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TRABALHO ACADÊMICO 
 
GERAÇÃO Y: AS PRÁTICAS DE GESTÃO DE PESSOAS MAIS VALORIZADAS NO 
MERCADO DE TRABALHO 
 
Resumo: A geração Y impacta, de forma distinta das outras gerações, o ambiente 
organizacional. É importante que as empresas busquem entender mais sobre tal geração e 
repensem suas práticas de Gestão de Pessoas. O presente estudo tem como objetivo 
identificar quais são as práticas de Gestão de Pessoas mais valorizadas pelos jovens 
profissionais da Geração Y. Para isso, foi realizada uma pesquisa de campo com jovens 
formados em cursos distintos de instituições públicas e privadas, moradores do estado do 
Rio de Janeiro e que possuem pelo menos um ano de experiência no mercado de trabalho 
em regime CLT. 

 

Introdução ao tema e ao problema do estudo 
 

O ambiente de negócio inserido no mundo globalizado atual é competitivo e bastante 
complexo. Mósca et al. (2014) argumentam que tal complexidade é marcada por 
transformações como, por exemplo, a evolução da tecnologia. 

Esse ambiente em constante mudança proporciona, segundo os mesmos autores, 
grandes desafios para a Gestão de Pessoas. É importante que os profissionais dessa área 
fiquem atentos a como essas mudanças constantes impactam em suas atividades. 

Diante de tamanha complexidade, faz-se importante considerar o conceito de 
gerações, uma vez que diferentes perfis de profissionais se encontram diariamente no 
mercado de trabalho, competindo ou cooperando entre si. A Geração Y, por exemplo, é uma 
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geração individualista e necessita de feedbacks periódicos (OLIVEIRA, 2010). Essas 
características contrastam com as de outras gerações que dividem espaço no ambiente 
corporativo atual. 

Dessa forma, as expectativas e motivações de cada uma das gerações devem ser 
estudadas para propiciar que os profissionais de Gestão de Pessoas possam lidar com as 
individualidades, interesses e aspirações de equipes cada vez mais heterogêneas. 

Com intuito de entender melhor as expectativas da Geração Y sobre as práticas de 
Gestão de Pessoas, põe-se a seguinte questão: quais são as práticas de Gestão de 
Pessoas mais valorizadas pelos profissionais da Geração Y?  
 
Desenvolvimento  

 

Geração Y, o mercado de trabalho e as práticas de gestão de pessoas 
 

A literatura acerca da Geração Y, principalmente Alsop (2008) e Smola e Sutton 
(2002) propõem que os jovens profissionais presentes atualmente no mercado de trabalho 
são indivíduos dinâmicos e impacientes, tendendo a migrarem constantemente de emprego. 
Para Sá, Lemos e Cavazotte (2014) os jovens da Geração Y têm o objetivo de fazer carreira 
de forma rápida, ao mesmo tempo em que anseiam por qualidade de vida e preocupam-se 
com um ambiente de trabalho agradável. 

Para Oliveira (2014), com o advento das novas gerações, os modelos de gestão 
tradicionais estão perdendo a eficácia. Para o autor, os jovens atuais possuem excesso de 
proteção e cuidados por parte de seus pais, gerando uma fragilidade para lidarem com as 
frustações da vida profissional. 

Para Santos (2011), as empresas precisam ter planos de desenvolvimento mais 
aderentes à nova realidade, objetivado orientar os jovens profissionais e seus gestores. 
Soares (2009) afirma que a convivência de gerações diversas no ambiente corporativo atual 
exige inovação, criatividade e flexibilidade das áreas de Gestão de Pessoas. 

Essa convivência tem representado um grande desafio para os gestores quando se 
trata especificamente das práticas de gestão de pessoas. Veloso et al. (2008) afirmam que, 
desde a década de 1980, um dos maiores desafios da gestão de pessoas é conciliar a 
diversidade de interesses pessoais com os objetivos profissionais.  

Para Lemos et al. (2012) são essas diferenças da Geração Y em relação às gerações 
anteriores que representam dificuldades na atração, inserção e retenção desses jovens no 
mercado de trabalho. Para os autores é necessário descobrir quais os fatores motivacionais 
a fim de se obter uma adequada gestão e retenção desses talentos.  

Maldonado (2005) acredita que ações específicas, como por exemplo, a aproximação 
dos níveis hierárquicos, comunicação eficiente e incentivo às ideias inovadoras tendem a 
ser eficazes para a retenção dos talentos da geração em questão. 
 
Métodos e procedimentos de coleta e de análise de dados do estudo 
 

O universo da pesquisa consistiu em jovens entre 23 e 34 anos, cuja faixa etária 
corresponde à Geração Y, graduados em instituições públicas ou privadas, moradores do 
estado do Rio de Janeiro e que estão ou estiveram no mercado de trabalho formal por pelo 
menos um ano. O questionário foi o instrumento utilizado para a coleta de dados e segue no 
Anexo 1. A amostra deste estudo possui 369 respondentes. 
 
Apresentação e Análise dos Resultados  
 

Será apresentada nesta seção a descrição da análise dos resultados obtidos por meio 
de uma pesquisa de campo. As questões da pesquisa foram formuladas considerando 
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respondentes pertencentes à geração Y e seis temas de Gestão de Pessoas, quais sejam: 
avaliação de desempenho; remuneração e benefícios; treinamento e desenvolvimento; 
qualidade de vida no trabalho; carreira; e clima organizacional. 

Os 369 respondentes são graduados em diferentes cursos, residentes no estado do 
Rio de Janeiro, nascidos entre 1983 e 1994 e possuem ao menos um ano de experiência 
formalizada no mercado de trabalho, excluindo, portanto, estágio e afins. Verificou-se que 
64% dos respondentes são do sexo feminino, enquanto 36% são do sexo masculino. A 
idade variou entre 23 e 34 anos, distribuídos da seguinte forma: 43% têm entre 26 e 30 
anos, 33% têm idades entre 31 e 34 anos e, finalmente, 24% dos respondentes têm idades 
entre 23 e 25 anos. No que se refere ao ano de formatura, a minoria, representada por 23% 
dos respondentes, graduou-se entre 2002 e 2009, segregados em 5% graduaram entre 
2002 e 2005 e 18% entre 2006 e 2009. Enquanto isso, a maioria dos respondentes se 
dividiu entre 34% graduados entre 2015 e 2016 e 43% graduados entre 2010 e 2014. 

Referente às instituições de ensino, 78% dos respondentes alegaram ter estudado em 
instituições privada, enquanto 22% alegaram ter estudado em instituições públicas. 
Detalhadamente, 29% responderam ter cursado a graduação na PUC-Rio, enquanto a 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) apareceu com 9% dos respondentes e o 
Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC) com 7%. As outras instituições 
somaram 56%. 

 Houve diversidade nos cursos dos alunos, 38,5% responderam ter cursado 
Administração. Enquanto, 7,3% responderam ter cursado Design, 6% Direito, outros 6% 
responderam ter cursado Engenharia, 5,1% Psicologia, 4,9% Comunicação Social, 3% 
Economia, 1,6% Pedagogia e 1,1% Arquitetura. Por fim, 26,6% responderam ter cursado 
outros cursos, conforme tabela 1. 

 

Tabela 1: Cursos de Graduação dos respondentes 

Curso 

Curso Respondentes Percentual 

Administração 142 38,5% 

Arquitetura 4 1,1% 

Comunicação Social 18 4,9% 

Design 27 7,3% 

Direito 22 6,0% 

Economia 11 3,0% 

Engenharia 22 6,0% 

Pedagogia 6 1,6% 

Psicologia 19 5,1% 

Outro 98 26,6% 

Total 369 100% 

Fonte: Próprio autor (2017) 

 
Objetivando ajudar a traçar um perfil mais adequado dos respondentes a fim de melhor 

avaliar as práticas de Gestão de Pessoas mais valorizadas pela Geração Y no mercado de 
trabalho, questionou-se aos pesquisados o tempo no último emprego, quantas empresas já 
trabalharam e se estão trabalhando atualmente.  

Dessa forma, verificou-se que 30% dos respondentes permaneceram entre 1 e 2 anos 
no último emprego, enquanto 22% alegaram ter ficado menos de 1 ano, 18% entre 2 e 3 
anos, 12% entre 3 e 4 anos e, por fim, 18% mais de 5 anos. Esses dados corroboram a 
afirmação de Oliveira (2010) a respeito do projeto de vida da Geração Y. O autor afirma, 
que esta pensa muito no curto prazo. Mósca et al. (2014) também ajudam a explicar o 
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fenômeno encontrado na pesquisa, afirmando que é muito difícil para os jovens dessa 
geração permanecerem por mais de dois anos em um mesmo cargo. Os dados encontrados 
na amostra indicaram que 52% dos respondentes permaneceram até dois anos em seus 
cargos. 

 

Tabela 2:  Tempo que os respondentes permaneceram no último emprego 

Tempo no último emprego 

Tempo Respondentes Percentual 

0-1 ano 80 22% 

1-2 anos 111 30% 

2-3 anos 67 18% 

3-4 anos 46 12% 

5 anos ou mais 65 18% 

Total 369 100% 

Fonte: Próprio autor (2017) 

No que se refere à pergunta a respeito de quantas empresas já trabalhou, 65% dos 
respondentes alegaram ter trabalhado entre 1 a 3 empresas, 25% responderam 4 ou 5 e, 
por fim, 9% trabalharam em 6 ou mais empresas. Verificou-se, ainda, que 81% dos 
respondentes estavam trabalhando no período da pesquisa, enquanto 19% não. A pergunta 
é pertinente e demonstra dados semelhantes ao índice de desemprego apurado pelo IBGE 
para o primeiro trimestre de 2017, que foi de 13,7% (DESEMPREGO, 2017). 

A partir das respostas apresentadas, os pesquisados poderiam escolher entre duas 
perguntas distintas. Para aqueles que responderam que estão trabalhando atualmente, a 
pergunta seguinte dizia respeito aos motivos pelos quais o respondente sairia da empresa 
atual, enquanto que para aqueles que responderam que não estão trabalhando, a pergunta 
seguinte dizia respeito aos motivos pelos quais o respondente saiu da última empresa. 
Frisa-se, adicionalmente, que ambas as questões permitiam múltiplas respostas. 

 

Tabela 3: Pergunta: Por qual(is) motivo(s) você saiu do seu último emprego? 

Por qual(is) motivo(s) você saiu do seu último emprego? 

Motivos Respondentes Percentual 

Baixa Remuneração 15 22% 

Dificuldade de equilibrar a vida pessoal e profissional 10 14% 

Fechamento da empresa 3 4% 

Horário de trabalho não respeitado 9 13% 

Não há reconhecimento por suas ações 21 30% 

Queria assumir novos desafios 14 20% 

Relacionamento ruim com o gestor 13 19% 

Sem oportunidade de crescimento 23 33% 

Outros 16 23% 

Fonte: Próprio autor (2017) 
 

Tabela 4: Pergunta: Pergunta: Por qual(is) motivo(s) você sairia de sua atual empresa? 

Por qual(is) motivo(s) você sairia de sua atual empresa? 

Motivos Respondentes Percentual 

Baixa Remuneração 114 38% 

Dificuldade de equilibrar a vida pessoal e profissional 53 18% 
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Horário de trabalho não respeitado 24 8% 

Não há reconhecimento por suas ações 92 31% 

Assumir novos desafios 143 48% 

Relacionamento ruim com o gestor 72 24% 

Sem oportunidade de crescimento 149 50% 

Outros 23 8% 

Fonte: Próprio autor (2017) 

Conforme pode ser observado, os respondentes que estão trabalhando sairiam da 
empresa, principalmente, devido à ausência de oportunidades de crescimento (50%), para 
assumir novos desafios (48%), baixa remuneração (38%) e a falta de reconhecimento por 
suas ações (31%). 

Para os respondentes que não estão trabalhando, as respostas foram parecidas, 
encabeçada pela ausência de oportunidades de crescimento (33%), seguidas de falta de 
reconhecimento de suas ações (30%) e baixa remuneração (22%). 

Nota-se, portanto, um padrão nas respostas, principalmente no que diz respeito à 
assunção de novos desafios, que liderou as respostas para os dois grupos de 
respondentes. Tal vontade de assumir novas responsabilidades é explicada por Oliveira 
(2010). Para o autor, os jovens da Geração Y são movidos por novos desafios que 
promovam desenvolvimento profissional. O autor afirma ainda que, em percebendo a falta 
de perspectiva de crescimento na empresa, os jovens tenderão a buscar oportunidades fora 
dela. O achado da presente pesquisa também reforça o pensamento de Sá et al. (2014), 
que discorrem sobre o desejo de crescimento rápido dos jovens. 

Outra característica importante sobre os jovens da Geração Y diz respeito ao equilíbrio 
entre vida pessoal e profissional. Tal predicado é citado por Santos (2011) e indicado pela 
presente pesquisa, uma vez que apenas 14% dos respondentes empregados alegaram ter 
dificuldades em balancear suas vidas, enquanto o mesmo percentual para os respondentes 
que não trabalham ficou em 18%. 

Para avaliar especificamente as práticas de Gestão de Pessoas mais valorizadas pela 
Geração Y no mercado de trabalho, elaborou-se 12 afirmações. As respostas “concordo 
totalmente” e “concordo parcialmente” foram agrupadas como positivas e, analogamente, as 
respostas “discordo parcialmente” e “discordo totalmente” como negativas. Na sequência os 
resultados seguem detalhados.  

Na prática de treinamento e desenvolvimento, conforme demonstrado na tabela 5, 
98% dos respondentes consideram importante a possibilidade de ter treinamentos e de se 
desenvolverem no ambiente organizacional. Igualmente, 98% dos respondentes também 
afirmaram que buscam empresas que usam macanismos para reconhecer e valorizar seus 
funcionários, ou seja, práticas de desenvolvimento. Os achados também corroboram as 
afirmações de Oliveira (2010) e Gil (2007). Para o primeiro autor, a geração Y está 
constantemente procurando adquirir novos conhecimentos, enquanto o segundo autor 
afirma que tais práticas de treinamento e desenvolvimento conseguem gerar oportunidades 
de crescimento e desenvolvimento profissional. 

 

Tabela 5: Prática de Gestão de Pessoas: Treinamento e Desenvolvimento. 

Treinamento e Desenvolvimento 

Pergunta Positivas Negativas 

Considero importante a possibilidade de ter treinamentos e 
me desenvolver no ambiente organizacional. 

98% 2% 

Busco empresas que usam mecanismos para reconhecer e 
valorizar seus funcionários. 

98% 2% 
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Fonte: Próprio Autor (2017) 

No que se refere à carreira, conforme apresentado na tabela 6, verificou-se que 89% 
dos respondentes preferem sair da empresa caso não existam oportunidades de 
crescimento profissional. Conforme supracitado, a Geração Y anseia por crescimento rápido 
de carreira e o resultado da pesquisa valida o pensamento proposto por Santos (2011), que 
afirma que devido ao anseio de agilidade na carreira, muitos jovens saem de seus 
empregos quando percebem a ausência de oportunidades de crescimento. 

Além disso, os respondentes não foram conclusivos a respeito de trabalharem de 
forma autônoma, ocorrendo quase uma igualdade nas respostas. 54% deles preferem 
trabalhar em empresas e 46% dão preferência a trabalhos autônomos, que exigem 
planejamento próprio.  

 

Tabela 6: Prática de Gestão de Pessoas: Carreira. 

Carreira 

Pergunta Positivas Negativas 

Prefiro sair da empresa em que estou se não houver 
oportunidade de crescimento. 

89% 11% 

Prefiro trabalhar com meu próprio planejamento a trabalhar 
dentro de uma empresa. 

46% 54% 

Fonte: Próprio Autor (2017) 

 
Em relação ao clima organizacional, a pesquisa demonstrou que os jovens da Geração 

Y acreditam que um bom clima corporativo impacta diretamente no desempenho. Além 
disso, acreditam ser muito importante um bom relacionamento com os gestores e demais 
funcionários da empresa. Ambas as afirmações receberam respostas positivas de 99% dos 
respondentes. 

Sá et al. (2014) afirmam que os jovens da geração aqui estudada valorizam um bom 
ambiente organizacional, o que pode ser verificado nos achados da pesquisa, conforme 
tabela abaixo. 
 

Tabela 7: Prática de Gestão de Pessoas: Clima Organizacional. 

Clima Organizacional 

Pergunta Positivas Negativas 

Acredito que um bom clima organizacional impacta no meu 
desempenho e nos resultados da empresa. 

99% 1% 

Considero importante ter um bom relacionamento com 
meu gestor(a) e com os demais funcionários da empresa. 

99% 1% 

Fonte: Próprio Autor (2017) 

 
A qualidade de vida no trabalho também foi alvo do presente estudo e, bem como o 

clima organizacional, recebeu respostas contundentes, conforme pode ser verificado na 
tabela 8. Para 95% dos respondentes é importante que a empresa respeite a carga horária 
estabelecida, além de fornecer condições adequadas de trabalho. Analogamente, para 98% 
dos respondentes é importante existir estabilidade e equilíbrio entre vida pessoal e vida 
profissional por meio de férias, carga horária flexível e práticas de home office. 

As respostas explicam a teoria proposta por   a respeito da nova ética dos profissionais 
e que declara que os jovens da Geração Y se preocupam com a qualidade de vida e o 
horário laboral, bem como com a correta integração entre vida profissional e pessoal. 
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Tabela 8: Prática de Gestão de Pessoas: Qualidade de Vida no Trabalho. 

Qualidade de Vida no Trabalho 

Pergunta Positivas Negativas 

Considero importante a empresa respeitar a carga horária de 
trabalho estabelecida e fornecer condições adequadas de 
trabalho. 

95% 5% 

Considero importante ter estabilidade e equilíbrio entre vida 
pessoal e profissional, como férias, carga horária flexível e home 
office. 

98% 2% 

Fonte: Próprio Autor (2017) 
 

Acerca das práticas de remuneração e benefícios, os dados obtidos na pesquisa estão 
dispostos na tabela 9. Verificou-se que 98% dos respondentes acreditam ser importante que 
a empresa possua um pacote de benefícios, porém 24% dos respondentes não consideram 
o salário o fator primordial para a escolha da empresa em que eventualmente vão trabalhar. 

Tais dados são explicados por Lipkin e Perrymore (2010), que afirmam que, além de 
gostarem de receber recompensas, os jovens da Geração Y também gostam de ganhar 
dinheiro, comprometendo inclusive a produtividade caso as empresas não ofereçam os 
benefícios e a remuneração adequados. 

 

Tabela 9: Prática de Gestão de Pessoas: Remuneração e Benefícios. 

Remuneração e Benefícios 

Pergunta Positivas Negativas 

Considero importante que a empresa possua pacote de benefícios. 98% 2% 

Considero o salário o fator decisivo para a escolha da empresa. 76% 24% 

Fonte: Próprio Autor (2017) 

 
Por fim, nas práticas de avaliação de desempenho, os resultados seguem na tabela 

10.  
Para 94% dos respondentes é importante ter reconhecimento constante pelo trabalho 

realizado e para 96% é importante ter feedbacks frequentes do gestor, itens que podem ser 
explicados conforme Oliveira (2010), uma vez que o autor afirma que os jovens da Geração 
Y aprenderam a receber feedbacks de todas as suas ações desde a infância. Para o mesmo 
autor, esses jovens também buscam estabelecer uma relação boa com os gestores, 
culminando em uma ligação mais profunda com estes, resultando em maior desempenho. 
 

Tabela 10: Prática de Gestão de Pessoas: Avaliação de Desempenho. 

Avaliação de Desempenho 

Pergunta Positivas Negativas 

Considero importante ter o reconhecimento constante pelo 
meu trabalho. 

94% 6% 

Acho importante receber feedbacks constantes do meu gestor. 96% 4% 

Fonte: Próprio Autor (2017) 
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Para finalizar a pesquisa, a última pergunta solicitou aos pesquisados que ordenassem 
as práticas de gestão de pessoas por ordem de importância. Dessa forma, solicitou-se que 
os respondentes ordenassem de 1 a 6, sendo o 1 o mais importante e 6 o menos 
importante, seis frases acerca de cada uma das práticas de Gestão de Pessoas 
apresentadas. Os resultados estão descritos na tabela 11, a seguir. 

 

Tabela 11: Respostas acerca das Práticas de Gestão de Pessoas. 

Resposta 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Ambiente de trabalho agradável 20% 17% 27% 16% 11% 9% 

Oportunidade de crescimento (carreira) 32% 22% 15% 14% 8% 9% 

Remuneração e benefícios atrativos 12% 25% 24% 20% 10% 8% 

 Treinamento e desenvolvimento 5% 13% 14% 25% 30% 12% 

Avaliação contínua do desempenho das 
suas atividades pelos gestores 

8% 8% 8% 13% 23% 40% 

Equilíbrio entre vida pessoal e a vida 
profissional 

22% 14% 12% 12% 17% 22% 

Fonte: Próprio Autor (2017) 

 
Conforme mostra a tabela 11, 32% dos respondentes classificaram a oportunidade de 

crescimento, isto é, a carreira, como a prática de Gestão de Pessoas mais importante. 
Embora remuneração e benefícios seja um tema não tão abordado quando se estuda a 
Geração Y, 25% dos respondentes classificou esta prática como a segunda mais valorizada. 
A terceira prática mais importante, classificada por 27% dos respondentes, foi ambiente de 
trabalho agradável. Quanto às demais práticas de Gestão de Pessoas, 25% dos 
respondentes classificaram o treinamento e desenvolvimento como sendo a quarta mais 
valorizada. O equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, foi classificado por 17% dos 
respondentes como sendo a quinta prática mais valorizada. Enfim, a prática menos 
valorizada foi à avaliação de desempenho, classificada por 40% dos respondentes. 

Por fim, foram feitas algumas tabulações cruzadas das respostas, a saber: motivos de 
saída das empresas versus o tempo de empresa; tipo de instituição de ensino (pública ou 
privada) versus as práticas de Gestão de Pessoas; pessoas que estão trabalhando ou não 
versus o tempo que ficaram no último emprego, tempo de empresa e motivos de saída. 
Entretanto, os cruzamentos não apresentaram diferenças relevantes para esta pesquisa e, 
por isso, não serão aqui detalhados.  
 
Conclusões 
 

O presente estudo teve como objetivo identificar as práticas relacionadas à Gestão de 
Pessoas mais valorizadas pelos profissionais da Geração Y no ambiente corporativo. A 
tabela a seguir apresenta o resultado encontrado, por ordem de importância. 

 
Tabela 12 – Ordenação das Práticas de Gestão de Pessoas 

Ordem Práticas de Gestão de Pessoas 

1º  Oportunidade de crescimento (carreira) 

2º  Remuneração e benefícios atrativos 

3º  Ambiente de trabalho agradável 

4º  Treinamento e desenvolvimento 
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5º  Equilíbrio entre vida pessoal e a vida profissional 

6º  Avaliação contínua do desempenho das suas atividades pelos gestores 

Fonte: Próprio Autor (2017) 

A oportunidade de crescimento – chamada também de carreira, constitui a prática de 
Gestão de Pessoas mais valorizada pela Geração Y, pois esta possui a necessidade de 
crescimento rápido e busca oportunidades que possibilitem alcançar seu objetivo da forma 
mais rápida possível (OLIVEIRA, 2010). Os jovens profissionais pertencentes à geração em 
questão se interessam por empresas que tenham um plano de carreira (CALLIARI e 
MOTTA, 2012) em que seja possível haver uma rápida progressão (LEMOS et al., 2012). 

Remuneração e benefícios atrativos apareceram em segundo lugar, pois estas, assim 
como outras formas de premiações, são práticas atraentes para esses jovens (CALLIARI e 
MOTTA, 2012). 

O ambiente de trabalho agradável, ou seja, a qualidade do clima organizacional 
apareceu em terceiro lugar em ordem de importância na pesquisa realizada. Pode, então, 
ser considerado um fator importante para os jovens da Geração Y, pois, conforme Lemos et 
al. (2012), eles tendem a valorizar a harmonia em suas relações sociais, além de um 
ambiente de trabalho gratificante. 

Treinamento e desenvolvimento aparecem em quarto lugar demonstrando que esses 
jovens buscam empregos que os façam crescer e se desenvolver. Para Oliveira (2010), 
essa geração é movida por novos desafios que proporcionem adquirir novos 
conhecimentos, crescimento e desenvolvimento profissional. Esse desejo de 
desenvolvimento está também atrelado à vontade dessa geração de fazerem carreira com 
rapidez (SÁ et al., 2014). 

Equilíbrio entre a vida pessoal e profissional aparece em quinto lugar na ordenação 
porque esse equilíbrio não é um fator tão relevante em comparação aos supracitados. Uma 
explicação para o fenômeno é dada por Lipkin e Perrymore (2010), que alegam que a 
Geração Y possui grande desejo por realizar grandes trabalhos, esforçando-se para mostrar 
resultados positivos para a organização. 

Por fim, a avaliação de desempenho foi classificada como a prática menos valorizada. 
É possível interpretar que a geração estudada, apesar de necessitar de feedbacks pelo seu 
trabalho (CALLIARI e MOTTA, 2012), possui a dificuldade de aceitar as críticas construtivas 
feitas pelos seus gestores (LIPKIN e PERRYMORE, 2010). 

Conclui-se, portanto, que é importante a atenção das áreas de Gestão de Pessoas das 
organizações em relação às práticas apresentadas neste estudo no momento de reter e 
atrair os profissionais da Geração Y no ambiente organizacional, principalmente quanto à 
oportunidade de crescimento, remuneração e benefícios e ao clima organizacional. A 
Geração Y se preocupa em fazer carreira, ganhar dinheiro e ter uma rápida ascensão na 
empresa, porém, quando não há uma qualidade no ambiente de trabalho e a organização 
não consegue mais atender aos objetivos pessoais destes jovens, como uma rápida 
promoção, é possível que eles se sintam desmotivados e, consequentemente, encorajados 
a procurar outra empresa que atenda às suas ambições.  

As organizações que conseguirem se adequar às exigências das diferentes gerações 
poderão ter funcionários dedicados, participativos, inovadores e que darão o melhor de si 
quando devidamente reconhecidos e valorizados. 
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Anexo 1 - Questionário 

 
PARTE I 

1 - Qual ano você nasceu? 

o 1983-1986 

o 1987-1991 

o 1992-1994 

o Outro: 

 

2 – Você se formou na faculdade em qual ano? 

o 2002-2005 

o 2006-2009 

o 2010-2014 

o 2015-2016 

o Não sou formado 

 

3 - Você é morador(a) do estado do Rio de Janeiro? 

o Sim 

o Não 

 

4 - Gênero? 

o Feminino 

o Masculino 

 

5 - Em qual tipo de instituição você fez a graduação?  

o Privada  

o Pública  

 

6 - Qual local cursou graduação?  

o FGV-Rio 

o IBMEC  

o PUC-Rio  

o UERJ  

o UFF 

o UFRJ  

o Outra:  

 

7 – Em qual curso você fez a graduação?  

o Administração  

o Arquitetura  

o Comunicação Social (Jornalismo; Publicidade; Cinema...)  

o Design  

o Direito  

o Economia  

o Engenharia  

o Pedagogia  

o Psicologia  
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o Outro:  

8 - Você já trabalhou de carteira assinada por pelo menos 1 ano? 

o Sim 

o Não 

 

9 - Em qual tipo de empresa você já trabalhou/trabalha? 

o Privada  

o Pública  

o ONG (Organização Não Governamental) 

o Outro:  

 

10 - Há quanto tempo está (ou por quanto tempo esteve) em seu último trabalho?  

o 0-1 ano 

o 1-2 anos 

o 2-3 anos 

o 3-4 anos 

o 5 anos ou mais 

 

11 - Em quantas empresas já trabalhou?  

o De 1 a 3 

o De 4 a 5  

o 6 ou mais  

 

12 – Você está trabalhando atualmente? 

o Sim 

o Não 

 

A pergunta a seguir era exibida se “Você está trabalhando atualmente?” o “Sim” fosse selecionado. 

 

13.1 - Por qual(is) motivo(s) você sairia de sua atual empresa? Pode escolher mais de um item. 

o Baixa remuneração 

o Dificuldade de equilibrar vida pessoal e profissional 

o Horário de trabalho não respeitado 

o Não há reconhecimento por suas ações 

o Quer assumir novos desafios 

o Relacionamento ruim com o gestor 

o Sem oportunidade de crescimento 

o Outros: 

 

A pergunta a seguir era exibida se “Você está trabalhando atualmente?” o “Não” fosse selecionado. 

 

13.2 - Por qual(is) motivo(s) você saiu do seu último emprego? Pode escolher mais de um item. 

o Baixa remuneração 

o Dificuldade de equilibrar vida pessoal e profissional 

o Fechamento da empresa 

o Horário de trabalho não respeitado 

o Não há reconhecimento por suas ações 

o Queria assumir novos desafios 

o Relacionamento ruim com o gestor 

o Sem oportunidade de crescimento 
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o Outros: 

 

PARTE II 

Baseado em sua vivência na empresa em que trabalha ou trabalhou, marque se você concorda 

totalmente, concorda parcialmente, discorda parcialmente ou discorda totalmente das afirmativas 

abaixo (Responder todos os itens): 

 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

Considero importante a 
possibilidade de ter treinamentos e 
me desenvolver no ambiente 
organizacional.  

    

Busco empresas que usam 
mecanismos para reconhecer e 
valorizar seus funcionários.  

    

Prefiro sair da empresa em que 
estou se não houver oportunidade 
de crescimento.  

    

Prefiro trabalhar com meu próprio 
planejamento a trabalhar dentro de 
uma empresa.  

    

Acredito que um bom clima 
organizacional impacta no meu 
desempenho e nos resultados da 
empresa.  

    

Considero importante ter um bom 
relacionamento com meu gestor (a) 
e com os demais funcionários da 
empresa.  

    

Considero importante a empresa 
respeitar a carga horária de trabalho 
estabelecida e fornecer condições 
adequadas de trabalho. 

    

Considero importante ter 
estabilidade e equilíbrio entre vida 
pessoal e profissional, como férias, 
carga horária flexível e home office.  

    

Considero importante que a 
empresa possua pacote de 
benefícios.  

    

Considero o salário o fator decisivo 
para a escolha da empresa. 

    

Considero importante ter o 
reconhecimento constante pelo meu 
trabalho.  

    

Acho importante receber feedbacks 

constantes do meu gestor.  
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PARTE III 

Ordene em grau de importância os itens abaixo, considerando sua(s) experiência(s) em um 

ambiente organizacional (1 é o mais importante e 6 é o menos importante para você): 

 

__Ambiente de trabalho agradável 

__Oportunidade de crescimento (carreira) 

__Remuneração e benefícios atrativos 

__Treinamento e desenvolvimento 

__Avaliação contínua do desempenho das suas atividades pelos gestores 

__Equilíbrio entre vida pessoal e a vida profissional 

 

 
 


