorecia o dono da fábrica, afinal era quem possuía o capital. 
Porém, com o passar do tempo, os trabalhadores perceberam que fazer suas 
reinvindicações de maneira organizada e agrupada era mais efetivo (COTRIM, 2017). 
Logo, no contexto primário da Revolução Industrial, as máquinas eram tidas como o 
fator mais importante e as pessoas, por sua vez, nem de longe eram valorizadas. 
Segundo Marx (1867), o capitalismo havia transformado o homem no “apêndice das 
máquinas”. Atualmente, vive-se a era do conhecimento, o capital humano é visto como 
o verdadeiro combustível que alavanca resultados e, consequentemente, as 
empresas avançam rumo à concretização de sua visão organizacional.  

Olhando por esta nova perspectiva, na qual o colaborador se tornou o ativo mais 
valioso das empresas, pode-se assumir que reter os melhores profissionais, aqueles 
que apresentam entregas diferenciadas e agregam mais valor à organização - 
denominados talentos nesta dissertação - atualmente é algo indispensável para a 
sobrevivência das organizações. Especialmente quando falamos de jovens, mais 
especificamente da geração abordada nesta pesquisa, a Geração Z. Estes talentos 
cheios de iniciativa, vontade de transformar processos e capacidade de inovação já 
constituem uma parcela importante e relevante do quadro funcional das empresas. 

Sob esta ótica, pode-se dizer que a premissa básica que motivou a elaboração 
deste estudo, é a flagrante dificuldade que as organizações possuem de reter seus 
jovens, sobretudo aqueles identificados como talentos. Uma vez, que exatamente por 
serem profissionais diferenciados no mercado, sofrem constante assédio de outras 
organizações. 

O trabalho busca unir os estudos geracional e de retenção de talentos, 
entendendo o perfil da Geração Z e, a partir disto, apontar possíveis caminhos para 
que as empresas sejam mais atraentes para estes jovens, ampliando a capacidade 
organizacional de atração de talentos. Inclusive, esta é a real contribuição que o 
material busca trazer para o mercado, sua aplicabilidade poderá servir como uma “luz” 
de orientação para as organizações que, por vezes, se veem vulneráveis, perdendo 
repetidamente seus melhores colaboradores.  

A metodologia utilizada foi uma abordagem quali-quantitativa (abordagem 
mista), com busca de bibliografia ligada ao tema, somada a uma densa pesquisa de 
campo que teve como objetivo entender o perfil da Geração Z e como ela se relaciona 
com o ambiente organizacional. 

 
 
 
 

 
 
 



2. DESENVOLVIMENTO 
 
2.1 O Capital Humano 

É essencial entender que “a empresa” é algo intangível, ela não existe de fato. 
O que torna uma empresa tangível é o conjunto de fatores que constroem a identidade 
corporativa. A exemplo, podemos citar: seus colaboradores, cultura organizacional, 
identidade visual, comunicação interna e marketing, imagem corporativa gerada na 
mente do consumidor. Tudo isso que foi citado é criado e produzido por pessoas, 
sejam elas colaboradoras ou stakeholders1 externos.  

Para Mayo (2003), o capital humano se refere às pessoas que emprestam à 
organização seu “capital pessoal”, sua capacidade individual e comprometimento, seu 
conhecimento e sua experiência particular. Mas vai além dos indivíduos em si: inclui 
o modo como eles trabalham em conjunto e os relacionamentos internos e externos à 
organização. 

Logo, as organizações precisam colocar as pessoas que constroem sua marca 
e suportam seus objetivos, como prioridade. Entender pessoas como centro da 
estratégia, é o ponto de partida para que a empresa possa promover um ambiente 
que possibilite seu crescimento. Pessoas jamais devem ser vistas como problemas. 
Devem ser consideradas uma diária possibilidade de resolução dos problemas. 

 
2.2 Motivação Humana 

Antes de se falar propriamente em retenção de talentos, faz-se necessária uma 

abordagem sobre a motivação. No fim das contas, é a motivação que nos faz levantar 

da cama todos os dias, ir ao trabalho, estudar e todas as outras tarefas. Entender o 

que motiva cada pessoa é ponto básico para transformar o ambiente organizacional 

em um lugar mais agradável para os colaboradores. Sendo assim, entender o gatilho 

que aciona o   interesse desses jovens é extremamente estratégico.  

Buscando atingir objetivos organizacionais, a psicologia tenta há muitas décadas 

entender mais profundamente o processo da motivação em um ser humano. 

Logicamente que, por sermos seres individuais e únicos, essa motivação funciona de 

maneira distinta em algumas situações. Como evidencia Mayo (2003), que apesar das 

observações gerais e das mais diferentes teorias que abordam o tema, a motivação 

pode variar de acordo com o temperamento e com a fase da carreira. Como exemplo 

ele cita que no início da carreira, para uns o alto salário pode ser mais relevante, mas 

para outros oportunidades em outro país ou executar trabalhos de ponta pode ser 

mais interessante.  

Especialmente quando se fala de motivação na Geração Z, é importante 

perceber que desde os millenials2, esse fator motivacional é cada vez mais desafiador. 

Enquanto gerações mais antigas se motivavam com coisas mais simples, 

consideradas básicas hoje, os “Gen Z”3 demandam um conjunto de fatores para que 

o ambiente organizacional seja satisfatório. Vale ressaltar também que esse recorte 

geracional não costuma permanecer muito tempo em condições adversas aos seus 

interesses, buscando novas oportunidades imediatamente. Tão logo a consiga, sai 

para um novo desafio.  

 
1 Grupos de interesse como os fornecedores, clientes, concorrentes etc.   
2 Geração da internet ou Geração Y, englobando as pessoas nascidas entre 1980 e 1994, para a                 
maioria dos autores.   
3 Nativos digitais, nascidos entre 1995 e 2010.  



  

2.3 Retenção de Talentos 
Especialmente a partir da década de 90, o ambiente organizacional passou por 

alterações mais profundas e em maior velocidade. Para lidar com tais desafios as 

empresas precisaram desenvolver novas estratégias para obter ou manter o destaque 

em seus mercados.  

 De maneira geral, o mercado exige profissionais cada vez mais preparados para 

se colocar nas organizações, em termos de soft e hard skills. Logo, muitas vezes a 

própria empresa acaba por “patrocinar” parte do desenvolvimento daquele profissional 

que foi previamente mapeado como talento, seja com ajudas financeiras para custeio 

de cursos, MBA’s, Pós-graduações, quanto investimentos em sua própria 

universidade corporativa. Sendo assim, perder esse profissional que foi trabalhado, 

preparado e desenvolvido, dentro da cultura organizacional da empresa, dentro das 

missões e objetivos da organização, para um concorrente é extremamente danoso. 

Não se pode esquecer que quando um talento deixa a empresa ele leva consigo além 

da mão de obra, todo o know how, conhecimentos de processos, conhecimentos 

estratégicos e principalmente, seu potencial.  

 Para manter esse talento dentro da organização, é necessário ações conjuntas 

entre as lideranças diretas e a área de Gestão de pessoas. Essas ações visam motivar 

aquele colaborador a construir uma carreira dentro da empresa. A Geração Z, em 

geral, tem uma ligação com a organização muito mais fraca que as gerações 

anteriores. Com um perfil muito livre e pragmático, esses jovens não possuem tantas 

amarras e facilmente podem se desligam do quadro funcional de suas empresas. Daí 

o desafio que as áreas de Gestão de Pessoas enfrentam, como motivar esses jovens.  

 

2.3.1 O que é talento humano 
Quando se aborda o tema talento dentro de uma organização, a primeira 

pergunta pode ser como encontrar esses indivíduos no mercado. Mas, na realidade, 
olhar para dentro da empresa deveria ser sempre a primeira opção. A pergunta que 
deve ser feita é: “Será que já tenho esses talentos dentro da minha empresa?”  

O talento tornou-se o recurso mais escasso e valioso das organizações. Capital 
financeiro pode ser obtido com boas ideias e bons projetos. Estratégias podem ser 
imitadas. Produtos podem ser copiados. Tecnologia pode ser comprada. Dinheiro 
pode ser emprestado. Gente é outra coisa. A principal fonte de vantagem competitiva 
para muitas organizações é o talento (CHIAVENATO, 2010). Para Matuson (apud 
Souza et al., 2015), quem pode se considerar talento profissional é o indivíduo cujas 
competências necessárias para o desempenho de sua função são altamente 
desenvolvidas e, por isso, garantem produtividade e qualidade crescentes em suas 
tarefas. Além disso, são profissionais que demonstram potencial para aquisição de 
novas tarefas. Segundo Livermore (2012), outra capacidade recorrente em 
profissionais de destaque é a inteligência cultural, que é definida pela capacidade de 
atuação de maneira eficaz em diferentes contextos culturais e étnicos.  

Como resumo da identificação de possíveis talentos, olhar para dentro da 
organização em busca de profissionais diferenciados deve passar por dois 
questionamentos básicos. Se as entregas do profissional analisado costumam 
agregar mais valor que as entregas dos demais e qual a expectativa de 
desenvolvimento desse colaborador. Observa-se que isso é uma análise de relação 
entre entregas atuais e potenciais futuros.  



Identificar esses talentos é tão relevante, ou até mais, do que reter propriamente. 
O turnover, quando controlado, é benéfico para a organização. Sendo assim, é 
estratégico usar esse percentual saudável da rotatividade com profissionais não 
mapeados como talento.  

 
2.3.2 A importância estratégica da Retenção de Talentos 

 Tendo em vista a pluralidade dos colaboradores dentro de uma organização, é 
extremamente importante haver um plano de avaliação de desempenho com critérios 
claros. Mapear estes colaboradores entre fatores como entrega e potencial 
presumido, certamente é um bom começo para reter talentos.  

Para Souza et al. (2015), considerando que nem todos os profissionais efetuam 
entregas que adicionam valor ao negócio, é preciso cuidar para manter aqueles que 
com este se comprometem. São estes profissionais que podem propiciar à 
organização ser o que ela quer ser, ou seja, a concretização da visão organizacional. 
A retenção dos melhores ativos humanos é uma prioridade absoluta na organização 
que privilegia a criação de valor. Quando essa função é gerenciada com eficácia, a 
organização nunca é pega de surpresa (MAYO, 2003). 

Reter estes talentos é extremamente estratégico para as organizações devido 
ao fato de que eles agregam valor a todas as atividades e, consequentemente, 
impactam os resultados da organização positivamente. São profissionais que 
apresentam um conjunto de características que os tornam indivíduos com o “teto” de 
desenvolvimento muito alto. Estes profissionais denominados talentos e têm um 
altíssimo valor de mercado, ou seja, são profissionais que “cabem” em todas as 
empresas (ou quase todas). Tais obreiros têm altíssima empregabilidade, por isso 
mantê-los pode não ser das tarefas mais simples. Para reter estes profissionais com 
alto desempenho as organizações que consideram o capital humano seu mais 
importante ativo, se apoiam em algumas estratégias. Tais fatores são completamente 
variáveis quando vistos sob a ótica geracional, já que cada geração tende a privilegiar 
alguns valores em detrimento de outros.  

Quando um barco sai de um ponto “A” para atingir um ponto “B”, o responsável 
por garantir que todos dentro da embarcação trabalhem para atingir esse objetivo da 
melhor maneira possível é o capitão. Pode-se utilizar a metáfora do barco para 
esclarecer como funciona a dinâmica das empresas. Nas organizações, o capitão é o 
líder e os demais ocupantes do barco são os colaboradores. O trabalho em si fica na 
mão dos colaboradores, enquanto o líder deve se preocupar em garantir que todos 
estejam alinhados e seguindo rumo a um mesmo objetivo. Este é um dos grandes 
desafios dos gestores contemporâneos, fazer com que o ambiente organizacional se 
pareça com um barco, com objetivo bem definido, e não um cabo de guerra em que 
cada um puxa para um lado e no fim ninguém sai do lugar.  

Vários autores concordam que o papel do líder é fundamental na retenção de 
talentos. Sua função consiste em estimular e orientar pessoas para cumprir a missão, 
concretizar a visão e alcançar resultados previstos. Tais desafios requerem, 
principalmente, a capacidade da liderança para mobilizar e comprometer talentos com 
o negócio, pois indivíduos conscientes do seu valor para a organização tendem a 
permanecer nela, oferecendo o que têm de melhor. (SOUZA et al., 2015) 

Muitas pesquisas indicam que o contato entre colaborador e liderança figura 
entre as principais razões de evasão profissional e isso inclui talentos. Não faz 
absolutamente nenhum sentido as empresas investirem alto na atração e seleção de 
talentos, remunerações altas, pacote de benefícios varáveis e atraentes, entre outras 
vantagens, se a liderança da empresa não estiver engajada em transformar o 



ambiente e torná-lo cada vez mais agradável. Os líderes diretos são os principais 
responsáveis pelo gerenciamento do ambiente, necessidades e insatisfações. Se eles 
não estiverem dispostos a fazer isto de maneira a colocar as pessoas como prioridade, 
esta relação poderá trazer problemas 

Um bom líder é de fato um diferencial dentro da empresa. Ele é capaz de 
transformar pessoas individualmente e coletivamente em um time. Isso é o que difere 
uma equipe de um bando. O bando é um agrupamento sem objetivo claro e 
direcionamento. Já uma equipe tem sentido, direção e sabe o que cada indivíduo 
precisa fazer para alcançar o objetivo final. O bom líder é capaz de organizar suas 
“peças” e extrair delas o máximo possível. Formar chefes e formar líderes são tarefas 
bem diferentes e que, infelizmente, muitas vezes se confundem.  
 
2.4 Estudos Geracionais 

A partir da metade do século XX, aproximadamente, a classificação das 
gerações e sua nomenclatura se tornou um costume cada vez mais recorrente. 

Cada geração possui características próprias, diferentes maneiras de lidar com 
questões políticas, sociais e econômicas. Mas o fato de uma característica pertencer 
majoritariamente de uma geração não a impede de ser verdadeira em outras. Muitas 
pessoas, especialmente por questões de convívio, podem desenvolver 
comportamentos semelhantes aos de outras gerações que não a sua, especialmente 
a de seus pais.  

Outros fatores são relevantes para a experiência de cada geração, como o lugar 
em que nasceu e viveu, a forma como foi criado, suas experiências coletivas etc.. 
Deve-se ter clara a visão de que cada geração influencia o mundo de diferentes 
maneiras, porém o mundo e o contexto em que se vive também gera um impacto 
direto na construção de suas características. O estudo das gerações tem como 
principal função fornecer uma visão heurística dos grupos. 

Fato é que os dados sobre o perfil de cada grupo geracional podem ser 
extremamente ricos para as organizações que souberem utilizá-los. Moldar a 
organização de modo que ela seja atraente para os novos entrantes e, principalmente, 
para os colaboradores, poderá acarretar uma economia de tempo e de recursos 
financeiros na busca de novos profissionais, especialmente os talentosos. 

 
2.5 Geração Z 

Esse grupo é constituído pelos mais jovens profissionais do mercado de trabalho 
atual, englobando os nascidos entre 1995 e 2010. Essa geração tem por principal 
característica potencializar alguns pontos trazidos pelos contestadores Millenials, e 
mesclá-los com algumas características próprias, muitas vezes reeditando traços de 
gerações anteriores.  

Definitivamente a geração mais conectada e digital, conhecidos como “nativos 
digitais”, exatamente por serem a primeira geração que nasceu integralmente nesse 
contexto tecnológico e globalizado que se vive atualmente. 

Algumas características são próprias da Geração Z, mostrando que eles, além 
de tudo, possuem grande personalidade para mudar o mundo ou, pelo menos, para 
mudar alguns aspectos desse mundo. Umas das alterações que necessitam ser 
expostas é a relação entre o jovem e a diversidade e a inclusão. Enquanto a Geração 
Y se tornou mais aberta ao diverso, a Geração Z toma essa discussão como central 
em seu cotidiano. De acordo com a pesquisa do “Think with Google”, publicada em 
2019, 85% dos jovens da Geração Z indicaram estar dispostos a doar uma parte de 
seu tempo livre para atuar em alguma causa social.  



Os “Zs” são constantemente denominados “comunaholics”, termo criado para 
designar indivíduos que participam de diversos grupos simultaneamente. Diferente da 
Geração Y, que constantemente é ligada ao individualismo, a Geração Z é 
extremamente interdependente socialmente e transita entre diversos ciclos de 
amizade ligados aos mais diversos temas.  

Um relevante fator de quebra que a Geração Z traz em relação a seus 
predecessores, é o pragmatismo. Esses jovens são extremamente realistas, 
preocupados com o aspecto financeiro, questões ambientais e, especialmente, com 
suas carreiras. Hoje, o mercado está tão competitivo que as exigências beiram o 
absurdo e imprimem no “Z” uma necessidade de absorver uma carga enorme de 
conhecimento desde muito jovem. Grubb (2018), complementa a visão pragmática da 
Geração Z: “Até agora, as experiências de vida da Geração Z podem ser 
caracterizadas pela tecnologia e pala cautela.” Esta não é uma característica própria 
da “Gen Z”, mas ela tomou uma forma e uma proporção muito maior na geração. A 
necessidade de um propósito também é uma das grandes preocupações. 

Para lidar com a Geração Z não se pode acreditar cegamente em velhos 
conceitos e visões. Segundo pesquisa da Cia de Talentos (2020), 74% dos jovens 
respondentes não possuem absolutamente nenhuma empresa dos sonhos. Ou seja, 
marcas e organizações famosas não mais os atraem. A atração por sua vez, vem 
através do significado, o que aquela empresa representa, quais são suas ações, como 
a organização é vista no papel de empregadora, isso sim faz com que os jovens 
admirem uma empresa a ponto de torná-la um objetivo. Todavia, fica claro que o 
pragmatismo dos “Gen Z” não mais permite que eles tenham a inocência de procurar 
empresas perfeitas ou que beirem a perfeição, mas sim, uma organização que os 
atenda no aspecto pessoal (com seus valores e visões de mundo) e no aspecto 
profissional (com suas aspirações e objetivos de carreira), ainda que 
momentaneamente. Pode-se presumir que o desejo de fazer parte de uma 
organização, hoje, vem através da admiração pela marca e não mais pela simples 
ambição de fazer parte de uma grande organização. O deslumbre já é coisa do 
passado, haja vista a enorme quantidade de startups que anualmente nascem, devido 
a insatisfações com o mercado tradicional, trazendo novas práticas e propostas 
disruptivas para o contexto organizacional.  

Durante as décadas e, consequentemente, durante as gerações, o conceito de 
sucesso foi mudando. Vale ressaltar que o tema sucesso é extremamente pessoal, 
bem como a discussão de qual é o melhor benefício para um colaborador, mas fato é 
que a Geração Z é extremamente empreendedora. Fruto de muitas crises vividas e 
uma clara dificuldade de inserção no mercado de trabalho clássico, como alternativa 
muitos buscam no empreendedorismo a fórmula de seu sucesso. Pesquisa conduzida 
pela “Think with Google” (2019), aponta que 33% dos jovens já não mais se veem 
futuramente em uma organização clássica e sim gerando empregos em sua própria 
marca. 

O fato de terem crescido com a Internet e estarem constantemente conectados 
garante à Geração Z algumas caraterísticas primordiais para o mercado de trabalho 
atual, por exemplo: comunicação, flexibilidade, espírito de liderança e relacionamento 
interpessoal. 

Toda essa construção de perfil dos “Zs” está completamente alinhada ao mundo 
em que foram inseridos já ao nascer. Isto porque se adaptar a essa realidade foi 
essencial e necessário. Logo, muitas das características que eles possuem não são 
uma mera forma de lidar com algo e sim uma resposta ao mundo que lhes foi 
apresentado. Portanto, cabe às organizações trabalhar com suas lideranças novas 



mentalidades que permitam uma gestão mais produtiva e satisfatória para estes 
jovens.   

 
2.6 Pesquisa de campo 

Como levantado anteriormente, a pesquisa foi concebida com o intuito de 
entender o perfil da Geração Z e como ela se relaciona com o mercado de trabalho. 
Na etapa seguinte, traçar um paralelo entre seu perfil e as estratégias de retenção de 
talentos que se confirmaram mais aderentes a este grupo. 

A pesquisa ficou aberta 22 dias correntes, entre os meses de março e abril de 
2021, obtendo um total de 140 respostas. Para melhor adequação da dinâmica de 
explicação da enquete, os resultados serão expostos em formato de “persona” onde 
serão citados apenas os resultados mais comuns em cada pergunta. A pesquisa 
integral está disponível no arquivo original, bem como as análises detalhadas de cada 
um dos resultados.  

O primeiro bloco, denominado “perfil individual”, tem como objetivo concluir 
quem são os respondentes. O perfil encontrado foi: a maior parte dos respondentes 
possui entre 21 e 23 anos; do sexo feminino; solteiro; ensino superior incompleto, 
atualmente empregado em empresas do terceiro setor, como estagiário ou em cargos 
de nível hierárquico júnior, como era de esperar, uma vez que estes jovens entraram 
no mercado recentemente.  

O segundo bloco, chamado “perfil da Geração Z”, encontrou os aspectos 
comportamentais do citado grupo. Os resultados observados foram: jovens com perfil 
altamente proativo, que indicaram buscar qualificação sem que lhes seja solicitado, o 
que corrobora a necessidade do estímulo cada vez mais de uma educação 
autodirigida e marcada pelo protagonismo do indivíduo; estão conectados à internet o 
tempo todo através de seus smartphones; preferem o formato híbrido de trabalho, 
onde passam parte do tempo no ambiente físico da empresa e parte em formato de 
home office, o que confirma a necessidade desses indivíduos conhecidos como 
comunaholics de estarem transitando e se relacionando em diversas comunidades 
simultaneamente.  

A pesquisa apontou ainda que clima organizacional ruim e baixa remuneração 
são os dois principais pontos que fazem, atualmente, um “Gen Z” ter interesse em sair 
da organização em que se encontra. Quando receberam a oportunidade de elencar 
três características que os definem profissionalmente, apontaram flexibilidade, 
multitarefa e comunicação, respectivamente; apontam incentivos financeiros como a 
melhor forma de reconhecimento; definitivamente não se encaixam em oportunidades 
fechadas e ideias pouco colaborativas (como já se sabe esse jovens tem como forte 
característica o desejo em alterar processos e compartilhar ideias); 98,6% dos 
respondentes afirmaram que as organizações precisam estar engajadas em causas 
sociais, mostrando que o trabalho de diversidade e inclusão deixou de ser um desejo 
e passou a ser uma exigência desses indivíduos.  

Os entrevistados apontaram, também, que não sairiam de uma organização sem 
ter alguma outra oportunidade em vista, em caso de infelicidade profissional, 
mostrando que o pragmatismo dessa geração faz pensar bem antes de sair de uma 
empresa, mas não hesitam e procurar algo melhor caso se sintam infelizes; a maior 
parte dos respondentes apontou que não conseguem se ver atuando mais de quatro 
anos em uma mesma organização; cerca de 50% dos participantes indicou que não 
se enxerga atuando em uma organização no futuro, mas sim empreendendo 
(inclusive, o mesmo percentual indicou que já empreendeu tanto como fonte de renda 
principal como fonte de renda complementar). Buscando por segurança, a maior parte 



dos indivíduos impactados pela pesquisa indicou preferência por trabalhar por CLT e 
não por PJ, o que também indica o perfil pragmático do recorte geracional.  

O terceiro bloco foi composto por três perguntas que tiveram como foco abordar 
assuntos latentes no mercado de trabalho, principalmente após a pandemia da 
COVID-19: a relação entre vida profissional e pessoal, passando por conceitos de 
tempo, espaço e trabalho presentes em obras como modernidade líquida de Bauman 
(1999) e uberização do trabalho de Antunes (2020).  

 Por característica, para a Geração Y, o tempo livre e a diversão fazem parte de 
um eixo básico, que não se abre mão e que, quando atacado, causa um enorme 
estresse no indivíduo. Com a Geração Z não foi diferente, muito pelo contrário: 
verificar se esses jovens conseguem se desligar do trabalho quando fora do 
expediente e medir seu nível de estresse, são indicadores importantes para analisar 
métricas como absenteísmo e turnover.   

Quando questionados, os respondentes apontaram: que não conseguem se 
desligar integralmente do trabalho, uma vez que (sobretudo após a pandemia de 
2020) a percepção é de que o trabalhador está mais acessível e trabalhando em 
volume superior; aqueles que apontaram que não conseguem se desligar indicaram, 
ainda, que isso afeta frontalmente sua qualidade de vida, o que pode ser um gatilho 
de desmotivação; por último, a maior parte apontou que se sente profissionalmente 
feliz no momento, o que faz todo sentido, já que caso não estivessem satisfeitos, 
provavelmente já estariam procurando alguma outra oportunidade.  

 
3. RESULTADOS E CONCLUSÃO 

O trabalho foi uma densa pesquisa com cerca de 150 laudas, que faz um 
profundo mergulho no perfil da Geração Z e nas estratégias que as organizações 
podem utilizar para retê-los por maiores períodos. Logicamente, oxigenar as 
organizações tem seu valor, traz novas propostas, novas visões, novos entendimentos 
do contexto organizacional. Porém, reter esses jovens talentos traz várias vantagens 
como a manutenção do conhecimento específico da organização, construção de 
profissionais com o “DNA” da empresa, uma liderança desenvolvida nos moldes e 
necessidades da organização, entre outros.  

O mundo VUCA4 em que vivemos, desde meados da década de 90, quando o 
termo foi cunhado, fez com que as mudanças fossem vistas como cotidianas e 
absolutamente normais. Sob essa ótica, a Geração Z nasceu e cresceu olhando para 
um mundo repleto de incertezas, como um campo de batalha onde as necessidades 
deles vêm na frente de todas. Portanto, é exatamente este o grande desafio para as 
organizações atuais, que este trabalho conseguiu responder (nos itens 3.1 a 3.4 a 
seguir) e que podem ser aplicados em praticamente todas as organizações: como 
alinhar os objetivos organizacionais com as metas de carreira e de vida de seus 
colaboradores? Como fazer com que os jovens estejam constantemente atendidos 
em suas expectativas para que se sintam motivados a entregar um alto nível de 
produtividade e qualidade? 

Quando se fala em retenção de talentos, pode-se questionar o quão efetivas são 
as estratégias, uma vez que nem mesmo estes jovens se veem durante muito tempo 
dentro das organizações, mas são capazes de entender a volatilidade do mercado e 
se adaptar às mudanças constantes. Daí a vantagem estratégica da retenção: garantir 
que os colaboradores mais talentosos permaneçam mais tempo dentro da empresa 

 
4 Termo que passou a ser usado pelo exército dos Estados Unidos após a Guerra Fria, formando um 
acrônimo com as iniciais de Volatility (volatilidade), Uncertainty (incerteza), Complexity 
(complexidade), Ambiguity (ambiguidade).  



pode diferenciar a organização no mercado e alavancar resultados duradouros. Vistos 
os conhecimentos bibliográficos sobre a Geração Z, somados à pesquisa de campo, 
foram mapeadas algumas estratégias mais aderentes ao público estudado: 

 
3.1 Recompensas flexíveis e atraentes 

As referências bibliográficas analisadas e expostas na pesquisa sempre 

apontaram para o perfil pragmático da geração. Igualmente, evidenciaram uma 

ligação muito forte da oferta de salários atrativos e benefícios flexíveis com a 

satisfação profissional. A pesquisa de campo mostrou que remuneração é o principal 

ponto de motivação que faria um jovem do referido grupo geracional, buscar uma nova 

oportunidade.  

Para atender tal expectativa, as empresas tendem a oferecer outras maneiras 

de remunerar seus colaboradores além do salário base. No passado, as gerações 

anteriores tinham como foco o salário financeiro básico como necessidade. 

Atualmente, a Geração Z tem outras formas de ser recompensada pelo desempenho 

profissional, além do salário base. 

A tendência é que as empresas comecem a investir em remunerações e 

benefícios variáveis, que atendam de forma individual cada colaborador. Muitos 

pesquisadores identificam isso como “salário personalizado”. Com essa possibilidade 

de personalizar a forma que a empresa vai remunerar seu colaborador, fica mais fácil 

com que ele se sinta satisfeito, dentro de suas individualidades. A exemplo disso, 

pode-se citar: a possibilidade de movimentar os valores recebidos de auxílio 

alimentação e refeição, escolha da assistência de saúde e odontológica, opção de 

assistência psicológica, auxílio creche para quem possui filhos dentro da faixa etária 

exigida, entre outros.  

As pessoas por serem muito diferentes entre si, acabam por ter necessidade, 
aspirações e conveniências distintas. Por isso, os planos de benefícios e serviços 
sociais precisam se adaptar a essas diferenças no sentido de atender às expectativas 
dos usuários (CHIAVENATO, 2009). 

Fato é que a geração aqui investigada tem uma conexão muito maior com a 
recompensa, seja ela financeira ou não financeira. Até pelo momento em que se vive 
e pelas exigências que o mercado de trabalho tem apresentado, recompensar os 
colaboradores da melhor forma possível se faz cada vez mais necessário para reter e 
atrair os melhores profissionais. 

A remuneração, além de exercer função relevante na motivação do colaborador, 

afeta outros aspectos como a fidelização do colaborador. Deve-se entender que não 

é possível “blindar” o colaborador do assédio de outras organizações, especialmente 

os colaboradores denominados talentos, aqueles que possuem alto desempenho. 

Dessa forma, adequar todos os aspectos organizacionais para tornar a empresa mais 

atraente é a melhor forma de conservar o funcionário, visando sua permanência. 

Grubb (2018), destaca que os trabalhadores de alto desempenho, de todas as idades, 

são alvos prováveis de investidas das empresas concorrentes – e se essas empresas 

aliciadoras oferecerem melhores programas de reconhecimento do que os da sua 

empresa, é provável que os seus trabalhadores cedam à tentação.  

Portanto, a adoção do termo “recompensas” em vez de “remuneração” serve 

exatamente para evidenciar a necessidade dessa geração de se sentir reconhecido e 

recompensado por seu trabalho, seja essa recompensa financeira ou não. As 

organizações precisam cercar seus colaboradores mais habilidosos de fatores 



favoráveis à retenção. Como já foi abordado anteriormente, olhar para o tema 

retenção de talentos como apenas uma troca de trabalho de alto nível por dinheiro, é 

um erro. Reter talentos é um desafio muito maior e muito mais complexo que pagar 

altos salários, mas logicamente não se deve esquecer que dinheiro é um tema 

relevante para todos, sobretudo para a Geração Z.  

 

3.2 Engajamento em causas sociais 

A pesquisa evidenciou que a Geração Z tem a diversidade e a inclusão como um 

conceito básico de sua personalidade. Enquanto a Geração Y se mostrou muito aberta 

a discussões sociais, os “Zs” simplesmente não aceitam o descaso frente a essas 

causas.  

Para que se entenda a importância desta preocupação da Geração Z com 

causas sociais e o impacto positivo que a empresa precisa ter na sociedade, a 

pesquisa descrita abaixo, coloca o engajamento social na frente até mesmo da 

remuneração:  segundo a pesquisa Student’s Career Preferences Survey da KPMG 

Internacional, realizado com 4165 estudantes de algumas das melhores universidades 

do mundo, 89% deles consideram importante trabalhar em uma organização que 

tenha um impacto positivo no mundo e 79% preferem uma empresa com um forte 

sentido de propósito a ganhar o salário mais elevado possível. 

Logicamente, o aspecto financeiro é extremamente relevante, porém a referida 

geração deixa claro que a diversidade é um valor que não deve ser ignorado. 

Foi possível constatar que os jovens consideram comprar mais e inclusive 

aceitam pagar mais por produtos e serviços de empresas que se alinhem a seus 

princípios e demonstrem preocupação com causas sociais. Sendo assim, estar atento 

a estes temas, além de ser uma estratégia de sobrevivência para as empresas, é uma 

excelente forma de reter colaboradores de alto desempenho. Os talentos da Geração 

Z, não precisam apenas de salário, eles se preocupam, também, com seus objetivos 

de vida, seu bem-estar, seus princípios e, portanto, trabalhar em uma empresa que 

se alinhe a isso é uma excelente forma de se trabalhar o engajamento e a motivação. 

 

3.3 Flexibilidade Organizacional 

Definitivamente, estruturas extremamente hierarquizadas e “engessadas” não 

fazem parte dos interesses e objetivos da Geração Z. Há uma clara movimentação 

das organizações mais desejadas do mercado em transformar suas estruturas antes 

tradicionais, em mais horizontais e com menos camadas de chefia. Não por acaso os 

crachás que antes estampavam o cargo demonstrando poder e necessidade de 

subserviência por parte dos que estavam abaixo hierarquicamente, hoje não mais 

trazem o cargo. Esse é um exemplo claro de que as empresas precisam se adequar 

ao novo mercado, ações simples como esta transmitem um recado muito claro sobre 

a organização, se ela ainda pertence ao passado ou já aderiu ao inevitável presente.   

Em resumo, oferecer a eles a opção de flexibilidade em todos os aspectos 

apresentados, pode ser uma excelente maneira de garantir motivação e engajamento. 

Rotinas dinâmicas, com muitos desafios; horários flexíveis, com possibilidade de 

Home Office; hierarquias horizontais, com menos formalidade; tendem a ser mais 

atraentes para eles, como ficou claro na pesquisa de campo previamente discutida. 

Grubb (2018), ainda aponta outras formas de trabalhar a maleabilidade 

organizacional, visando ter um ambiente mais agradável e atraente. São ações como: 



a já tradicional concepção de flexibilidade, que é conceder dias de trabalho em home 

office, estabelecendo o modelo híbrido de trabalho; escalonar os horários de entrada 

e saída, permitindo que os colaboradores tenham uma janela para escolher o horário 

que querem começar sua jornada e consequentemente sua saída; permitir cargas 

horárias diferentes entre os dias, condensando dias de carga horária menor e 

compensando em outros dias para bater a carga contratual (nesta opção deve-se 

observar a legislação trabalhista vigente, para que os colaboradores não ultrapassem 

as 44 horas semanais e, consequentemente, precisem receber horas adicionais em 

seus rendimentos); permitir o compartilhamento de trabalho também é uma estratégia 

interessante, já que atribuir funções compartilhadas aos colaboradores, além de tirar 

a carga de apenas uma pessoa, estimula as relações interpessoais.  

Estabelecer uma comunicação específica para cada geração, sempre que 

possível, é uma forma da organização se conectar com quem ela quer falar. 

Consideradas suas devidas proporções, pode-se dizer que cada geração possui seu 

próprio idioma e, logicamente, a comunicação é muito mais eficiente quando emissor 

e receptor falam a mesma língua.  

Independentemente do conceito de flexibilidade que seja utilizado, a Geração Z 

tem interesse nela. Esse grupo cresceu com a internet, com uma realidade 

multicultural, multiétnica e de liberdade. Isso fez com que eles não mais se encaixem 

em padrões e rótulos bem separados. Tratar a liberdade desse grupo como supérfluo 

pode ser um “tiro no pé”. A Geração Z tem a necessidade de flexibilidade em seu 

“DNA” e, por isso, dar essa liberdade a eles certamente é uma estratégia 

poderosíssima de retenção e atração de jovens talentos.  

 

3.4 Bem-estar e Clima Organizacional  

A Geração Z tem como uma de suas mais relevantes características a 

capacidade de comunicação, seja virtual ou pessoalmente. Estas pessoas, 

desenvolveram concomitantemente estas duas capacidades, uma vez que já 

nasceram em um contexto de internet, redes sociais e telas em geral, ao mesmo passo 

que são constantemente identificados como comunaholics. Logo, este contato 

interpessoal e a comunicação dentro das equipes é algo essencial para este grupo.  

Isso é bom para a construção de laços dentro do ambiente organizacional, se 

utilizado da maneira correta. Quando um “Gen Z” é integrado num ambiente de clima 

organizacional ruim, isso o afetará mais que aos demais colaboradores, exatamente 

por esta necessidade de um bom ambiente para seu desenvolvimento.  

A Geração Z traz como aprendizado dos Millenials a preocupação com seu bem-

estar e sua qualidade de vida. Os “Zs” não se adaptam em ambientes com clima 

organizacional ruim, devido ao fato de que necessitam desse sentimento de 

pertencimento, de acolhimento. Portanto, ter cuidado com o clima da empresa é algo 

preponderante para reter estes indivíduos. Fazer com que eles se sintam “em casa” é 

algo que pode fazer toda diferença na hora de reter um talento. Não por acaso, muitas 

empresas têm investido numa alteração completa de seu ambiente organizacional, 

inclusive no aspecto físico. 

 Entender esta relação da Geração Z com seu projeto de vida, seus objetivos, 

princípios, entendimento de felicidade e motivação é essencial para retê-los. Trabalhar 

o clima da empresa propiciando um ambiente de felicidade e bem-estar a estes 



profissionais de alta performance, pode fazer toda diferença na manutenção de 

talentos e na atração de novos profissionais. 

Quanto ao critério grau de inovação, o trabalho tem como foco um tema bastante 

discutido desde meados da década de 90: a visível necessidade de reter os melhores 

colaboradores por mais tempo. Entretanto, este tema ainda não é bem abordado 

quando ligado às gerações específicas, sobretudo a Geração Z, que ainda é bem 

jovem e faz suas primeiras entradas no mercado de trabalho em nossos dias, fazendo 

com que esta pesquisa seja marcada pela atualização. Sob esta ótica, o trabalho tem 

o interesse genuíno de contribuir significativamente para a disseminação do 

conhecimento nesta importante temática da gestão de pessoas.  

Como dito anteriormente, a Geração Z ainda está fazendo suas primeiras 

entradas no mundo corporativo. Sendo assim, discutir seu comportamento e possíveis 

estratégias para retê-los é uma discussão não somente atual, mas também futura, 

uma vez que se pode analisar posteriormente se ocorreram modificações nos desejos 

e necessidades destes indivíduos, tendo em vista as adaptações nas estratégias de 

retenção.  

Além disso, o trabalho tem interesse e capacidade de se estender para novos 
temas ligados ao estudo de gerações sob a ótica da Gestão de Pessoas, existe a 
possibilidade de se executar metapesquisas, com a finalidade de confirmar ou refutar 
pontos do perfil da Geração Z, encontradas na presente pesquisa. Sem dúvida o tema 
ainda pode e merece ser fomentado para maiores análises, sobretudo ao longo dos 
próximos anos, em que certamente haverá um natural amadurecimento do público-
alvo.  

Por fim, este trabalho acadêmico espera oferecer completa aplicabilidade aos 
profissionais da área de gestão de pessoas. As melhores práticas nele apresentadas, 
constituem uma fonte de consultas a fim de oferecer suporte à retenção de jovens 
talentos dentro das organizações. Os resultados apresentados nesta ampla pesquisa, 
aqui resumida, somados às estratégias de cada gestor, podem impulsionar novos 
estudos e estimular a formação de profissionais de alto desempenho. Toda sua 
concepção foi construída pensando em sua aplicação no cotidiano organizacional, 
trazendo ferramentas  para o mercado.  

Aos leitores deste trabalho, nossos sinceros agradecimentos.  
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5. ANEXOS ILUSTRATIVOS  
 

Por questões de formatação e para melhor atender às regras do Edital para 
Trabalhos Acadêmicos, quanto ao tamanho do texto, apenas algumas perguntas 
selecionadas do eixo de perfil da Geração Z estão disponibilizadas neste arquivo. A 
pesquisa está divulgada na íntegra no arquivo original da pesquisa.  

 
 

Figura 1 - Busca por qualificação profissional 



 
Fonte: elaborada pelo autor (2021)  

 
 
 

Figura 2 - Forma de trabalho preferencial 

 
Fonte: elaborada pelo autor (2021)  

 
 
 

Figura 3 - Meio de acesso à internet 

 
Fonte: elaborada pelo autor (2021)  

 
 

Figura 4 - Motivos para sair de uma empresa  



 
Fonte: elaborada pelo autor (2021)  

 
 
 

Figura 5 - Forma preferida de reconhecimento profissional 

 
Fonte: elaborada pelo autor (2021)  

 
 
 

Figura 6 - Preferência sobre o grau de participação nas decisões 

 
Fonte: elaborada pelo autor (2021)  

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 - Expectativa profissional a longo prazo  



 
Fonte: elaborada pelo autor (2021)  

 
 
 

Figura 8 – Estimativa do tempo de permanência na mesma organização  

 
Fonte: elaborada pelo autor (2021)  

 
 
 

Figura 9 - Importância de conseguir outra vaga antes de se desligar  

 
Fonte: elaborada pelo autor (2021)  

 
 

 
 
 

 


